
S 5d3/»/6/qsV

Smlouva o poskytování poradenských slu}eb

mezi

M�stská ást Praha 6
�s. Armády 601/23

160 52 Praha 6
I�: 00063703

(dále ,,M� P6")
Zastoupená starostou Mgr. OndYejem KoláYem

a

�eská spoYitelna, a.s.
Olbrachtova 1929/62

140 00 Praha 4
I� 452 44 782

(dále ,,�eská spoYitelna")

spolen� s
ROWAN LEGAL, advokátní kanceláY s.r.o.

· Na Pankráci 1683/127
140 00 Praha 4
I�O 28468414

zastoupená JUDr. Vilémem Podeavou, LLM, advokátem a jednatelem
(dále jen ,,ROWAN LEGAL")

(dále ,,Konsorcium")

l. Preambule

M� P6 je vlastníkem tYí objekto v ulici `olínova Cp. 344, 513, 514. (,,objekt"). Objekty jsou
v souasnosti nevyu~ívány a ve apatném technickém stavu. M� P6 v souasné dob� zva~uje
dlouhodobý pronájem Objektu (,,Transakce"). M� P6 se rozhodla vyu~ít slu~eb Konsorcia jako
svého poradce v rámci Transakce.

Za úelem realizace Transakce se rozhodla �eská spoYitelna a ROWAN LEGAL vytvoYit
smluvní úelové sdru~ení osob (,,Konsorcium"), které nemá právní osobnost a nepYedstavuje ani
sdru~ení ve smyslu § 2716 a/nebo § 3051 Obanského zákoníku. Oba lenové Konsorcia se
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zavazují vyvinout maximální mo~né úsilí k tomu, aby doalo k Yádnému, vasnému a úplnému
pln�ní vaech povinností Konsorcia voi M� P6, tj. zejména aby veakeré ní~e uvedené slu~by
byly poskytnuty v maximální mo~né kvalit�, pYi vynalo~ení odpovídající odborné pée leny
týmu a v odpovídajícím rozsahu a ase. Koordinátorem veakerých inností a poskytovaných
slu~eb Konsorcia bude �eská spoYitelna, která byla také ze strany ROWAN LEGAL pov�Yena
z podpisu smlouvy na pln�ní zakázky (realizace Transakce etc.) za Konsorcium se MI� P6.

2. Poradenské slu}by

Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, zavazuje se Konsorcium poskytnout M�
P6 v rámci Transakce poradenské slu~by, které budou zahrnovat následující innosti
(,,Poradenské slu}by"):

2.1. Strategie Transakce
2.1.1. prov�Yení hlavních parametro Transakce a oekávání M� P6;
2.1.2. posouzení procesních zposobo sout�~e ,,nájemce" a omezení ve vztahu budoucí

smlouv� a po~adavkom M� P6;
2.1.3. analýza závazko a omezení ve vztahu k budoucímu vyu~ití;
2.1.4. indikativní proZkum trhu potenciálních smluvních partnero;
2.1.5. stanovení strategie Transakce, doporuení konkrétního zposobu realizace,

stanovení harmonogramu.

2.2. PYíprava dokumentace
2.2.1. návrh smluvní dokumentace;
2.2.2. návrh kvalifikaní dokumentace.

2.3. Výb�rové Yízení
2.3.1. kvalifikace oslovených uchazeo;
2.3.2. diskuze nad smluvními parametry (návrhem smluvní dokumentace);
2.3.3. výzva k podání nabídek, hodnocení nabídek;
2.3.4. asistence s podpisem smluvní dokumentace.

K výkonu n�kterých z výae uvedených Poradenských slu~eb mo~e být nezbytné anga~ování
dalaích poradco na stran� M� P6, zejména technických (projektant), úetních nebo daHových
poradco.

3. Podmínky poskytování Poradenských slu~eb

3.1. Konsorcium bude poskytovat Poradenské slu~by s Yádnou péí a s dodr~ováním
standardo, které jsou pYi poskytování obdobného poradenství obvyklé.

