
Smlouva o poskytování právních služeb

uzavřená podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve zrění pozdějších předpisů, a ustanovení $ 2430 a násl.

' zákona č. 89 /20 Í2, občanslý zákoník, ve zrĚní pozdějších předpisů,

mezi niž-e uvedenými účastníIqy

TVeil, Gotshal & Manges' s.ř.o.' advokáírí kancelář, Křižovnické náměstí l93l2,Praha-Staré Město, l10 0o,

IČ 2562fi50

na straně jedné (dále j en,,advokátní kancelář")

a

česká republika - Ministerstvo Íinancí, Letenská 15, Praha 1,

jejÍmž jménem jedná minisn financí,

na staně druhé (dále jen,,mandanť')'

118 10, Ič: 00006947, DIČ: Czaaoo6947,

čunelr 1. Předmět smlouvy

Touto smlouvou se advokátní kancelář zavaalje poslryrnout mandantovi právní pomoc spočívající

v zastupovárrí České republiky v roďrodčím a v souvisejících řízeních a při smírném řešení sporu

vedenych mezi Českou_.epoúikou a společností wNc Factoring Ltd. podle DQhody mgzi Velkou

v platnost dne 26.l0.1992 (dá1qjen ..spor'l.

Prármí pomoc bude poslqrto virra ůdo skončení sporu smírem nebo pravomocným roáodnutím, nebo

do jiného finálníhó výešení sporu, včebrě případného Ťiznni o zrušení roáodčího ná|ezu,

vy'konávaciho Ťízeú a dalších souvisejících řízeních.

Zastupováním ve sporu uvedeném v článku 1.1 se rovněž roanri poslrytování právních sluŽeb

souvisejících s tímto zasfupováním'

čHnek 2. Rozsah právních služeb

2.I Advolaítní kancelář za účelem poslqymÚí právních služeb vyčlení dostďečný počet sých partrrerů,

advokátů ďnebo tzv. senior foreigrr legal consultantsl, kteří dále mohou vyržívat při plnění předmětu

smlouvy práce právních koncipientů, právních asistentů a stážistů' aby byl vŽdy včas a vpříslušné

kvalitě iptneo pózadavek mandanta. Za advokátní kanceliář se na tomto případu budou podílet zejména

nástedujicí parureri a advokáti: AIif Ali, Roman Vojta, Jiří Kindl, Libor Morávek, VladimÍr Poláctt"

přičemž Karolírra Horáková bude advokátem odpovědným za poskybrutí právních služeb dle ě1.2.2 až

2.4této smloury.

2.2 Advokábrí kancelář zajistí, že vedení sporu bude zastŤešováno jedním advokátem, odpovědným za

poslcyfuutí právních služeb (dále ,,leading counsel'o)-

2.3 Leading counsel bude vedoucÍm ýmu právnflrů advokátrí kanceliíře po celou dobu poslqytování

pravních služeb advokátrí kanceláří podle této smlouvy. Leading counsel se bude podílet na přípravě

1.1

r.2

1.3

1 Advokáti, tzv. senior'f,oreign legal consultants s nejméně S-letou právní praxí v oblasti mezinárodních arbitaži'



2.5

všech podání" dkajících se sporu (obhajob4 Žalobní odpověď, replika a další), na reprezentaci

mandanta při ústnÍm jednání před arbitrrižním tribunálem (dále 
',ústní 

jednání") a přípravě na ústní
jednaní před arbitážrím tribunálem. V případě zrněny této osoby v průběhu sporu je advokátní

kancelář p.ovinna be4prostředně infonrrovat mandanta a nawbnout náhradní osobu splňující stejné

požadavky, aby pokračovala v činnosti předchůdce, přičemž tato zrněna musí bý vždy předem

a výslovně odsouhlasena mandantem.

Advokátní kancplríř se zavazaje, že leading counsel se bude na vedení pfipadu podílet minimálně 10 %

(desetii procenty) (dáJe jen ,,kvótao'). Splnění kvóty se bude určovat z celkového počtu hodin

v kalendářrrÍm měsíci, skutečně vynaložených advokrábrí kanceláří na právní zastupování podle čl. 3
této smlouvy. V kalendářním měsíci, v němŽ bude probíhat ústrrí jednání, v kalendiířním měsíci tomuto

měsíci bezprosředně předcházejícím a v kalendářním měsíci, kteď po tomto měsíci bezprostředně

následuje, Je kvóta nezjišťuje a její nedodržení v těchto měsících nepředstaluje porušení smiouvy.

