Centrum pro regionální rozvoj České republiky, U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 - Strašnice
Elektronicky – e-mailem na adresu crr@crr.cz
V Praze dne 25. 5. 2020

Věc:

žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Tazatel Kverulant.org je obecně prospěšnou společností, jež se v rámci své činnosti zaměřuje především na
prosazování veřejného zájmu v oblasti hospodaření s veřejnými statky a na dohled nad dodržováním zákonných,
demokratických a hospodárných principů při správě státu a územních samospráv.
Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto žádáme Centrum pro regionální rozvoj České
republiky, (dále jen „povinný“) o sdělení následující informací týkající se interních a externích právních a obdobných
právních služeb jako například administrování výběrových řízení dle zákona o zdávání veřejných zakázek a to
v období od 1.1.2016 do 31.3.2020. Žádáme o následující:
1. Uveďte celkovou cenu vynaloženou na interní právní služby poskytnuté zaměstnanci povinného
povinnému a to rozčleňené na jednotlivé roky.
2. Uveďte celkovou cenu, včetně DPH vynaloženou na všechny externí právní služby poskytnuté dodavateli
povinného a to rozčleňené na jednotlivé roky.
3. Uveďte celkovou cenu, včetně DPH vynaloženou na externí právní služby poskytnuté dodavatelem
ROWAN LEGAL advokátní kancelář s.r.o IČ 28468414 a to rozčleňené na jednotlivé roky.
Informace je možno zcela poskytnout formou vyplnění následují tabulky, která je i přílohou této žádosti o
informace.
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www.kverulant.org

IČ 28925165

založeno 23. 7. 2009

Poskytnutí informací očekáváme v souladu se zákonem ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti.
Preferujeme doručení informací pouze elektronicky. Adresa pro doručování je elektronická adresa
@actanonverba.cz Informaci požadujeme jako právnická osoba: Kverulant.org o.p.s., IČ 28925165,
zastoupená pro tento účel
Žádost je
digitálně podepsána.
Kveulant.org, o.p.s.

www.kverulant.org

IČ 28925165

založeno 23. 7. 2009

Pražská 1148, 102 00 Praha 10
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Č. j.: CENT 11251/2020

Vyřizuje:

V Praze, dne 01.07.2020

Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
reaguji tímto na Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, kterou jsme obdrželi elektronickou formou v pátek 19. června 2020.
K Vaší žádosti, týkající se vynaložených prostředků na interní a externí právní služby poskytnuté
Centru pro regionální rozvoj České republiky („Centrum“), státní příspěvkové organizaci,
IČ 04095316, v období od 1. 1. 2016 do 31. 3. 2020, uvádím následující:
1. K Vašemu dotazu č. 1 uvádíme souhrn všech mzdových nákladů na interní právníky Centra.
V této souvislosti uvádím, že převážná část jejich činnosti souvisí s implementací
Integrovaného regionálního operačního programu a programů Evropské územní spolupráce.
2. K Vašemu dotazu č. 2 uvádíme celkové náklady na externí právní služby. I v této souvislosti
uvádím, že převážná část výdajů souvisí s výkonem delegovaných činností, tzn.
s implementací Integrovaného regionálního operačního programu a programů Evropské
územní spolupráce.
3. K Vašemu dotazu č. 3 uvádím, že se společností ROWAN LEGAL Centrum v minulosti nemělo
a ani v současné době nemá žádný smluvní vztah a v této souvislosti nebyly této společnost
vyplaceny žádné finanční prostředky.
Veškeré požadované informace naleznete v přiložené tabulce.
přeji Vám pěkný den.

S pozdravem
Ing. Zdeněk Vašák
Generální ředitel

Příloha
Právní služby - tabulka
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
U nákladového nádraží 3144/4
130 00 Praha 3 - Strašnice

E-mail:
Tel.:

@crr.cz

IČ: 04095316
č.ú.: 236021/0710
ID datové schránky: mt6427q
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3 297 568 Kč

1 624 307 Kč

0 Kč

5 235 571 Kč

933 336 Kč

0 Kč

4 440 674 Kč

2 451 471 Kč

0 Kč

5 039 781 Kč

3 716 053 Kč

0 Kč

1 226 545 Kč

979 374 Kč

0 Kč

