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Poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím 
 
 
Vážený pane, 

Ministerstvu financí byla dne 15. ledna 2020 doručena Vaše žádost o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí informací v tomto znění: 

Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto žádáme 
Ministerstvo financí (dále jen „povinný“) o sdělení následujících informací týkajících 
se povinného jako organizačními složkami České republiky (též „stát“), jež jménem 
státu jednají v rozhodčích či soudních řízeních (tuzemských i zahraničních) se 
společností Diag Human SE, počínaje listopadem 1996. 
1. V jakém řízení, v jaké jeho fázi a po jakou dobu bylo svěřeno zastoupení státu 
zástupci na základě plné moci; 
2. Jaké náklady na zastoupení vznikly a zda byly vyplaceny od roku 1996 a zvláště 
od roku 2011, odkdy je spor veden i v zahraničí? Žádám o rozlišení nákladů na 
české a zahraniční právní zastupování pro každou zemi zvlášť. 
3. Jaké byly vyplaceny náklady na odměnách rozhodcům a na základě jakého titulu 
(smlouva, jiný právní důvod), počínaje rokem 1996; 
4. Zda vznikly v souvislosti se zmíněnými spory i jiné náklady (než uvedené shora), 
jaké a vůči komu. 

Předně je třeba zdůraznit, že Ministerstvo financí zastupuje stát pouze v investiční 
arbitráži zahájené žalobcem společností Diag Human SE a panem Josefem Šťávou. 
Komerční arbitráž je plně v gesci Ministerstva zdravotnictví. 

K jednotlivým bodů žádosti Vám pak Ministerstvo financí sděluje následující: 

1. V jakém řízení, v jaké jeho fázi a po jakou dobu bylo svěřeno zastoupení státu 
zástupci na základě plné moci; 
 
Tato arbitráž byla zahájena dne 2. prosince 2017 a dosud probíhá. Od 23. února 
2018 je Ministerstvo financí zastoupeno advokátní kanceláří Arnold & Porter LLP.  
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2. Jaké náklady na zastoupení vznikly a zda byly vyplaceny od roku 1996 a zvláště 
od roku 2011, odkdy je spor veden i v zahraničí? Žádám o rozlišení nákladů na 
české a zahraniční právní zastupování pro každou zemi zvlášť. 
 
Dosavadní vynaložené prostředky na zastoupení činí 42 107 tis. Kč. Jak je uvedeno 
výše, s působností Ministerstva financí souvisí pouze investiční arbitráž, která je 
vedena po celou dobu v zahraničí (místem arbitráže je Londýn).   

3. Jaké byly vyplaceny náklady na odměnách rozhodcům a na základě jakého titulu 
(smlouva, jiný právní důvod), počínaje rokem 1996; 
 
Spor je spravován Stálým rozhodčím soudem se sídlem v Haagu (https://pca-
cpa.org/en/home/), který je také zodpovědný za vyplácení odměn. Rozhodci jsou 
placeni ze záloh na vedení řízení a podrobné vyúčtování odměn bude následně 
uvedeno v rozhodčím nálezu.  

4. Zda vznikly v souvislosti se zmíněnými spory i jiné náklady (než uvedené shora), 
jaké a vůči komu. 

S předmětnou investiční arbitráží nevznikly Ministerstvu financí žádné další náklady. 
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