
Česká republika - MINISTERSTVO FINANCÍ  
Letenská 15, poštovní přihrádka 77 
118 10  Praha 1 
Tel.: 257042590   Fax: 57042609  IČ: 00006947 

 

V Praze dne 12.8.2014 
Č. j.: MF-57167/2014/9001/T 

 
Věc: Výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění o nadlimitní veřejnou zakázku 

v souladu s ustanovením § 23 odst. 4 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ”zákon”) 

  
Referent: Jitka Thámová  

 
Přílohy: 1. a) Návrh smlouvy pro část 1. 

1.b) Návrh smlouvy pro část 2.    
2. Jednací řád  

  
 
 
 
 
 

 

 
 
V souladu s ustanovením § 34 odst. 1 zákona zadavatel oznamuje více zájemcům svůj úmysl 
zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:   

                                                                   
„Poradenské služby“ 

 
I. Informace o předmětu veřejné zakázky  

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou poradenské služby v sedmi mezinárodních 
investičních sporech iniciovaných proti České republice zahraničními investory 
do fotovoltaických elektráren (dále jen „FVE spory“). 
 
Investoři v FVE sporech napadají zejména legislativní změny zákona č. 180/2005 Sb., 
o podpoře využívání obnovitelných zdrojů a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 
Konkrétně se jedná o: 

 
1) zákony č. 137/2010 Sb., 330/2010 Sb. a 402/2010 Sb., novelizující zákon č. 180/2005 

Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů energie a některé další předpisy; a 
2)  zákon č. 346/2010 Sb., novelizující zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony (společně dále jen „energetické novely“).  
 

Dnem účinnosti energetických novel došlo k zavedení odvodů za výrobu elektřiny vyrobené 
ze slunečního záření v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v zařízení uvedeném 
do provozu v období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2010 (dále jen „odvody“). 
 
Dne 15. května 2013 byla předsedou vlády ČR Ministerstvu financí předána žaloba 
zahraničních investorů ze dne 8. května 2013. Tato žaloba byla podána podle Rozhodčích 
pravidel UNCITRAL a obsahuje meritorní popis nároku 10 zahraničních investorů podle 
5 různých dvoustranných dohod o podpoře a ochraně investic a Energetické charty. MF 
vyjádřilo nesouhlas s konsolidací všech žalobních návrhů a navrhlo pouze částečnou 
konsolidaci do šesti samostatných arbitrážních řízení rozdělených podle příslušnosti 
jednotlivých žalobců. Nárok na náhradu škody je prozatím vyčíslen na 65 mil. EUR s úroky. 

 



Dne 27. června 2013 obdrželo Ministerstvo financí podání zaslané advokátní kanceláří 
Luther, která zastupuje tři německé zahraniční investory, bratry Jürgena a Stefana Wirtgenovi 
a společnost JSW Solar (zwei) GmbH & Co. KG. Podání je označeno jako Request for 
Arbitration ze dne 24. června 2013 podle Dohody o podpoře a ochraně investic mezi Českou 
Republikou a Spolkovou republikou Německo ze dne 2. října 1992. Němečtí investoři se 
domáhají od České republiky nároku na náhradu škody přesahující 6,7 mil. EUR s úroky. 
 

Ministerstvo financí tedy v současné době eviduje sedm probíhajících mezinárodních FVE 
sporů, přičemž je možné, že budoucnu se počet těchto sporů dále zvýší. Nyní se jedná o spory 
s těmito osobami: 
 

1. Antaris Solar GmbH (Německo) 
Dr. Michael Göde (Německo) 

2. G.I.H.G. Limited (Kypr) 
Natland N.V. (Nizozemsko) 
Natland Group Ltd (Kypr) 
Radiance Energy Holding (Lucembursko) 

3. I.C.W. Europe Investments Limited (Velká Británie) 
4. JSW Solar (zwei) GmbH & Co. KG (Německo) 

Jürgen Wirtgen (Německo) 
Stefan Wirtgen (Německo) 

5. Photovoltaik Knopf Betriebs – GmbH (Německo) 
6. Voltaic Network GmbH (Německo) 
7. WA Investments – Europa Nova Ltd. (Kypr) 

 

Vzhledem ke komplexnosti problematiky podpor obnovitelných zdrojů energie a odvodů 
je nezbytné pro účely mezinárodních sporů zajistit adekvátní ekonomické poradenství.  
 

Specifikace veřejné zakázky: služby 
Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV): 79998000-6 Služby profesionálních poradců 
 

Doba a místo plnění veřejné zakázky 
a) Doba plnění: od uzavření smlouvy na dobu neurčitou do skončení sporu smírem, 

vydáním konečného a závazného rozhodnutí nebo do jiného finálního vyřešení sporu či 
do ukončení souvisejících a navazujících řízení (řízení o uznání a výkonu rozhodčího 
nálezu, exekuční řízení). 

 

b) Místo plnění: Česká republika, případně místo konání rozhodčích řízení   
 
V souladu s ustanovením § 98 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, bude 
tato veřejná zakázka rozdělená do dvou částí, ve kterých bude vybrán  hlavní (pro l.část) 
a oponentní ekonomický expert (pro 2.část). Jednotliví zájemci se mohou přihlásit pouze 
do jedné z výše uvedených částí. V rámci jednání mohou být změněny podmínky plnění 
veřejné zakázky, které budou dohodnuty se zájemci oproti podmínkám uvedeným v písemné 
Výzvě k jednání. V rámci jednání je podle § 34 odst. 4 zákona zadavatel oprávněn dohodnout 
s vyzvanými zájemci i jiné podmínky plnění veřejné zakázky, než které byly uvedeny ve 
Výzvě k jednání či v zadávací dokumentaci. Jakákoliv změna podmínek plnění veřejné 
zakázky však musí i nadále splňovat předpoklady pro použití jednacího řízení bez uveřejnění 
dle § 23 zákona.  
 

