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RS: 000910-00-19 

NZ …..2019 

N …../2019 

 

S T E J N O P I S 

N o t á ř s k ý  z á p i s 

 

sepsaný dne 17. 09. 2019 (sedmnáctého září roku dva tisíce devatenáct) mnou JUDr. 

Markétou Menclerovou, notářkou v Praze, v notářské kanceláři na adrese Na Florenci 

2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1.  ---------------------------------------------------------------------

--------------------- 

 

Účastníci - společnosti:------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Obchodní firma: Transakta a.s. ---------------------------------------------------------------------- 

Sídlo: Praha 8 - Bohnice, Lodžská 399/26, PSČ 18100 -------------------------- 

Identifikační číslo: 00675261  --------------------------------------------------------------------------- 

Spisová značka: B 286 vedená u Městského soudu v Praze --------------------------------- 

(dále jen „Transakta“), -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

kterou zastupuje statutární ředitel JUDr. OLDŘICH PETRÁČEK, dat. nar. 30. prosince 1950, 

bydliště Žalovská 664/43, Čimice, 181 00 Praha 8, ------------------------------------------------------ 

 

Obchodní firma: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost ------------------ 
Sídlo: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 --------------------------- 

Identifikační číslo: 00005886  --------------------------------------------------------------------------- 

Spisová značka: B 847 vedená u Městského soudu v Praze --------------------------------- 

(dál jen „DPP“),  --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

kterou zastupují předseda představenstva Ing. PETR WITOWSKI, dat. nar. 1. září 1970, 

bydliště Okořská 78/21, Čimice, 181 00 Praha 8, a místopředseda představenstva Ing. 

LADISLAV URBÁNEK, dat. nar. 1. července 1952, bydliště Spořická 966, Dolní Chabry, 184 

00 Praha 8  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Účastníci přede mnou činí písemné právní jednání, jehož obsahem je: ------------------------------ 
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DOHODA O NAROVNÁNÍ 
 

Za prvé:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I. JUDr. OLDŘICH PETRÁČEK, jehož totožnost mi byla prokázána, prohlašuje za sebe i 

za Transaktu, že jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, 

o kterém je sepsán tento notářský zápis. -------------------------------------------------------------------- 

II. Ing. PETR WITOWSKI a Ing. LADISLAV URBÁNEK, jejichž totožnost mi byla 

prokázána, prohlašují za sebe i za DPP, že jsou způsobilí samostatně právně jednat v 

rozsahu právního jednání, o kterém je sepsán tento notářský zápis. --------------------------------- 

III. Existence Transakty a způsobilost za ni jednat mi byla prokázána výpisem 

z  obchodního rejstříku, o kterém JUDr. OLDŘICH PETRÁČEK prohlašuje, že obsahuje 

aktuální údaje. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Existence DPP a způsobilost za ni jednat mi byla prokázána výpisem z  obchodního 

rejstříku, o kterém Ing. PETR WITOWSKI a Ing. LADISLAV URBÁNEK prohlašuje, že 

obsahuje aktuální údaje. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Za druhé:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Účastníci tímto uzavírají tuto: -------------------------------------------------------------------------------- 

 

DOHODU O NAROVNÁNÍ 
(dále také jako „Dohoda“) 

I.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Prohlášení  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Smluvní strany shodně prohlašují (přičemž Transakta je v obou sporech jedinou 

žalovanou jako nástupce do práv a povinností společnosti REPHANA HOTELS, a.s.), že 

mezi nimi probíhají následující soudní spory zahájené žalobou DPP:  ------------------------------- 

a. o určení vlastnického práva k nákladnímu výtahu označenému evidenčním číslem 

613-1-005, nacházející se pod pozemkem parc. č. 2310/2 v katastrálním území Nové 

Město, obec Praha, jehož spodní úroveň se nachází v těsné blízkosti placeného 

prostoru vestibulu stanice metra C – Muzeum (dále jen „Výtah“), vedeno v prvním 

stupni u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 31 C 128/2015; a  ---------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

