STATNI TISI<ARNA CENIN,
státnf podnl!<

Žadatel:

V Praze dne 19. 9. 2019
Č.j.: STCI65971GŘI2019
Evidenční čl sl o: 10159
Počet listů: 2
Počet príloh O

Posl<ytnutí informací ve smyslu zákona č. 10611999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
pozdějších předpisů (dále jen "zákon")"

ve znění

I.
Vážená panl magistro,
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik, se sídlem Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00, IČO
00001279 (dále Jen "STC"), dne 5. 9. 2019 obdržela Vaši žádost o poskytnutí informací ve smyslu
zákona.

ll.
STC Vám k Vašim dotazům poskytuje následujlcí informace:

1. Výše veškerýcll nákladLl vynaložených STC na právní služby související s trestním řízen lm
vedeným proti žadateli, které bylo vedeno Obvodním státnlm zastupitelstvím pro Prahu 1 pod sp.
zn. 2 T 273/2018, respektive policejnlm orgánem- Policií české republiky, Obvodnlm ředitelstvím
policie Praha 1, Služba kriminální policie a vyšetřování, Odbor hospodáfské kriminality, 1. oddělení
hospodářslcé kriminality, sp. zn. KRPA-449376-32/TČ-2017-001191-1-PI, l<leré STC iniciovala
oznámen lm o skutečnostech nasvědčujících spáchání trestného činu.

STC na právní služby související s trestním řízením vedeným proti žadateli, které bylo vedeno
Obvodním státním zastupitelstvím pro Prahu 1 pod sp. zn. 2 T 273/2018, respektive policejnlm
orgánem- Policií české republiky, Obvodnlm reditelstvím policie Praha 1, Služba kriminální policie
a vyšetřování, Odbor hospodářské kriminality, 1. odděleni hospodářské kriminality, sp. zn. KRPA449376-321TČ-2017-001191-1-PI, vynaložila částku 89.000,- Kč bez DPH.

2. Specifikaci těchto nákladD, tedy sdělení,
jaké částky v uvedené věci.

za jaké konkrétni úkony byly vyfakturovány a zaplaceny

Tyto informace jsou uvedeny níže:
Právni roz!Jor informaci a analýza doložených podkiadLl od klienta a
možného dopadu do řízeni, revize odpovědi klienta na žádost PČR,
report klientovi

7.000,-

Kč
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Příprava na jednáni

s klientem,

účast pfi úkonech před policejním

4.000,- Kč

orgánem,
5j.fúdium a právní rozbor rozhodnutí PČR, zpráva klientovi

3.000,- Kč

Právní rozbor clotazu klienta, komunikace s klientem, příprava sděleni
policejnlmu orgánu, návrh dalšího postupu ve vztahu k dotazu klienta
Sepis plné moci a přípisu PCR

7.000,-

Kč

1. 000,-

Kč

Seznámení se spisem, právní rozbor získané dokumentace, návrh
dalšlho postupu

14.000,- Kč

Pflprava jednání s klientem, jednání s klientem

4.000,- Kč

Příprava

16.000,- Kč

na výslech obviněné, účast na výslechu obviněné, právní
rozbor výslechu obviněné, zpráva klientovi, stanovení dalšlho postupu
Studium dokument(! od PČR, lwmunil<ace s klientem

2. 000,- Kč

Právnl rozbor ve vztahu k náhradě škody,

3 000,- Kč

Zhodnocení a právnl rozbor podklad(! zaslaných klientem na základě
výzvy policejního orgánu, přlpis k výzvě policejního orgánu, revize a
doplněni informací pro policejní orgán
Prostudování spisu na PČR, zpráva klientovi

13.000,- Kč

5.000,-

Kč

Rozhodnuti státnlho zastupitelstvl, návrh dalšího postupu

4.000,-

Kč

Analýza rozhodnutí, pNprava a zpracování podání na státní
zastupitelstvl

6.000,- Kč

lil.
s Vaší žádostí zaslány na emailovou adresu:
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