
1 General! Polllfovna a.s. mu

— 4 generflnf i'editelsM

EB“ I) sewn; 120mm:

““139”

Rizeui Ietového provozu éeské republiky,stétnipodnik,1C0: 49710371,

se sidlem Navigaém’ 787, Jeneé,

zapsané v obchodnim rejstfiku Méstského soudu v Praze, spis. zn. A 10771,

zast. Mgr. Kristynou Kovafikovou, advokétkou,

se sidlem AK Na Pankréci 1683/127, 140 00 Praha 4

(dd/e téz'jen ,, Pos'kozen)? “ nebo ,, Poji§tény “)

na strane'jedné

a

Generali Poji§t’ovna a.s., 1C0: 61859869,

56 sidlem Bélehradské 299/132, Vinohrady 120 00 Praha 2,

zapsané v obchodnim rejstfiku Méstského soudu v Praze, spis. zn. B 2866,

spoleénostje élenem Skupiny Generali, zapsané v italském registru poji§t’ovac1’ch skupin, vedeném IVASS,

zast. lng. Jozefem HMS/m, feditelem likvidace pojistnYch udélosti pojistné-technického fitvaru a

Ing. Bohdanem Minolem, feditelem likvidace majetku a odpovédnosti I'Jtvaru likvidace pojistnych udélosti

(dd/e téz'jen ,,P0jis't'0vna I “ nebo ,, Uéastm'k 1 “)

éeskfi pojiEt’ovna a.s., 1C0: 45272956,

se sidlem Spélené 75/16, Nové Mésto, 1 10 00 Praha 1,

zapsané v obchodnim rejstfiku Méstského soudu v Praze, spis. zn. B 1464,

zast. Ing. Jozefem Hrdym, Peditelem likvidace pojistnych udélosti pojistné-technicke’ho fitvaru a

lng. Bohdanem Minolem, Feditelem likvidace majetku a odpovédnosti fitvaru likvidace pojistnych udélosti

(dd/e tézfjen ,,P0ji§t’ovna 2 “ nebo ,, Uéastm'k 2 ")

Kooperativa poji§t’ovna, a.s., Vienna Insurance Group a.s., ICC: 471 16617,

se sidlem Pobfeini 665/21, 186 00 Praha 8,

zapsané v obchodm’m rejstfiku Méstského soudu v Praze, spis. zn. B 1897,

zast. Mgr. Petrou Dyékovou, advokétkou, 18K, advokétm’ kanceléf, s.r.o.

se sidlem AK Ovocny trh 573/12, 1 10 00 Praha 1

(dd/e téz'jen ,, Pojift’ovna 3“ nebo ,, Uc'astm’k 3 “)

Praiské plynérenské, a.s., 160: 60193492,

se sidlem Nérodni 37, 1 10 00 Praha 1 - Nové Mésto,

zapsané v obchodnim rej stfiku Méstského soudu v Praze, spis. zn. B 2337,

(dd/e jen ,, Uéastm'k 4 ")

Praiské plym’lrenské Distribuce, a.s., élen koncernu Praiské plynérenské, a.s. 1C0: 27403505,

56 sidlem U Plynémy 500, 145 08 Praha 4 — Michle,

zapsané v obchodm'm rejstfiku Méstského soudu v Praze, spis. zn. B 10356,

(ddlejen ,, Uc'astnik 5 '9

Praiské plynérenské Servis distribuce, a.s., élen koncernu Praiské plynérenské, a.s. ICC: 471 16471 ,

se sidlem U Plynémy 1450/2a, 140 00 Praha 4 — Michle,

zapsané v obchodm’m rejstfiku Méstske’ho soudu v Praze, spis. zn. B 1878,

(dd/ejen ,, Uc'asmik 6 “)

Praiskzi plynérenské Holding a.s. 160: 26442272,

56 sidlem U plynémy 500/44, 140 00 Praha 4 - Michle

zapsané v obchodm’m rejstfiku Méstského soudu v Praze, spis. zn. B 7151,

(délejen ,, Uéastm’k 7“)

Praiské plynérenskfi Spréva majetku, a.s., élen koncernu Praiskfi plynérenské, a.s. 1C0: 27436551,

se sidlem U Plynémy 500, 145 08 Praha 4 - Michle,

zapsané V obchodnim rejstfflw Méstského soudu v Praze, spis. zn. B 17753,

(ddlejen ,, Uc'astm’k 8 "),

Uéastnici 4-8 zast. Mgr. Petrem Kuchafem, advokétem, HKR advokétm' kanceléf, s.r.o.,
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se sidlem AK Na Pankréci 30a/404, 140 00 Praha 4 - Nusle

