Olomoucký kraj
Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc

*KUOLX01HBEYL*
OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete v elektronické formě na adresu
posta@olkraj.cz
a uveďte číslo naší objednávky.
Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.

Objednávka číslo :

2021/00011/OSR/OBJ

Datum vyhotovení :
Dodací lhůta :

04.01.2021
15.12.2021

Dodavatel :
Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář
Italská 2581/67
12000
Praha
IČO: 29055130
DIČ: CZ29055130

Odběratel :
Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
77900
Olomouc
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky

Množství

Cena včetně DPH

Objednáváme u Vás na základě Vaší nabídky ze dne 10. 12. 2020 zastupování Olomouckého kraje v soudním řízení o
návrhu Spolku Nízký Jeseník na zrušení části Aktualizace č. 2a ZÚR Olomouckého kraje (řízení vedené u Krajského soudu
v Ostravě – pobočky v Olomouci pod sp. zn. 73 A 9/2020).
Předpokládaný rozsah služeb:
i) Převzetí věci a seznámení s žalobou;
ii) Příprava právní argumentace a sepsání vyjádření k žalobě;
iii) Zajištění procesní komunikace se soudem (v prvním kroku zejména žádost o prodloužení stávající lhůty, následná
procesní komunikace);
iv) Zastupování na ústním jednání (bude-li nařízeno, z předchozí zkušenosti je očekáváno, že Spolek může na ústním
projednání trvat); rozsah služby zahrnuje zastupování na soudním jednání v rozsahu do čtyř hodin času.
Pokud by při zastupování vyplynula potřeba dalších úkonů, budou poskytnuty na základě předchozí dohody mezi
Olomouckým krajem a Deloitte Legal s.r.o., advokátní kanceláří.
Odměna za právní služby je stanovena ve fixní výši 100 000 Kč bez DPH, tedy 121 000 Kč vč. DPH.
Další úkony (nad rozsah uvedený shora) nejsou očekávány. Pokud by přesto byly potřebné, odměna by byla účtována dle
dohody mezi Olomouckým krajem a Deloitte Legal s.r.o., advokátní kanceláří, jinak dle hodinové sazby 3 300 Kč bez
DPH.
V ostatním se poskytování právních služeb řídí uzavřenou Smlouvou o poskytování právních služeb ze dne 30. 3. 2020.

Předpokládaná cena celkem:

121 000,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.
Ing. Radek Dosoudil
vedoucí odboru strategického rozvoje kraje
Krajského úřadu Olomouckého kraje
Kontaktní údaje:
Vyřizuje:
Hendrychová Irena Ing.
Telefon:
v.20190523
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