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USNESENI
Pod|e ustanovení $ 159a odst. 1 trestního řádu odkládám trestní věc podezření ze
spáchání přečinu Neoprávněné podnikání pod|e s251l1trestního zákoníku, kterého se mě|a
dopustit podezře|á:

Mgr. Vítězslava KUKÁKOVÁ,
nar. 07.09.1980 v KYJoV, trva|e bytem ZADNí 2o9, 691 26 P)UZDŘANY, adresa pro
doručování,' 69126 Pouzdřany 209

tím, Že

na zák|adě Sm|ouvy o poskytování poradenské činnosti uzavřené dne 24.8.2011 se
SdruŽením INDoc se zaváza|a jako poradce s místem podnikání Pouzdřany, Zadní 209,
PSČ 691 26, lČo 88107787, vykonávat pro sdruŽení odbornou konzu|tační Činnost ve
veřejných zakázkách za úče|em podpory k|ientů sdruŽení pň jejich účasti v zadávacích
řízeních, podporu k|ientů sdruŽení v průběhu jednot|ivých zadávacích řízeních, a to zejména
prověření zadávacích podmínek, zpracování Žádostí o dodatečné informace, konzu|tace ke
zpracování nabídek, kontro|y nabídek a zpracování vysvět|ení nabídek, zpracování a
up|atňování opravných prostředků v zadávacích řízeních, administrativní servis pro sdruŽení
kzadávání veřejných zakázek a související problematice, za což jí d|e č|. ||| sm|ouvy ná|eží
měsíční paušá|ní odměna v období prvních tří měsíců po nabytí účinnosti sm|ouvy 50.000,-
Kč, v období nás|edujících šesti měsíců 60'000,-Kč, po up|ynutí devíti měsíců od nabytí
účinnosti sm|ouvy 70.000,-Kč a takto by|a vdobě od 21.11.2011 do 23J0'2012 jako
zmocněnec s místem podnikání Pouzdřany, Zadní 2O9, PSČ 691 26, |Čo 88107787
zmocněna na zák|adě dané p|né moci jednot|ivými účastníky správního řizení vedeného
Úřadem pro ochranu hospodářské soutěŽe, tř' Kpt. Jaroše, Brno, k veškerému jednání za
zmocnite|e ve věcech zadávacích řízení na veřejné zakázky, zejména kčinění právních
úkonů vůči zadavate|ům veřejných zakázek, k podávání námitek, návrhů, rozkladů, případně
da|ších podáních, k zastupování zmocnite|e ve správních- řízeních vedených Uřadem pro
ochranu hospodářské soutěŽe a k jednání se zadavate|i a Uřadem pro ochranu hospodářské
soutěŽe Ve věci mimosoudní dohody o náhradě škody způsobené vadným úředním
rozhodnutím, příp. nezákonným postupem

a takto poda|a Úřaou pro ochranu hospodářské soutěŽe, Sekce veřejných zakázek, tř. Kpt'
Jaroše 7, Brno, nejméně :

1.dne21.11.2011 Návrhnapřezkoumání Úkonů pod|es114z.č. 13712006Sb',oveřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vedeno pod č.j. ÚoHs-sso5t2o11, zadavate|e
Galerie h|avního města Prahy se síd|em Praha 1, Staroměstské nám.605/13, |Č: 00064416
ve věc| navrhovate|e Aon Centra| and Eastern Europe a.s., se síd|em Praha 2, ŠafařÍkova
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2O1,.17 |Č 47123672 týkající se veřejné zakaz<y Pojištění movitého a nemovitéJnc.nale:K.
scravovaného Galerií h|avního města Prahy. e.' Č' V |s VZ Us 600651007