II. Identifikační údaje zadavatele  
Název:      Česká republika – Ministerstvo financí 
Sídlo:   Letenská 15, Praha 1 
PSČ:   118 10 
IČ:     00006947 
DIČ:   CZ00006947 
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat: Mgr.et Mgr. Petr Horáček, pověřený vedením sekce 02  

 



 
 

III. Zadávací dokumentace  
a) Obchodní podmínky, vč. platebních podmínek, způsob zpracování nabídkové ceny, 

případně též objektivních podmínek, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny  
S uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější v příslušné části veřejné 
zakázky, bude uzavřena smlouva o poskytování poradenských služeb.    
Návrhy smluv o poskytování poradenských služeb jsou přílohami č. 1  této výzvy.   
Příloha č.1.a) Návrh smlouvy o poskytování expertních poradenských služeb (pro 1.část) 
Příloha č.1 b) Návrh smlouvy o poskytování expertních poradenských služeb (pro 2.část) 
 

b) Požadavky na varianty nabídek  

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.   
 

c) Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny  

Nabídková cena bude uvedena v Kč bez DPH a vč. DPH v níže uvedeném členění:  
  
Pro část 1. (výběr hlavního experta): 
1) Celková nabídková cena na sedm mezinárodních investičních sporů 
2) Hodinová sazba partnerů  
3) Hodinová sazba seniorních a juniorních manažerů 

 
Pro část 2. (výběr oponentního experta):  
1) Hodinová sazba partnerů  
2) Hodinová sazba seniorních a juniorních manažerů  
 

d) Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií  
Základním hodnotícím kritériem je dle § 78 odst. 1 písm. b) zákona nejnižší nabídková 
cena v Kč bez DPH.  
 
Pro část 1 (výběr hlavního experta) celková nabídková cena na sedm mezinárodních 
investičních sporů.  
Způsob hodnocení: Pořadí nabídek podle nabídkové ceny.    
 
Pro část 2 (výběr oponentního experta):  

Podkritéria nabídkové ceny:  
 a) Hodinová sazba partnerů   - váha 50 % 
 b) Hodinová sazba seniorních a juniorních manažerů  -  váha  50 % 
Způsob hodnocení:  
Nabídka s nejnižší nabídkovou cenou získává bodovou hodnotu 100, další nabídky bodovou 
hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru nabídkové ceny nabídky s nejnižší nabídkovou 
cenou k nabídkové ceně hodnocené nabídky * vynásobeno váhou v  %.  
Na základě 2 stanovených podkritérií budou provedeny 2 propočty a proveden součet bodového 
ohodnocení. Nejnižší nabídková cena získá nejvyšší počet bodů.  

 
IV. Místo, den a hodina konání prvního jednání včetně uvedení, v jakém jazyce bude 

jednáno  
Jednání se zadavatelem, zastoupeným Mgr. et Mgr. Petrem Horáčkem  (tel. 257042533) se 
uskuteční v objektu Ministerstva financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 dne 15. srpna 2014 v  
9:00 hodin.  
Sraz účastníků jednání bude v 8.55 hodin u recepce.  
Předmět uvedené veřejné zakázky bude projednán v jazyce českém. 

 



V. Způsob a zásady jednání s více zájemci
Způsob azásady jednání v souladu s $ 34 odst. 2 písm. e) zákonajsou obsaženy v Jednacím
řádu, který je přílohou č. 2 této výzvy.

VI. Termín posledního možného jednání, a to zejména s přihlédnutím ke lhůtě pro podání
nabídek
Termín posledního možného jednání s osobou oprávněnou jednat jménem zadavatele je
možné uskutečnit na základě předběžné domluvy dne 15. srpna 2014 na výše uvedeném
místě.

VII. obsah, lhůta a místo pro podání nabídek, otevírání obálek s nabídkami
A. Nabídka bude předložena v ěeském jazyce v jednom vyhotovení. Součástí nabídky musí

být:
1) Identifikační údaje uchazeče
2) Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jmén em ěi za uchazeěe
3) Udaj o nabídkové ceně
4) Doklad dle $ 68 odst. 3 zákona,tj.

a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních
3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním
či obdobném poměru u zadavatele,

b) má-li dodavatel formu akciové společnosti' seznam vlastníků akcií, jejichž
souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje I0 % základního kapitálu, vyhotovený
ve lhůtě pro podání nabídek,

c) prohlášení uchazeče o tom, Že neuzavÍel a neuzavře zakázanou dohodu podle
zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou,

B. Nabídka v řádně uzavÍené obálce, opatřené obchodní fltrmou nebo názvem a adresou
uchazeče a na přední straně označené ,,Veřejná zakázka - NEoTEvÍru.r _
,,Poradenské služby _ so 9001/T". bude předána osobně v podatelně na adrese
zadavate|e: Česká republika - Ministerstvo financí, Letenská 15, P.o.BoX 77,l18 10

Praha 1 dne 15. srpna 2014. Hodina podání bude upřesněna na jednání.

C. otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 15. srpna 2014 v budově Ministerstva
financí, Letenská 15' l 18 10 Praha 1 . Hodina bude upřesněna na jednání.

VIII. Splnění kvalifikace
Podle $ 51 odst. 3 zákona uchazeči neprokazují vjednacím řizení bez uveřejnění' jde-li
o případ použití $ 23 odst. 4 písm. b) zákona, splnění kvalifikace.

Ix. Zadávacílhůta
Zadávaci lhůtaje v souladu s $ 43 odst. 2 zákona stanovena na dobu 60 dnů.

x. Zrušení zadávacího Íízení (dle $ 84 odst. 4 zákona)
Zadavate| je oprávněn zrušit veřejnou zakázku do doby uzavÍeni smlouvy.

RNDr. Lenka l#*iť#l*}}f-*ffÍ''.T#'"

g.:t! 
ls gyi' 

. . ...,...{l$j;.ů;ť:ťť='"*
zadavatel

RNDr. Lenka Betincová
Ředitelka sekce Kabinet a řízení úřadu



Příloha č. 1 a). 
 

