
"1) Jaká hodinová či jiná časová sazba byla sjednána s advokátní kanceláří Arnold & Porter ve 
smlouvě (či smlouvách) týkající se právního zastupování České republiky v mezinárodních 
arbitrážích proti tzv. solárníkům? 
 
2) Jaké byly za období 2000 až 2017 náklady České republiky na externí právní zastupování  
v mezinárodních arbitrážích vedených proti České republice? 
 
3) Jaké konkrétní částky byly za období 2000 až 2017 ve skončených mezinárodních arbitrážích 
přiznány České republice jako náhrada nákladů řízení vůči protistranám? 
 
4) Jaké konkrétní částky z částek, které uvedete v odpovědi na otázku ad 3), protistrany České 
republice skutečně zaplatily (ať už dobrovolně nebo v důsledku vymáhání)?" 
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Věc:  Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,  

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 

 
Vážený pane doktore, 
 
 na Ministerstvo financí bylo doručeno Vaše podání se žádostí o poskytnutí informací 
(dále jen "Žádost") podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon"). Žádáte o poskytnutí informací v tomto znění: 
 
"1) Jaká hodinová či jiná časová sazba byla sjednána s advokátní kanceláří Arnold & Porter 
ve smlouvě (či smlouvách) týkající se právního zastupování České republiky v mezinárodních 
arbitrážích proti tzv. solárníkům? 
 
2) Jaké byly za období 2000 až 2017 náklady České republiky na externí právní zastupování v 
mezinárodních arbitrážích vedených proti České republice? 
 
3) Jaké konkrétní částky byly za období 2000 až 2017 ve skončených mezinárodních 
arbitrážích přiznány České republice jako náhrada nákladů řízení vůči protistranám? 
 
4) Jaké konkrétní částky z částek, které uvedete v odpovědi na otázku ad 3), protistrany České 
republice skutečně zaplatily (ať už dobrovolně nebo v důsledku vymáhání)?" 
 
 

Ministerstvo financí (dále jen "povinný subjekt") Vám níže poskytuje odpovědi na 
Vaše otázky. 

 
K otázce č. 1) uvádíme, že tato informace je veřejně přístupná prostřednictvím 

Registru smluv. 
 
K otázce č. 2) uvádíme, že tato informace je veřejně dostupná na webových stránkách 

Ministerstva financí:  
http://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/ochrana-financnich-zajmu/arbitraze/prehled-

nakladu-za-pravni-sluzby 
 

http://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/ochrana-financnich-zajmu/arbitraze/prehled-nakladu-za-pravni-sluzby
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K otázce č. 3) uvádíme, že tato informace je veřejně dostupná na webových stránkách 
Ministerstva financí:  

http://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/ochrana-financnich-
zajmu/arbitraze/prehledrozhodcich-nalezu 
 

K otázce č. 4) přikládáme tabulku, ze které jsou patrné konktrétní částky, které byly za 
období od roku 2000 až do roku 2017 ve skončených mezinárodních arbitrážích přiznány 
České republice jako náhrada nákladů řízení vůči protistranám. 

 
 

ECE přiznaná částka 2 826 632,78 EUR uhrazena v plné výši 
Phoenix přiznaná částka 21 417 199,13 Kč + 196 000 USD uhrazena 

v plné výši 
Nagel přiznaná částka 400 000 USD uhrazena v plné výši 
EMV 1 778 499,91 Kč (výnos z konkurzu) 
Forminster 0,00 Kč (společnost nedisponuje žádným majetkem v ČR) 
Frontier Petroleum 0,00 Kč (společnost disponovala pouze drobným majetkem, 

při současné existenci věřitele s přednostním uspokojením, 
jehož výše pohledávky mnohonásobně převyšovala majetek 
společnosti nebylo přikročeno k vymáhání přiznané částky) 

Konsortium Oeconomicus 1 881 853,31 Kč 
Nepolsky 33 300,00 Kč (použito na úhradu nákladů exekuce) 
Vöcklinghaus 391 461,13 Kč 
WNC Factoring 0,00 Kč (proces vymáhání rozhodčího nálezu je v přípravné 

fázi)  
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