2, cne 25 1 2a12 Návrh proti rozhodnutí zada-ate|e o zrušení zadávacího řízení pod e S l:e
cdst. -n zc 137!2006 Sb', o veřejných zakázkach, ve znění pozdějších předpisu. vedeno p'c':

c.1 UOHS-S52i2o12, zadavate|e Statutární město České Budějovice se síd|em Ceské
Budějovrce. nánn Přemys|a otakara ||. č' 1 2 |Č. 00244732' ve věci navrhovateIe GltS
Czech s'r.o" Se sid|em Praha 3, Přemys|ovská 2845t43, |Č.' 28492170, týkqící se veře.lné
zakázky Pevná te]efonie Statutárního města Ceské Budějovice a jeho organizacÍ

3. dne 2.4'2012 Návrh podle $ ,114 odst. 2 písm. a) z.č. 13712006 Sb., o veřejných
zakázkách. ve znění pozdějŠích předpisu' vedeno pod č.j. Úons-st96,259,30312012'
centrá|ního zadavate|e Česká repub|ika . Ministerstvo vnitra, se síd|em Praha 7, Nad Što|ou
3 na účet České repub|iky - Ministerstvo práce a sociálních věcí, se síd|em Praha 2. Na
Poříčním právu 1l376. |C: 00551023 ve věcr navrhovate|e STUDENT AGENCY, S.r.o.. Se

sÍd|em Brno. náměstí Svobody 86|17, |Č: 25317o75, týkající se veřejné zakázky, která je
vymezena obsahem :

- Prováděcí smlouvy Ó.8512011 ze dne 15.7,2011
- Dodatkem č. 1 k prováděcísm|ouvě č' 85|2011 ze dne 1'8'2011
- Dodatkem ě. 5 k prováděcí smlouvě Ó' 8512011 ze dne 28'11,2011
- Dodatkem c. 6 k prováděcí sm|ouvě č,.8512011 ze dne 27.12'2011

4. dne 2'5'2012 Návrh proti zadávacím podmínkám pod|e s 114 z.Ó.,13712006 Sb', o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vedeno pod č.j. UOHS-S256|2012,
zadavate|e Univerzita Pa|ackého v o|omoúbÍ, se síd|em o|omouc, KříŽkovského 8, |Č:
61989592. ve věci navrhovate|e GTS Czech s.r'o. se síd|em Praha 3. Přemys|ovská
2845143, |Č, 28492170. týkající se veřejné zakázky '.Za.1iŠtění te|ekomunikačních s|uŽeb
mobilní a pevné sÍtě na Univezitě Pa|ackého v olomouci. vč. servisnÍ podpory''. evidenční ě.

veřejné zakázky 7 20201 1 01 0845

5. dne 7'6.2012 Návrh proti pouŽití druhu zadávacího řÍzení pod|e s 114 odst. ,1 písm. e) z.c
13712006 Sb., o veřejných zakázkách. ve znění pozdějších předpisů, vedeno pod č.j. UOHS-
s327l2o12, zadavate|e Česká repub|ika - Ministerstvo práce a sociálních věcí, se síd|em
Praha 2, Na Poříčním právu 11376, |Č: 00551023. ve věci navrhovate|e SAS |nstitute ČR,
S.r.o'' se síd|em Praha 4, Na Pankráci 1685117-19, |Č: 26122529, týkající se veřejné
zakázky ''Z|epšení adresnosti a ÚčeIovosti vyp|ácení dávek z pojistných i nepojistných
systému, na jejichŽ výplatu má v|iv činnost LPS,' (v námitkách označená jako ''Kontro|ní
systém p|o zamezení podvodů při vyp|ácení sociá|ních dávek'')

6. dne 23'8'2012 Návrh na přezkoumání úkonů zadavatele pod|e s 114 z.č. 137|2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějŠích předpisů, vedeno pod č.j. UoHS-S498l2012,
zadavate|e Česká te|evize se síd|em Praha 4, Kavčí hory, |Č ooo27383, ve věci navrhovate|e
GTS Czech s.r.o. se síd|em Praha 3' Přemys|ovská 2845|43, |Č. 28492170, týkající se
veřejné zakázky ''Poskytování te|efonních h|asových a datových s|uŽeb'', ev'č' zakázky
212045

