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DOHODA O UKONČENÍ SOUDNÍHO SPORU

Smluvní strany;

Hlavní město Praha

ICO: 00064581

se sídlem Mariánské náměstí 2/2. 110 00 Praha 1

(dále |en „Objednatel"), za kterého jedná společnost TRAD£ CENTRE PRAHA a.s., IČO: 00409316 se 
sídlem Blanická 1003/28, 120 00 Praha 2 (dále jen ..Správce Objednatele")

a

SMP QZ, a.s.

ICO: 271 95 .147

se sídlem Vyskočilova 1566,140 00 Praha 4 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

pod spisovou značkou B 9654 

(dále jen „Dodavatel l."}

a

Cl-EVANS s.r.o.

IČO: 26763607

se sídlem Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem

pod spisovou značkou C 19635

(dále jen „DodavatelDodavatel I. a Dodavatel II. dále společně též „Dodavatelé")

a

D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ

IČO: 26760312 

se sídlem Sokolovská 45/16, 186 00 Praha 8 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

pod spisovou značkou 6 8111 

(dále jen „Projektanti.")

a.s.

a

BFB - studio, spoks.ro.

IČO: 48535826

se sídlem Perunova 798/15,130 00 Praha 3 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
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pod spisovou značkou C 19023

(dálo jen „Projektant 11.“, Projektant I. a Projektant l|. dále společně též „Projektanti")

dnosního dne, měsíce a roku uzavřely tuto dohodu o spolupráci

(dále jen „Dohoda")’

VZHLEDEM KTOMU, ZE:I.

Objednatel jo vlastníkem pozemků v katastrálním území Trója, obec Praha, pare. č. 
1087/1, pare. č. 1037/3, jehož součástí je stavba č. p. 348, a dále pare. č. 1087/4 a 
pare. č. 1087/S, vše zapsano na listu vlastnictví č. 885, vedeném u Katastrálního 
úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Uvedené nemovitosti 
jsou součásti komplexu, který slouží veřejnosti jako plavecký bazén, resp. aquapark 
(dále jen „Aquacentrum Šutka'’).

1.1.

Mezi Dodavateli a Objednatelem byla uzavřena smlouva o dílo č. 
Dl L/21/03/005319/2010 ze dne 13. 3. 2010, jejímž předmětem byl závazek 
Dodavatelů zhotovit pro Obiednatele Aquacentrum Šutka, a to na základě projektové 
dokumentace {dále jen „Smlouva o dílo"). Aquacentrum Šutka bylo zhotoveno a 
předáno Objednateli dne 30. 11. 2012.

1.2.

Projektant I. a Projektant II. spolu vytvořili Sdruženi BfB + D PLUS, které vyhotovilo 
projektovou dokumentaci pro stavbu Aquacentra Šutka.

13

Správce Objednatele obstarává pro Objednatele mj. činnost související 
s uplatňováním práv Objednatele zodpovědnosti za vady související se zhotovením 
Aquacentra Šutka, řešením záručních a pozáručních oprav, řešením odstraňován* vad 
a nedodělků v Aquacentru Šutka a to v souladu s Příkazní smlouvou č. 
PP.K/83/10/017026/2014 ze dne 7. 11. 2014.

1.4.

Objednatel se vsoudnim řizeni vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. H 
ISSSESdomáhá vůči Dodavatelům a Projektantům, coby žalovaným, zaplacení 
částky 30.000.000,- Kč s příslušenstvím, která dle jeho tvrzení představuje jeho práva 
z vadného plnění týkajícího se Aquacentra Šutka (dále jen „Soudní řízení").

1.5.

Dodavatelé a Projektanti nárok Objednatele uplatněný v Soudním řízení odmítají co 
do důvodu i výše.

1.6.

Za účelem smírného ukončení Soudního řízeni se smluvní strany dohodly, že mezi 
Dodavateli a Objednatelem bude uzavřená dohoda o spolupráci při opravách 
Aquacentra Šutka, jej i i předmětem bude stanovení obsahu a rozsahu spolupráce 
Dodavatelů na provádění oprav Aquacentra Šutka (dále jen „Dohoda o spoluprácí pří 
opravách ') s tím, že případné vzájemné nároky mezi Dodavateli a Projektanty budou 
řešeny mezi těmito stranami samostatné a Objednatel své nároky uplatněné 
v Soudním řízem vezme zpét.

1.7.

SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NA NÁSLEOUJÍCÍM:
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PŘEDMĚT DOHODY

2.1 Předmětem této Dohody je určení způsobu ukončení Soudního řízení.

lil. PRAVA A POVINNOSTI STRAN

3.1. Objednatel se zavazuje, že do pěti {5) pracovních dnů ode dne účinnosti Dohody o 
spolupráci při opravách odešle Městskému soudu v Praze podání, které Dodavatelé, 
Projektanti a Objednatel podepsali společně s touto Dohodou ve znění textu 
obsaženém v Příloze č. 1 teto Dohody, jehož předmětem je zpélvzetí nároku 
uplatněného v Soudním řízení s tím, že žádný ? účastníku Soudního řízení nebude po 
druhém z nich požadovat náhradu nákladů Soudního řízení s tím, žc Dodavatelé a 
Projektanti s tímto zpětv/etím a dohodou o vypořádání nákladu souhlasí (dále jen 
„Zpétvzetí). Každý z účastníků Soudního řízení obdrží pří podpisu této dohody jeden 
originál Zpětvzetí. Kopii Zpětvzetí prokazující jeho doručení Městskému soudu v Praze 
se zavazuje Obiednatel doručit Projektantům a Dodavatelům do pěti (5) pracovních 
dnu po dni, kdy Objednatel doručil Zpětvzetí Městskému soudu v Praze.

3.2. Dodavatelé a Projektanti se zavazuji vzdál se práva na odvolání proti usnesení 
Městského soudu v Praze o zastavení Soudního 
Zpětvzetí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnu po dni, kdy usnesení o zastaveni 
Soudního řízeni bude příslušné smluvní straně doručeno.

řízení vydanému na základě

3.3 Smluvní strany se zavazují, že po podpisu této Dohody nebudou (s výjimkou 
Zpětvzetí) činit žádné kroky, které by vedly k tomu, že bude pokračováno v Soudním 
řízení.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍIV.

4.1. Práva a povinnosti vzniklé na základě této Dohody nebo v souvislosti $ touto 
Dohodou se řídí právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.

Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními 
stranami.

4.2.

4.3. Tato Dohoda muže být měněna 
opatřenými podpisy všech smluvních stran. resp. jejich zástupců.

pouze písemnými dodatky ktéto Dohodě,

4 4. Tato Dohoda je podepsána v pěti (5) stejnopisech, z nichž jedno (1) vyhotovení obdrží 
Objednatel a po jednom (1) vyhotoveni obdrží Projektant I., Projektant II., Dodavatel 
I. a Dodavatel JI

SMP CZ, a.s.

1'l/vV Praze dne V Praze dne
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člen představenstvamístopředseda představenstva
CI-EVAN5 s.r.o.

4, 09. im V Próze dneV Praze dne 4, 03. ?m

i'-- -iSl
’< : VANS •.-.r.o.
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D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ

i. 09 . 2029 V Praze dneV Praze dne

Př
BFB - studio, spol.s.r.o.

i. ng. ?wíiV Praze dne

Ma,
ne mocia

za Hlavní město Praha

34 f. ifiU n.?o?V Praze dneV Praze dne

přesedo předs místoAHA

Miil
CřfíTRE PRAHA 3S 

_____  1BW.11.120 00 Prjh# i
0&C&04JM16 lC. 00409 Jíl

4/G



příloha i.
Vzor - Z pět vzetí žaloby

Městský soud v Praze 
Sfezská 9 
120 00 Praha 2

Ke sp. zn.

V Praze, dne [•] 2020

Žalobce: Hlavní město Praha,

se sídlem Mariánské náměstí 2/2,110 00 Praha 1, 
IČO; 00064531

Žalovaný č. 1: SMP CZ, a s.,

se sídlem Vyskočilova 156b, 140 00 Praha 4, 
IČO; 27195147

pravné zastoupen [bude doplněno]

Žalovaný č. 2: CL-EVANS s.r.o.,

se sídlem Bulharská 1557, 470 01 Česká lípa, 
IČO: 26763607

právně zastoupen (bude doplněno)

Žalovaný č. 3: D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ 3.$.„ 

se sídlem Sokolovská 45/16,186 00 Praha 8, 
IČO:26760112

právně zastoupen (bude doplněno)

Žalovaný c. 4: BFB - studio, spol. s r.o.,

se sídlem Perunova 798/15, 130 00 Praha 3,

IČO;48535826
právně zastoupen [bude doplněno]

o zaplacení 30.000.000 Kč
Zpětvzetí žaloby

osobně
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ZPĚTVZETÍŽALOBYA.

Účastníci řízeni se dohodli na mimosoudním vyřešení včti o uzavřeli dohodu o ukončeni soudního 

sporu (dále jen „Dohoda").

Na základě Dohody bere žalobce podanou žalobu v celém rozsahu zpět •> tírn. ře každý účastník si 

nese své náklady řízení.

Žalobce žádá o vrácení zaplaceného soudního poplatku za podání žaloby § 10 odst. 3 zák.č. 

549/1991 Sb.

Žalovaní svým podpisem na tomto zpětvzetí potvrzují, že se zpětv?etím žaloby za podmínek 

uvedených shora souhlasí.

Informativně sc uvádí, že po doručeni usnesení o zastaveni řízení se žalovaní vzdají svého práva 

no odvolání do pěti kalendářních dnů po doručení usneseni o zastavení řízení.

1.

2.

3.

4.

5.

Hlavni město Praha
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