b. o určení vlastnického práva k objektu střediska dopravních informací o výměře 

57,52 m2 označeného číslem MUC 7/345, který se nachází ve vestibulu stanice 

metra C – Muzeum u výstupu ze stanice metra C – Muzeum směrem na Václavské 

náměstí pod pozemkem parc. č. 2306/1 v katastrálním území Nové Město, obec 
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Praha (dále jen „SDI“), vedeno v prvním stupni u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod 

sp. zn. 31 C 14/2016. ------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Pokud jde o řízení specifikované v odst. 1 písm. b. tohoto článku Dohody týkajícího 

se SDI, Obvodní soud pro Prahu 1 rozsudkem ze dne 10. 10. 2017 čj. 31 C 14/2016-133 

žalobu v celém rozsahu zamítnul. Městský soud v Praze následně tento rozsudek potvrdil 

rozsudkem ze dne 5. 12. 2018 čj. 69 Co 99/2018-204. Oba rozsudky nabyly právní moci dne 

20. 12. 2018. Proti tomuto rozsudku Městského soudu v Praze ve spojení s uvedeným 

rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 1 bylo ze strany DPP podáno dovolání, o němž 

doposud nebylo rozhodnuto (dále jen „Dovolání“). -------------------------------------------------------- 
3. V řízení uvedenému v odst. 1 písm. a. tohoto článku Obvodní soud pro Prahu 1 

rozsudkem ze dne 6. 12. 2016 čj. 31 C 128/2015-111 rozhodl, že Výtah je součástí stavby I. 

provozního úseku trasy C, která je ve vlastnictví DPP. Tento prvostupňový rozsudek byl 

usnesením Městského soudu v Praze ze dne 4. 9. 2017 čj. 16 Co 204/2017 – 136 zrušen 

a věc byla vrácena soudu prvního stupně k dalšímu řízení, které nyní probíhá. ------------------- 

4. Oba sporné případy, které jsou definovány výše, vznikly historicky, a to zejména 

sporným výkladem (vč. otázky platnosti) budoucí směnné smlouvy ze dne 9. 3. 1995 

uzavřené mezi DPP a právním předchůdcem Transakta a smlouvy směnné ze dne 29. 3. 

1996 uzavřené v návaznosti na budoucí směnnou smlouvu jakožto i právními důsledky 

stavební činnosti Transakta ve vztahu k SDI (s výhradou pravomocného rozsudku 

Městského soudu v Praze ze dne 5. 12. 2018 čj. 69 Co 99/2018-204) a Výtahu a nakládání 

Smluvních stran s SDI a Výtahem. Stejně tak je mezi stranami sporný výklad právních 

důsledků stavebních a dalších pracích, které byly na Výtahu provedeny v roce 1995.  ---------- 

5. Účelem Dohody je konečné vypořádání práv a povinností Smluvních stran 

vyplývajících z vedených sporů dle čl. I. odst. 1 písm. a. a b. této Dohody jakožto i všech 

souvisejících práv a povinností a tím i ukončení všech současných sporů a vyloučení vzniku 

budoucích sporů.  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

II. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sporná práva a povinnosti  ------------------------------------------------------------------------------------ 
1. DPP se domnívá, že je výlučným vlastníkem SDI, když dle jeho názoru došlo k platné 

směně prostor SDI za původní prostory metra.  ------------------------------------------------------- 

2. DPP se domnívá, že je výlučným vlastníkem Výtahu, přičemž se jedná o součást 

stanice metra Muzeum, která je součástí stavby I. provozního úseku trasy metra C (přičemž 

takto definovaná stavba metra je nemovitou věcí nezapisovanou do katastru nemovitostí ve 

vlastnictví DPP). ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Transakta se domnívá, že je výlučným vlastníkem SDI i Výtahu. ---------------------------- 
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4. Žádná ze Smluvních stran nároky popsané v tomto článku vůči druhé Smluvní straně 

neuznává a rovněž neuznává tvrzení ani požadavky druhé Smluvní strany, jak byly 

uplatněny v rámci shora specifikovaných soudních řízení; žádná ze Smluvních stran 

neuznává ani případné nároky na vydání bezdůvodného obohacení nebo náhrady újmy 

související s vlastnictvím SDI nebo Výtahu nebo jiné související nároky; mezi Smluvními 

stranami je současně sporná a pochybná otázka platnosti a závaznosti směnné smlouvy ze 

dne 29. 3. 1996 a skutečný obsah závazkového právního vztahu vyplývajícího z uvedené 

smlouvy, stejně jako samotná existence vlastnického práva k předmětům řízení (dále jen 

