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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 128/2015 

V Praze dne ………….. 2019 

 

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., se sídlem Vodičkova 710/31, 
Nové Město, 110 00 Praha 1 

IČ: 294 53 101                                                                                                                        

Žalovaná 1): REPHANA HOTELS, a.s. 

  IČ 28239733 

  se sídlem Lodžská 399/26, Bohnice, 181 00 Praha 8 

 

Žalovaná 2): Transakta a.s. 

  IČ 00675261 

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

 

  obě práv. zast. Mgr. Markem Vojáčkem, advokátem 

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

 

o určení vlastnictví 

Společný návrh na schválení soudního smíru 

Bez příloh 



I. 

Na úvod žalobkyně uvádí, že vzhledem k tomu, že na společnost Transakta a.s. 
(žalovanou 2), přešlo jako na nástupnickou společnost v důsledku fúze sloučením jmění 
zanikajících společností REPHANA HOTELS, a.s., IČO: 28239733, se sídlem Lodžská 
399/26, Bohnice, 181 00 Praha 8 (žalovaná 1) a REPHANA REALITY, a.s., IČO: 47119128, 
se sídlem Lodžská 399/26, Bohnice, 181 00 Praha 8, nadále se řízení týká již jen žalované 2. 

Dále v tomto podání je žalovaná 2 označována již jen jako žalovaná, případně společnost 
Transakta a.s. 

 Žalobkyně se žalobou domáhala, aby soud určil, že nákladní výtah označený 
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, je součástí stavby I. provozního úseku trasy 
metra C, jež je ve vlastnictví žalobkyně. Nadepsaný soud žalobě vyhověl a rozsudkem ze dne 

6. 12. 2016, č.j. 31 C 128/2015-111 rozhodl, že výtah označený 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, je součástí stavby I. provozního úseku trasy metra C, která je ve 

vlastnictví žalobkyně.  

Proti tomuto rozsudku podali žalovaní (nyní již jen společnost Transakta a.s. – 

skutečnosti, ze kterých toto vyplývá již byly sděleny) odvolání, kterému bylo vyhověno a 
prvostupňový rozsudek byl usnesením Městského soudu v Praze se dne 4. 9. 2017, č.j. 16 Co 

204/2017 – 136 zrušen a věc byla vrácena soudu prvního stupně k dalšímu řízení. 

Žalobkyně a společnost Transakta a.s. (žalovaná č. 2 a zároveň právní nástupce 
žalované č. 1) spolu vedou souběžně další soudní spor, a to o určení vlastnického práva ke 
středisku dopravních informací, v jehož rámci aktuálně probíhá dovolací řízení proti rozsudku 
Městského soudu v Praze sp. zn. 69 Co 99/2018; tento spor účastníci řízení taktéž hodlají 
vyřešit smírnou cestou. 

II. 

Žalobkyně a společnost Transakta a.s. jsou vedeny snahou a cílem o pokojný a smírný 
způsob vyřízení jejich vzájemných práv a povinností, o nichž je vedeno předmětné řízení 
(určení vlastnického práva k výtahu), popsané v čl. I tohoto návrhu.  

S ohledem na tuto skutečnost účastníci řízení tímto podávají společný návrh na 
schválení soudního smíru ve smyslu § 99 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 

a to v níže uvedeném znění.  

 

I. Určuje se, že nákladní výtah označený 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, je součástí stanice metra 



Muzeum, která je součástí stavby I. provozního úseku trasy metra C, jež je ve 
vlastnictví žalobkyně. 

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

III. Žalobce je povinen uhradit náklady řízení vzniklé České republice. 

 

Účastníci řízení souhlasí s tím, aby ke schválení soudního smíru došlo bez nařízení ústního 
jednání ve věci. 

 

Za Transakta a.s.                Za Dopravní podnik hl. m. Prahy 

 

………………………     …………………………………… 

JUDr. OLDŘICH PETRÁČEK      JUDr. Lenka Příkazská, advokátka  

statutární ředitel        

  

 