3.2. M� P6 potvrzuje a souhlasí s tím, ~e Konsorcium bude pYi poskytování Poradenských
slu~eb vycházet z informací, údajo, obchodních pYedpoklado a jiných podklado
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poskytnutých M� P6 a je oprávn�na na n� v plném rozsahu spoléhat. Konsorcium
neprovedlo a nebude provád�t audit, potvrzení ani ~ádné jiné ov�Yování uvedených
informací, údajo, obchodních pYedpoklado ani jiných podklado.

3.3. jakýkoliv dokument, na jeho~ vyhotovení se bude Konsorcium podílet, bude pova~ován
za dokument zpracovaný výhradn� M� P6.

3.4. B�hem poskytování Poradenských slu~eb bude Konsorcium spoléhat na výstupy innosti
ostatních poradco pYípadn� najatých M� P6 za úelem spolupráce na Transakci.
Konsorcium nenese odpov�dnost za kvalitu innosti ostatních poradco M� P6 a za rozsah
a dobu trvání jejich innosti.

4. Odm�na

4.1. Za poskytování Poradenských slu~eb obdr~í Konsorcium od M� P6 následující odm�nu
v ástce 1.280.000,- K� bez DPH.

4.2. Odm�na za slu~by bude uhrazena ve splátkách za základ� faktury vystavené �eskou
spoYitelnou, a to po spln�ní jednotlivých etap poskytování Poradenských slu~eb:

4.2.1. Strategie Transgkce
Po dokonení této etapy bude uhrazeno 30 % z ceny Poradenských slu~eb

4.2.2. PYíprava dokumentace
Po dokonení této etapy bude uhrazeno 40 % z ceny Poradenských slu~eb

4.2.3. výb�rové Yízení
Po dokonení této etapy bude uhrazeno 30 % z ceny Poradenských slu~eb

Splatnost faktury iní 15 dno od okam~iku jejího doruení M� P6.

4.3. V pYípad� zruaení Transakce v prob�hu jednotlivé etapy, má Konsorcium nárok na úhradu
pYim�Yené ásti díla l Poradenských slu~eb, které byly v dané fázi poskytnuty.

4.4. Jednotlivé splátky dle �I. 4.2 výae jsou splatné pYi dokonení a skuteném pYedání
výstupu M� P6 formou pYedávacího protokolu a jeho podpisem Konsorciem a M� P6.

4.5. M� P6 mo~e zapoíst jakékoli ástky, které jí Konsorcium nebo jeho jednotliví lenové
dlu~í, oproti jakýmkoli ástkám splatným ve prosp�ch Konsorcia za Poradenské slu~by.

4.6. Vaechny výae uvedené ástky jsou uvedeny bez DPH. K dané ástce bude útována DPH
dle platných pYedpiso.
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5. Doba ú�innosti

5.1. Tato Smlouva je uzavYena na dobu uritou, a to
Transakce. Smluvní strany pYedpokládají minimální
trvání proceso:

do okam~iku ukonení realizace
dobu realizace Transakce v délce

· strategie - l m�síc

· pYíprava smlouvy a dokumentace - 2 m�síce

· sout�~ - 3 m�síce

Smluvní strany nevyluují po vzájemné dohod� prodlou~ení pYedpokládané doby
pln�ní. M� P6 i Konsorcium mají právo tuto Smlouvu kdykoliv bez udání dovodu
vypov�d�t s tím, ~e výpov�dní lhota je 14 kalendáYních dní a poíná b�~et dnem
následujícím po dni doruení výpov�di druhé stran�.

6. Exkluzivita

6.1. Po dobu úinnosti této Smlouvy bude Konsorcium hlavním poradcem M� P6 pYi realizaci
Transakce. M� P6 nepov�Yí jiný subjekt bez pYedchozích konzultací s Konsorciem
poskytováním porader9ských slu~eb shodných i obdobných s Poradenskými slu~bami dle
této Smlouvy. Pokud by doalo k realizaci Transakce za pomoci jiného porqdce, není tím
doten nárok Konsorcia na zaplacení odm�n dle této Smlouvy. Tím není doteno právo
M� P6 v souvislostí s pYípravou a realizací Transakce nebo kterékoli její ásti anga~ovat
dle svých potYeb technické, úetní, daHové i jiné poradce, nebo znalce pro úely ocen�ní
i jakékoli jiné tYetí osoby.

