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Věc: Reference Kanceláře generálního komisaře účasti ČR na EXPO 2015 Milán o advokátní 
kanceláři Kučera & Associates   
 

Generální komisař účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2015 Milán 

potvrzuje, že jeho kancelář (KGK) spolupracuje s právní kanceláří Kučera & Associates  v režimu 

veřejných zakázek na přípravách a průběhu národní účasti na EXPO 2015, o nichž rozhodla  

20. prosince 2012 Vláda ČR. 

KGK vybrala kancelář Kučera & Associates  na základě podlimitního výběrového řízení 

počátkem roku 2013 – poptávané služby byly specifické jak s ohledem na omezený rozpočet KGK, 

tak s ohledem na minimální časové rezervy pro přípravu účasti ČR na EXPO 2015 a především 

s ohledem na výjimečnou povahu projektu, při jehož financování se sdílejí veřejné a soukromé 

prostředky (PPP). 

Kancelář Kučera & Associates  nabídla nejvýhodnější hodinové sazby za poptávané služby a 

v žádném z případů realizovaných služeb nedošlo ani k navyšování této sazby, ani k nárůstu 

odhadovaných hodin, což KGK umožňuje dodržovat rozpočtovou disciplínu. Dodávky služeb se 

přitom vždy řídily jak termíny požadovanými KGK, tak závaznými lhůtami danými Zákonem o 

veřejných zakázkách (ZOVZ) či jinými právními předpisy. 

Kancelář Kučera & Associates  dokázala aplikovat stávající legislativu platnou pro 

hospodaření s veřejnými prostředky – zejména ZOVZ – při přípravě dosud nerealizovaných soutěží 

na bázi PPP, včetně výběrového řízení na stavbu národního pavilonu na EXPO 2015 a všech 

expozic, které byly zadávány formou veřejné zakázky či koncese; jakkoli šlo o zcela původní a 

časově velmi náročnou službu, neobdržel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jediný podnět 

třetích stran napadající průběh či výsledky veřejné soutěže.  

KGK s ohledem na dosavadní zkušenost s kanceláří Kučera & Associates  vydává tuto 

referenci jako jednoznačné doporučení jejich služeb v oblasti právních služeb včetně veřejných 

zakázek, jakož i v  oblasti aplikace ZOVZ pro mimořádné úkoly.  

 
 

          
 

Mgr. Jiří F. Potužník,  
generální komisař účasti ČR na EXPO 2015 
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