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Poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím 

 
 

Ministerstvu financí byla dne 18. listopadu 2019 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: 

„1. Seznam všech projektů, na kterých společnost Skils s.r.o. advokátní kancelář 
(dříve pod obchodní firmou WEIL, GOTSHAL & MANGES s.r.o. advokátní kancelář), 
se sídlem Praha 1, Křižovnické nám. 193/2, PSČ 11000, IČO: 256 21 050 (dále jen 
„Skils“) spolupracovala či spolupracuje s Ministerstvem financí ČR. 
 
2. Anonymizované smlouvy (případně anonymizované dodatky k těmto smlouvám) 
uzavřené mezi společností Skils a Ministerstvem financí ČR, případně potvrzení, že 
smlouvy č. SML:14/909/0003, uzavřená dne 23. 10. 2014, a č. SML:17/000/0029, 
uzavřená dne 20. 3. 2018, uveřejněné v Registru smluv jsou jediné tituly, na základě 
kterých proběhlo nebo probíhá plnění Ministerstva financí ČR ve prospěch 
společnosti Skils. 
 
3. Seznam všech veřejných zakázek Ministerstva financí ČR, ve kterých byla 
nabídka společnosti Skils vyhodnocena jako nejvýhodnější.  
 
4. Informace o způsobu odměňování společnosti Skils za všechny právní 
a poradenské služby pro Ministerstvo financí ČR, a to včetně konkrétních hodinových 
sazeb a celkově vyfakturovaných částek na jednotlivých projektech. 
 
5. Seznam všech projektů, na kterých společnost Skils aktuálně spolupracuje 
s organizačními složkami a podřízenými organizacemi Ministerstva financí ČR. 
 
6. Anonymizované smlouvy (případně anonymizované dodatky k těmto smlouvám) 
uzavřené mezi společností Skils a organizačními složkami a podřízenými 
organizacemi Ministerstva financí ČR. 
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7. Seznam všech veřejných zakázek organizačních složek a podřízených organizací 
Ministerstva financí ČR, ve kterých byla nabídka společnosti Skils vyhodnocena jako 
nejvýhodnější. 
 
8. Informace o způsobu odměňování společnosti Skils za všechny právní 
a poradenské služby pro organizační složky a podřízené organizace Ministerstva 
financí ČR, včetně konkrétních hodinových sazeb a celkově vyfakturovaných částek 
na jednotlivých projektech.“ 
 

Ministerstvo financí svým dopisem ze dne 2. prosince 2019, evidovaným pod 
č. j. MF-30135/2019/48-10, prodloužilo v souladu s § 14 odst. 7 písm. c) zákona 
č. 106/1999 Sb. lhůtu pro poskytnutí informací v bodech 1 až 4 o deset dní. V bodech 
5 až 8 ministerstvo žádost odložilo podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona 
č. 106/1999 Sb. 

Dopisem ze dne 9. prosince 2019, č. j. MF-31640/2019/48-4, Vám ministerstvo 
v souladu s § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. oznámilo, že poskytnutí 
požadovaných informací je vázáno na zaplacení úhrady ve smyslu § 17 odst. 1 
zákona č. 106/1999 Sb. Požadovaná úhrada nákladů ve výši 22 050 Kč byla na účet 
ministerstva připsána dne 21. ledna 2020. 

 

K jednotlivým bodům žádosti Vám ministerstvo sděluje následující: 

1. Seznam všech projektů, na kterých společnost Skils s.r.o. advokátní kancelář 
(dříve pod obchodní firmou WEIL, GOTSHAL & MANGES s.r.o. advokátní kancelář), 
se sídlem Praha 1, Křižovnické nám. 193/2, PSČ 11000, IČO: 256 21 050 (dále jen 
„Skils“) spolupracovala či spolupracuje s Ministerstvem financí ČR. 

4. Informace o způsobu odměňování společnosti Skils za všechny právní 
a poradenské služby pro Ministerstvo financí ČR, a to včetně konkrétních hodinových 
sazeb a celkově vyfakturovaných částek na jednotlivých projektech. 
 
