,

MANDÁ TNÍ SMLOUV A O POSKYTOVÁNÍ
PRÁVNÍCH SLUŽEB
uzavřená podle § 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., (obchodního zákoníku) ve znění pozdějších
předpisÚ mezi smluvními stranami
Česká republika - Ministerstvo financí
Letenská 15
118 10 Praha 1
IČ: 00006947
zastoupená: Ing. Liborem Antošem, ŘO 45 (dále jen "Mandant")
a
CMS Cameron McKenna v.o.s.
Palladium
Na Poříčí 1079/3a
110 00 Praha-Nové Město
IČ:25602381
Bankovní spojení a číslo Účtu: Citibank Europe pic. organizační
složka, 2046990109 / 2600
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu A, vložce 22086
jejímžjménem
jedná JUDr. Iveta Plachá, advokát - společník.
společně též "Smluvní
VZHLEDEM
(A)

strany".

K TOMU,

Mandant

ŽE:

požaduje

poskytnutí

právních

služeb, jejichž

základní

parametry

jsou popsány

níže;
(B)

Mandatář je advokátní

(C)

Obě strany si přejí v této smlouvě
Mandantovi

požadované

BYLO DOHODNUTO

kancelář,

která je připravena
stanovit

tyto právní služby poskytnout;

podmínky,

za kterých

Mandatář

a

poskytne

právní služby

NÁSLEDUJÍCÍ:

1.

POSKYTOVÁNÍ

I. I

Mandatář. který je oprávněn vykonávat advokacii podle zákona o advokacii (zák. č.
85/1996 Sb.) za podmínek
stanovených
touto smlouvou,
poskytne
Mandantovi
komplexní právní poradenství
a jednotlivé
právní rady dle konkrétních
požadavků
Mandanta ve věci (i) otázek možné veřejné podpory v rámci převodu akcií OKD na
základě Smlouvy o koupi akcií OKD uzavřené dne 16. září 2004 mezi prodávajícím
Fondem národního
majetku České republiky (nyní Česká republika - Ministerstvo
financí) a kupujícím společností
KARBON INVEST, a.s. (nyní RPG INDUSTRIES
SE), (dále jen "Smlouva").
(ii) /:astupování
Mandanta
před tJřadem na ochranu
hospodářské soutěže. Evropskou komisí. dalšími evropskými institucemi. včetnč soudú
a dalšími třetími osobami v dané věci a v příslušných šetřeních a souvisejících řízeních,
(iii) podávání
informací
institucím
uvedených
v bodu (ii) o řízeních a šetřeních
probíhajících
v České republice ohledně Smlouvy, (iv) posou/:ení možností dalšího
postupu v daných věcech a řízeních ze strany Ministerstva financí a jejich vhodnosti, (v)
příprav návrhll, stanovisek.
memorand.
informací
a podkladÚ ve vztahu k výše
uvedenému a k souvisejícím
záležitostem a (vi) příprav návrhÚ stanovisek Mandanta a

(12047'77

01)

PRÁVNÍCH

SLUŽEB

odpovědí

na dotazy

třetích

osob

ve vztahu

k výše

uvedenému

(dále .Jen "Právní

služby").
1.2

Služby

dle pr-edchozího

ustanovení

Mandatál"

poskytne

dle J10třeby v českém

nebo

anglickém jazyce.
1.3

Mandatář si v době uzavření této smlouvy není vědom žádné okolnosti, jež zakládá střet
zájmů, který by mu zabrail0val plnit své povinnosti podle této smlouvy.

2.

TÝM A KONTAKTNÍ

2.1

Členy týmu Mandatářc
(a)

OSOBY
budou:

Mgr. Tomáš Matějovský
Mandatáře)
- hodinová

(advokát, partner a hlavní kontaktní osoba na straně
sazba bez DPH 3500,- Kč (tři tisíce pět set korun

českých)
(b)

Mgr. Barbora

Dubanská

(advokátka)

-- hodinová

sazba bez DPH 3500,- Kč (tři

tisíce pět set korun českých)
(c)

Mgr. Petr Beneš (advokát)

- hodinová

sazba bez DPH 3500,- Kč (tři tisíce pět

set korun českých)
(d)

Mgr. Jakub Tomšej

(advokátní

koncipient)

- hodinová

sazba bez DPH 3500,-

Kč (tři tisíce pět set korun českých).
2.2

Právní služby Mandantovi
dále poskytnou uvedení členové týmu Mandatáře, popř.
advokáti, kteří jsou členy Mandatáře v dané době, a v jednotlivých
Úkonech advokátní
koncipienti.

