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Do Českého rozhlasu byla dne 21. 10. 2020 doručena Vaše žádost podle zákona  

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Ve své žádosti požadujete poskytnutí následujících informací:  
1.  v jaké výši vynaložil Český rozhlas finanční prostředky za poslední tři roky (tj. od 1.10.2017 do 

1.10.2020) advokátní kanceláři LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o., IČ 05180104, sídlem 
Václavská 316/12, 120 00 Praha 2, členěno podle jednotlivých měsíců, a to včetně zaslání kopie 
smlouvy o poskytování právních služeb, pokud byla uzavřena; 

2. v jaké výši vynaložil Český rozhlas finanční prostředky za poslední tři roky (tj. od 1.10.2017 do 
1.10.2020) ostatním subjektům, které mu externě poskytují právní služby podle příslušných 
ustanovení zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, členěno podle jednotlivých měsíců, a to včetně 
zaslání kopií smluv o poskytování právních služeb, pokud tyto byly uzavřeny; 

3. zda má Český rozhlas interní právní oddělení, a pokud ano, pak kolik v tomto oddělení pracuje 
osob s právním vzděláním. 
 

Na základě Vaší žádosti Vám poskytujeme následující informace: 
 

K bodu č. 1.  V jaké výši vynaložil Český rozhlas finanční prostředky za poslední tři roky (tj. od 1.10.2017 

do 1.10.2020) advokátní kanceláři LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o., IČ 05180104, sídlem Václavská 

316/12, 120 00 Praha 2, členěno podle jednotlivých měsíců, a to včetně zaslání kopie smlouvy o 

poskytování právních služeb, pokud byla uzavřena. 

 

 

Poskytnutí informace:  Český rozhlas vynaložil v období od 1. 10. 2017 do 1. 10. 2020 za poskytování 

právních služeb advokátní kanceláři LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o. finanční prostředky v této výši: 

(v Kč bez DPH) 

2017   

říjen 0 

listopad 8 750,50 

prosinec 43 500,00 

2018  

leden 0 

únor 0 

březen 32 250,50 

duben 0 

květen 0 

 
 

 

Poskytnutí informace    
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červen 0 

červenec 0 

srpen 0 

září 50 250,50 

říjen 0 

listopad 0 

prosinec 29 250,50 

2019  

leden 0 

únor 36 780,20 

březen 22 500,00 

duben 15 000,00 

květen 23 301,00 

červen 15 000,00 

červenec 27 750,50 

srpen 0 

září 0 

říjen 9 000,00 

listopad 0 

prosinec 0 

2020  

leden 42 750,50 

únor 29 250,50 

březen 0 

duben 7 000,00 

květen 0 

červen 0 

červenec 11 250,50 

srpen 7 529,70 

září 25 500,00 

Celkem za dané období 436 614,90 

 

Kopie smluv s advokátní kanceláří LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o. (v anonymizované podobě – 

tedy bez osobních údajů, které není povinný subjekt dle ustanovení § 8a ve spojení s ustanovením  

§ 8b zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, oprávněn poskytnout) jsou přiloženy 

k tomuto sdělení. 
 

K bodu č. 2. V jaké výši vynaložil Český rozhlas finanční prostředky za poslední tři roky (tj. od 1.10.2017 
do 1.10.2020) ostatním subjektům, které mu externě poskytují právní služby podle příslušných 
ustanovení zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, členěno podle jednotlivých měsíců, a to včetně zaslání 
kopií smluv o poskytování právních služeb, pokud tyto byly uzavřeny. 
 

Poskytnutí informace:  Český rozhlas vynaložil v období od 1. 10. 2017 do 1. 10. 2020 za poskytování 

právních služeb ostatním subjektům finanční prostředky v této výši: 

(v Kč bez DPH) 

2017   

říjen 50 383,00 

listopad 17 667,00 

prosinec 42 283,00 

2018  

leden 150 460,34 

únor 20 500,00 
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březen 34 333,00 

duben 3 400,00 

květen 109 683,93 

červen 149 803,00 

červenec 2 041,25 

srpen 76 827,00 

září 35 250,00 

říjen 26 875,25 

listopad 25 200,00 

prosinec 3 400,00 

2019  

leden 256 920,91 

únor 7 538,00 

březen 83 391,25 

duben 86 718,75 

květen 78 053,25 

červen 18 000,00 

červenec 28 997,00 

srpen 52 930,00 

září 71 083,33 

říjen 83 602,00 

listopad 124 633,34 

prosinec 148 044,65 

2020  

leden 26 830,00 

únor 0 

březen 23 305,00  

duben 116 132,09  

květen 24 645,00  

červen 38 416,66  

červenec 22 705,00  

srpen 71 657,50  

září 11 550,00 

Celkem za dané období 2 123 260,50 

 

Kopie smluv s ostatními subjekty, které ve Vámi požadovaném období poskytovaly Českému rozhlasu 

právní služby (v anonymizované podobě – tedy bez osobních údajů, které není povinný subjekt dle 

ustanovení § 8a ve spojení s ustanovením  

§ 8b zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, oprávněn  poskytnout) jsou přiloženy 

k tomuto sdělení. 
 

K bodu č. 3. Zda má Český rozhlas interní právní oddělení, a pokud ano, pak kolik v tomto oddělení 

pracuje osob s právním vzděláním. 

 

Poskytnutí informace:  Český rozhlas má interní Oddělení právních služeb, jehož součástí jsou čtyři 

osoby s právním vzdělaním (s pracovním úvazkem 3,5). 

 

S pozdravem,  

 

Český rozhlas 


