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Zpracováni právní analýzy ve věci poskytnutí investiční dotace na projekt 

„Výstavba víceúčelové sportovní haly Aréna Lesná’1

OBJEDNÁVKA: 
č.9512200028

Objednáváme u vás zpracování právní analýzy ve věci poskytnutí investiční dotace ve výši 21 mil. Kč na 

projekt „Výstavba víceúčelové sportovní haly Aréna Lesná" z rozpočtu statutárního města Brna, a to, zda se 
v tomto konkrétním případě jedná o nepovolenou veřejnou podporu dle předpisů Evropské unie a souvisejících 

vnitrostátních právních norem.

Výstupy objednávky:

• Analýza aplikace pravidel veřejné podpory ve věci poskytnutí investiční dotace ve výší 21 mil. Kč na 
projekt „Výstavba víceúčelové sportovní haly Aréna Lesná" z rozpočtu statutárního města Brna 

» Doporučení postupu statutárního města Brna

Cenová specifikace:

• Cena 2 500.- Kč bez DPH/hod právní služby

• Max. rozsah 17 hodin právní služby

MAXIMÁLNÍ CENA BEZ DPH; 

DPH (21 %):

CENA CELKEM S DPH: 

TERMÍN REALIZACE: 
MÍSTO REALIZACE: 

ÚHRADA:

UPOZORNĚNÍ:

42 500.- Kč 
8 925,- Kč

51 425,- Kč 

do 13. 6. 2022

Brno

fakturou (splatnost min. 14 dni ode dne doručení faktury)

V připadá nedodrženi výše uvedené lhůty splatnosti faktury či jiných náležitostí 
uvedených v této objednávce může být faktura vrácena dodavateli.

Fakturace bude provedena dle skutečného plnění.

Originál faktury, prosím, zašlete na adresu statutárního města Brna (viz fakturační údaje), na obálku uveďte 
„Odbor sportu".
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Objednatel souhlasí s případným použitím daňového dokladu v elektronické podobě v souladu s ust § 26 
odst, 3 zákona č, 235/2004 Sb , o dani z přidané hodnoty, ve zněni pozdějších předpisů

Děkují za spolupráci a jsem s pozdravem

POTVRZUJEMi 
DATUM, RAZÍ!

FAKTURAČNÍ Ú imansKe nam. ■rno

IC; 44992785, DlC: CZ44992785
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