Dopravni podnik hl. m. Prahy, akciové spoleénost, 1C0: 00005886,

se sidlem Sokolovské 217/42, 190 22 Praha 9,

zapsané v obchodnim rejstfiku Méstského soudu v Praze, spis. zn. B 847,

zast. Mgr. Daliborem Kuéerou, vedoucim prévniho odboru,

(dd/ejen ,, Uéastnik 9 ”)

Praiské vodovody a kanalizace, a.s. 1C0: 25656635,

56 sidlem Ke Kablu 971/1, Hostivaf, 102 00 Praha 10,

zapsané v obchodnim rejstfiku Méstského soudu v Praze, spis. zn. B 5297,

zast. Mgr. 111g. Zdefikem Stmadem, advokétem,

se sidlem AK Ménesova 881/2, 120 00 Praha 2

(dd/ejen .. Uéastm'k 10“)

na strané druhé,

(dd/e spoiec'néjen ,,Strany ")

uzaviraji v souladu s obéanskym zékonikem tuto

DOHODU 0 NAROVNANi SPORNYCH PRAV

(délejen ,,Dol1oda“)

I.

PFedmét sporu

Strany prohlaéuji, ie:

1. mezi nimi Je sporny prévni zéklad, jakoi i vy’§e néroku Po§kozeného na néhradu §kody proti

Uéastnikfim 4 ai 10, vzniklé na budové ép. 334 na parcele é. 263/2, k. 1'1. Staré Mésto, ul. Smetanovo

nébfeii, Praha 1 (déle J'en ,,Budova“), ve vlastnictvi Poékozeného, v dfisledku vybuchu, ktery' nastal

po L'miku plynu na pfipojce plynovodm’ho potrubi v Divadelni ulici dne 29. 4. 2013 (déle J'en ,Skodni

udélost“), resp. néroku Pojiéténého na doplatek pojistného plnéni zmajetkového poji§téni Budovy,

sJednane'ho pojistnou smlouvou 6. 2129297756 2e due 13. 4. 2011 (déle jen ,,Smlouva“), proti

Ucastniku 1.

 

tvrdi, ie §koda na Budové byla zpfisobena vdfisledku vybuchu plynu

v potrubich Ucastnikfi 4 a2 8. Za iniciatora lze dle nazoru Poskozeného povazovat statickou elektrinu,

elektrické zarizeni nebo elektromagnetické vlny z kabelu Uéastnika 9. Ve vztahu k Ucastnikovi 10 lze

dle Poskozeného predpokladat, ze Ucastmk 10 p11 provédéni rekonstiukce vodovodniho potrubl

v roce 2007, vedeného soubézné s plynovym potrubim, provozovanym Ucastnikem 5,1110111 zasahnout

plynové potlubi trakcm’ kabely nebo s nimi souvisejici ochranné pwky a zpfisobit tak Jejich

poékozeni napf. pii jejich nadzvedéni, nebo pfi samotnSIch vykopovych pracich. Dle Po§kozeného mu

tak Uéastnici 4 ai 10 odpovidaji za ékodu na Budové ztitulu své provozni odpovédnosti dle § 421

zékona (2. 40/1964 8b., obéanského zékoniku.

3. Poékozeny stanovil vyiéi ékody 11a Budové ééstkou 65.567.433,- Ké bez DPH (79.336.594,- Ké vé.

DPH) na zékladé znaleckého posudku EQUITA CONSULTING s. r. 0.

4. Ucastnici 4 az 8 tvrdili, ze k I'miku plynu doslo z plynového potrubi Ucastnika 5 otvorem, ktery v

potrubi vznik] jako dusledek pi’lsobeni elektrického oblouku z trakcniho kabelu Ucastnika 9. Vznikly a

trvajlci elektricky oblouk propalil do potiubi diru 0 velikosti cca 1 cm. Pri ohledani plynovodm’ho

pot1ubi pak bylo ZJ1§téllO, ze trakcm’ kabely, které prochazely pod plynovym p0trubim,neby1y vedeny

v betonové chranicce, ktera se na misté méla nachazet. Zadny z Ucastnikfi 4, 6, 7 a 8 neni osobou

obJektivne odpovédnou za vznik Skodm udalosti, nadto uplatnUJi namitku nedostatku své pasivni
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vécné legitimace z dfivodu, ie 11ejde o distributory plynu, a déle vznééeji némitku promléeni. Ve svém

p1°1vodnim stanovisku se Uéastnici 4 ai 8 odvolévali na zévéry znaleckého posudku lng. Jifiho Buchty,

CSC., a znaleckého posudku lng. Pavla Muiika.

