
                                 Jsme tady pro Vás - již od roku 1991!                             PRAHA / PŘEROV / OSTRAVA / ČADCA 

 

Člen mezinárodní asociace advokátních kanceláří  
LIBRALEX E.E.I.G. 

 

 

 

 

 

         JUDr. Lenka Příkazská, advokátka / ČAK 8729 / zapsaná v SAK reg. č. 86 / ID dat. schránky: 6f3gii7  

                           T:  /  /  /  Bankovní spojení:  

             ČSOB, a.s. 278132753/0300  

                           HSP & Partners advokátní kancelář v.o.s.          depozitní účet ČSOB, a.s. 215832357/0300  

                           sídlo: Vodičkova 710/31, Nové Město, 110 00 Praha 1  ČS, a.s.: 1882685359/0800 

                            IČ 29453101, DIČ CZ29453101  EUR účet ČSOB, a.s. 223565236/0300  

                            Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném  IBAN CZ7903000000000223565236 

                           Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 77695  SWIFT CEKOCZPP 

 

 

Obvodní soud pro Prahu 1 

Ovocný trh 587/14 

112 94 Praha 1 

 

Prostřednictvím datové schránky a současně doporučenou poštou 

Ke sp. zn.  31 C 14/2016 (Obvodní soud pro Prahu 1) 
  69 Co 99/2018 (Městský soud v Praze) 

V Praze dne …………………. 

 

Žalobkyně: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
  IČ: 00005886 

  se sídlem Sokolovská 217/42, Praha 9, PSČ 190 22 

 

  práv. zast. JUDr. Lenkou Příkazskou, advokátkou 

HSP&Partners advokátní kancelář, v.o.s., Vodičkova 31, Praha 1 

                                                                                                                        

Žalovaná: Transakta a.s.,  

IČ: 00675261 

se sídlem Praha 8 - Bohnice, Lodžská 399/26, PSČ 18100 

(dříve REPHANA HOTELS, a.s., IČ: 282 39 733, se sídlem Praha 8 Lodžská 
399/26) 

 

  práv. zast. Mgr. Markem Vojáčkem, advokátem 

se sídlem Na Florenci 2116/5, 110 00 Praha 1 

 

o určení vlastnictví 

 

Zpětvzetí žaloby se souhlasem žalované 
 

Bez příloh 



Jak již žalobkyně uvedla v návrhu na schválení soudního smíru, žalobkyně 

s žalovanou uzavřely dohodu o narovnání, jejímž předmětem je narovnání všech sporných 
práv a povinností, přičemž účelem a smyslem této dohody je ukončení všech probíhajících 
soudních sporů, a to včetně zdejšího řízení. Sporná práva a povinností měly být narovnána 
tak, že účastníci řízení ve vzájemné shodě navrhnou, aby nadepsaný soud schválil navržený 
smír.  

Pro případ, že nebude schválen nadepsaným soudem soudní smír, si účastníci ujednali, 
že žalobkyně vezme žalobu v celém rozsahu zpět a žalovaná s tímto zpětvzetím vysloví 
souhlas. Účastníci si dále ujednali, že žádný z účastníků nebude mít právo na náhradu nákladů 
řízení. 

Vzhledem k tomu, že soud neschválil soudní smír, tímto žalobkyně bere žalobu v 
plném rozsahu zpět. S ohledem na tuto skutečnost žalobkyně navrhuje, aby nadepsaný soud 
vydal toto  

usnesení: 

I. Řízení se zastavuje. 

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. 

 

 

Za Dopravní podnik hl. m. Prahy 

 

……………………………………. 

JUDr. Lenka Příkazská, advokátka 

  

 

Žalovaná tímto souhlasí se zastavením řízení z důvodu zpětvzetí žaloby a nepožaduje náhradu 
nákladů řízení. 
 

Za Transakta a.s. 

 

 

……………………….. 

JUDr. Oldřich Petráček 

statutární ředitel 