7. Ostatní

7.1. M� P6 se zavazuje poskytnout Konsorciu veakeré nezbytné nebo vhodné informace,
údaje a souinnost nezbytnou pro spln�ní závazko Konsorcia dle této Smlouvy. To se
týká zejména známých údajo o samotném Objektu a údajo o pYípadných zájemcích o
pronájem Objektu.

7.2. Konsorcium bude odpov�dné za akody, které utrpí M� P6 v souladu s touto Smlouvou
pouze tehdy, pokud takové akody budou prohláaeny soudem pYísluané jurisdikce
s konenou platností za vzniklé.

7.3. Po spln�ní Poradenských slu~eb smí Konsorcium k marketingovým úelom informovat
tYetí osoby o tom, ~e poskytla M� P6 slu~by poradenství, ani~ by vaak odkryla jakékoli
finanní podrobnosti týkající se této Smlouvy.

7.4. Pokud jakékoli ustanovení této Smlouvy bude shledáno nezákonným, neplatným, nebo
nevymahatelným, pak zbývající ustanovení této Smlouvy zostanou pln� platná a úinná a
pYísluané ustanovení bude pln� odd�litelné a bude nahrazeno zákonným, platným a
vymahatelným ustanovením, které bude v maximální mo~né míYe odpovídat tomuto
nezákonnému, neplatnému nebo nevymahatelnému ustanovení.
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7.5. Protistrana bere na v�domí, ~e M�stská ást Praha 6 je povinna na dotaz tYetí osoby
poskytovat informace podle ustanovení zákona . 106/1999 Sb., o svobodném pYístupu
k informacím, v platném zn�ní a souhlasí s tím, aby veakeré informace této smlouv�
obsa~ené, s výjimkou osobních údajo, byly poskytnuty tYetím osobám, pokud se ji
vy~ádají a té~ prohlaauje, ~e nic z obsahu této smlouvy nepova~uje za dov�rné ani za
obchodní tajemství a souhlasí se zaYazením textu této smlouvy do veY'qjn� voln� pYístupné
elektronické databáze smluv M�stské ásti Praha 6, vetn� pYípadných pYíloh.

7.6. Smluvní strany berou na v�domí, ~e tato smlouva od 01.07.2016 podléhá povinnosti
jejího uveYejn�ní prostYednictvím registru smluv v souladu se zákonem . 340/2015 Sb.,
zákon o registru smluv (výjimky z povinnosti uveYejn�ní jsou uvedeny v ustanovení § 3
zákona o registru smluv). Smluvní strany dále berou na v�domí, ~e od 01. 07. 2017 tato
smlouva (dodatek smlouvy) nabývá úinnosti nejdYíve dnem jejího uveYejn�ní v registru
smluv. S úinností od 01. 07. 2017 dále platí, ~e nebude-li smlouva uveYejn�na ani do tYí
m�síco od jejího uzavYení, bude od poátku zruaena. M� Praha 6 , jako jedna ze
smluvních stran, zaale tuto smlouvu správci registru smluv k uveYejn�ní bez zbyteného
odkladu, nejpozd�ji vaak do 30 dno od jejího uzavYení.

7.7. Tato Smlouva je vyhotovena ve tYech exempláYích, Yídí se zákony �eské republiky a
strany se dohodly na tom, ~e jakýkoli spor nebo nesrovnalost vyplývající z této Smlouvy
nebo v souvislosti s ní bude rozhodován s konenou platností pYísluaným soudem v �eské
republice.

V Praze dne 27 07. 2016

M�stská ást Praha 6

Za �eská sp telna, a.s.

