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TISKOVÁ ZPRÁVA

MT Legal: Křest knihy „Koncesní zákon“
V prostorách advokátní kanceláře MT Legal na Praze 1 se 18. 2. 2013 uskutečnil slavnostní
křest komentáře ke koncesnímu zákonu autorů Mgr. Tomáše Krutáka (partner advokátní
kanceláře Kruták & Partners), Mgr. Davida Dvořáka, LL.M. (partner advokátní kanceláře MT
Legal) a Mgr. Libora Vacka (partner advokátní kanceláře Balcar Polanský Eversheds). Záštitu
nad touto událostí převzal Ing. Tomáš Janeba, prezident Asociace pro rozvoj infrastruktury.
Druhé vydání knihy Koncesní zákon, komentář bylo připraveno po šesti letech od vydání prvního a
vychází nejen z praktických zkušeností autorů, ale i z aktuálního legislativního vývoje v této oblasti.
Tato publikace tak reaguje na vývoj od roku 2006, kdy byly přijaty zákony č. 139/2006 Sb., o
koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), a zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, a právní úprava koncesí prošla řadou zásadních změn. Kromě několika novel koncesního
zákona se v důsledku mnoha odkazů na obdobné použití zákona o veřejných zakázkách do aplikace
koncesního zákona výrazně promítla i tzv. transparenční novela zákona o veřejných zakázkách účinná
od 1. dubna 2012. Přitom právě skloubení obou právních úprav může v praxi činit značné výkladové i
aplikační problémy.
V knize, ve které autoři uvádějí vhodná řešení výše naznačených problémů, tak naleznou odbornou
podporu zejména zadavatelé, kteří koncesní zákon používají ve své praxi, ale rovněž uchazeči o
koncese či poradci v této oblasti.
Prezident Asociace pro rozvoj infrastruktury Ing. Tomáš Janeba při křtu knihy poznamenal: „Uvedený
komentář ke koncesnímu zákonu je velkým přínosem i pro členy naší asociace. Publikace jim umožní
zorientovat se ve všech právních úpravách, které nastaly od jeho přijetí v roce 2006.“
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Poznámka pro editory
Advokátní kancelář MT Legal se zabývá především oblastí veřejného investování se zaměřením na zadávání veřejných
zakázek, udělování koncesí a uzavírání koncesních smluv (PPP), veřejnou podporu a EU fondy. Služby v oblasti veřejného
investování jsou doplněny službami v oblasti korporátního a závazkového práva, občanského práva, práva duševního vlastnictví
se zaměřením na informační technologie, stavebního práva, práva v oblasti vodohospodářských infrastruktur, pracovního práva
a práva ES/EU. MT Legal využívá více než patnáctiletých zkušeností jednotlivých členů právnického týmu. Advokátní kancelář
MT Legal získala certifikát kvality ISO 9001:2008 udělený společností NQA, která je členem skupiny NICEIC Group Limited.
MT Legal patří jako jediná advokátní kancelář v ČR mezi 24 000 registrovaných společností u NQA .
Advokátní kancelář MT Legal, s.r.o. získala prestižní ocenění ČEKIA Stability Award 2009, čímž je zařazena mezi
TOP 100 nejstabilnějších firem v ČR dle ČEKIA Stability Rating 2009.
MT Legal získala nejvyšší ocenění „Právnická firma roku 2012 pro regionální kancelář“ v soutěži Právnická firma roku pořádané
společností EPRAVO.CZ pod odbornou záštitou České advokátní komory, záštitou předsedy vlády ČR a ministra spravedlnosti
ČR. V kategorii Veřejné zakázky se opětovně zařadila mezi čtyři velmi doporučované kanceláře.

