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         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 

 

 

 

Nejvyšší soud ČR 

Burešova 20 

657 37 Brno 

Česká republika 

 

ke sp. zn. 22 Cdo 1967/2019 

 

Prostřednictvím datové schránky a současně doporučenou poštou   
 

V Praze ……………….. 2019 

  naše zn. 3259 L/C 

 

 

 

Žalobkyně:  Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., IČ 000 05 886 

(dovolatelka)  se sídlem Sokolovská 217/42, Praha 9 

    

práv. zast. JUDr. Lenkou Příkazskou, advokátkou 

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

 

 

 

Žalovaná:  Transakta a.s., IČ: 006 75 261 

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 Praha 1, Na Florenci 2116/5 

    

 

Zpětvzetí dovolání se souhlasem žalované 

proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 5. 12. 2018, č.j. 69 Co 99/2018-204, ve 

spojení s rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 10. 10. 2017, č.j. 31 C 

14/2016-133, 

 

 

 
Bez příloh 
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I. 

Zpětvzetí dovolání 
 

Dovolatelka a žalovaná jsou vedeny snahou a cílem o pokojný a smírný způsob vyřízení 
všech jejich vzájemných práv a povinností, a to jak těch, o nichž je vedeno toto řízení (určení 
vlastnického práva ke středisku dopravních informací), ale dále také těch, o nichž je vedeno řízení 
před Obvodním soudem pro Prahu 1 pod sp. zn. 31 C 128/2015 (určení vlastnického práva k 
výtahu). Za tímto účelem dovolatelka 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. Sporná práva a povinností mají být v soudním řízení vedeném 
nyní u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 22 Cdo 1967/2019 (vedeno v prvním stupni u Obvodního 
soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 31 C 14/2016 a v druhém stupni u Městského soudu v Praze pod sp. 

zn. 69 Co 99/2018) narovnána tak, že dovolatelka vezme dovolání v celém rozsahu zpět a žalovaná 
bude s tímto zpětvzetím souhlasit. 

Za účelem naplnění tohoto ujednání tedy dovolatelka tímto se souhlasem žalované bere dovolání 
v celém rozsahu zpět. S ohledem na tuto skutečnost tedy dovolatelka 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, a.s. 
 

 

……………………………………. 
JUDr. Lenka Příkazská, advokátka 

 

 

 

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

Za Transakta a.s. 

 

 

………………………………… 

JUDr. Oldřich Petráček 

statutární ředitel 