Personální složení týmu advokáf,rí kanceliíře, s ýhradou ustanovení čl.2.3 a2.4 této smlouvy, se může

kdykoliv podle uvážení advokátní kanceláře měnit' Mandant bude o pfipadných zněnách včas

inřormován. Tým právníků advokátrí kanceláře můŽe bý rozšířen o ťetí osoby (např. zralce, externí

poradce), pokud by to poslry|rrutí právní služby vyžadovalo. Advokátní kancelář je dále oprávněna

vyuzit piavnich služeb jak advokátní kanceláře nebo j.ednotlivých právníků poslcytujících právní služby

izahriniěí? (tzv. forergn counsel), tak na území České republiky (tzv. local counsel). Sazby pro

uvedené právníky jsou uvedené v příloze této smlouvy. RozšÍření ýmu právníku o takové třetí osoby je

advokátní kanceiríř oprávněna provést pouze po předchozÍm projednríní s mandantem a na ziíkladě jeho

výslovnébo souhlasu.

V případě, že se podstatným 4působem anění předmět sporu v důsledku aněny právní argumentace

prótistrany nebo zrrěny ianiďtcitctr okolností, ýkajících se sporu, případně tak, Že WJdou najevo

iiu:.ti.te okolnosti, dokumený či elementy právní kvalifikace případu, }Íeré mandantovi dosud nebyly

mámy, může se advokátní kancelář způsobem, specifikovaným předchozí qýslovnou dohodou

s mandantem, od ustanovení č|.2.2 ů2.4 odchýl.it.

Advokátní kancelař bude dá}e zajišťovat na náklady mandanta překlady dokumentu souvisejících se

sporem uvedeným v článku 1.1, o jejichŽ překlad mandant požádá, nebo jejichž překlad bude nutné

předložit orgiínu rozlrodujícÍmu ve sporu uvedeném v článku 1.1'

Ádvokátní kancelář na poádání mandanta zajistí na náklad mandanta tlumočnické sluŽby.

Tlumočnické služby pro ústrí jednání před arbitrrížním nibrrnálem nejsou zahrnuty. vním9i
flumočnických služjb, sjednaných v příloze k této smlouvě. Týo tlumočnické služby obstará v případě

poťeby advokátrí kancelař po předctrozím písemném souhlasu mandanta-

Smluvní Stany se dohodly na následujících kontaktních osobách a adresách pro doručování písemností:

Advoluítní kancelář

Weil, Gotshal & Manges, s.r.o.
Křižovnické námésti l 9 3 l 2,

Praha-Staré Město, 110 00

tel:221 407 300

kontaktní osoby: Mgr. Karolína Horáková

Mandant

Česká republika - Ministerstvo financí
Letenská 15

118 10 Praba 1

2.7

2.8

2.9

2.10

2 Advokátrí kancelář nebo pobočka advokátní kancelríře má sídlo anebo jednotliví právníci jsou oprávnění

k výkonu advokacie a postqytují právní služby v následujících jurisdikcích - Francie, Kanada, Německo,

Rakousko, Spojené státy americké, Šqýcarsko, Velká Británie.



2.tt

2.t2

tel.:257 041 lil
fax:233 373 034

kontakbrí o"soby: Mgr. et Mgr. Petr Horáčelg ředitel sekce 02

V případě, že by kterákoliv smluvní strana měla v úmyslu změnit adresu pro doručování či kteroukoliv
kontalr:trrí osobu, bezodkladně písemně ozrriámí tuto skutečnost druhé smlurmí staně.

Mandant bude veškeré své pokyny vtéto věci udělovat advokátní kancelráři pouze prostřednictvÍm
kontakbrích osob uvedených v článku 2.4. Advokátní kanceliář je oprávněna požfudat příslušnou
kontaktnÍ osobu mandanta o písemné potwzení udělenétro polqynu a mandant se zavaalje swj polqrn
bez zbyečného odkladu písemně potwdit.

3.1

J.J

3.4

3.5

čHnek3. odměna za poskytnutí právních služeb, náklady a výdaje

Advokátní kancelář je povinna před plněním jednotliých úkonů mandantovi sdělit odhad hodinové
náročnosti daného úkonu, tento odhad podléhá schválení mandantem' V případě, že se mandant
nevy'jádří do 2 pracovních dnů, platl, že souhlas byl udělen, avšak odhad není moáré v takovém případě
nrísledně překročit o vice než 70 Yo.