Informace požadované v těchto bodech Vám ministerstvo poskytuje v níže uvedené 
tabulce:  

Označení smlouvy Rok 
uzavření 

Vyplacená 
částka v Kč  

1. Právní poradenství v arbitráži ČSOB vs. ČR – MF 
právní poradenství a právně rozborové činnosti 
v rozhodčím řízení  

2007 118 374 440,55 

2. Právní zastupování ČR při smírném řešení sporů 
s nizozemskou spol. Investmart B.V a italským občanem 
Paolem Catalfamem 

2007 91 813 226,07 
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3. Poskytování právních služeb Frontier Petroleum 
Services Ltd. 

2009 35 711 587,54 

4. Právní zastupování ČR při smírném řešení sporů a 
v rozhodčích a souvisejících řízeních se švýcarským 
investorem KONSORTIUM OECONOMISMUS 

2009 10 401 142,96 

5. Poskytování právních služeb v návaznosti na 
„Memorandum - Posouzení možnosti ukončení 
smluvního vztahu ve věci inkasa pohledávek vůči 
íránským subjektům“ 

2009 237 947,64 

6. Poskytování právních služeb ve věci zadávacího 
řízení ohledně VZ „odstranění některých ekologických 
zátěží vzniklých před privatizací“ 

2010 2 275 198,80 

7. Poskytování právních služeb v oblasti vyhodnocení 
a obrany proti možnému riziku postihu plateb podle 
emisních programů dluhopisů vydaných ČR v souvislosti 
se spory vedenými společností DIAG HUMAN SE 

2011 2 446 803,94 

8. Právní služby v souvislosti s legislativními změnami 
přijatými ČR za účelem zmírnění negativních dopadů 
rozvoje obnovitelných zdrojů elektrické energie 

2011 59 492 084,67 

9. Poskytování právních služeb – spor Multivest B. V. 
a Finspel B. V. 

2012 1 172 990,40 

10. Poskytování právních služeb ČR – MF vs. 
NESYROS LIMITED 

2012 1 200 471,16 

11. Poskytování právních služeb v souvislosti s nálezem 
ústavního soudu ČR o zrušení ustanovení čl. II bodu 4. 
zákona č. 300/2011  

2013 1 082 899,18 

12. Právní pomoc – spor ČR MF vs. WNC Factoring Ltd. 2014 61 222 910,85 

 
V tomto seznamu není uvedena smlouva uzavřená dne 20. března 2018, kterou 
zmiňujete v bodu 2 své žádosti, jelikož její smluvní stranou je společnost Weil, 
Gotshal & Manges (London) LLP, se sídlem 110 Fetter Lane, London EC4A 1AY, 
United Kingdom. 
 
Konkrétní hodinové sazby naleznete v jednotlivých smlouvách, které Vám 
ministerstvo v anonymizované podobě poskytuje v příloze dopisu. 
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3. Seznam všech veřejných zakázek Ministerstva financí ČR, ve kterých byla 
nabídka společnosti Skils vyhodnocena jako nejvýhodnější. 

Požadované informace jsou uvedeny v následující tabulce: 

Veřejná zakázka Rok zahájení 
realizace 

Pořadové 
číslo 
smlouvy (dle 
tabulky viz 
výše) 

Právní poradenství v arbitráži ČSOB vs ČR – MF 2007 1 

Právní zastupování České republiky při smírném 
řešení sporů a v rozhodčích a souvisejících 
řízeních s nizozemskou společností Investmart 
B.V a italským občanem Paolem Catalfamem 

2007 2 

Právní zastupování Fronitier Petrol 2009 3 

Právní zastupování České republiky při smírném 
řešení sporů a v rozhodčích a souvisejících řízení 
se švýcarským investorem KONSORITUM 
OECONOMISMUS 

2009 4 

Smlouva na poskytování právních služeb 2010 6 

Poskytování právních služeb v oblasti 
vyhodnocení a obrany proti možnému riziku 
postihu plateb podle emisních programů 
dluhopisů vydaných ČR – spory ve Spojeném 
království Velké Británie a Severního Irsko 
a v Lucemburském velkovévodství, popřípadě na 
základě dohody další země Beneluxu 

2011 7 

Poskytování právního rozboru (spor Multivest B.V. 
a Finspel B.V.) 

2012 9 

Smlouva o poskytování právních služeb 2012 10 

Využití právních služeb v souvislosti s nálezem 
Ústavního soudu 

2013 11 

Právní služby - spor WNC Factoring Limited 2014 12 

 


