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N XX/2019 

 

 

 

PROTOKOL 

o notářské úschově peněz 

 

 

 

sepsaný dne 17. 09. 2019 (sedmnáctého září roku dva tisíce devatenáct) na místě samém v sídle 
společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9, 

jménem JUDr. Markéty Menclerové, notářky se sídlem v Praze, s kanceláří na adrese Na Florenci 
2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, jejím trvalým zástupcem Mgr. Martinem Haklem, notářským 
kandidátem ustanoveným dle § 24 odst. 1) notářského řádu (dále také jen „NOTŘ“). 
 

JUDr. Markéta Menclerová, notářka se sídlem v Praze, s kanceláří na adrese Na Florenci 2116/15, 
Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále také jen „Notář/ka“ a/nebo „notářská kancelář“). 
 

Účelem je zajištění dluhu v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 písm. c), 87 odst. 1, § 88 odst. 1, 
2 a následujících notářského řádu za přítomnosti Složitele a Příjemce. 
 

I. 

Identifikační údaje o složiteli a příjemci 
 

Příjemce – společnost: 
 

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 

 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 1930731349/0800  
telefon:    

e-mail:    

 

jako příjemce  

(dále také jen „DPP“ a/nebo „Příjemce“), 
 

Společnost zastupují předseda představenstva a místopředseda představenstva 

 

Ing. Petr Witowski  

(muž) 

datum narození:  1. září 1970 

místo narození: ………………………………. 
r.č.:    . 
trvale bytem:   Okořská 78/21, Čimice, 181 00 Praha 8 

bydliště:   Okořská 78/21, Čimice, 181 00 Praha 8  
státní občanství:  Česká republika 
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Totožnost zjištěna a shoda podoby ověřena podle dokladu totožnosti: 
 

typ/druh:  …………………………………….. 
číslo:   …………………………………….. 
vydaným dne:  …………………………………….. 
platný do:   …………………………………….. 
vydal:    …………………………………….. 

 

(dále také jen „Předseda představenstva“) 
 

Ing. Ladislav Urbánek  

(muž) 
datum narození:  1. července 1952 

místo narození: …………………………………….. 
r.č.:    . 
trvale bytem:   Spořická 966, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8 

bydliště:   Spořická 966, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8 

státní občanství:  Česká republika 

 

Totožnost zjištěna a shoda podoby ověřena podle dokladu totožnosti: 
 

typ/druh:  …………………………………….. 
číslo:   …………………………………….. 
vydaným dne:  …………………………………….. 
platný do:   …………………………………….. 
vydal:    …………………………………….. 

 

(dále také jen „Místopředseda představenstva“) 
 

Existence společnosti byla zjištěna z předloženého výpisu z obchodního rejstříku a z prohlášení 
Předsedy představenstva a Místopředsedy představenstva, že údaje uvedené ve výpise jsou platné 
a úplné podle skutečného stavu ve společnosti. 
 

Vlastnickou strukturu Příjemce, skutečného vlastníka/osobu s rozhodujícím vlivem prohlásili 
Předseda představenstva a Místopředseda představenstva do spisu Notářky v samostatné listině. 
 

Složitel - společnost: 
 

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 

 

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. účtu: 042127011/2700 

telefon:    

e-mail:    
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jako složitel 
(dále také jen „Transakta“ a/nebo „Složitel“) 
 

Společnost zastupuje statutární ředitel: 
 

JUDr. Oldřich Petráček  

(muž) 
datum narození:  30. prosince 1950 

místo narození: …………………………………….. 
r.č.:    . 
trvale bytem:   Žalovská 664/43, Čimice, 181 00 Praha 8 

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

státní občanství:  Česká republika 

 

typ/druh:  …………………………………….. 
číslo:   …………………………………….. 
vydaným dne:  …………………………………….. 
platný do:   …………………………………….. 
vydal:    …………………………………….. 

 

(dále také jen „Statutární ředitel“) 
 

Existence společnosti byla zjištěna z předloženého výpisu z obchodního rejstříku a z prohlášení 
Statutárního ředitele, že údaje uvedené ve výpise jsou platné a úplné podle skutečného stavu ve 
společnosti. 
 

Statutární ředitel prohlašuje, že on i společnost jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu 

právního jednání, o kterém je protokol sepsán.  
 

Vlastnickou strukturu Složitele, skutečného vlastníka/osobu s rozhodujícím vlivem prohlásil 
Statutární ředitel do spisu Notářky v samostatné listině. 
 

(Složitel a Příjemce dále také jen „Účastníci“) 
 

Účastníci vzali na vědomí informaci zástupce Notářky o jeho povinnostech vyplývajících z právních 
předpisů, které upravují opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 
(zejména zák. č. 253/2008 Sb. a usnesení prezidia Notářské komory České republiky). 
 