„Sporná práva“).  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Smluvní strany vedeny snahou o smírné vyřešení celé věci se dohodly Sporná práva 

narovnat a nově upravit touto Dohodou tak, že Sporná práva k okamžiku účinnosti Dohody 

zanikají a nahrazují se níže uvedenými právy a povinnostmi.  ------------------------------------------ 

 

III. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Narovnání ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. Účelem a smyslem této Dohody je ukončení všech probíhajících sporů mezi 

Smluvními stranami a definitivní narovnání Sporných práv, a to tak že SDI bude ve výlučném 

vlastnictví Transakta a Výtah bude ve výlučném vlastnictví DPP, avšak s právem Transakta 

k užívání Výtahu, jak je definováno níže. --------------------------------------------------------------------- 

2. Tuto Dohodu Smluvní strany uzavírají v zájmu smírného vyřízení celé situace, a proto 

sjednávají následující narovnání. ------------------------------------------------------------------------------- 

3. Smluvní strany prohlašují, že výlučným vlastníkem Výtahu je DPP a Transakta toto 

vlastnické právo bez výhrad uznává a vzdává se možnosti zpochybnit vlastnické právo DPP. 

Transakta se zavazuje neuplatňovat jakýmkoli způsobem vlastnické právo k Výtahu, a to 

zejména u orgánů veřejné moci; to platí i pro jiná práva, pokud tato nevyplývají ze Smlouvy o 

zřízení bezúplatné služebnosti o užívání Výtahu, která je přílohou Dohody (dále jen 

„Smlouva o bezúplatné služebnosti“). Pro vyloučení všech pochybností Smluvní strany 

shodně prohlašují, že Výtah se skládá ze stavební části a technologické části. ------------------- 

4. Smluvní strany prohlašují, že výlučným vlastníkem SDI je Transakta a DPP toto 

vlastnické právo bez výhrad uznává a vzdává se možnosti zpochybnit vlastnické právo 

Transakta. DPP se současně zavazuje neuplatňovat jakýmkoli způsobem vlastnické nebo 

užívací právo k SDI, a to zejména u orgánů veřejné moci. Smluvní strany prohlašují, že DPP 

nemá užívací právo k SDI ani jakékoli jiné právo na plnění, které by souviselo se vznikem 

nebo existencí SDI.  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5. DPP prohlašuje, že není vlastníkem podzemního propojení vestibulu stanice metra C 

– Muzeum s budovou č. p. 812, která je součástí pozemku parc. č. 3,  k. ú. Nové Město, 
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obec Praha, který je zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 

hlavní město Praha, katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 45, dříve známou jako 

„Dům potravin“, v rozsahu specifikovaném v nákresu, který je přílohou č. 9 této Dohody, a 

v kolaudačním rozhodnutí Odboru výstavby Obvodního úřadu Městské části Praha 1, č.j. 

Výst. 4945, 5272/95-Hs-2/812 ze dne 20. 11. 1995, nacházejícího se částečně pod pozemky 

parc. č. 2310/1, parc. č. 2531 a parc. č. 2306/1 v katastrálním území Nové Město, obec 

Praha, které je přílohou č. 10 této Dohody („Podzemní propojení“). --------------------------------- 
6. Pokud by v soudním řízení dle čl. I. odst. 1 písm. b. této Dohody dovolací soud 

rozhodl jinak, než odmítnutím nebo zamítnutím dovolání DPP nebo zastavením řízení pro 

zpětvzetí dovolání ze strany DPP, zavazují se Smluvní strany toto soudní řízení ukončit 

prostřednictvím soudního smíru tak, jak je blíže stanoveno ve dvoustranném návrhu na smír, 

který je přílohou této Dohody („Návrh smíru 1“). Nebude-li soudem schválen smír dle 