7. dne 23'10'2012 Návrh na přezkoumání Úkonů zadavate|e pod|e s 114 z.č. 137|2006 sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů' vedeno pod č.j. Úots-soo8l2o12,
zadavate|e SPRAVA INFoRMACNicH TEcHNoLoG|| MESTA PLZNE, příspěvková
organizace se síd|em P|zeň, Dominikánská 288|4, |Č: 66362717, ve věci navrhovate|e GTS
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Czech s.r.o. se síd|em Praha 3 Přemys|ovská 2845143" |C 28192170, týkající se veřejné

zakázky Pevná te|efonice StatúárnÍno města P|zně a jeho oÍ.gar zacÍ' evid. čís|o VZ 215512

a takto jednala přesto' Že se jedná o úkony, které jsou pc"o e zákona č. 85/1996 Sb., o
advokacii, ve znéní pozdějších předpisu. oprávněny poskytovat pouze osoby, uvedené v $ 2

odst. 1, 2 tohoto zákona' pncemŽ touto osobou neby|a. ÓÍmŽ měla neoprávněně ve větším

rozsahu poskýovat právní sluŽby. které překračují Živnostenské oprávnění vydané pro obor
činnosti ioradenská a konzultaÓní Óinnost, zpracování odbomých studií a posudků, S|uŽby

v ob|asti administrativní správy a sluŽby organizačně hospodářské povahy, vydané dne

2.9.2011 Živnostenským úřadem města Brna,

nebot've věci nejde o podezření z přečinu a není na místě věc vyřídit jinak.

odůvodnění

Dne ,| 5.11'2012 by|o po|icejnímu orgánu Policie Čn, srpv oHK Úo Břeclav doručeno

cestou okresního stáíního zasiupitelstvi Břec|av pod Ó.j. zN 17212012-6 písemné oznámení

o skutečnostech nasvědčujících iomu, Že moh| být spáchán trestný čin od Ceské advokátní

komory, zast. JUDr. Janeň Mikšem, předsedou kontro|ní rady ČAK, d|e kterého se moh|a

tugr. Ýítezs|ava Kukáková, |Č: 88107787, bytem Poudřany, Zadní 209, dopustit přečinu

Něoprávněné podnikání d|e s 251 trestního zákoníku, nebot' d|e podnětu advokáta Mgr.

Romana Straky zadvokátní Řance|áře Straka a..Žá*, advokáti s'r'o. se síd|em Praha 10.

Vlašimská 13 ze dne 29.5.2c12 doruěeného České Advokátní komoře, podezřelá Mgr.

Kukáková vystupuje a zastupuje k|ienty ve správním řízeni, a to zejména před Úřadem pro

ochranu hošpodářské soutěŽe, coŽ vyp|ývá z internetových stránek www.indoc.cz, dále na

internetorrych stránkách www.centrum-odskoneni'cz inzeruje vyřizování odškodného pro

Účastníky dopravních nehod včetně právního poradenství. ProtoŽe tato společnost n-ení

vedena Vseznamu ČAK, mají zato, Že podezře|á není oprávněna poskytovat právní s|uŽby

na území ČR, proto by se mohlo jednat o činnost V rozporu s ust. $ 2 z.č, 85/1996Sb.

v p|atném zně'ni' pooezretá není zapsána ani v registru pojišt'ovacích zprostředkovate|ů a

|ikvidátorů pojistných událostí vedeného v sou|adu se z.č. 38/2004Sb. Z uvedeného podnětu

tak ČAK p|yňe [odezření, zda|i podezře|á neoprávněně ve větším rozsahu neposkytuje
právní s|uŽby a to navíc ještě za Úp|atu a tím by se moh|a dopustit přečinu neoprávněného
podnikáníve smys|u ust. $ 251tr. zákoníku.