2.3

Kontaktní

osobou

Mandanta

Richard Rataj (kontaktní

bude Mgr. Jana Marešová

(hlavní

kontaktní

osoba) a Ing.

osoba).

3.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

3.1

Mandatář

4.

HONORÁI~

4.1

Odměna za poskytnuté
Právní služ.by bude hrazena podle počtu hodin skutečně
odpracovaných
členy týmu Mandatáře uvedených v čI. 2.1 smlouvy ("Odměna").

4.2

Smluvní strany se dohodly,

poskytne

Právní služby dle potřeb Mandanta

že celková výše Odměny

a jeho požadavkli.

nepřesáhne

900.000,-Kč

(devět set

tisíc korun českých).
4.3

Odměna zahrnuje

5.

PLATEBNÍ

5.1

Da{lOvý doklad (faktura) na částku odpovídající Odměně (plus DPH) bude vystavován
měsíčně a jeho splatnost činí 20 dnÚ od řádného doručení faktury Mandantovi.

5.2

Pro Účely daně z přidané hodnoty ve vztahu k Odměně je poskytnutí
za uskutečnění zdanitelného plnění dnem vydání příslušné faktury.

(12047;7701)

veškeré

náklady Mandatáře

související

s Právními

službami.,'

PODMÍNKY

2

služby považováno

5.3

Součástí faktury bude podrobný přehled s věcnou a časovou specifikací poskytnutých
Právních služeb podle členÚ týmu Mandatáře.
Faktura musí obsahovat veškeré
nálež.itosti dal''tového dokladu dle ohecně závazných předpisÚ.

6.

KOMUNIKACE

6.1

Mandatář je oprávněn přijímat pokyny od Mandanta, případně dalších osob, určených
Mandantem. Osoby Mandantem určené jako oprávněné dávat pokyny Mandatáři, jsou
uvedeny v článku 2.3 této smlouvy. Smlouvy strany dohodly; že jakékoliv pokyny,
oznámení
či dokumenty
mohou být mezi nimi komunikovány
prostřednictvím
elektronické pošty.

7.

MLČENLIVOST

7.1

Advokáti, ostatní právníci a pracovníci Mandatáře jsou povinni zachovávat mlčenlivost
ohledně veškerých skutečností,
o kterých se dověděl i v souvislosti s poskytováním
právních služeb Mandantovi. Tato povinnost je časově neomezená.

8.

ODPOVĚDNOST

8.1

Advokáti poskytující Právní služby podle této smlouvy jsou povinni poskytovat je s
náležitou odbornou péčí a s ohledem na ochranu zájml1 Mandanta. Shora uvedení
advokáti odpovídají za škodu zpÚsobenou Mandantovi v souladu s ustanovením § 24
zákona o advokacii. tj. neomezeně a i v případě. z.e takovou škodu zpllsobí pracovníci,
zástupci či konzultanti
Mandatáře,
jejichž
prostJ'ednictvím
jsou Právní služby
Mandantovi poskytovány.
Tito advokáti jsou zahrnuti do pojištění odpovědnosti za
škodu zpÚsobenou výkonem Právních služeb.

9.

TRV ÁNÍ SMLOUVY

A POKYNY

ZA ŠKODU

A ÚČINNOST

Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou a jej í platnosti skončí poskytnutím
služeb, nejpozději však dnem 31. prosince 2015.

Právních

10.

ZÁ VĚREČNÁ

USTANOVENÍ

10.1

Práva a povinnosti vyplývající
převádět na tJ'etí osobu.

10.2

Veškeré změny a doplI''tky této smlouvy hudou uskutečtlovány
formou písemných
dodatkÚ číslovanými vzestupnou řadou, které budou podepsané oprávněnými zástupci
Smluvních stran.

10.3

Tato smlouva je vyhotovena
obdrží jeden výtisk.

ze smlouvy

ve 2 (dvou) stejnopisech.

V Praze dne

V Praze dne 1.8.2013
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za CMS Cameron McKenna
./UDr. Iveta Plachá, advokát
3

Ing. Šárka
Tučková

Digitálně podepsal Ing. Šárka
Tučková
DN: title=12673, c=CZ, o=MFCR,
ou=451, cn=Ing. Šárka Tučková
Datum: 2013.08.13 16:17:37 +02'00'

strany

z nichž každá Smluvní strana

...........I~i.~

~

druhé Smluvní

.
v.o.s .