Za tímto účelem se zavazují sdělit a prokázat / poskytnout: 
- kopie průkazů totožnosti fyzických osob přítomných za právnické osoby 

- údaje vysvětlující vlastnickou strukturu Složitele i Příjemce, skutečného vlastníka a původ 
peněžních prostředků, a to i při následné změně těchto údajů. 
 

Účastníci prohlašují, že jejich jednání nesleduje zakrytí nezákonného původu výnosů z trestné 
činnosti s cílem vzbudit zdání, že se jedná o příjmy v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o 
některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném 
znění; Složitel dále prohlašuje, že finanční prostředky skládané do úschovy pochází ze zdrojů v 
souladu s tímto zákonem, a že nejsou se zákonem, a to ani pouhou částí, v rozporu. 
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Účastníci berou na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že Notářka je oprávněna a současně povinna 
sdělovat příslušným orgánům údaje o úschově, případně i pozastavit výdej uschované sumy nebo 
její části, pokud jí takové pozastavení či zákaz výdeje uschované sumy či její části bude nařízeno.   
 

Účastníci požádali Notářku, aby přijala do notářské úschovy peněžní částku za účelem vydání 
uschované částky Příjemci a za účelem zajištění závazku v protokolu o úschově uvedeného. 

 

II. 

Označení účtu Složitele a Příjemce, označení zajišťovaného dluhu,  
peněžní částka a účet notářské úschovy 

 

Složitel a Příjemce se dohodli na těchto náležitostech spojených s notářskou úschovou a činí tato 
prohlášení: 
 

Označení účtu pro vydání peněz Složiteli: 
Složitel určuje jako účet pro vydání peněz: 
Číslo účtu:   3042127011/2700 

Banka:    UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

Složitel prohlašuje, že je vlastníkem účtu. 
(dále jen „Účet Složitele“) 
 

Označení účtu, na který mají být peníze vydány z notářské úschovy příjemci: 
Příjemce určuje jako účet pro vydání peněz: 
Číslo účtu:   1930731349/0800 

Banka:    Česká spořitelna, a.s. 
Příjemce prohlašuje, že je vlastníkem účtu. 
(dále jen „Účet Příjemce“) 
 

Označení zajišťovaného závazku: 
Zajištění úhrady částky narovnání ve výši 1 000 000,00 Kč (slovy: jeden milion korun 
českých) z titulu dohody o narovnání, kterou Účastníci uzavírají dnešního dne.  
 

Údaj o výši peněžní částky a o měnové jednotce: 
Měnová jednotka a peněžní částka, která byla složena do notářské úschovy jsou: 
 

výše peněžní částky:  1 000 000,00 Kč (slovy: jeden milion korun českých)  
měnová jednotka:  CZK 

(dále jen „Peníze“). 
 

Označení zvláštního účtu Notáře: 
účet JUDr. Markéty Menclerové, notářky se sídlem v Praze, určený výhradně pro tuto 
úschovu Peněz, vedený u  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.: 

6836622026/2700 

(dále jen „Účet úschovy“) 
 

 

III. 
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Složení peněz 

 

Notářka podpisem tohoto protokolu potvrzuje, že celá částka 1 000 000,00 Kč (slovy: jeden milion 

korun českých) byla již Složitelem složena na Účet úschovy a v době podpisu tohoto protokolu se 
nachází na Účtu úschovy. O této skutečnosti Notářka vydala stranám potvrzení. 
 

IV. 

Lhůty a podmínky pro vydání peněz z notářské úschovy 

 

1. Účastníci 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 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 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.  Složitel a Příjemce se dohodli na níže uvedených náležitostech a podmínkách 
spojených s vydáním Peněz z notářské úschovy. 

 

Účastníci sjednávají, že Peníze Notářka vydá z notářské úschovy tak, že částka ve výši 1 000 

000,00 Kč (slovy: jeden milion korun českých) bude Notářkou odeslána takto: 

 

a) část Peněz ve výši 984 000,00 Kč (slovy: devět set osmdesát čtyři tisíc korun českých) 
na Účet Příjemce  

b) část Peněz ve výši 16 000,00 Kč (slovy: šestnáct tisíc korun českých) na Účet Složitele  
 

ve lhůtě 5 (pěti) pracovních dní ode dne kumulativního splnění následujících dvou podmínek: 
 

a) DPP předloží Notáři usnesení o zastavení řízení specifikovaného v čl. IV odst. 1 písm. b. 