Návrhu smíru 1 a nedojde-li k jeho schválení ani po dohodě stran o změně jeho znění ve 

smyslu, který by odpovídal shora uvedenému návrhu, zavazuje se DPP vzít žalobu zpět, jak 

je uvedeno níže v tomto čl. odst. 13 této Dohody; tento případný postup soudu nemá vliv na 

platnost a oboustrannou závaznost narovnání Smluvních stran dle této Dohody, zejména pak 

na ujednání o vlastnictví SDI dle této dohody, která je pro posílení právní jistoty smluvních 

stran uzavřena ve formě notářského zápisu.  --------------------------------------------------------------- 

7. Smluvní strany přistupují na smírné řešení soudního sporu o Výtah ve smyslu čl. I. 

odst. 1 písm. a. tak, jak je blíže stanoveno ve dvoustranném návrhu na smír, který je přílohou 

této Dohody („Návrh smíru 2“). DPP se zavazuje do 5 pracovních dnů od Rozhodného dne 

doručit Návrh smíru 2 příslušnému soudu. Nebude-li soudem schválen smír dle Návrhu 

smíru 2 a nedojde-li k jeho schválení ani po dohodě stran o změně jeho znění ve smyslu, 

který by odpovídal shora uvedenému návrhu, zavazuje se DPP vzít žalobu zpět, jak je 

uvedeno níže v tomto čl. odst. 13. této Dohody; tento případný postup soudu nemá vliv na 

platnost a oboustrannou závaznost narovnání Smluvních stran dle této Dohody, zejména pak 

na ujednání o vlastnictví Výtahu dle této Dohody, která je pro posílení právní jistoty 

smluvních stran uzavřena ve formě notářského zápisu. -------------------------------------------------- 

8. Transakta se dále touto Dohodou zavazuje uhradit DPP částku ve výši 1.000.000,- Kč 

(slovy: jeden milion korun českých) dle níže uvedených podmínek („Částka narovnání“). ---- 
9. Transakta uhradí Částku narovnání prostřednictvím notářské úschovy zřízené u 

JUDr. Markéty Menclerové, se sídlem Benešov, Tyršova 1393, PSČ 256 01 (pobočka - 

Praha 1, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00), („Schovatel“), a to na základě protokolu o 

úschově, který je přílohou této Dohody („Protokol o úschově“) uzavřeného mezi Smluvními 

stranami a Schovatelem před podpisem této Dohody, jehož kopie tvoří přílohu č. 2 této 

Dohody. Transakta složila Částku narovnání do notářské úschovy na základě notářského 
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záznamu před podpisem této Dohody a Schovatel tuto skutečnost potvrdil DPP předáním 

písemného potvrzení, jehož kopie tvoří přílohu této Dohody.  ------------------------------------------ 

10. Náklady na sjednání Protokolu o úschově a zřízení notářské úschovy a veškeré 

náklady spojené s notářskou úschovou uhradí Smluvní strany rovným dílem. --------------------- 

11. Dle Protokolu o úschově bude Schovatel povinen vyplatit DPP Částku narovnání do 5 

pracovních dní ode dne kumulativního splnění následujících dvou podmínek: --------------------- 

(i) DPP předloží Schovateli usnesení o zastavení řízení specifikovaného v čl. 

I. odst. 1 písm. b. této Dohody s doložkou právní moci, nebo usnesení 

Nejvyššího soudu o zastavení dovolacího řízení v této věci s doložkou právní 

moci na základě zpětvzetí dovolání ze strany DPP, nebo rozhodnutí 

Nejvyššího soudu o odmítnutí nebo zamítnutí dovolání v této věci s doložkou 

právní moci, nebo soudní smír schválený dle Návrhu smíru 1 (případně 

v modifikaci dle odst. 6 tohoto článku dohody) s doložkou právní moci; a také -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(ii) DPP předloží Schovateli usnesení, kterým byl schválen soudní smír dle 

Návrhu smíru 2 (případně v modifikaci dle odst. 7 tohoto článku dohody) v 

řízení o určení vlastnictví Výtahu specifikované v čl. I. odst. 1 písm. a. této 

Dohody s doložkou právní moci, popř. usnesení o zastavení řízení, bude-li 

postupováno podle čl. III. odst. 13 této Dohody. ---------------------------------------- 

12. DPP se zavazuje doručit příslušnému soudu zpětvzetí dovolání, které je přílohou této 

dohody (dále jen „Zpětvzetí dovolání“), a to do 5 pracovních dnů od Rozhodného dne. 