Mandant se zavaz,$e za poskytoviiní právních služeb v rozsahu uvedeném v člrínku 1 ubradit advokátní
kanceliáři smluvní oríměnu ve výši odpovídající skutečně provedené práci, a to na zíkladě hodinovych
sazeb stanovených zvlášť pro parhery, advokáý ďnebo tzv. senior foreigrr legal consultants
a advokátrí koncipienty, právní asistenty a stažisý. Tyto hodinové sazby jsou uvedeny v příloze této
smlowy (dále jen 

'rodměna 
za úkony právní služby''), která je její nedílnou součástí. K odměně za

úkony pníwí sluŽby bude účtovrina daň zpřidané hodnoty v souladu s příslušnými právními předpisy.
odměna za promeškaný čas se advokátrí kancelďí nepostryruje.

Celková částka vyůčtovaná advokábí kanceliíří za měsíční plnění poslcybruté na zíkladě této mandátrí
smlouyy nepřeloočí měsíční finanční limit uvedený v přfloze této smlouvy (dále jen ,,měsíční finanční
limit"). Na zrákladě neočekávaných skutečností, na jejichž základě bude nutné rozšÍřit rozsah plnění dle
této smlouyy, je možré fi.rranční limit zýšit a to dohodou stan ve formě písemného dodatku k této
smlouvě. V případě, že částka vyričtovaná advokáÍrí kanceláři za jednotlivy měsíc nedosáhne
měsíčnjho finančního limitu, je advokátní kancelář oprávněna k převedení nevyčerpané části finančníbo
limitu do následujících měsíců, ato ů po celou dobu vedení sporu do vynesení konečného niíIezu ve
věci. Nevyčerpaná část měsíčnfuo fi:rančnfto limitu je určena rozdílem mezi měsíčnÍm finančnÍm
limitem a objemem fakturovaného plnění za daaý měsíc, kteý byl schválen dle članku 3.9 této
smlouvy. Náklady za překladatelské a tlumočnické služby ďe čl. 3.5 této smlouvy se nezapočítávají do
měsíčního finančního limítu.

odměna za úkony právní sluŽby bude účtována advokátní kanceláří mandantovi za skutečně
vynaložený čas parmeraž advokáta ďnebo tzv. senior foreign legal consultant nebo koncipienta, resp.
tlumočníka' s přesností na Il\2 hodiny (tj. za kůdých zapoěaých 5 min_rrt bude náležet advokátrí
kancelrffi orlměna za úkony právní služby, resp. tlumočnické služby ve výši 1/i2 hodinové sazby), a za
každou norÍnostranu překladu vyhotoveného překladatelem, přičemž lnormostrana odpovídá
30 řádkum po 60 úhozech

Veďe odměny za úkony právní služby náleží advokátní kanceláři náhrada nakladů za veškeré
překladatelské a tlumočnické služby poslqytrruté advokátní kanceláří v souvislosti se zastupováním
mandanta. Nráklady za tlumočnické služby poskyťnuté advokátrí kanceláří (rozumí se i prosťednicwÍm
fietích osob) činí 550,- Kč bez DPH za jednu hodinu. Náklady za překladatelské služby poslqybruté
advokábní kanceláří (rozum:í se i prosřednictvÍm řetích osob) činí 300,- Kč bez DPH za jednu
normostranu' přičemž normostranou se rozumí stana o 30 řádcích po 60 úhozech.

Pokud bude na právní zastupování vynaložen jiný počet hodin, než je předpokládaný rozsah ročního
plnění a objemu sluŽeb, uvedený v článku 3.1 a3.3 této smlouvy, bude hrazeno skutečné plnění.

Sazba odměn za úkony právní sluŽby a překladatelské a tlumočnické služby poďe čtrínků 3.1 a 3.3 této
srrlouvy je stanovenajako cena nejvýše přípusfuá.