Doručené oznámení by|o nejprve prověřováno dle s 158/1 tr. řádu., po dor-u-čení a

prostudování písemných materiáíů ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěŽe by|y

dne 31 .1.2013 zahájeny úkony trestního ťízení d|e S 158/3 tr. řádu pro podezření ze

spáchání přečinu rueóprávněné podnikáníd|e s 25111 tr. zákoníku' kterého se moh|a dopustit

pod. Mgr. Vítězs|ava Kukáková, nar. 7.9.1980, trv. bytem Zadní 209, Pouzdřany.

Zpodání vysvět|ení Mgr' Vítězslavy Kukákové kvěci a jí do|oŽených písemných materiá|ů,

písemnéhďvyjádření bý|o mimo jiné zjištěno' Že je osoba samostatně výdě|ečně činná mimo
jine u oboru...tuzoy v ob|asti administrativní správy a s|uŽby organizačně hospodářské
povahy, Živnostenšké oprávnění má od 2.9.2011. Na^základě sm|ouvy o poskytování

poradánské činnosti 
'po|upr.a"uje 

se zdruŽením INDoc. K oznámení Ceské advokátní

i.o'o1"y, d|e kterého má neoprávněnc podnikat tím, Že zastupuje jako zmocněnec účastníky
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S:.e,. .: .::^ vedeného u Úřadu pro oci.aru hospodářské soutěŽe, uved|a ze se d]e

.?..: .2::.- .:'ecná o neoprávněné podr *alí, nebot' činnost spadá pod Živncste.ské
::"a,.3* .:3.3 *a a tato činost d|e bodu -: pří|ohy č.4 nařízení v|ády č 278,'2CC8So

=....-. :.:-' z '.nosti vo|né mimo jiné c:s<ytování s|uŽeb při výkonu zadavate S<'].
:..:S: :". =2:2,2^ 

i veřejných zakázek a ca ŠÍ s|uŽby obdobné povahy. Dá|e se ookáza a
^a s-3 : s3-.: .'',a:.ení kvěci ze dne 17, 2]'13' Podobnou Věc, která se týka|a Sd.-Ze^
\]cC :.: ,3,:. a . :c|icie v Praze, ke sve 'ýpovědi při|oŽi|a k pořízení kop e záo:s: a
l1.CZ-*ě^ :: :e,^ ^: crgánu SKPV oHK Pa-AHA 7, Č.J. oR|-439o4tČJ-2o12-aO,:,.92.3r
Za ooc:l .:2.3:3- a :.rl roku, od 1.10.201' lo 18.1.2013, zastupovala klienty v pet ^=co
Šest sora,^:^'::.:. 'sechna byla vede.a u Úřadu pro ochranu hospodářske sc-:šz:
konkrétně STU]=\,- l3=NcY, veřejná zakaz<azadávaná Ministerstvem vnitra ve prcscé:.
Ministerstva práce a s.: věcí dáte AoN. co'ištění galerie H|. Města Prahy. dále sclá,^
řízení spo|ečnost. G-S 3zech s r.o ' kde se ,edna|o o te|ekomunikační zakázky Ve 'se:^
případech vystupova a.2<'. zmocněnec na zá<ladě p|né moci, v souladu se správnír-". řa:e*
Ke svému příjmu' V1C .,a cím ze zastupování uvedIa, že má smlouvu o posk.;,'13v3^
poradenské činnost se s:.uŽením INDoC' do.1ejíhoŽ předmětu spadá i činnost zaSt'oc"a^
ta<Že sarostatre ^e.a<:-.u1e Žadné Čásit<y a odměna, kterou nemuŽepřeSne v J.s .. za

'e 
j^o:]r.iá zastuocv'ál: .e;í vyp|ácena paušálně dIe smIouvy. Na otázku v kolika c:9aog:.