Smlouva o poskytování expertních poradenských služeb 
 

uzavřená podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „NOZ“) 

 

 

mezi níže uvedenými účastníky 

 

 

na straně jedné (dále jen „expert“) 

 

a 

 

Česká republika – Ministerstvo financí, Letenská 15, Praha 1, 118 10, IČ: 00006947, DIČ: CZ00006947, 
jejímž jménem jedná ministr financí,  

 

na straně druhé (dále jen „klient”) 

 

Článek 1. Předmět smlouvy 

1.1 Touto smlouvou se expert zavazuje poskytnout klientovi nezávislé a nestranné expertní poradenské 
služby v průběhu sedmi rozhodčích řízení vedených mezi Českou republikou a zahraničními investory 
do fotovoltaických elektráren podle příslušných dohod o podpoře a ochraně investic nebo Dohody 
k energetické chartě (dále jen „spor“). Těmito expertními poradenskými službami jsou zejména 
příprava expertních posudků ve věci (tzv. expert reports), účast na jednání před rozhodčím tribunálem 
za účelem vysvětlení a obhajoby expertních posudků a prokázání zjištěných skutečnosti, jakož 
i podrobení se výslechu, a dále asistenci v otázkách týkajících se oceňování, účetnictví a daní.    

1.2 Expertní poradenské služby budou v případě potřeby poskytovány až do skončení sporu smírem nebo 
pravomocným rozhodnutím, konečným rozhodčím nálezem nebo do jiného finálního vyřešení sporu, 
včetně případného vykonávacího řízení. 

1.3 Klient prohlašuje, že neučiní žádné kroky ani neudělí žádné pokyny, které by jakýmkoliv způsobem 
mohly zasáhnout do nezávislosti a nestrannosti experta, jakož i nedá podnět k jakýmkoliv 
pochybnostem týkajících se věrohodnosti posudků nebo expertních analýz vypracovaných expertem.      

 
 

Článek 2. Rozsah expertních poradenských služeb 

2.1 Expert za účelem poskytnutí expertních poradenských služeb vyčlení dostatečný profesionální tým, 
aby byl vždy včas a v příslušné kvalitě splněn požadavek klienta, přičemž 
……………………………………… bude odpovědný za poskytnutí expertních poradenských služeb 
dle čl. 2.2 až 2.4 této smlouvy (dále „odpovědný partner“).  

2.2 Odpovědný partner bude vedoucím profesionálního týmu experta po celou dobu poskytování služeb 
podle této smlouvy. Odpovědný partner se bude podílet na přípravě všech expertních posudků 
a ekonomických analýz týkajících se sporu, na účasti při ústním jednání před arbitrážním tribunálem 
spočívajícím v přednesení expertního posouzení věci a poskytnutí znalecké výpovědi v případě takové 
potřeby. Jestliže dojde ke změně této osoby v průběhu sporu, expert je povinen bezprostředně 
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informovat klienta a navrhnout náhradní osobu splňující stejné požadavky, aby pokračovala v činnosti 
předchůdce, přičemž tato změna musí být vždy předem a výslovně odsouhlasena klientem.  

2.3 Personální složení profesionálního týmu experta, s výhradou ustanovení čl. 2.2 této smlouvy, se může 
kdykoliv podle uvážení experta měnit. Klient bude o případných změnách včas informován. 
Profesionální tým experta může být rozšířen o třetí osoby (např. znalce, externího poradce), pokud by 
to poskytnutí expertních poradenských služeb vyžadovalo. Rozšíření profesionálního týmu experta 
o takové třetí osoby je expert oprávněn provést pouze po předchozím projednání s klientem a na 
základě jeho výslovného souhlasu. 

2.4 V případě, že se podstatným způsobem změní předmět sporu v důsledku změny právní argumentace 
protistrany nebo změny faktických okolností, týkajících se sporů, případně tak, že vyjdou najevo 
faktické okolnosti, dokumenty, či elementy právní kvalifikace případu, které klientovi dosud nebyly 
známy, může se expert způsobem, specifikovaným předchozí výslovnou dohodou s klientem, od 
ustanovení čl. 2.2 až 2.3 odchýlit. 

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

 

Expert 

kontaktní osoby:  

 

Klient 

Česká republika – Ministerstvo financí 
Letenská 15 
118 10 Praha 1 

tel.: 257 041 111 
fax: 233 373 034 

kontaktní osoby:  

 

2.6 V případě, že by kterákoliv smluvní strana měla v úmyslu změnit adresu pro doručování či kteroukoliv 
kontaktní osobu, bezodkladně písemně oznámí tuto skutečnost druhé smluvní straně. 

2.7 Klient bude veškeré své pokyny v této věci udělovat expertovi pouze prostřednictvím kontaktních osob 
uvedených v článku 2.5. Expert je oprávněn požádat příslušnou kontaktní osobu klienta o písemné 
potvrzení uděleného pokynu a klient se zavazuje svůj pokyn bez zbytečného odkladu písemně potvrdit. 

 

 

Článek 3. Fakturace 

3.1 Expert je povinen před plněním expertních poradenských služeb sdělit klientovi odhad hodinové 
náročnosti daného úkonu. Bez předchozího souhlasu klienta není možné tento odhad následně 
překročit o více než 10 %. 

3.2 Klient se zavazuje za poskytování expertních poradenských služeb v rozsahu uvedeném v článku 
1uhradit expertu smluvní odměnu ve výši odpovídající skutečně provedené práci, a to na základě 
hodinových sazeb stanovených zvlášť pro partnery, seniorní a juniorní manažery a jiné zaměstnance, 
které jsou uvedeny v příloze této smlouvy (dále jen „odměna za úkony expertní poradenské 
služby”), která je její nedílnou součástí. K odměně za úkony expertní poradenské služby bude 
účtována daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními předpisy. Náhrada za promeškaný 
čas se expertovi neposkytuje. 

3.3 Odměna za úkony expertní poradenské služby bude účtována expertem klientovi za čas 
profesionálního týmu experta, tzn. odpovědného partnera, seniorních a juniorních manažerů a jiných 
zaměstnanců, za skutečně strávený čas poskytováním expertních poradenských služeb podle této 
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smlouvy s přesností na 1/12 hodiny (tj. za každých započatých 5 minut bude náležet expertovi odměna 
za úkony expertní poradenské služby ve výši 1/12 hodinové sazby). 

3.4 Sazba odměn za úkony expertní poradenské služby podle článků 3.1 a 3.3 této smlouvy je stanovena 
jako cena nejvýše přípustná. 