Advokáhrí kancelář má dále lrromě výše uvedené odměny nárok na náhradu hotových výdajů účelně
vynaloŽených v souvislosti s pos@utím právních služeb, zejména na soudní, správní a jiné poplatky
a cestovní ýdaje vynaložené na cesty do zahrani'cí (vydaje za dopravu a ubýování v hotelu přiměřené

3.6

3.7



3.9

ce3ové, |19so1i", nikoliv však za stravování). Za čas vynaložený na dopravu náleží odměna
odpovídajícÍ nejvyše 50 % hodinové sazby dle čl. 3.1. Výdaje budou řádně doloženy účetnÍmi doklady
a opaťeny součtem relevantních položek a jejich s.o^mitelnym popisem a ozrráčením. K hodnotě
hotoých yýdajů bude účtovrína daň z přidané noanoty v souiadu_ 

9 n*rusnÝ*i pravními předpisy.
Advokátrí kancelář nemá nárok na niíhradu cestovních výdajů vynaložených nu .isty v rámci Ceské.repubtilcy: '-----J --

odměna, nfklady a hotové výdaje budou uhrazeny mandantem na účet advokátní kanceláře na ziíkladě
daňového dokl0du vystaveného v česlcých korunách (dáIe jen ,,faktura'). Advokátní kancelář je povinna
odměnu včetně souvisejjcích nríkladů a hotových výdajů průběžrě fakturova! a to vŽdy do iatnáctého
dne každého kalendářního měsíce, zaprávni služby póskytruté vpředchrízejicim tatenaarnim měsíci.
Advokátní kancelář doručí mandantovi fakfury za právní službý poskyťnuté v měsíci listopadu do
10. prosince každého roku' Faktury doručené po tomto datu budou mandantem proplaceny v měsíci
lednu spolu s faktwami_ za právní služby poslqgbruté mandantovi v prosinci' Spíatnost faktury bude
30 pracovních dní ode dne doručení fakťury na adresu mandanta uve_de''oo v článku 2.4. Platba bude
q1oveden1 _v 

česlých korunách. Vyúčtovríní bude prováděno podle skutečného plnění. objem
fakturovaného plnění bude^obousfoanně předem odsouhlasen. Mandant si vyhrazuje právo požadovat
doplnění.a..vysvětlení ro4isu postqyhruých právních služeb, popř. požadorrut 

'iprá''y 
fat<tury, jestlíže

ne^odpovÍdá skutečně poslrytnuým právním službám. V případě uplatrění výše úveděných piipóminet
k fakťuře počírrá běžet nová lhůta splatrrosti ode dne vyrizeni připomínek. v případe, zeiude muset bý
zjakéhokoliv důvodu vystavena nová faktura, začínáběžet nóvá lhůta splatno'ti oa" dne doručení této
faktury marrdantovi. Faktury budou zasílány do rukou kontakhrí osoby mandanta. Advokátní kancelríř
při|oá k faktuře ro4is poskyťnuých právních služeb, včetně rozpísu jouvisejících nákladů a hotových
vý.dajů' obsahující (i) datum provedení jednotlivych činnoití, (ii) popis jednotlivych činnóstí,
(iii) uvedení času vynaloženého na jednotlívé činnosti, (iv) jméná 

'ó'o_u, 
3éz jednoilive činností

vykonávaly, a (v) výši odměny odpovídající vynaloženému času jódnotliých osob. 
-

}aanlant noní povinen poskytrrout odměnu za ěas, kteý parnreři, advokáti ďnebo tzv. senior foreign
legal consultants, advokátní koncipienti, pnávní asistenti á slrrŽisté strávili studiem platných právních
předpisů. Mandarrt rovněŽ není povinen poslg4ovat odměnu za čas strávený vzájemnými Řonzultacemi
členy ýmu ftonzultacemi se rozumí i např. vícenásobné revize jednottivycň činností členů tymu

"ť".kí*í |an!e|Iár9' pokud nebude mezi stranami písemně dohodnuto jinak) arri za. ěas stávený
ar{ministatiwími činnostmi souvisejícÍmi s poslqytovríním právních služeb (napr. ťíiění dokumentace).

ČHnek 4. Práva a povinnosti smluvních stran

4,l Mandant se zavazlje informovat advokáfirí kancelař o všech svých požadavcích v souvislosti s qiše
uvedeným zastoupením a o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na poslcytovifu:í právních služeb
advokátní kancelářÍ v této věci.

4.2 Mandant se zavazqie podle polcynů advokátrí kancelaře zajistit poťebnou dokumentaci, která je v jeho
držens a vynaložit veškeré rozumně požadovatelné úsílí k zajištěnÍ dokumentace v drŽení jinéhó o'gan1'
sJátni spní|y, a předat ji advokátrí kanceliíři, která tuto dokumentaci po skončení postytovani p.aňi"h
služeb vrátÍ mandantovi.