;as:-:.,a a S:.a.,: , řizeni před soudem u kterych soudů uved|a, Že se jedná o,]eoe. ^'ca:
za <.'e., .e.l a jclována Žádná odměna za zastupování, sdruŽení |NDoC nese VeSKere
^a( a3/ ř'zeat dle $ 35i6 soudního řádu správního je moŽné zastupování fyzickou osobou
nedocházÍ-|i k tomu opětovně v rŮzných věcech. Jedná se o řízení vedeném u Krajského
soudu v Brně, Účastník řízení, kterého zastupuje jako zmocněnec je spo|' AoN' K zastoupení
se rozhod|a ze svého zdjmu na prošetření ce|é věci, protoŽe se jedná o veřejnou zakázku,
kde by|o si|né podezření z korupčního jednání.

D e doloŽené kopie Smlouvy o posky.tování porade.ske činnosti uzavřené dne 24 82011
se SdruŽením INDor- ca zalt)za|a iaV1poradce s mÍstem podnrkánÍ Pouzdřany ' Zadní 2Og.
na z\ na: ,; n' -
P5t.) 691 26 lCO 88107787 ' vykonávat pro sdruŽení odbornou konzu|tační činnost ve
veřejných zakázkách za účelem podpory k|ientu sdruŽení při jejich úcasti v zadávacích
řízeních podporu klientu sdruŽení v pruběhu jednotlivých zadávacích řÍzeních. a to zejména
prověření zadávacích podmínek, zpracování Žádostí o dodatečné informace, konzu|tace ke
zpracovánÍ nabídek, kontro|y nabídek a zpracování vysvět|ení nabídek, zpracovánÍ a
up|atňování opravných prostředku v zadávacích řízenÍch administrativní servis pro sdruŽení
kzadávání veřejných zakázek a související prob|ematice' za coŽ jí d|e č|. ||| sm|ouvy ná|eží
měsíční paušá|ní odměna v období prvních tří měsícu po nabytí účinnosti sm|ouvy 50.000'-
Kč, v období nás|edujících šesti měsícu 60.000,-Kč. po up|ynutí devíti měsíců od nabytí
účinnosti smIouvy 70.000,-Kč.

Z ÚdajŮ z veřejné části Živnostenského rejstříku by|o zjištěno' Že Mgr' Vítězs|ava
Kukáková, nar. 7.8.1980, bytem Pouzdřany, Zadní 2o9, |Č: 88107787 je drŽite|kou
Živnostenského oprávnění s předmětem podnikání Výroba, obchod a s|uŽby neuvedené
v pří|ohách 1 aŽ 3 Živnostenského zákona pro obory činnosti poradenská a konzu|tační
činnost, zpracování odborných studií a posudků, přek|adatelská a tlumočnická činnost,
s|uŽby v ob|asi administrativní správy a s|uŽby organizaěně hospodářské povahy, vznik
oprávnění 2.9.2011
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Z do|oŽených písemných materiálu Uřadu pro ochranu hcspodářské soutěŽe, třída Kpt.
Jaroše 7, Brno, by|o zjištěno. Že Mgr. Kukáková zastupovala na zák|adě do|oŽených
písemných p|ných mocí níŽe uvedené navrhovate|e aza $o codala :

1. dne 21.11.20,11 Návrh na přezkoumání úkonů pod|e s 1.,l4 zě. 13712006 sb., oveřejných
zakázkách, ve znění pozdějŠích předpisu, vedeno pod č.j. UoHS-s565|2011, zadavate|e
Ga|erie hlavního města Prahy se síd|em Praha 1, Staroměstské nám.605/13, |Č: 00064416
ve věci navrhovate|e Aon Central and Eastern Europe a.s'. Se síd|em Praha 2, Šafaříkova
2o1t17, |Č 47123672 týkající se veřejné zakázky Pojištění movitého a nemovitého majetku
spravovaného Ga|erií h|avního města Prahy, ev.č. v |s VZ US 60065,1007