Transakta se Zpětvzetím dovolání souhlasí a vzdává se práva na přiznání náhrady nákladů 

dovolacího řízení. Pokud DPP tuto povinnost nesplní ani do 5 pracovních dní po urgenci ze 

strany Transakta, má Transakta nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000.000 Kč (slovy: jeden 

milion korun českých); případný nárok Transakta na náhradu škody tím není dotčen. ----------- 

13. Nedojde-li ke schválení smíru dle čl. III. odst. 6 této Dohody, zavazuje se DPP 

nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se dozví o tom, že soud smír neschválil, doručit 

příslušnému soudu zpětvzetí žaloby v řízení dle čl. I. odst. 1 písm. b. této Dohody, které je 

přílohou této Dohody (dále jen „Zpětvzetí žaloby 1“). Transakta se Zpětvzetím žaloby 1 

souhlasí a vzdává se práva na přiznání náhrady nákladů řízení. Nedojde-li ke schválení 

smíru dle čl. III. odst. 7 této Dohody, zavazuje se DPP nejpozději do 5 pracovních dnů ode 

dne, kdy se dozví o tom, že soud smír neschválil, doručit příslušnému soudu zpětvzetí 

žaloby v řízení dle čl. I. odst. 1 písm. a. této Dohody, které je přílohou této Dohody (dále jen 

„Zpětvzetí žaloby 2“). Transakta se Zpětvzetím žaloby 2 souhlasí a vzdává se práva na 

přiznání náhrady nákladů řízení.  ------------------------------------------------------------------------------- 
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14. Smluvní strany se zavazují nezahajovat a nedávat podnět k zahájení žádných 

soudních či jiných řízení, který by byl v rozporu se smyslem a účelem této Dohody. V případě 

porušení této povinnosti je Smluvní strana, jež povinnost porušila, povinna zaplatit druhé 

Smluvní straně smluvní pokutu ve výši 250.000 Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun 

českých). Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy-faktury 

učiněné vůči Smluvní straně, která povinnost porušila. Tím není dotčen nárok na náhradu 

škody v plné výši, a to i ve výši převyšující smluvní pokutu. --------------------------------------------- 

15. DPP se zavazuje uhradit Transakta částku ve výši 16.000,- Kč (slovy šestnáct tisíc 

korun českých), a to za služby spojené s užíváním SDI ze strany DPP do dne, kdy došlo ze 

strany DPP k předání SDI Transakta. Transakta a. s. vystaví pro DPP fakturu – daňový 

doklad v zákonné lhůtě od DUZP, za který se považuje den podpisu této Dohody. Faktura – 

daňový doklad bude mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb. o 

DPH a zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění. Kromě zákonných náležitostí bude 

faktura obsahovat číslo objednávky a bude uveden text „Neplaťte - zápočet“. Pohledávka 

Transakty na úhradu částky dle tohoto odst. tohoto článku této Dohody se započítává proti 

pohledávce DPP na úhradu Částky narovnání ke dni, kdy budou kumulativně splněny 

podmínky dle odst. 11 tohoto článku této Dohody. Schovatel tak vyplatí dle odst. 11 tohoto čl. 

této Dohody Částku narovnání s přihlédnutím k tomuto započtení, jak je uvedeno v Protokolu 

o úschově. Uhrazením částky podle věty první jsou Smluvní strany v souvislosti s užíváním 

SDI ze strany DPP beze zbytku vypořádány a Smluvní strany prohlašují, že vůči sobě 

navzájem nemají žádných dalších peněžitých ani nepeněžitých požadavků z tohoto ani 

jiného právního titulu a pro případ jejich existence se jich výslovně vzdávají. ---------------------- 