.-...-.Antonín Piskáek
mana~er týmu Corporate Finance

Jan ajdr
Yedí l, infrastrukturní poradenství
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�ESKÁ*
SPOXITELNA

POV�XENÍ

i�eská spoYitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS�: 140 00, l�: 45244782, zapsaná v obchodním
rejstYíku vedeném M�stským soudem v Praze, oddíl B, vlo~ka 1171, zastoupená dv�ma ní~e podepsanými deny
pYedstavenstva,

A P
r..

zam�stnance �eské spoYitelny, a.s., centrály v Praze ve funkci mana~era týmu Corporate Finance

k zastoupení �eské spoYitelny, a.s. v tomto rozsahu:

V souladu se stanovami a s vnitYními pYedpisy �eské spoYitelny, a.s. jste z titulu své funkce mana~era týmu Corporate
Finance oprávn�n jednat za spolenost a init pYísluaná právni jednání ve vaech zále~itostech souvisejících s innosti
Vámi Yízéného týmu. V této souvislosti jste oprávn�n zejména:

- uzavírat smlouvy o finanním poradenství;

- provád�t veakerá právní jednání ve vztahu ke státním nebo jiným orgánom, které jsou pov�Yeny vedením .evidencí, ve kterých se registruje vznik, zm�na a zánik jakýchkoli práv �eské spoYitelny, a.s. v souvislosti se
smlouvami, ujednáními a ostatním právním jednáním uvedenými v tomto pov�Yení;

- uzavírat jakékoli dalaí smlouvy a ujednáni a provád�t dalaí právní jednání, jejich~ uzavYeni nebouskuten�ní je nezbytné ke vzniku, zm�n� nebo zániku právních vztaho mezi �eskou spoYitelnou, a.s. a
tYetími osobami vyplývajících ze smluv a ujednání uvedených v tomto pov�Yení;

- jednat'a uzavírat veakerou smluvní dokumentaci za �eskou spoYitelnu, a.s. jako~to zájemce nebo uchazee oveYejnou zakázku ve smyslu zákono . 137/2006 Sb., o veYejných zakázkách a . 139/2006 Sb., o koncesních
' smlouvách a koncesním Yízení;

V rozsahu oprávn�ní uvedených v tomto pov�Yeni jste oprávn�n pov�Yit k tým~ právním jednáním Vám podYízené
zam�stnance �eské spoYitelny, a.s.

Za �eskou spoYitelnu, a.s., v Praze dne





�ESKÁ`
SPORITELNA

POV�XENÍ

�eská spoYitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS�: 140 00, l�: 45244782, zapsaná v obchodním
rejstYíku vedeném M�stským soudem v Praze, oddíl B, vlo~ka 1171, zastoupená dv�ma ní~e podepsanými leny
pYedstavenstva,

tímto pov�Yuje:

r..

zam�stnance �eské spoYitelny, a.s., centrály v Praze ve funkci: Yeditel, infrastrukturní poradenství

k zastoupení �eské spoYitelny, as. v tomto rozsahu:

V souladu se stanovami a s vnitYními pYedpisy �eské spoYitelny, a.s. jste z titulu své funkce Yeditele infrastrukturního
poradenství oprávn�n jednat za �eskou spoYitelnu, a.s. a init pYísluaná právni jednání ve vaech zále~itostech
souvisejicich s innosti Corporate Finance, týmu infrastrukturní poradenství. V této souvislosti jste oprávn�n zejména:

- uzavírat smlouvy o Hnannim poradenství;

- provád�t veakerá právni jednání ve vztahu ke státním nebo jiným orgánom, které jsou pov�Yeny vedenímevidenci, ve kterých se registruje vznik, zm�na a zánik jakýchkoli práv �eské spoYitelny, a.s. v so'uvislosti se
smlouvami, ujednáními a ostatním právním jednáním uvedenými v tomto pov�Yéni;

- uzavírat jakékoli dalaí smlouvy a ujednáni a provád�t dalaí právní jednání, jejich~ uzavYení nebouskuten�ni je nezbytné ke vzniku, zm�n� nebo zániku právních vztaho mezi �eskou spoYitelnou, a.s. a
tYetími osobami vyplývajících ze smluv a ujednáni uvedených v tomto pov�Yeni;

jedna9 a uzavírat veakerou smluvní dokumentaci za �eskou spoYitelnu, a.s jako~to zájemce nebo uchazee o
veYejnou zakázku ve smyslu zákono . 137/2006 Sb., o veYejných zakázkách a . 139/2006 Sb., o koncesních
smlouvách a koncesním Yízení.