2. dne 25.1.2012 Návrh proti rozhodnutí zadavate|e o zrušení zadávacíhořizení pod|e s 114
odst. 1 z'č. 13712006 sb'' o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vedeno pod
ě.j. Úons-sszt2o12, zadavate|e Statutární město České Budějovice se síd|em České
Budějovice, nám, Přemys|a otakara ||' č. 1 ,2, |Č. 00244732, ve věci navrhovate|e GTS
Czech s.r.o. se síd|em Praha 3' Přemys|ovská 2845t43, |Č. 28492170, týkď1ící se veřejné
zakázky Pevná te|efonie Statutárního města České Budějovice a jeho organizací

3. dne 2'4.2012 Návrh pod|e s 114 odst. 2 písm. a) z.č. 13712006 Sb', o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vedeno pod č.j. ÚoHs-st96,259,303l2o12,
centrá|ního zadavate|e Česká repub|ika - Ministerstvo vnitra, se síd|em Praha 7, Nad Što|ou
3 na účet České repub|iky - Ministerstvo práce a sociá|ních věcí, se sídlem Praha 2, Na
Poříčním právu 1t376, |Č: 00551023 ve věci navrhovate|e STUDENT AGENCY, s.r.o., se
síd|em Brno, náměstí Svobody 86/17, |Č:25317075, týkající se veřejné zakázky, která je
vymezena obsahem :

- Prováděcísmlouvy ě.85|2011 ze dne 15'7'2a11

- Dodatkem č. 1 k prováděcísm|ouvě č.851201,1 ze dne 1.8.2011

- Dodatkem č. 5 k prováděcísm|ouvě č.8512011 ze dne 28,11.2011

- Dodatkem č. 6 k prováděcí sm|ouvě č.8512011 ze dne 27 '12'2011

4' dne 2.5.2012 Návrh proti zadávacím podmínkám pod|e $ 114 z.č. 13712006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vedeno pod č.j. ÚoHs-szs6|2o12,
zadavate|e Univerzita Pa|ackého v o|omouci, se síd|em olomouc, KříŽkovského 8, lČ:
61989592, ve věci navrhovate|e GTS Czech s.r.o. se síd|em Praha 3, Přemys|ovská
2845143, |C' 28492170, týkající se veřejné zakázky ''Zajištění te|ekomunikačních s|uŽeb
mobi|ní a pevné sítě na Univerzitě Pa|ackého v o|omouci, vč. servisní podpory''' evidenční č.
veřejné zakázky 7 20201 1 0 1 0845

5. dne 7'6,2012 Návrh proti pouŽití druhu zadávacího řízení pod|e s 114 odst' 1 písm..e) z'č.
137|2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějŠích předpisů, vedeno pod č.j. UOHS-
s327|2012, zadavatele Ceská repub|ika - Ministerstvo práce a sociá|ních věcí, se sídlem
Praha 2' Na Poříčním právu 1t376, |Č: 00551023, ve věci navrhovate|e SAS lnstitute ČR,
s.r.o., se síd|em Praha 4, Na Pankráci 1685/17-19, |Č: 26122529, týkající se veřejné
zakázky ''Z|epšení adresnosti a Úče|ovosti vyplácení dávek z pojistných i nepojistných
systémů, na jejichŽ výp|atu má v|iv činnost LPS'' (v námitkách označená jako ''Kontro|ní
systém pro zamezení podvodů při vyp|ácení sociá|ních dávek'')

6. dne 23.8.2012 Návrh na přezkoumání úkonů zadavate|e pod|e s 114 z.č. 13712006 Sb', o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vedeno pod č.j. ÚoHs-s+g8|2o12,
zadavate|e Česká te|evize se síd|em Praha 4, Kavčí hory, |Č ooo27383, ve věci navrhovate|e
GTS Czech s'r.o. se síd|em Praha 3, Přemyslovská 2845143, |Č. 28492170, týkající se
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veřejné zakázťy .'Poskytování telefonních h|asových a datových s|uŽeb'', ev.č' zakázky
212045