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 
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čl. III odst. 6 dohody o narovnání), jež tvoří přílohu tohoto protokolu, s doložkou právní 
moci; a 

b) DPP předloží Notáři usnesení, kterým byl schválen soudní smír dle návrhu smíru 2 
(případně v modifikaci dle čl. III odst. 7 dohody o narovnání), jež tvoří přílohu tohoto 
protokolu, v řízení o určení vlastnictví Výtahu specifikované v čl. IV odst. 1 písm. a. 
s doložkou právní moci, popř. usnesení o zastavení řízení, bude-li postupováno podle čl. 
III. odst. 13 dohody o narovnání. 

 

4. K uhrazení dojde odesláním peněz na Účet Příjemce dle výše uvedených podmínek. 

O připsání peněz je povinen Příjemce Složitele a Notářku informovat na e-mail. 

5. Složitel i Příjemce berou na vědomí, že Notářka není oprávněna posuzovat a rozhodovat o 
správnosti a úplnosti údajů, které budou v listinách uvedeny, ani přezkoumávat, či jinak 
hodnotit postup instituce, která příslušnou listinu vydala a z údajů zde uvedených činit 
výjimky, případně dovozovat tam neuvedené skutečnosti.  

6. Úroky náleží Složiteli a Notářka zašle částku úroků vypočtenou bankou ve lhůtě 30 (třiceti) 
dnů od chvíle, kdy jí bude bankou oznámena vypočtená výše úroků. 

7. Notářka vydá Peníze z úschovy bezhotovostním převodem.  
8. Dobou vydání se rozumí okamžik odepsání peněžní částky z příslušného Účtu úschovy. O 

vydání Peněz Notářka vyrozumí Příjemce a Složitele prostřednictví e-mailu.  

9. Do doby vydání peněz z notářské úschovy Příjemci náleží peníze v notářské úschově 
Složiteli.  

10. Podmínky a lhůty uvedené v tomto protokolu o úschově se dají změnit  
a) sepsáním dodatku za účasti Notářky a Účastníků nebo 

b) písemným pokynem v listinné podobě s úředně ověřenými podpisy obou Účastníků, který 
adresují Notářce a v tomto pokynu jednoznačně a určitě sdělí, jak naložit se zbývající 
částí peněžních prostředků v úschově, takovýto pokyn nemůže obsahovat podmínky. 

11. Změna kontaktních údajů může být učiněna pouhým oznámením s úředně ověřeným 
podpisem.  

12. Změna Účtu Složitele a/nebo změna Účtu Příjemce může být učiněna písemným oznámením 
s ověřeným podpisem a ověřenou kopií smlouvy, kterou došlo ke zřízení nového účtu, ze 
které bude vyplývat, že majitelem účtu je Složitel a/nebo Příjemce (podle toho, u kterého účtu 
nastala změna). 

13. Je-li majitelem takového účtu jiná osoba, musí být doloženy identifikační údaje osoby, která 
je jeho majitelem v rozsahu zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci 
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a současně sepsán dodatek protokolu. 

14. Složitel a Příjemce berou na vědomí, že Notářka je při vydávání uschované sumy povinna 
vycházet pouze z podmínek uvedených v tomto Protokolu o úschově a není vázána dalšími 
právy a povinnostmi mezi Složitelem a Příjemcem, popř. mezi nimi či kterýmkoliv z nich a 
třetími osobami. 

 

V. 

Údaj o době trvání notářské úschovy (doba úschovy): 
 

1. Notářská úschova se sjednává na dobu nejdéle do 31. 3. 2021. 

2. Není-li v době trvání notářské úschovy Notáři doloženo splnění podmínek pro vydání peněz 
Příjemci, vydá Notář Peníze Složiteli podle tohoto protokolu a § 89 odstavec 3 a 4 NOTŘ, 
v opačném případě Notář uloží Peníze do úschovy u soudu podle zvláštního zákona. 
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VI. 

Postup v případě nemožnosti vydání peněz na účet příjemce 

 

V případě nemožnosti vydání Peněz na účet Příjemce nebo Složitele, bude Notář postupovat v 
souladu s ustanovením § 89 NOTŘ. 
 

VII. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Protokol po přečtení Složitelem a Příjemcem schválen. Protokol se vydává ve třech 
vyhotoveních, jeden je určen Složiteli, druhý Příjemci, třetí Notáři. 

2. Přílohy tohoto protokolu tvoří: 
(a) Návrh smíru 1; a 

(b) Návrh smíru 2. 
 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost  
Ing. Petr Witowski  

předseda představenstva  

Ing. Ladislav Urbánek  

místopředseda představenstva 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Transakta a.s. 

JUDr. Oldřich Petráček  

statutární ředitel 


