
I. pololetí 2021

*

0,00 Kč

Sekce 02 - Provozní

Název Předmět činnosti Služby Smlouva na období Skutečně vyplaceno

HVH Legal
Poskytování právních služeb v souvislosti s realizací projektu 

Integrovaného informačního systému Státní pokladny
Právní služby 6.3.2013 - dosud 0,00 Kč

Název Předmět činnosti Služby Smlouva na období Skutečně vyplaceno

  Mennemeyer & Rädler GbR   Poskytování právních služeb   Právní a poradenské služby   20.4.2020 - 7.4.2021

                0,00 Kč

Pozn.: smlouva zanikla 

splněním závazku, přičemž 

veškeré náklady spojené s 

řízením plně uhradila 

protistrana, MF nehradilo ničeho

AK Rychetský, Hlaváček, Krampera 

& partneři, s.r.o.
Poskytování právního poradenství v oblasti tzv. Benešových dekretů Právní služby

21.6.2011 do dočerpání fin.limitu 2 mil. Kč bez 

DPH
69 696,00 Kč

AK Rychetský, Hlaváček, Krampera 

& partneři, s.r.o.
Zastupování v soudních sporech v oblasti tzv. Benešových dekretů Právní služby

7.11.2011 do dočerpání fin. limitu 2 mil.Kč bez 

DPH
0,00 Kč

Část B - celkem 69 696,00 Kč

69 696,00 Kč

Za poskytování právních služeb náleží odměna ve výši 

odpovídající položkám dle příslušných ustanovení 

německého zákona o odměňování právníků 

(Rechtsanwaltsvergütungsgesetz). K odměně bude 

účtována DPH. Celková částka vyúčtovaná advokátní 

kanceláří nepřekročí částku 64 669,40 EUR.

3 200,- Kč bez DPH/hod.

3 200,- Kč bez DPH/hod.

Celkem část A + část B 

(nezahrnuje částku, k jejímuž zveřejnění neudělil poradce - fyzická osoba - souhlas; pokud relevantní)

* Ze seznamu byly vypuštěny smluvní vztahy, které upravují činnost auditního, kontrolního či jiného obdobného charakteru; nejedná se o poskytování poradenských/právních služeb.

Odměna dle smlouvy

Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří Ministerstva financí

Celkové náklady na poradenské/advokátní služby Ministerstva financí od 1. ledna 2021 do 30. června 2021

Dokument je rozdělen na dvě části - část A obsahuje všechny smluvní vztahy s poradci a poradními orgány; část B pak všechny smluvní vztahy s advokáty a advokátními kancelářemi zastupujícími Ministerstvo financí v soudních sporech nebo poskytující právní služby. Smluvní vztahy s advokáty

a advokátními kancelářemi  zastupujícími Českou republiku v mezinárodních arbitrážních sporech byly pro větší přehlednost vyčleněny do samostatného dokumentu.

Část A - Poradci a poradní orgány

   Část A - celkem 

Část B - Advokáti a advokátní kanceláře

Odměna dle smlouvy

Maximálně 3 000 000 Kč (bez DPH) za celou dobu trvání

Sekce 09 - Právní a majetek státu