3.5 Expert má dále kromě výše uvedené odměny nárok na náhradu hotových výdajů účelně vynaložených 
v souvislosti s poskytnutím expertních poradenských služeb, zejména na cestovní výdaje vynaložené 
na cesty do zahraničí (výdaje za dopravu a ubytování v hotelu přiměřené cenové kategorie dle zvážení 
Ministerstva financí, nikoliv však za stravování). Výdaje budou řádně doloženy účetními doklady 
a opatřeny součtem relevantních položek a jejich srozumitelným popisem a označením. K hodnotě 
hotových výdajů bude účtována daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními předpisy. 
Expert nemá nárok na náhradu cestovních výdajů vynaložených na cesty v rámci České republiky. 

3.6 Odměna, náklady a hotové výdaje budou uhrazeny klientem na účet experta na základě daňového 
dokladu vystaveného v [českých korunách/Eurech] (dále jen „faktura“). Expert je povinen odměnu 
včetně souvisejících nákladů a hotových výdajů průběžně fakturovat. Návrh faktury za expertní 
poradenské služby poskytnuté v předcházejícím kalendářním měsíci vyhotoví expert vždy do 5. dne 
v následujícím kalendářním měsíci a do 2. dne v prosinci každého roku za expertní poradenské služby 
poskytnuté v měsíci listopadu, tento návrh podléhá odsouhlasení ze strany Ministerstva financí. 
Konečný návrh faktury vyhotoví expert následně a to vždy do patnáctého dne každého kalendářního 
měsíce, za expertní poradenské služby poskytnuté v předcházejícím kalendářním měsíci. Expert doručí 
klientovi faktury za expertní poradenské služby poskytnuté v měsíci listopadu do 10. prosince každého 
roku. Faktury doručené po tomto datu budou klientem proplaceny v měsíci lednu spolu s fakturami za 
expertní poradenské služby poskytnuté klientovi v prosinci. Splatnost faktury bude 20 pracovních dní 
ode dne doručení faktury na adresu klienta uvedenou v článku 2.6. Platba bude provedena v [českých 
korunách/Eurech]. Vyúčtování bude prováděno podle skutečného plnění. Objem fakturovaného plnění 
bude oboustranně předem odsouhlasen. Klient si vyhrazuje právo požadovat doplnění a vysvětlení 
rozpisu poskytnutých expertních poradenských služeb, popř. požadovat úpravy faktury, jestliže 
neodpovídá skutečně poskytnutým expertním poradenským službám. V případě uplatnění výše 
uvedených připomínek k faktuře počíná běžet nová lhůta splatnosti ode dne vyřízení připomínek. 
V případě, že bude muset být z jakéhokoliv důvodu vystavena nová faktura, začíná běžet nová lhůta 
splatnosti ode dne doručení této faktury klientovi. Faktury budou zasílány do rukou kontaktní osoby 
klienta. Expert přiloží k faktuře rozpis poskytnutých expertních poradenských služeb, včetně rozpisu 
souvisejících nákladů a hotových výdajů, obsahující (i) datum provedení jednotlivých činností, 
(ii) popis jednotlivých činností, (iii) uvedení času vynaloženého na jednotlivé činnosti, (iv) jména 
osob, jež jednotlivé činnosti vykonávaly, a (v) výši odměny odpovídající vynaloženému času 
jednotlivých osob. 

3.7 Klient není povinen poskytnout odměnu za čas, který členové profesionálního týmu experta strávili 
vzájemnými konzultacemi (konzultacemi se rozumí i např. vícenásobné revize jednotlivých činností 
členů profesionálního týmu experta, pokud nebude mezi stranami písemně dohodnuto jinak) ani za čas 
strávený administrativními činnostmi souvisejícími s poskytováním expertních poradenských služeb 
(např. třídění dokumentace).  

 

 

Článek 4. Práva a povinnosti smluvních stran 

4.1 Klient se zavazuje informovat experta o všech svých požadavcích a o všech skutečnostech, které 
mohou mít vliv na poskytování expertních poradenských služeb expertem v této věci. 

4.2 Klient se zavazuje podle pokynů experta zajistit potřebnou dokumentaci, která je v jeho držení, 
a vynaložit veškeré rozumně požadované úsilí k zajištění dokumentace v držení jiného orgánu státní 
správy, a předat ji expertovi, který tuto dokumentaci po skončení poskytování služeb podle této 
smlouvy vrátí klientovi. 

4.3 Expert je povinen postupovat s odbornou péčí jako nezávislý expert ve sporu.  

4.4 Klient není oprávněn a nesmí udílet expertovi jakékoli pokyny, jež by mohly jakýmkoliv způsobem 
zasáhnout do nezávislosti a nestrannosti experta. 
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4.5 Expert odpovídá klientovi za škodu, kterou mu způsobí porušením svých povinností při poskytování 
expertních poradenských služeb podle této smlouvy. Expert odpovídá klientovi rovněž za škodu, 
kterou mu způsobí i jiné osoby, které expert seznámil s údaji týkajícími se předmětu smlouvy nebo 
použil k plnění činností podle této smlouvy, pokud tato škoda souvisí s předmětem plnění dle této 
smlouvy. 

4.6 Komunikace mezi klientem a expertem bude probíhat v českém nebo anglickém jazyce. 

4.7 Expert se nemůže jakýmkoliv jednostranným právním úkonem zříci odpovědnosti za poskytnutou 
službu. 

 

Článek 5. Nakládání s informacemi 

5.1 Expert se zavazuje, že expert, patneři experta, seniorní a juniorní manažeři a jeho zaměstnanci, 
případně spolupracovníci zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozví v souvislosti 
s poskytováním expertních poradenských služeb podle této smlouvy, a to i po ukončení smlouvy, 
jakož jsou i dodrží příslušné předpisy o ochraně dat, osobnosti, utajovaných a důvěrných informací. 

 

 

Článek 6. Střet zájmů 

6.1 Expert prohlašuje a zavazuje se, že odpovědný partner i členové profesionálního týmu experta 
podílejícího se na plnění této smlouvy jsou nezávislí na klientovi i stranách vystupujících jako žalobci 
ve sporu, a že po dobu smlouvy nezávislými zůstanou.  