16. Smluvní strany prohlašují, že touto Dohodou jsou úplným a konečným způsobem 

vypořádána veškerá práva i nároky vyplývající ze vzájemných vztahů specifikovaných 

v článku I. a II. této Dohody, zejména ze směnné smlouvy a vzájemných požadavků 

uplatněných v rámci citovaných soudních řízení.    -------------------------------------------------------- 

17. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že prostor SDI byl řádně a v řádném stavu 

předán ze strany DPP ve prospěch Transakta před uzavřením této Dohody (předávací 

protokol ze dne 10. 1. 2019) a žádná ze Smluvních stran nevznáší v této souvislosti žádné 

požadavky a pro případ existence jakýchkoliv práv či nároků (případného bezdůvodného 

obohacení, zhodnocení, znehodnocení prostor SDI apod.) se jich Smluvní strany vzájemně 

vzdávají. DPP prohlašuje, že v prostoru Podzemního propojení se nenacházejí žádná vedení 

inženýrských sítí, vzduchotechniky ani dalších případných zařízení DPP s výjimkou těch, 

které slouží pro prostory SDI. DPP se ve vztahu k prostorám SDI zavazuje přerušit a 

zakončit napojení SDI na vlastní inženýrské sítě, vzduchotechniku a další případná zařízení 

DPP, které jsou vedeny z prostoru vestibulu stanice metra C, a to do 31. 10. 2019. 
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V případě, že tak DPP v uvedené lhůtě neučiní, je Transakta oprávněna tak učinit sama na 

náklady DPP. Toto přerušení a zakončení je třeba provést před hranicemi Podzemního 

propojení, ledaže se strany dohodnou jinak. Hranice Podzemního propojení jsou zakresleny 

v příloze č. 9 této Dohody. Transakta se zavazuje poskytnout DPP potřebnou součinnost. 

Smluvní strany pro vyloučení pochybností konstatují, že DPP není povinen tato zakončená 

vedení napojení SDI odstranit z prostoru Podzemního propojení. ------------------------------------- 

18. Ke dni uzavření této Dohody nemají Smluvní strany vůči sobě ve vztahu k předmětu 

narovnání žádné další majetkové nároky, než ty, které vyplývají z článku III. této Dohody.  --- 

19. Omyl v tom, co je mezi stranami sporné a pochybné, nezpůsobuje neplatnost této 

Dohody o narovnání. Narovnání sjednané v dobré víře nepozbývá platnosti ani v případě, že 

dodatečně vyjde najevo, že některý z účastníků dohodnuté právo v době sjednání narovnání 

neměl.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20. DPP se současně zavazuje umožnit Transakta bezúplatné a časově neomezené 

právo k užívání Výtahu, a to ve formě služebnosti za podmínek blíže definovaných ve 

Smlouvě o bezúplatné Služebnosti. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

IV. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ukončení Dohody ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Smluvní strany se dohodly, že tuto Dohodu nelze ukončit odstoupením ani výpovědí.  -------- 

 

V. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Závěrečná ujednání ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Tato Dohoda byla vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž po podpisu obdrží 

každá Smluvní strana po jednom vyhotovení a jedno vyhotovení si ponechá notář. ------------- 

2. Tato Dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Tato Dohoda nabývá účinnosti v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o 

registru smluv, v platném znění, dnem uveřejnění v registru smluv.  --------------------------------- 

4. DPP se zavazuje zajistit uveřejnění Dohody v registru smluv do 15 pracovních dnů 

ode dne jejího uzavření. Transakta s tímto zveřejněním souhlasí. V případě, že v uvedené 

lhůtě nedojde k uveřejnění Dohody v registru smluv, má Transakta právo podat návrh na 

uveřejnění Dohody v registru smluv sama a současně má nárok na smluvní pokutu ve výši 

100.000 Kč. To však platí pouze za předpokladu, že Transakta předtím DPP upozornila na 

nesplnění této povinnosti a poskytla mu k plnění této povinnosti dodatečnou lhůtu.  ------------- 