7. dne 23la"2a12 Návrh na přezkoumání úkonu zadavate|e pod|e s 114 z,Ó,. 13712006 sb.,
o veřejných zakáz,kách, ve znění pozdějšíď qředqis1-vedeno pod č.j. Uotls-S608l2012'
zadavateIe SPRÁVA INFoRMAČNícH TEcHNoLoG|í MĚsTA PLZNĚ, příspěvková
organizace se síd|em Plzeň, Dominikánská28814,lČ: 66362717,ve věci navrhovate|e GTS
Czich s.r.o. se síd|em Praha 3, Přemyslovská 2845t43, |Č. 28492170, týkqící se veřejné
zakázky Pevná telefonice Statutárního města P|zně a jeho organizací, evid' čís|o vz215512

Skutková podstata přeěinu Neoprávněné podnikání d|e s 25'1l1 tr. zákoníku se dopustí
ten, kdo neoprávněně Ve větŠím rozsahu poskytuje sIuŽby, nebo provozuje výrobní'

obchodnÍ nebo jiné podnikání. Znaky tohoto přečinu nap|ňuji i takové jednání pachate|e.

které spoÓívá v neoprávněném výkonu advokacie ve smys|u ust. $ 1 odst. 1 zákona č.

85/1996 Sb'. o advokacii. ve znění pozdějších předpisů. Výkon advokacie však není moŽné

áotoŽňovat s poskytováním právních s|uŽeb, nebot'takové s|uŽby zahrnují rovněŽ zejména
právní pomoc. právní porady, sepisování |istin' činnosti spojené s vyúčtováním sluŽeb'
pncemz je mohou d|e ustanovení $ 2 odst. 2 1zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii. ve znění
pozdě1ších předpisu poskytovat i jiné osoby (např. notáři, soudní exekuton. patentoví

zástupci' daňoví poradci), popř další osoby, jimž zv|áštní zákon svěřuje oprávnění
poskytovat právní s|uŽby. Z tohoto vyp|ývá, Že zákonodárce důsledně roz|išuje pojmy výkon
advokacie a poskytování právních s|uŽeb. Dle bodu 70 Pří|ohy č. 4 nařízení v|ády č.

288|2oo8 Sb., ve znění nařízení v|ády č. 2$8Í2a1o Sb', kterým se provádí Živnostenský
zákon a kteým se stanoví obsahová náp|ň jednot|ivých Živností, zahrnuje obor Živnosti
voIné. oznacenou jako SIuŽby v ob|asti administrativní správy a sluŽby organizačně
hospodářské povahy. D|e názoru Nejvyššího soudu, uveřejněném V usnesení č.j. 5 Tdo
2ogl2o11-35. muŽe být právě Živnostenský tím jiným právním předpisem, kteý osobám,
majícím Živnostenské oprávnění, dává postavetní osob, jimŽ zv|áštní zákonn svěřuje
oprávnění poskytovat právní s|uŽby. S tímto názorem se v daném případě ve váahu k pod.

Mgr' Kukákové po|icejníorgán p|ně áotoŽňuje.

Po provedeném šetření ze strany po|icejního orgánu Po|icie ČR Územní odbor Břec|av,
oddě|ení hospodářské kriminaIity, po vyhodnocení jednot|ivých důkazů, doIoŽených
písemných materiá|ů, výpovědi Mgr. Kukákové, jsem dospě| k závěru, Že na zák|adě
dostupných informací neby|y zjištěny a prokazány skutečnosti, které by nasvědčovali tomu,
Že by| spáchán výše uvedený trestný cin' nebo jiné trestné činy d|e trestního zákona, a proto

rozhod| po|icejní orgán tak, jak je uvedeno v právním výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení je přípustná stíŽnost' kterou je poškozený oprávněn podat do tří dnů od

doručení u policejního orgánu, kteý usnesení vydal. StíŽnost má odkladný ÚČinek.

',,2, 
l.ý,á

nďňp Viktor Pavúček
í iňšpektor SKPV oHK Břec|av

tel.97 4632554, oh kbv@mvcr. cz