4-3 V případě pořeby se mandant zavazuje vystavit ádvokátrí kanceliíři, popřípadě jednotlivému
partterovi, advokátovi ďnebo tzv. senior foreign legal consultant, plnou mocbpia,.nuiiciie.1 tieanant
v rámci poslcytování právních služeb podle této smlouvy

4-4 Advokátní kanceliíř je povinna postupovat s odbonrou péčí, chránit a prosazovat práva a oprávněné
zájmy mandanta a říďt se jeho potryny. Pokyny mandanta však není vázina,jsóu_Ii n.ď4po* s.

: zákonem nebo s'příslušným stavovssím předpisem. o této skutečnosti je však povinna mándanta
přiměřeně poučit.

4.5 AdvokátrrÍ kancelář odpovídá mandantovi za škodq kterou mu 7působí porušením suých povinností při
p-osk}'tování právních služeb podle této smlouvy. Advokátní kancelář odpovídá mandantovi rovněž za
škodq ktérou mu 4působí i jiné osoby, které advokátní kancelář sezrrímila s údaji ýkajícími se
předmětu smlouvy, pokud tato škoda souvisí s předmětem plnění dle této smlouvy.

4.6 Advokátrrí kancelář se zavazaje, že bude mandanta infonnovat o průběhu sporu a o jednáních s jinýrni
subjekry v souvislosti se sporem. Komunikace mezi mandantem a advokátrrí kance]an bude piobřrat
v českém nebo anglickém jazyce.

3.10



Clánek 5. Nakládání s informacemi

5.1 Parfireři, advokáti ďnebo tzv. senior foreign legal consultants advokátní kanceláře, advokátrí
koncipienti, její pracovníci a spolupracovníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech' skutečnostdch, o nichž se dozví v souvíslosti s pos$rtováním právních služeb podle této smlouvy, a to
i po ukončení smlouvy, v rámci právní etiky a ustanoveni zÍkona č. 8511'996 Sb., o advokacii, ve znění
pozdějších předpisů.

5'2 Mandant se zavaaje, Že bez předchozího písemného sou}rlasu advokátrí kanceláře nesdělí, čijinak
nezpřístupní ťetÍm osobám, zejména pak novinářům, médiím a jiným státním orgánům, jakékoli
ínformace tykajícÍ se této smlouvy a jdoucí nad povinnost stanovenou zákonem. Smluvní strany

. sjednají rozsah, vjakém budou třetí osoby, zejména pak média, v souladu se zákonem č. 1 0611 999 sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve zrění pozdějších předpisů, informoviíny o průběhu a ývoji
sporu a případném rozlrodčím řízení. Smluvní stany se zavazují, že budou obsah oficiálních prohlášení

' koordinovat a konzultovat v předstihu předjejich uskutečněním.

ČHnet 6" Střet zájmů

6.l Advokátní kancelář se zavazuje, Že Žáďný zjejich partnerů, advokátů ďnebo tzv. senior foreign legal
consultants a advokátních koncipientťr, kteří se podíleli v rozsahu přesahujícÍm 80 hodin na pos$rtování
prámích služeb podle této smlouvy, neposkytne právní služby nebo jakoukoli pomoc, včetně
poradenských azrraleclcých služeb, jakémukoli klientovi ve sporu proti České republice podle dohody
o ochraně á podpoře investic, a to po dobu zastupování klienta ve sporu.

6.2 Advokrínrí kancelář se zavazuje, že porušili tento zětvazek někteý z jejich parfuerů, advokátů ďnebo
tzv. senior foreigrr legal consultants nebo advokábrích koncipientů, zaplati Ministerswu financí smluvní
pokutu ve ýši 10 mil' Kč. TÍmto není porušeno právo Ministersťva financí na niíhradu škody.

Clánek 7. odstoupení od smlouvy

7.1 Mandant může od smloul.jl kdykoli odstoupit. Důvodem k odstoupení od smlouvy muŽe by"t zejména
porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy porušení ustanovení č1. 2.3 a 2.4, 4"6 a porušení
ustanovení čl. 4.4,4.7 a ěl" 5 a čl. 6 této smlouvy. V přÍpadě odstoupení od smlouvy je mandant povinen
ubradit advokátrrí kanceláři poměnrou část odměny odpovídající rozsahu poslgtrutych právních služeb
a nabraďt vynaloŽené hotové ýdaje.

