V souladu se zákonem požaduji sdělení informace, kolik platí ministerstvo právníku
Mgr. Ing. T. Kubíkovi. Ve věci, kterou vykonává za ministerstvo vůči mé osobě, mohl
ministerstvo zastupovat zaměstnanec.

MINISTERSTVO FINANCÍ
Letenská 15, poštovní přihrádka 77
118 10 Praha 1
Telefon: 257043399 Fax: 257049272
V Praze dne 24.10. 2013
Č. j.: MF-105194/2013/10/1517 IK
Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Dopisem ze dne 20.10.2013 požadujete sdělení informace, kolik platí ministerstvo právníku
Mgr. Ing. T. Kubíkovi za zastupování MF v soudním řízení vedeném proti Vám. Ministerstvo
financí Vaší žádosti vyhovuje a sděluje následující.
Odměna advokáta je v čI. IV. mandátní smlouvy ze dne 6.12.2012, která se vztahuje ještě na
další 3 soudní spory, koncipována takto:
1. Za činnost dle této smlouvy náleží advokátovi s m l u v n í odměna ve výši 1/2 sazby
mimosmluvní odměny vypočtené podle § 7 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, a to za každý úkon právní pomoci, přičemž celková výše odměny je limitována
maximálně šesti úkony právní pomoci pro řízení v každém jednotlivém stupni (např. řízení
před soudem prvního stupně, odvolací řízení, dovolací řízení), nepočítaje v to úkon příprava a
převzetí věci, který bude považován za součást prvního právního úkonu advokáta ve věci
samé.
2. V případě, že Ministerstvo financí bude mít plný úspěch ve věci, v níž jej advokát na
základě plné moci zastupuje, přísluší advokátovi namísto odměny dle čI. IV. odst. 4 této
smlouvy s m I u vn í odměna ve stejné výši, jaká bude Ministerstvu financí v rámci nákladů
řízení soudem přiznána. Pokud tato odměna bude přiznána ve výši nižší než ve výši rovnající
se sazbě odměny stanovené pro řízení v jednom stupni podle vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, bude advokátovi příslušet odměna ve výši podle vyhl. č. 484/2000
Sb., ve znění pozdějších předpisů. Totéž platí i v případě, kdy Ministerstvo financí sice bude
mít plný úspěch ve věci, ale náklady řízení mu přiznány nebudou. Advokátovi však vždy
přísluší odměna minimálně ve výši dle čI. IV. odst. 4 této smlouvy.
3. V případě, že Ministerstvo financí bude mít částečný úspěch ve věci, přísluší advokátovi s
m I u v n í odměna ve stejné výši, jaká bude Ministerstvu financí v rámci nákladů řízení
soudem přiznána. Pokud tato odměna bude přiznána ve výši nižší než dle čI. IV. odst. 4 této
smlouvy, přísluší advokátovi odměna podle citovaného ustanovení.
4. V případě, že Ministerstvo financí bude ve věci zcela neúspesne, přísluší advokátovi za
každý úkon právní pomoci s m I u v n í odměna ve výši stanovené dle čI. IV. odst. 4 této
smlouvy.
5. Hotové výdaje vynaložené advokátem při plnění této smlouvy (soudní a správní poplatky,
cestovné mimo územní obvod hl. města Prahy popř. jiného města, v němž se nachází sídlo
kanceláře advokáta, znalecké posudky, překlady apod.) proplatí klient advokátovi, není-li dále
stanoveno jinak, proti předloženým dokladům ve skutečně vynaložené resp. stanovené výši.
Místní cestovné nebude účtováno.
6. Náhrada cestovních výdajů náleží advokátovi ve výši přiznané mu soudem. Pokud soud
tuto náhradu nepřizná, náleží advokátovi cestovné vypočtené u jednotlivých cest podle výše
odpovídající stanovené ceně zpáteční jízdenky v I. třídě hromadného dopravního prostředku
(ČD) platné ke dni uskutečnění cesty.

7. Advokát a klient se dohodli, že výše odměny nedosáhne částky 800.000,- Kč bez DPH.
8. Advokát má právo na úhradu daně z přidané hodnoty ve výši stanovené zákonem
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