Uéastnik 9 tvrdil, 26 jedinou pi‘iéinou vzniku Skodni udélosli byl 1'1nik plynu z plynovodu,

provozovaného Uéastm’kem 5, z d1°1v0du jeho prodéravéni, ke kterému doélo v dflsledku fyzikélnich

procesfi zpfisobenych uloienim plynovodu v rozporu s technickymi normami a prévnimi pfedpisy do

nedovolené blizkosti jii existujiciho trakéniho kabelu Uéastnika 9 za souéasného odstranéni betonove

chréniéky trakéniho kabelu. Ve svém pflvodnim stanovisku se Uéastnik 9 odvolévali na zévéry

znaleckého posudku 111g. Jifiho Téborského a maleckého posudku Doc. 111g. Jifiho Janovce, CSc.

V souvislosti se soudnimi fizenimi, které se tykaly néhrady ékody, vzniklé v dfisledku Skodni

udélosti, doélo mezi Uéastniky 5 a 9 k dohodé o pfijeti jejich solidémi objektivm’ odpovédnosti za

§kodu zpfisobenou Skodni udélosti.

Uéastm’k 10 namité, ie V roce 2007 Zédnou rekonstrukci vodovodm’ho potrubi v Divadelni ulici

neprovédél, investorem této investiéni akce, Jakoi i stavebnikem byly subjekty odliéné 0d Uéastnika

10. kte ' roto namité nedostatek své asivni vécné le itimace a déle vznééi nz’lmitku romléeni.    

  

 

'éastnik 1 vyplati]

pi‘ed podénim Zaloby Pojiéténému z majetkového p0ji§téni za §kodu na Budové ééstku v celkové vyéi

47.441.336,— Ké bez DPH a déle ééstku 5.3 73.881,- K6 Z pojiéténi pferuéeni provozu, celkem

52.815.217.- Ké bez DPH. Uéastnik 1 mé tak za to, ie nérok Pojiéténého byl 11a zékladé doloieny'ch

dokladfi v plném rozsahu uspokojenjii pfed podénim 2aloby.

II.

Narovnéni

Strany se d0110d1y na narovnéni spornych prév, specifikovany’ch v 61. 1. Dohody takto:

1. Uéastnik 1 se zavazuje zaplatit Pojiéténému (Poékozenému) ééstku ve vy§i 5.000.000,— Ké (slovy pe't

12111101717 korzm éeskfich), (bez pf‘ipoéteni DPH), to v§e do 15 dn1°1 0d podpisu Dohody pfevodem na

bankovni uéet é. 88153/0300, variabilni symbol 3000177230.

2. Poji§tény se zavazuje, ie vezme zpét ialobu v fizeni, specifikovaném v é]. 1 bod 6 Dohody, a to do 15

dnfi ode d11e obdrieni plateb, specifikovanych v (:1. 11 bod 1 Dohody, a navrhne, aby soud rozhodl tak,

26:

1. Rizeni se zastavuje.

11. Zédny’ z (léastnikfl nemé prévo 11a néhradu nékladfi Fizeni.

3. Poékozeny se zavazuje, Ze vezme zpét Zalobu v fizeni, specifikovaném v 61. I bod 5 Dohody, a to do

15 dn1°1 ode dne obdrieni plateb, specifikovany’ch v (:1. 11 bod 1 Dohody, a navrhne, aby soud rozhodl

tak, 26:

I. Rizeni se zastavuje.

11. Zédny z uéastnikfi nemé prévo 11a néhradu nékladfi fizeni.

Strany timto vyslovné prohlaéuji, ie uzavfem’m Dohody jsou zcela vypoi‘édéna veékeré préva a povinnosti

mezi Stranami, vztahujici se ke Skodni udélosti, Jakoi i ke véem nérokfim z ni plynoucim véetné veéke1y'ch
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nérokfi uplatfiovany’ch v soudnich Fizenich, specifikovanych v 151. 1 bod 5, 6 Dohody. Strany se souéasné

zavazuji, ie v budoucnu iédny nérok plynouci z této ékodm’ udélosti neuplatni.

III.

