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Poskytnutí informací 

Vážený pane , 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje obdržel dne 14. 12. 2021 Vaši elektronickou žádost o poskytnutí 
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“). 

K Vaší žádosti o informace v části týkající se: 

„Poskytnutí kopií všech smluv, jejichž předmětem je poskytování právních služeb, uzavřených povinným 
subjektem v období mezi 1. 1. 2019 až 30. 11. 2021. 

Žádáme o poskytnutí kopií výše uvedených smluv v elektronické podobě zaslaných na výše uvedenou adresu 
pro doručování, příp. o poskytnutí zasláním (hypertextových) odkazů na konkrétní výše uvedené smlouvy.“ 

Vám sdělujeme, že v období mezi 1. 1. 2019 až 30. 11. 2021 byly uzavřeny tyto smlouvy o poskytování 
právních služeb: 

 Smlouva o poskytování právních služeb – letecká doprava č. j.: 00609/2019/DSH, která je 
dostupná v registru smluv na: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8550479?backlink=dgj7b 

 Smlouva o poskytování právních služeb – letecká doprava č. j.: 04158/2018/DSH/1, která je 
dostupná v registru smluv na: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8550479?backlink=phwp1  

 Smlouva o poskytování právních služeb – č.j.: 01871/2020/POR, která je dostupná na stránkách 
Moravskoslezského kraje www.msk.cz, následně kliknete na „KRAJ“, a poté na „Dobrovolné 
zveřejňování smluv“. Ve vyhledávači dobrovolně zveřejněných smluv „Dobrovolné zveřejňování smluv | 
Moravskoslezský kraj | (msk.cz)“ v uvedeném filtru podle kategorie zadáte „ostatní“, ve filtru podle 
roku zadáte „2020“, a dále pak číslo smlouvy 01871/2020. Následně kliknete na „vyhledat“.  

 
V rámci odpovědi na Vaši žádost Vám v přílohách zasíláme seznamy objednávek, ve kterých jsou uvedena čísla 

a názvy objednávek na poskytování právních služeb učiněné v roce 2019, 2020 a 2021. Všechny objednávky 
učiněné na poskytování právních služeb jsou zveřejněny v registru smluv, který je dostupný na: 
https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani. Pro vyhledání v registru smluv postačí zadat číslo objednávky, případně IČ 
Moravskoslezského kraje jako smluvní strany. Vyhledávání je možno doplnit také názvem druhé smluvní strany. 
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Všechny informace potřebné pro vyhledání v registru smluv jsou uvedeny v přílohách. Objednávky, které 
nejsou zveřejněny v registru smluv, zasíláme rovněž v příloze.   

S pozdravem 

JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M. 
vedoucí odboru právního a organizačního 
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