7.2 Advokátní kancelář je oprávněna od smlouvy odstoupit, (i) dojde_li k narušení nezbytné důvěry meá ní' a mandantem, (ii) neposlcytuje-li mandant poťebnou součinnost, nebo (iii) je-li mandant v prodlení se
zaplacením jakékoliv faktury vystavené advokátní kancelríří podle této smlouvy po dobu detší než 60
kalendářních dnů od doručení splatné faktury v souladu s článkem 3.7 mandantovi' Advokátní kancelař
je však povinna po dobu 30 dnů ode dne doručení písemného ozniárnení o odstoupení od této smlouvy
mandantovi učinit všechny neodkladné úkony, pokud mandant neučiní jiná opaťení.

7.3 Zánikem smlouvy zanká i platnost plných mocí udělených v rámci této smlouvy v souvislosti
s poslrytováním uvedených právních služeb.

Článek 8. Řešení sporů

8.1 Veškeré spory vzrriklé v souvislosti s touto smlouvou anebo zní lyplývající, které se nepodaří vyřešit
dohodou smluvních stran, budou přeďoženy k roáodnutí příslušnému soudu v místě bydliště/sídla
žalovaného.

čtánek 9. Závéreěná ustanovení

9.1 Váah meá advokátrrí kanceláří a mandantem se řídí ustanoveními zákona č,.85/1996 Sb., o advokacii,
ve znění pozdějších předpisrV příslušných předpisů o výkonu advokacie platrých v místě sídla
pos$rtovďele právních služeb, a ustanoveními o příkamí smlouvě obsažené v ziíkoně č. 89/2012 sb,
občanslcý zákonfl<, ve znění pozdějších předpisrVpříslušných předpisech platných v místě sídla
poslqtovatele právních služeb.



9.2

9.3

Advdkátní kancelář bude při poskytování služeb postrrpovat v souladu s pnívnÍm řádem České
republilry a s pfislušnými předpisy české advokáfirí komory/právním řádem platným v sídle
pos$ltovátele právních služeb a s příslušnými předpisy advokátní komory působící v místě sídla
poslrytovatgle prármích služeb'

Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, znichŽ každé má platnost originálu azniebž po
jednom vyhotovení obdrŽí každý účastrík smlouvy.

9,4 Tato smlouva může bý měněna a doplňována pouza písemnými dodatlqy podepsanými oběma
smluwÍmi stanami.

9.5 Smluvní strarry prohlašují, že tato smlouva je vyrazem jejich svobodné aváfué vůIe aže se sezrárníly
s jejím textem, na důkaz čehož ji strmují svými podpisy.

9.6 Tato smlouva nabývá platrosti a účinnosti dnem podpisu smlurmích stran.

vprazedne t3.io. J"l\ Y Praze 6" Íd, y'a, 2a/?

Česká republika - Ministerswo financí

Ing. Andrej Babiš

ministr financí
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Příoha

" Hodinové sazby za právní a tlumďnické služby a sazba za překlady:
Partneři

Advokáti a senior fgreign legď consultantsl

AdvoMtní koncipieffi, právní asistenti a stážis6

podílející se na poskytováníprávních služeb

advokátní kanceláří2

fuhraniční advol<óti

Partneři

AdvoMti a senior foreign legal consultants

Advokátní koncipienti, právní asistenti a strážisté

podílející se na poskytování právních služeb

advokámí kanceláfi3

Tlumočníci

Překlady

5.000,_ Kčlhod bez DPH

4.000,- Kčlhod bez DPH

1.500,- Kč/hod bez DPH

11.800,- Kč/hod bez DPH

1.500'_ Kč/hod bez DPH

1'000,- Kč/hodbez DPH

550'_ Kč/hod bez DPH

300,- Kč/normostrana bez DPH

Celkový měsíčď finanční limit pro měsíční ptnění na základě této smlouvy 1.489.0oo,- Kč bez DPH

1 Advolcíti, tzv. senior foreign legď consultants s nejméně S-letou právní praxí v oblasti mezinárodních arbitáží.2 VpŤípadě, že osoba 
"ytoo,enř.1'r,'rpráci 

na iocntó pozicictr neáa ukončené právnické vzdělánÍ, vyúčtovaná
odmě1a za takto poskybr-rrté služby se snižuje na 70 procent uvedené částlcy zi pr6ci advogtního kóncipienta,
právního asistenta a' 5táži 51y.

' Vpřípadě, že osoba vykonávající práci na těchto pozicích nemá ukončené právnické vzdělání, vyíčtovaná
odměna za takto poskytnuté služby se snižuje na 70 procent uvedené částlry zipráciadvokátnÍro k";.ipi"'t",
právnfrro asistenta a stážisty.
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