Zévéreéné ustanoveni

l. Tato Dohoda se vyhotovuje v jedenécti stejnopisech, z nichi kaidé ze Stran obdrii p0 Jednom. Pfipadné

zmény nebo dodatky Dohody vyiaduji pisemnou formu.

I
‘
d

Tato Dohoda nabyvé platnosti a 1'1éinnosti dnem J'eJ'iho podpisu v§emi Stranami.

3. Strany prohlaéuji, ie tuto Dohodu neuzavfely v 115111 21111 za jinak 11épadné nevyhodnych podminek,

Dohodu si pfeéetly, Jejimu textu rozuméji, a souhlasi s nim, na dfikaz éehoi pfipOjuji sve’ podpisy.

Za Po§kozeného (PojiEténého :

r7 / I. "J ‘ I "/ .. C,I A
x . LL“

V Praze due .....7. ................ '.......

 

Mgr. Kristina Kovarikové

advokétka, na zékladé plné moci

Za Uéastnika 3 (Poji§t’ovnu 3):

“7’7 I - ’i’,

/ ’y A I / /

V Praze dne /"(//’//

  
Mgr. Petra Dyékové,

advokétka, na zékladé plné moci

Za Uéastnika 9:

Z 8 -Ufi~ 2011;“
V Praze dne ..................................

 

Mgr. Dalibor Kuéera,

Dopravni podnik 111. m. Prahy, akciové spoleénost,
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la Uéastniky 1 ai 2 (sl’o'iét’OVIIu 1 ai 2):

2 . 11. 21118

V Praze dne ................................

    ng. oze r y , , -

Generali PoJiét’ovn/zj,a.s./Ceské pojiétbvna a.s.

 

‘_ lng. Bohdan Minol .

/’ Generali Pojiét’ovna a.s./Ceské pojiét’ovna a.s.

Za Uéastniky 4 ai 8:

 

Mgr. Petr Kuchaf',

advokz'lt, na zékladé plné moci

Za Uéastnika 10:

I I K - .

A

V Praze dne ................. f................

 

Mgr. Ing. Zdenék Strnad

advokét, 11a zékladé plné moci



 

 

Kooperativa , , 1

VIENNA INSURANCE GROUP ‘/ T 1.9- . 1:. 1 F .1

PLNA MOC

Kooperativa pojiEfovna, a.s., Vienna Insurance Group, spoleEnost se sidlem Pobreini 665/21,

186 00 Praha 8, Ceské republika, identifikaéni 61'le 471 16 617, zapsané v obchodm’m rejstFiku

vedeném Méstsky’Im soudem v Praze, oddfl B, vloika 1897,

(Zmocnitel)

zmocfiuls

Mgr. Evu Novékovou, advokétku. 5e sidlem Ovocny'l trh 573/12. 110 00 Praha 1, identifikaEm’

51le 866 42 413, registraéni Eislo CAK 11003

(Advokdtka),

ktomu. aby zastupovala Zmocnitele ve v§ech soudnich a jiny'lch Hzenich (vfietné fizeni

trestm’ch). které byla E'i vbudoucnu budou zahéjena vsouvislosti svy'lbuchem plynu vulici

Divadelm' v Praze, ke kterému do‘élo dne 29. dubna 2013.

Advokétka je zejména zmocnéna, aby ve WEe uvedeném rozsahu Einfla ve§keré L’ikony, pfijimala

doruéované pisemnosti, podévala névrhy, uzavirala smiry a narovna'ni, uznévala néroky 61 se jich

vzdévala, podévala opravné prostFedky. némitky nebo rozklad a vzdévala se jich, vyméhala

néroky, pi‘ijimala a potvrzovala plnéni, a to vée i tehdy, je~li dle prévm’ch pFedpisfi zapotFebI'

zv1é§tni plné moci.

Tato plna' moc je udélena v rozsahu prév a povinnosti podle obéanského zékom’ku, obéanske’ho

soudniho Fédu, trestniho Fédu, sprévniho Fédu, soudniho ‘r'édu sprévm’ho, exekuém’ho Fédu a

zékona o veFejnych draibéch.

Zmocnitel souhlasi s tim, aby Advoka’tka za sebe v pHpadé potl’eby ustanovila za’stupce.

One 24. 8. 2015

(P2\_ '
-4} &

 

- n-Efimmm.u.~.nn fill... oao' . u ”...-u.- ....nuu...nu.u.n . -

Ing. Martin 0mg. MBA “m...""fiM?" IUD“ ”33““ MaChaém’é
pFedseda predstavenstva Gen-mmMum élenka predstavenstva

Mum 555m

1% 00 91341318

P;

Tuto plnou moc pfijimém.