6.2 Expert se zavazuje, že neposkytne expertní poradenské služby nebo jakoukoli pomoc, včetně jiných 
poradenských a znaleckých služeb, jakémukoli klientovi ve sporu proti České republice podle dohody 
o ochraně a podpoře investic, a to po dobu trvání sporu. Obdobný závazek se vztahuje rovněž na 
odpovědného partnera a člena profesionálního týmu experta, který se podílel v rozsahu přesahujícím 
80 hodin na poskytování expertních poradenských služeb podle této smlouvy.  

6.3 Expert se zavazuje, že poruší-li tento závazek anebo poruší-li tento závazek odpovědný partner nebo 
kterýkoli člen profesionálního týmu experta podílejícího se na plnění této smlouvy, zaplatí 
Ministerstvu financí smluvní pokutu ve výši 10 mil. Kč. Tímto není porušeno právo Ministerstva 
financí na náhradu škody.  

 

 

Článek 7. Odstoupení od smlouvy 

7.1 Klient může od smlouvy kdykoli odstoupit i bez udání důvodu. V případě odstoupení od smlouvy je 
klient povinen uhradit expertovi poměrnou část odměny odpovídající rozsahu poskytnutých expertních 
poradenských služeb a nahradit účelně vynaložené hotové výdaje doložené ve smyslu čl. 3.6. Tímto 
ustanovením není dotčeno právo klienta podle § 2443 NOZ. 

7.2 Expert je oprávněn od smlouvy odstoupit, je-li klient v prodlení se zaplacením jakékoliv faktury 
vystavené expertem podle této smlouvy po dobu delší než 60 kalendářních dnů po splatnosti faktury 
v souladu s článkem 3.7. Expert je však povinen po dobu 30 dnů ode dne doručení písemného 
oznámení o odstoupení od této smlouvy klientovi učinit všechny neodkladné úkony, nedohodne-li se 
expert s klientem jinak nebo neučiní-li klient jiné opatření.  

 

 

Článek 8. Řešení sporů 

8.1 Veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou anebo z ní vyplývající budou rozhodovat soudy 
České republiky a tyto spory budou předloženy k rozhodnutí věcně příslušnému soudu, v jehož 
obvodu leží sídlo klienta. 
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Článek 9. Závěrečná ustanovení 

9.1 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními o příkazní smlouvě 
obsaženými v NOZ, přičemž ujednání obsažená v této smlouvě mají přednost před dispozitivními 
ustanoveními NOZ. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2434 druhé věty část za středníkem 
a dále ustanovení § 2436 a § 2437 odst. 1 NOZ na tuto smlouvu. 

9.2 Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních v českém jazyce, z nichž každé má platnost originálu 
a z nichž po jednom vyhotovení obdrží každý účastník smlouvy. 

9.3 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky podepsanými oběma 
smluvními stranami. 

9.4 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich svobodné a vážné vůle a že se seznámily 
s jejím textem, na důkaz čehož ji stvrzují svými podpisy. 

9.5 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. 

 

V Praze dne ________________ V Praze dne ________________ 

 

 

 

 

__________________________ 

 

Česká republika – Ministerstvo financí  

 

 

 

__________________________ 

Ing. Andrej Babiš 

ministr financí 
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Příloha 

 

Hodinové sazby za expertní a poradenské služby:

 
Partneři        
 
Seniorní a juniorní manažeři  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CZK/EUR……………………. 
 
CZK/EUR……………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Smlouva o poskytování expertních poradenských služeb 

 
uzavřená podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „NOZ“) 

 

 

mezi níže uvedenými účastníky 

 

 

na straně jedné (dále jen „expert“) 

 

a 

 

Česká republika – Ministerstvo financí, Letenská 15, Praha 1, 118 10, IČ: 00006947, DIČ: CZ00006947, 
jejímž jménem jedná ministr financí,  

 

na straně druhé (dále jen „klient”) 

 

Článek 1. Předmět smlouvy 

1.1 Touto smlouvou se expert zavazuje poskytnout klientovi nezávislé a nestranné expertní poradenské 
služby v průběhu sedmi rozhodčích řízení vedených mezi Českou republikou a zahraničními investory 
do fotovoltaických elektráren podle příslušných dohod o podpoře a ochraně investic nebo Dohody 
k energetické chartě (dále jen „spor“). Těmito expertními poradenskými službami jsou zejména 
příprava expertních posudků ve věci (tzv. expert reports), účast na jednání před rozhodčím tribunálem 
za účelem vysvětlení a obhajoby expertních posudků a prokázání zjištěných skutečnosti, jakož 
i podrobení se výslechu, a dále asistenci v otázkách týkajících se oceňování, účetnictví a daní.    

1.2 Expertní poradenské služby budou v případě potřeby poskytovány až do skončení sporu smírem nebo 
pravomocným rozhodnutím, konečným rozhodčím nálezem nebo do jiného finálního vyřešení sporu, 
včetně případného vykonávacího řízení. 

1.3 Klient prohlašuje, že neučiní žádné kroky ani neudělí žádné pokyny, které by jakýmkoliv způsobem 
mohly zasáhnout do nezávislosti a nestrannosti experta, jakož i nedá podnět k jakýmkoliv 
pochybnostem týkajících se věrohodnosti posudků nebo expertních analýz vypracovaných expertem.      

 
 

Článek 2. Rozsah expertních poradenských služeb 

2.1 Expert za účelem poskytnutí expertních poradenských služeb vyčlení dostatečný profesionální tým, 
aby byl vždy včas a v příslušné kvalitě splněn požadavek klienta, přičemž 
……………………………………… bude odpovědný za poskytnutí expertních poradenských služeb 
dle čl. 2.2 až 2.4 této smlouvy (dále „odpovědný partner“).  