Za �eskou spoYitelnu, a.s., v Praze dne
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uzavYená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona . 89/2012 Sb., obanský zákoník
(dále jen ,,Obanský zákoník")

(dále jen ,,Smlouva")

SMLUVNÍ STRANY

�eská spoYitelna, a.s.

se sídlem na adrese Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS� 140 00
I�O: 452 44 782,

zapsaná v obchodním rejstYíku vedeném M�stským soudem v Praze, oddíl B, vlo~ka 1171
(dále jen ,,�eská spoYitelna"),

a

ROWAN LEGAL, advokátní kanceláY s.r.o.
se sídlem na adrese Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PS� 140 00

rI�O: 28468414

zapsaná v obchodním rejstYíku vedeném M�stským soudem v Praze, oddíl C, vlo~ka 143781

zastoupená: JUDr. Martin Janouaek, advokát a jednatel

(dále jen ,,ROWAN LEGAL")

(vaichni spolen� pak ,,Strany", ka~dý jednotliv� také jako ,,Strana") "

PREAMBULE

(A) M�stská ást Praha 6 (,,NI� P6") je vlastníkem tYí objekto v ulici `olínova Cp. 344,
513, 514. (,,objekt"). Objekty jsou v souasnosti nevyu~ívány a ve apatném
technickém stavu. M� P6 v souasné dob� zva~uje dlouhodobý pronájem Objektu
(,,Transakce").

(B) Strany mají zájem se spolen� ucházet o realizaci pYedm�tu této zakázky,
tj. o poskytování slu~eb ve prosp�ch M� p6 spojených s pYípravou a následnou
realizací výb�rového Yízení na dlouhodobého provozovatele Objektu (,,Zakázka"). Za
tímto úelem hodlají Strany podat spolenou nabídku, a pokud bude tato jejich
spolená nabídka vybrána, uzavYít spolen� s M� P6 smlouvu na její pln�ní a
poskytovat odsouhlasené slu~by.

l. Ú�EL SMLOUVY
1.1 Úelem této Smlouvy je úprava základních práv a povinností Stran pYi spolené úasti v

zadávacím Yízení na Zakázku a pYi následném poskytování slu~eb v rámci pln�ní
Zakázky (,,Slu~eb"), mezi které patYi' zejména innosti v následujícím funkním len�ní
a definované charakteristice:

1 /5



1.2 Strategie Transakce
(a) prov�Yení hlavních parametro Transakce a oekávání M� P6;

(b) posouzení procesních zposobo sout�~e ,,nájemce" a omezení ve vztahu k budoucí smlouv�
a po~adavkom M� P6;

(c) analýza závazko a omezení ve vztahu k budoucímu vyu~ití;
(d) indikativní prozkum trhu potenciálních smluvních partnero;

(e) stanovení strategie Transakce, doporuení konkrétního zposobu realizace, stanovení
harmonogramu.

1.3 PYíprava dokumentace

(a) návrh smluvní dokumentace

(b) návrh kvalifikaní dokumentace

1.4 výb�rové Yízení

(a) kvalifikace oslovených uchazeo;

(b) diskuze nad smluvními parametry (návrhem smluvní dokumentace);

(C) výzva k podání nabídek, hodnocení nabídek

(d) asistence s podpisem smluvní dokumentace

1.5 Za výae uvedeným úelem Strany vytváYejí smluvní úelové sdru~ení osob '
(,,Konsorcium"), které nemá právní osobnost a nepYedstavuje ani sdru~ení ve smyslu
§ 2716 a/nebo § 3051 Obanského zákoníku.

2. ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN V RÁMCI KONSORCIA

2.1 �eská spoYitelna a ROWAN LEGAL jsou povinny v rámci spolené spolupráce s M�
P6 pYi poskytování Slu~eb, vyvinout maximální mo~né úsilí k tomu, abý doalo
k Yádnému, vasnému a úplnému pln�ní vaech povinností Konsorcia voi MC P6, tj.
zejména aby veakeré Slu~by byly poskytnuty v maximální mo~né kvalit�, pYi
vynalo~ení odpovídající odborné pée leny týmu a v odpovídajícím rozsahu a ase.

2.2 �eská spoYitelna a ROWAN LEGAL se zavazují, ~e bez pYedchozí písemné akceptace
druhé Strany neuzavYou, písemn� ani ústn�, jakoukoliv dohodu, smlouvu, ujednání,
prohláaení, apod. k této Zakázce s ~ádnou tYetí stranou, její~ pYedm�t by byl shodný
nebo obdobný s pYedm�tem této Smlouvy.

2.3 Veakeré obchodní aktivity budou vedeny v souladu se spolenou strategií Stran
s cílem naplnit pYedm�t a úel této Smlouvy a cíl touto Smlouvou sledovaný.
V pYípad� potYeby se Smluvní strany zavazují poskytnout dostatené konzultaní
kapacity na podporu aktivit, které souvisí s vypracováním a podporou ~ádosti o úast
i nabídky do Zakázky.

2.4 �eská spoYitelna a ROWAN LEGAL budou ve prosp�ch spolených aktivit úinn�
chránit voi konkurenci know-how své i druhé Strany.

2.5 �eská spoYitelna a ROWAN LEGAL, pokud s nimi M� P6 na základ� spolené
nabídky uzavYe smlouvu na pln�ní této Zakázky, budou voi M� P6 a tYetím osobám
zavázány spolen� a nerozdíln� z jakýchkoliv právních vztaho vzniklých v souvislosti
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se Slu~bami, tj. v rámci pln�ní pYedm�tu Zakázky, a to po celou dobu poskytování
Slu~eb i po dobu trvání jiných závazko vyplývajících ze smlouvy na pln�ní Zakázky.

2.6 Strany se dohodly, ~e koordinátorem Konsorcia je �S.

2.7 Strany se dohodly, ~e sídlo Konsorcia bude vymezeno adresou sídla �eské spoYitelny
zapsané v obchodním rejstYíku, tj. Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS� 140 00. Strany
se dohodly pou~ívat pro potYeby spolené úasti v zadávacím Yízení na Zakázku název
,,Konsorcium �eská spoYitelna - ROWAN LEGAL".

2.8 Strany se dohodly, ~e ka~dá ze Stran je oprávn�na uzavírat svým jménem smlouvy se
subdodavateli, a to jak v pYípad� úasti externích subdodavatelo �eské spoYitelny i
ROWAN LEGAL .

2.9 Dalaí práva a povinnosti Stran mohou být blí~e upraveny ve zvláatní dohod� Stran
v závislosti na koneném obsahu smlouvy na pln�ní Zakázky, která bude uzavYena
mezi M� P6 na stran� jedné a Konsorciem na stran� druhé.

3. PODÁNÍ SPOLE�NÉ NABÍDKY - PLNÁ MOC

3.1 rowan legal jako~to len Konsorcia zmocHuje �eskou spoYitelnu k zastupování
Konsorcia ve v�ci podepsání a podání nabídky na pln�ní Zakázky a dále k podpisu
smlouvy s M� P6.

4. ODPOV�DNOST SMLUVNÍCH STRAN
r4.1 Strany se dohodly, ~e budou M� P6 spolen� a nerozdíln� odpovídat za dluhy vzniklé

v souvislosti s poskytnutím Slu~eb. V rámci vztahu mezi Stranami bude ka~dá Strana
odpovídat za Slu~by jí poskytované.

4.2 �eská spoYitelna bude zodpov�dná za proces realizace Zakázky, zejména slu~by v
oblasti finanního poradenství.