5. DPP se zavazuje neprodleně informovat Transakta o uveřejnění Dohody v registru 

smluv, a to dopisem na výše uvedenou adresu společnosti Transakta. Den, kdy je tento 
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dopis společnosti Transakta doručen, se považuje za rozhodný den, od kterého se počítají 

výše zmíněné lhůty („Rozhodný den“). Pakliže DPP nebude Transakta o tomto uveřejnění 

informovat do 15 dnů od tohoto uveřejnění, je Rozhodným dnem 15. den po uveřejnění 

Dohody v registru smluv. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

6. V případě, že některé ustanovení této Dohody je nebo se stane v budoucnu 

neplatným, neúčinným či nevymahatelným, nebo bude-li takovým příslušným orgánem 

shledáno, zůstávají ostatní ustanovení této Dohody v platnosti a účinnosti, pokud z povahy 

takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, 

nevyplývá, že je nelze oddělit od jejího ostatního obsahu. Smluvní strany se zavazují 

nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Dohody ustanovením 

jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této 

Dohodě jako celku. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Veškeré změny nebo doplnění této Dohody musí být učiněny formou písemného 

dodatku, jinak je taková změna nebo doplnění Dohody neplatné. ------------------------------------- 

8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu před podpisem přečetly a s jejím 

obsahem souhlasí, neboť byla sepsána nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek 

pro kteréhokoliv z nich a je jim plně srozumitelná ve všech svých ustanoveních. ----------------- 

9. Pokud DPP nesplní svou povinnost podat Zpětvzetí žaloby 1, Zpětvzetí žaloby 2, 

Návrh smíru 1, Návrh smíru 2 nebo Zpětvzetí dovolání dle výše uvedených podmínek, je 

Transakta oprávněna učinit tato podání sama; DPP s takovými případnými podáními 

souhlasí. Ostatní nároky Transakta související s nepodáním příslušných podání ze strany 

DPP (zejm. nároky na smluvní pokuty) tím nejsou dotčeny.  -------------------------------------------- 

10. V případě, že některá ze Smluvních stran poruší souslednost procesních úkonů 

(Zpětvzetí žaloby 1, Zpětvzetí žaloby 2, Návrh smíru 1, Návrh smíru 2 a Zpětvzetí dovolání) 

dle výše uvedených podmínek, má druhá Smluvní strana nárok na smluvní pokutu ve výši 

1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých). --------------------------------------------------------- 

11. Nedílnou součástí této Dohody jsou i její přílohy, a to: ------------------------------------------ 

a. Příloha č. 1: Smlouva o bezúplatné služebnosti. -------------------------------------------------- 

b. Příloha č. 2: Protokol o úschově  ---------------------------------------------------------------------- 

c. Příloha č. 3: Zpětvzetí žaloby 1 ------------------------------------------------------------------------ 

d. Příloha č. 4: Zpětvzetí žaloby 2 ------------------------------------------------------------------------ 

e. Příloha č. 5: Návrh smíru 1 ----------------------------------------------------------------------------- 

f. Příloha č. 6: Návrh smíru 2 ----------------------------------------------------------------------------- 

g. Příloha č. 7: Zpětvzetí dovolání ----------------------------------------------------------------------- 

h. Příloha č. 8: Potvrzení schovatele o složení Částky narovnání ------------------------------- 

i. Přílohy č. 9: Nákres Podzemního propojení  ------------------------------------------------------- 
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j. Příloha č. 10: Kolaudační rozhodnutí ---------------------------------------------------------------- 

 

Za třetí: Z tohoto notářského zápisu vydávám tři stejnopisy. -------------------------------------- 

JUDr. Oldřich Petráček, Ing. Petr Witowski a Ing. Ladislav Urbánek prohlašují, že si notářský 

zápis v plném znění přečetli, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí a notářský zápis schvalují.  

 

O tomto právním jednání byl notářský zápis sepsán a po přečtení účastníky schválen.  
 

 

 

…………………………………. 

JUDr. OLDŘICH PETRÁČEK 

za Transakta a.s. 

 

 

…………………………………. 

Ing. PETR WITOWSKI  

za Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
 

 

…………………………………. 

Ing. LADISLAV URBÁNEK 

za Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
 