2.2 Odpovědný partner bude vedoucím profesionálního týmu experta po celou dobu poskytování služeb 
podle této smlouvy. Odpovědný partner se bude podílet na přípravě všech expertních posudků 
a ekonomických analýz týkajících se sporu, na účasti při ústním jednání před arbitrážním tribunálem 
spočívajícím v přednesení expertního posouzení věci a poskytnutí znalecké výpovědi v případě takové 
potřeby. Jestliže dojde ke změně této osoby v průběhu sporu, expert je povinen bezprostředně 
informovat klienta a navrhnout náhradní osobu splňující stejné požadavky, aby pokračovala v činnosti 
předchůdce, přičemž tato změna musí být vždy předem a výslovně odsouhlasena klientem.  
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2.3 Personální složení profesionálního týmu experta, s výhradou ustanovení čl. 2.2 této smlouvy, se může 
kdykoliv podle uvážení experta měnit. Klient bude o případných změnách včas informován. 
Profesionální tým experta může být rozšířen o třetí osoby (např. znalce, externího poradce), pokud by 
to poskytnutí expertních poradenských služeb vyžadovalo. Rozšíření profesionálního týmu experta 
o takové třetí osoby je expert oprávněn provést pouze po předchozím projednání s klientem a na 
základě jeho výslovného souhlasu. 

2.4 V případě, že se podstatným způsobem změní předmět sporu v důsledku změny právní argumentace 
protistrany nebo změny faktických okolností, týkajících se sporů, případně tak, že vyjdou najevo 
faktické okolnosti, dokumenty, či elementy právní kvalifikace případu, které klientovi dosud nebyly 
známy, může se expert způsobem, specifikovaným předchozí výslovnou dohodou s klientem, od 
ustanovení čl. 2.2 až 2.3 odchýlit. 

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

 

Expert 

kontaktní osoby:  

 

Klient 

Česká republika – Ministerstvo financí 
Letenská 15 
118 10 Praha 1 

tel.: 257 041 111 
fax: 233 373 034 

kontaktní osoby:  

 

2.6 V případě, že by kterákoliv smluvní strana měla v úmyslu změnit adresu pro doručování či kteroukoliv 
kontaktní osobu, bezodkladně písemně oznámí tuto skutečnost druhé smluvní straně. 

2.7 Klient bude veškeré své pokyny v této věci udělovat expertovi pouze prostřednictvím kontaktních osob 
uvedených v článku 2.5. Expert je oprávněn požádat příslušnou kontaktní osobu klienta o písemné 
potvrzení uděleného pokynu a klient se zavazuje svůj pokyn bez zbytečného odkladu písemně potvrdit. 

 

 

Článek 3. Fakturace 

3.1 Expert je povinen před plněním jednotlivých pokynů klientovi sdělit odhad hodinové náročnosti 
daného úkonu, tento odhad podléhá schválení klientem. Bez předchozího souhlasu klienta není možné 
tento odhad následně překročit o více než 10 %. 

3.2 Klient se zavazuje za poskytování expertních poradenských služeb v rozsahu uvedeném v článku 
1uhradit expertu smluvní odměnu ve výši odpovídající skutečně provedené práci, a to na základě 
hodinových sazeb stanovených zvlášť pro partnery, seniorní a juniorní manažery a jiné zaměstnance, 
které jsou uvedeny v příloze této smlouvy (dále jen „odměna za úkony expertní poradenské 
služby”), která je její nedílnou součástí. K odměně za úkony expertní poradenské služby bude 
účtována daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními předpisy. Náhrada za promeškaný 
čas se expertovi neposkytuje. 

3.3 Odměna za úkony expertní poradenské služby bude účtována expertem klientovi za čas 
profesionálního týmu experta, tzn. odpovědného partnera, seniorních a juniorních manažerů a jiných 
zaměstnanců, za skutečně strávený čas poskytováním expertních poradenských služeb podle této 
smlouvy s přesností na 1/12 hodiny (tj. za každých započatých 5 minut bude náležet expertovi odměna 
za úkony expertní poradenské služby ve výši 1/12 hodinové sazby). 
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3.4 Sazba odměn za úkony expertní poradenské služby podle článků 3.1 a 3.3 této smlouvy je stanovena 
jako cena nejvýše přípustná. 

3.5 Expert má dále kromě výše uvedené odměny nárok na náhradu hotových výdajů účelně vynaložených 
v souvislosti s poskytnutím expertních poradenských služeb, zejména na cestovní výdaje vynaložené 
na cesty do zahraničí (výdaje za dopravu a ubytování v hotelu přiměřené cenové kategorie dle zvážení 
Ministerstva financí, nikoliv však za stravování). Výdaje budou řádně doloženy účetními doklady 
a opatřeny součtem relevantních položek a jejich srozumitelným popisem a označením. K hodnotě 
hotových výdajů bude účtována daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními předpisy. 
Expert nemá nárok na náhradu cestovních výdajů vynaložených na cesty v rámci České republiky. 

3.6 Odměna, náklady a hotové výdaje budou uhrazeny klientem na účet experta na základě daňového 
dokladu vystaveného v [českých korunách/Eurech] (dále jen „faktura“). Expert je povinen odměnu 
včetně souvisejících nákladů a hotových výdajů průběžně fakturovat. Návrh faktury za expertní 
poradenské služby poskytnuté v předcházejícím kalendářním měsíci vyhotoví expert vždy do 5. dne 
v následujícím kalendářním měsíci a do 2. dne v prosinci každého roku za expertní poradenské služby 
poskytnuté v měsíci listopadu, tento návrh podléhá odsouhlasení ze strany Ministerstva financí. 
Konečný návrh faktury vyhotoví expert následně a to vždy do patnáctého dne každého kalendářního 
měsíce, za expertní poradenské služby poskytnuté v předcházejícím kalendářním měsíci. Expert doručí 
klientovi faktury za expertní poradenské služby poskytnuté v měsíci listopadu do 10. prosince každého 
roku. Faktury doručené po tomto datu budou klientem proplaceny v měsíci lednu spolu s fakturami za 
expertní poradenské služby poskytnuté klientovi v prosinci. Splatnost faktury bude 20 pracovních dní 
ode dne doručení faktury na adresu klienta uvedenou v článku 2.6. Platba bude provedena v [českých 
korunách/Eurech]. Vyúčtování bude prováděno podle skutečného plnění. Objem fakturovaného plnění 
bude oboustranně předem odsouhlasen. Klient si vyhrazuje právo požadovat doplnění a vysvětlení 
rozpisu poskytnutých expertních poradenských služeb, popř. požadovat úpravy faktury, jestliže 
neodpovídá skutečně poskytnutým expertním poradenským službám. V případě uplatnění výše 
uvedených připomínek k faktuře počíná běžet nová lhůta splatnosti ode dne vyřízení připomínek. 
V případě, že bude muset být z jakéhokoliv důvodu vystavena nová faktura, začíná běžet nová lhůta 
splatnosti ode dne doručení této faktury klientovi. Faktury budou zasílány do rukou kontaktní osoby 
klienta. Expert přiloží k faktuře rozpis poskytnutých expertních poradenských služeb, včetně rozpisu 
souvisejících nákladů a hotových výdajů, obsahující (i) datum provedení jednotlivých činností, 
(ii) popis jednotlivých činností, (iii) uvedení času vynaloženého na jednotlivé činnosti, (iv) jména 
osob, jež jednotlivé činnosti vykonávaly, a (v) výši odměny odpovídající vynaloženému času 
jednotlivých osob. 

