
 
 

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE 
 

vyhotovená v souladu s  § 85 odst. 2 Zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách  
(dále jen „zákon“) 

 

Veřejná zakázka   
„Právní zastupování České republiky  v rozhodčím a souvisejících řízeních a případném 

smírném řešení sporu s Dr. Peterem A. Pechanem“ 
uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek  pod evidenčním číslem 219263 

 
1. § 85 odst. 2 písm. a) zákona: 
 

Identifikační údaje zadavatele: 
Název: Česká republika – Ministerstvo financí 

Sídlo vč. PSČ: Letenská 15 
P.O.BOX 77 
118 10  Praha 1 

IČ/DIČ: 00006947      CZ00006947 

Jméno a příjmení osoby 
oprávněné jednat: 

Zadavatel  
Ing. Stanislav Sluka  
ředitel odboru 23 – Finanční 

 

Předmět veřejné zakázky: 
Zastupování České republiky v rozhodčím řízení zahájeném kanadským občanem 
Dr. Peterem A. Pechanem podle Dohody mezi Českou Republikou a Kanadou o podpoře 
a ochraně investic, podepsané dne 6. května 2009 v Praze a vyhlášené pod č. 8/2012 Sb. 
m.s.  a v  souvisejících soudních a jiných sporech, včetně eventuálního smírného řešení 
těchto sporů.  
 
 

2. § 85 odst. 2 písm. b) zákona: 

Zadávací řízení bylo realizováno jako jednací řízení s uveřejněním.  
 

3. § 85 odst. 2 písm. c) zákona: 
Žádný uchazeč nebyl vybrán.  

 

4. § 85 odst. 2 písm. d) zákona: 
Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena:  

Žádost o účast č.   1. 
Obchodní firma nebo název:  
Sídlo:   

DLA Piper Prague LLP organizační složka 
Perlová 5 
110 00  Praha 1 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným (jednající prostřednictvím své 
organizační složky) 

IČ: 28518659 

 
Žádost o účast č.   2.  
Obchodní firma nebo název:  
Sídlo:   

Weinhold Legal, v.o.s.   
Karlovo nám. 10/2097 
120 00  Praha 2 

Právní forma: Veřejná obchodní společnost 

IČ: 25628470 

 
 
 
 



 
 
 

Žádost o účast č.   3. 
Obchodní firma nebo název:  
Sídlo:   

Squire Sanders, v.o.s., advokátní kancelář 
Advokátní kancelář 
Václavské nám. 57 
110 00  Praha 1 

Právní forma: Veřejná obchodní společnost 

IČ: 25638882 
 

V průběhu zadávacího řízení byly předloženy pouze žádosti o účast. K předložení 
nabídek nedošlo.  

 

5. § 85 odst. 2 písm. e) zákona: 
Z účasti v zadávacím řízení  byl vyloučen uchazeč: 

Obchodní firma nebo název:  
Sídlo: 

Weinhold Legal, v.o.s.   
Karlovo nám. 10/2097 
120 00  Praha 2 

Právní forma: Veřejná obchodní společnost 

IČ: 25628470 

Odůvodnění vyloučení:  Nesplnění kvalifikace v požadovaném rozsahu  (dle §  60 
odst. 1 zákona).   

 
6. § 85 odst. 2 písm. f) zákona:  

Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou 
nabídkovou cenu: 
Netýká se  

 

7. § 85 odst. 2 písm. g) zákona: 
Důvod použití jednacího řízení s uveřejněním: 
Zadavatel zadal veřejnou zakázku dle § 22 odst. 3 písm. b) zákona. Jedná se o veřejnou 
zakázku na právní služby.  

 

8. § 85 odst. 2 písm. h)  zákona: 
Důvod zrušení zadávacího řízení:   
V průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze 
na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. Od počátku realizace veřejné 
zakázky (Oznámení předběžných informací uveřejněno dne 4.6.2012, Oznámení o zakázce 
uveřejněno dne 29.8.2012) došlo ke změně okolností, v jejichž důsledku by dokončení 
předmětného zadávacího řízení nebylo pro zadavatele efektivní a zejména ekonomické.  
Dr. Peter A. Pechan doručil Ministerstvu financí dne 16.2.2012 Oznámení o arbitráži 
(Notice of Arbitration), jímž zahájil arbitrážní spor. Oznámení bylo podáno podle Dohody 
mezi Českou republikou a Kanadou o podpoře a ochraně investic. Pan Pechan v Oznámení 
zvolil procesní normu pro arbitráž, navrhl sídlo a jednací jazyk. V Oznámení však neučinil 
žádný krok ke jmenování rozhodce. Tento krok nepodnikla ani ČR a od února 2012 nebyly 
učiněny žádné další kroky ve věci.  
Zadavatel veřejnou zakázku zrušil ve smyslu § 84 odst. 2 písm. e) zákona.    

 
V Praze dne  14.4.2014                                                           
 
 
        

.............................................. 
zadavatel 

Ing. Stanislav Sluka 
Ředitel odboru 23 – Finanční 
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