
Vážený pane šéfredaktore, 
 
v prvé řadě musíme konstatovat, že v ůbec nevíme, co konkrétn ě na pond ělním 
zasedání Zastupitelstva m ěsta Znojma zazn ělo, a proto nejsme na toto schopni 
reagovat. S ohledem na to, že si naše advokátní kan celá ř velice zakládá na 
svém dobrém jménu a pov ěsti, které se t ěší, pokusíme se v nejbližší dob ě 
zjistit o co vlastn ě jde a budeme na celou záležitost oficiáln ě reagovat. Za 
zcela zásadní však považujeme sd ělit, že si naprosto nejsme v ědomi ni čeho, co 
by mohlo jakkoli ohrozit zájmy kteréhokoli z našich  klient ů. 
 
Jediné, co víme, bez bližšího up řesn ění, je to, že se snad na jednání 
Zastupitelstva m ěsta Znojma m ělo projednávat n ěco, co se týká pronájmu lesního 
majetku m ěsta Znojma s tím, že snad naše advokátní kancelá ř má mít na tomto 
nějaký sv ůj zájem. V této v ěci si Vám dovoluji sd ělit jménem naší advokátní 
kancelá ře, že žádný ze spole čník ů nebyl žádným z našich klient ů osloven s 
žádostí o poskytnutí právní pomoci ve v ěci pronájmu lesního majetku m ěsta 
Znojma. Nikdo nás ani neinformoval o tom, že by org ány m ěsta Znojma o pronájmu 
lesního majetku jakkoli rozhodly. V této v ěci jsme tedy neposkytovali právní 
pomoc ani m ěstu Znojmu, ani komukoli jinému, ani jsme o to neby li nikým 
požádáni. 
 
S ohledem na to, že naše advokátní kancelá ř v minulosti a v sou časnosti 
poskytovala právní pomoc mnoha stovkám subjekt ů, a to a ť již z České 
republiky, tak i z mnoha stát ů sv ěta, je z řejmé, že čas od času dojde k tomu, 
že hrozí st řet zájm ů mezi našimi klienty. Naše advokátní kancelá ř však velice 
důsledn ě dbá o to, abychom neposkytovali našim klient ům, tak abychom se ocitli 
v kolizi zájm ů našich klient ů. Pokud je nám známo, tak jsme vždy této situaci 
zabránili. 
 
K Vašim dotaz ům si Vám dovoluji sd ělit toto: 
ad 1. Zastupuje pan JUDr. Milan Vaší ček spole čnost Yesleport Consultans 
Limited (reg. č. HE 160484) z Kyperské republiky tuto spole čnost ješt ě?  
Pokud ano, jaké jsou jeho pravomoci? Vykonává v Česku exekutivu za majitele 
firmy? 
 
Odpověď: Pan JUDr. Milan Vaší ček v minulosti jednorázov ě tuto spole čnost 
zastupoval v souvislosti s jednou konkrétní právní věcí. V sou časné dob ě pan 
JUDr. Milan Vaší ček tuto spole čnost nezastupuje. Není nám známo ani nic o tom, 
že by tato firmy vyvíjela v České republice jakoukoliv exekutivní činnost. 
 
ad 2. Kdo je majitelem firmy? 
Odpověď: Tato informace je ve řejn ě dostupná a je ji možno zjistit z otev řených 
zdroj ů v obchodním rejst říku v Nicosii. V dob ě, kdy jsme jí poskytovali právní 
servis, pat řila tato spole čnost do skupiny Globálního investi čního holdingu. 
 
ad 3. Jak byste řešili eventuální st řet zájm ů, pokud by m ěsto cht ělo s Lesní 
spole čností Lede č nad Sázavou (zprost ředkovan ě vlastn ěnou firmou 
Yesleport) uzav řít smlouvu o pronájmu les ů. Smlouvu by pravd ěpodobn ě 
připravovala Vaše právní kancelá ř… 
 
Odpověď: V prvé řadě si dovolujeme sd ělit, že nám není nic známo o tom, že by 
firma Yesleport byla akcioná řem spole čnosti Lesní spole čnost Lede č nad 
Sázavou. V každém p řípad ě si však dovolujeme sd ělit, že tuto smlouvu o 
pronájmu lesního majetku by zcela jist ě naše advokátní kancelá ř 
nepřipravovala, a to ani za jeden z jejích subjekt ů. V p řípad ě, že by naši 
advokátní kancelá ř byla kteroukoli ze stran oslovena s požadavkem pos kytnutí 
právní pomoci, oznámili bychom ob ěma stranám hrozící konflikt zájm ů, s tím, že 



bychom byli nuceni poskytnutí právní pomoc odmítnou t a doporu čit, aby si 
poskytnutí právní pomoci zajistili jiným advokátem.  S ohledem na to, že jsme 
generálními právními zástupci m ěsta Znojma, pokládáme za samoz řejmé, že bychom 
náklady na tuto právní pomoc poskytnutou m ěstu Znojmu jiným advokátem v plném 
rozsahu refundovali z našich prost ředk ů. 
 
Závěrem si dovolujeme sd ělit, že se domníváme, že se jedná o pouhé 
nedorozum ění a jsme p řipraveni poskytnout jakékoli další pot řebné vysv ětlení 
celé záležitosti, v jehož poskytnutí nám nebrání zá konná povinnost 
mlčenlivosti. 
 
Byli bychom velice rádi, abyste v p řípad ě uve řejn ění našich odpov ědí na Vaše 
dotazy tyto redak čně neupravovali a nevytrhávali části odpov ědí z jejich 
kontextu a tyto uve řejnili v celém zn ění. Také si Vás dovolujeme požádat, 
abyste nám dali text ur čený k otišt ění k jeho autorizaci. 
 
S pozdravem 

 
Filip Leder 
advokát 
Vaší ček, Frimmel & Hon ěk 
advokátní kancelá ř 

 