3.7 Klient není povinen poskytnout odměnu za čas, který členové profesionálního týmu experta strávili 
vzájemnými konzultacemi (konzultacemi se rozumí i např. vícenásobné revize jednotlivých činností 
členů profesionálního týmu experta, pokud nebude mezi stranami písemně dohodnuto jinak) ani za čas 
strávený administrativními činnostmi souvisejícími s poskytováním expertních poradenských služeb 
(např. třídění dokumentace).  

 

 

Článek 4. Práva a povinnosti smluvních stran 

4.1 Klient se zavazuje informovat experta o všech svých požadavcích a o všech skutečnostech, které 
mohou mít vliv na poskytování expertních poradenských služeb expertem v této věci. 

4.2 Klient se zavazuje podle pokynů experta zajistit potřebnou dokumentaci, která je v jeho držení, 
a vynaložit veškeré rozumně požadované úsilí k zajištění dokumentace v držení jiného orgánu státní 
správy, a předat ji expertovi, který tuto dokumentaci po skončení poskytování služeb podle této 
smlouvy vrátí klientovi. 

4.3 Expert je povinen postupovat s odbornou péčí jako nezávislý expert ve sporu.  

4.4 Klient není oprávněn a nesmí udílet expertovi jakékoli pokyny, jež by mohly jakýmkoliv způsobem 
zasáhnout do nezávislosti a nestrannosti experta. 

4.5 Expert odpovídá klientovi za škodu, kterou mu způsobí porušením svých povinností při poskytování 
expertních poradenských služeb podle této smlouvy. Expert odpovídá klientovi rovněž za škodu, 
kterou mu způsobí i jiné osoby, které expert seznámil s údaji týkajícími se předmětu smlouvy nebo 
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použil k plnění činností podle této smlouvy, pokud tato škoda souvisí s předmětem plnění dle této 
smlouvy. 

4.6 Komunikace mezi klientem a expertem bude probíhat v českém nebo anglickém jazyce. 

4.7 Expert se nemůže jakýmkoliv jednostranným právním úkonem zříci odpovědnosti za poskytnutou 
službu. 

 

Článek 5. Nakládání s informacemi 

5.1 Expert se zavazuje, že expert, patneři experta, seniorní a juniorní manažeři a jeho zaměstnanci, 
případně spolupracovníci zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozví v souvislosti 
s poskytováním expertních poradenských služeb podle této smlouvy, a to i po ukončení smlouvy, 
jakož jsou i dodrží příslušné předpisy o ochraně dat, osobnosti, utajovaných a důvěrných informací. 

 

 

Článek 6. Střet zájmů 

6.1 Expert prohlašuje a zavazuje se, že odpovědný partner i členové profesionálního týmu experta 
podílejícího se na plnění této smlouvy jsou nezávislí na klientovi i stranách vystupujících jako žalobci 
ve sporu, a že po dobu smlouvy nezávislými zůstanou.  

6.2 Expert se zavazuje, že neposkytne expertní poradenské služby nebo jakoukoli pomoc, včetně jiných 
poradenských a znaleckých služeb, jakémukoli klientovi ve sporu proti České republice podle dohody 
o ochraně a podpoře investic, a to po dobu trvání sporu. Obdobný závazek se vztahuje rovněž na 
odpovědného partnera a člena profesionálního týmu experta, který se podílel v rozsahu přesahujícím 
80 hodin na poskytování expertních poradenských služeb podle této smlouvy.  

6.3 Expert se zavazuje, že poruší-li tento závazek anebo poruší-li tento závazek odpovědný partner nebo 
kterýkoli člen profesionálního týmu experta podílejícího se na plnění této smlouvy, zaplatí 
Ministerstvu financí smluvní pokutu ve výši 10 mil. Kč. Tímto není porušeno právo Ministerstva 
financí na náhradu škody.  

 

 

Článek 7. Odstoupení od smlouvy 

7.1 Klient může od smlouvy kdykoli odstoupit i bez udání důvodu. V případě odstoupení od smlouvy je 
klient povinen uhradit expertovi poměrnou část odměny odpovídající rozsahu poskytnutých expertních 
poradenských služeb a nahradit účelně vynaložené hotové výdaje doložené ve smyslu čl. 3.6. Tímto 
ustanovením není dotčeno právo klienta podle § 2443 NOZ. 

7.2 Expert je oprávněn od smlouvy odstoupit, je-li klient v prodlení se zaplacením jakékoliv faktury 
vystavené expertem podle této smlouvy po dobu delší než 60 kalendářních dnů po splatnosti faktury 
v souladu s článkem 3.7. Expert je však povinen po dobu 30 dnů ode dne doručení písemného 
oznámení o odstoupení od této smlouvy klientovi učinit všechny neodkladné úkony, nedohodne-li se 
expert s klientem jinak nebo neučiní-li klient jiné opatření.  

 

 

Článek 8. Řešení sporů 

8.1 Veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou anebo z ní vyplývající budou rozhodovat soudy 
České republiky a tyto spory budou předloženy k rozhodnutí věcně příslušnému soudu, v jehož 
obvodu leží sídlo klienta. 

 

 

Článek 9. Závěrečná ustanovení 
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9.1 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními o příkazní smlouvě 
obsaženými v NOZ, přičemž ujednání obsažená v této smlouvě mají přednost před dispozitivními 
ustanoveními NOZ. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2434 druhé věty část za středníkem 
a dále ustanovení § 2436 a § 2437 odst. 1 NOZ na tuto smlouvu. 