4.3 ROWAN LEGAL bude zodpov�dná za právní aspekty ní~e specifikovaných slu~eb:
.

Strategie Transakce

· prov�Yení hlavních parametro Transakce a oekávání M� P6;
· posouzení procesních zposobo sout�~e ,,nájemce" a omezení ve vztahu k budoucí

smlouv� a po~adavkom Spolenosti;
· analýza závazko a omezení ve vztahu k budoucímu vyu~ití;
· stanovení strategie Transakce, doporuení konkrétního zposobu realizace,

stanovení harmonogramu.

PYíprava dokumentace

· návrh smluvní dokumentace;
· návrh kvalifikaní dokumentace.

výb�rové Yízení

· kvalifikace oslovených uchazeo;
· diskuze nad smluvními parametry (návrhem smluvní dokumentace);
· výzva k podání nabídek, hodnocení nabídek;
· asistence s podpisem smluvní dokumentace.
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l 4.4 Pokud v dosledku jednání, opomenutí, nedbalostí nebo nedodr~ení závazku n�které
Strany vznikne M� P6 nárok na náhradu akody nebo jiné finanní pln�ní, odpovídá za
spln�ní tohoto nároku v rámci Konsorcia v~dy Strana, která vznik takového nároku
zapYíinila. V pYípad�, ~e nárok M� P6 bude spln�n Stranou, která vznik nároku
nezapYíinila, druhá Strana neprodlen� tuto Stranu odakodní v plném rozsahu.

5. ODM�NA A ZPnSOB JEJÍHO ROZD�LENÍ
5.1 Za poskytování Slu~eb mají Strany nárok na zaplacení odm�ny, která bude splatná po

ukonení jednotlivých fází pYedm�tu Zakázky na základ� faktury vystavené ze strany
�eské spoYitelny coby koordinátora Konsorcia. �eská spoYitelna se zavazuje práva
Stran na úhradu odm�ny voi M� P6 Yádn� a vasn� uplatHovat a informovat ihned
ROWAN LEGAL o úhrad� odm�ny ze strany M� P6.

5.2 Z celkové odm�ny Konsorcia je ást urená za slu~by poskytované ROWAN LEGAL
stanovena ve výai (ástky uvedeny bez DPH):

· Strategie Transakce

· PYíprava dokumentace

· výb�rové Yízení

160.000,- K

135.000,- K

325.000,- K.

5.3 Úhrada faktury vystavené ze strany ROWAN LEGAL za poskytování Slu~eb bude
probíhat a~ po uhrazení faktury, kterou vystaví M� P6 �eská spoYitelna coby '
koordinátor Konsorcia.

6. TRVÁNÍ KONSORCIA

6.1 Konsorcium je zalo~eno na dobu uritou, a to na dobu 'trvání ZaTázky a následn� po
celou dobu trvání smlouvy na pln�ní Zakázky, na základ� které bude probíhat
poskytování Slu~eb mezi Konsorciem a M� P6.

6.2 Konsorcium zaniká, pokud M� P6 uzavYe smlouvu na pln�ní Zakázky ve smyslu bodu
5.1 této Smlouvy s kterýmkoliv jiným partnerem.

6.3 Konsorcium dále zaniká, pokud dojde ke zruaení Zakázky.

6.4 Konsorcium mo~e dále zaniknout na základ� písemné dohody Stran.

7. ZÁV�RE�NÁ USTANOVENÍ

7.1 Tato smlouva se uzavírá podle § 1746 odst. 2 Obanského zákoníku, a vztahy z ní
vyplývající se Yídí Obanským zákoníkem a ostatními platnými a úinnými právními
pYedpisy a právním Yádem �eské republiky.

7.2 Tato Smlouva je vyhotovena ve tYech stejnopisech v eském jazyce. Ka~dá Strana
obdr~í po jednom stejnopise a jeden stejnopis bude pou~it pro úely ucházení se o
Zakázku.

7.3 Veakeré zm�ny nebo doplHky této Smlouvy musí být uzavYeny v písemné form� a
podepsány Stranami.

7.4 Strany tímto výslovn� prohlaaují, ~e tato Smlouva vyjadYuje jejich pravou, svobodnou
a omylu prostou voli, na dokaz eho~ pYipojují ní~e své podpisy.
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Místo: Praha

Antonín Piskáek
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