9.2 Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních v českém jazyce, z nichž každé má platnost originálu 
a z nichž po jednom vyhotovení obdrží každý účastník smlouvy. 

9.3 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky podepsanými oběma 
smluvními stranami. 

9.4 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich svobodné a vážné vůle a že se seznámily 
s jejím textem, na důkaz čehož ji stvrzují svými podpisy. 

9.5 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. 

 

V Praze dne ________________ V Praze dne ________________ 

 

 

 

 

__________________________ 

 

Česká republika – Ministerstvo financí  

 

 

 

__________________________ 

Ing. Andrej Babiš 

ministr financí 
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Příloha 

 

Hodinové sazby za expertní a poradenské služby:

 
Partneři        
 
Seniorní a juniorní manažeři  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CZK/EUR……………………. 
 
CZK/EUR……………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 2  
 

Způsob a zásady jednání s více zájemci (Jednací řád) 
Průběh zadávacího řízení  

/v souladu s § 34 odst. 2 písm. e) Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) / 

 
 
 

1. Obecná ustanovení  
1.1. Zájemcům byla zaslána výzva k jednání v jednacím řízení bez  uveřejnění s více 

zájemci v souladu s § 34 odst. 1 zákona.  
 
1.2. Jednání se všemi zájemci bude vedeno v prostorách zadavatele – Ministerstvo financí, 

Letenská 15, Praha 1. 
 
1.3. O každém jednání bude pořízen písemný protokol podepsaný zástupci všech 

zúčastněných stran.  
 

1.4. Za zadavatele se jednání vždy účastní osoby pověřené zadavatelem (dále též 
„komise“).  

 
1.5.  Zástupci uchazečů se prokáží platným pověřením k jednání.  
 
1.6. V případě jednání se zájemci je možné sdělovat údaje týkající se podmínek a návrhů 

uvedených jiným zájemcem jen s jeho předchozím souhlasem. 
 

1.7. Souhlas se sdělením údajů ostatním zájemcům bude udělen zájemcem v písemné 
formě a bude přiložen k zápisu z jednání. 

 
1.8. V rámci jednání může být upřesněno plnění veřejné zakázky v souladu s § 34 odst. 4 

zákona, ale nesmí dojít k porušení ochrany důvěrných informací, popř. obchodního 
tajemství. 

 
1.9. Z jednání je vyloučena přítomnost jakékoliv třetí strany, široké veřejnosti nebo 

kohokoliv jiného než pověřených zástupců zadavatele a zájemců. 
 

 
2. První jednání  

2.1. První jednání proběhne v souladu s ustanoveními článku IV. Výzvy za účasti 
pověřených zástupců zadavatele a zájemců. Jednání se uskuteční v objektu 
Ministerstva financí, Letenská 15, 118 10  Praha 1 dne 15.8.2014 v 9:00 hodin 
v zasedací místnosti č. 28/B. Sraz účastníků jednání bude v 8:55 hodin u recepce.  

 
2.2. V úvodu jednání, po prezenci přítomných, zástupce zadavatele poskytne informace 

o předmětu veřejné zakázky, organizaci zadávacího řízení, předpokládaném 
harmonogramu a  způsobu  hodnocení.  

 
2.3.  Uchazeči podepíší prohlášení, že souhlasí se sdělením jejich nabídkové ceny, popř. 

jejich podmínek a návrhů ostatním uchazečům.  
 
 
 



3. Druhé jednání   
3.1. Po skončení prvního společného jednání se uskuteční druhé jednání 

s jednotlivými uchazeči samostatně v zasedací místnosti č.30/B. Pořadí bude 
stanoveno abecedně pro každou část samostatně.  

 

3.2. Na tomto jednání uchazeči písemně oznámí své nabídkové ceny.  
 

3.3.  Na základě oznámení nabídkových cen komise sestaví tabulky s pořadím dle 
výše nabídkových cen. 
Pro část 1. – bude stanoveno pořadí nabídkových cen v souladu s § 79 odst. 4 zákona.  
Pro část 2. – bude stanoveno pořadí dle výpočtu bodových hodnot jednotlivých 
podkritérií (bod III. písm. d) výzvy k jednání).    

 

4. Třetí jednání  
4.1. Třetí společné jednání se uskuteční ihned po všech samostatných jednáních 

s uchazeči. 
Pro část 1. – v zasedací místnosti č. 28/B   
Pro část 2. – v zasedací místnosti č. 30/B 
 

4.2. Zástupce pověřený zadavatelem oznámí uchazečům nabídkové ceny oznámené 
uchazeči a pořadí dle výše nabídkových cen (dle propočtu uvedeného v článku III.d) 
výzvy.  
 

4.3. Podmínky pro zpracování a doručení nabídek vč. otevírání obálek s nabídkami jsou 
uvedeny v článku VII.  
 

4.4. Zástupce pověřený zadavatelem sdělí uchazečům termín pro podání nabídek (hodina) 
a termín pro otevírání obálek s nabídkami (hodina).  

  

4.5. Na základě předaných podkladů uchazeči zpracují své nabídky.   
 
 

5. Podání nabídek, otevírání obálek s nabídkami  

5.1. Uchazeči obálky s nabídkami předají osobně v podatelně Ministerstva financí, 
Letenská 15, 118 10  Praha 1 – č. dveří 84a/B. 

 

5.2. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 15.8.2014 v termínu, který bude 
upřesněn na třetím jednání (bod č. 4.4. tohoto jednacího řádu). 
Pro část 1. – v zasedací místnosti č. 28/B   
Pro část 2. – v zasedací místnosti č. 30/B. 
   

5.3. Komise otevře obálky s nabídkami v souladu s § 71 zákona.    
 
 

6. Ukončení  
6.1. Komise vypracuje Záznam o průběhu a výsledku jednání v jednacím řízení bez 

uveřejnění a předá jej zadavateli. 
 
6.2. Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky.  
 
6.3. S vybraným uchazečem, po uplynutí zákonných lhůt, bude uzavřen smluvní vztah.  