Dne 4fl/7/20¢§

  

 

Mgr. Eva Novékové, a

. -' 1 . _ 1 , 1 1i . _- 'mC . . » , \ 7

9 , .l, _‘ ,- _ . . V. . 1 / DJC , ‘ "1 « 7 ' . , 1 ’5' '

1‘ I 1'

 



 

SUBSTITUCNI’ PLNA MOC

Mgr. Eva Novékovi, advokatka, se sidlem Ovocny trh 573/12, 110 00 Praha 1, identifikaéni 61510

866 42 413, registraéni 61510 CAK 11003 (Advokdtka)

jednajici na zékladé plné moci ze dne 24. srpna 2015 udélenéji

spoleénosti KooPerativa poji§t’ovna, a.s., Vienna Insurance Group, spoleénost se sidlem Pobfeini

665/21, 186 00 Praha 8, Ceské republika, identifikaéni 51510 471 16 617, zapsané v obchodm'm

rejstfiku vedeném MéstskJ'Im soudem v Praze, oddil B, vloika 1897 (Zmocnitel),

timto déle zmocfiuje

Mgr. Petru Dyékovou, adyokétku, se sidlem na adresc Ovocny trh 573/12, 110 00 Praha 1, Ceské

rcpublika, evidenéni éislo CAK 15490 (Substitué'm' zristuplryné’)

k tomu, aby zastupovala Zmocnitele ve véech soudnich a jinych fizenich (véetné fizeni trestnich),

které byla (“:1 v budoucnu budou zahéjena v souvislosti s vybuchem plynu v ulici Divadelni v Praze, kc

kterému do§10 dne 29. dubna 2013.

Substituéni zéstupkyné je zejme’na zmocnéna, aby ve vy§e uvedeném rozsahu éinila veékeré fikony,

prijimala doruéované pisemnosti, podévala névrhy, uzavirala smiry a narovnéni, uznévala néroky 61 se

jich vzdévala, podévala opravné prosti'edky, némitky nebo rozklad a vzdévala se jich, vyméhala

néroky, prijimala a potvrzovala plnéni, a to v§e i tehdy, je-li dle prévnich piedpisfi zapotfebi zv1é§tn1

plné moci.

Tato plné moc je udélena v rozsahu prév a povinnosti podle obéanského zékom’ku, obéanského

soudniho rédu, trestniho Pédu, sprévniho rédu, soudniho rédu sprévniho, exekuéniho rédu a zékona o

verejnJ'Ich draibéch.

D1163. fijna 2016

é/fi/

Mgr. Eva Novakova

Advokétka

Tuto plnou moc prijimém.

Dne J/yz/M W

/

WyZ/V?’
Mgr. Petra DS'éKvé

Substituéni zéstupkyné  



 

PovEfiENI’

Dopravni podnik hl. m. Prahy, akciové spoleénost,

zastoupena’: Mgr. Martinem Gillarem pfedsedou pfedstavenstva.

Ing. Ladislavem Urbénkem mistopredsedou pfedstavenstva

se sidlem Sokolovska’ 217/42, 190 22 Praha 9, 10: 00005886,

zapséna vobchodnim rejstfiku u Méstského soudu v Praze dne 11. 7. 1991. R9. B 847.

timto

povéfuje svého zaméstnance

-__

rodné éislo:_

bydliété:—--I -

aby jménem Dopravniho podniku hl. m. Prahy, akciové spoleénosti podepsal Dohodu

o narovnéni s Rizenim letového provozu Ceské republiky, stétni podnik, Generali

Pojiét’ovnou a.s., (Seskou pojiét’ovnou a.s.. Kooperativou pojiét’ovnou, a.s. Vienna Insurance

Group a.s., Praiskou plynérenskou a.s., Praiskou plynérenskou Distribuce, a.s., élen

koncernu Praiské plynérenské, a.s., Praiskou plynérenskou Servis distribuce. a.s., élen

koncernu Praiské plynérenské, a.s., Praiskou plynérenskou Holding a.s.. Praiskou

plynérenskou Spréva majetku a.s., élen koncernu Praiska’ plynérenské. a.s. a Praiskymi

vodovody a kanalizacemi a.s., ktera’ souvisi se sporem vedenym u Obvodniho soudu pro

Prahu 4 sp. zn. 18 C 68/2016.

V Praze dne:

13 -06= 2111a

  
Ing. L islav Urba’nek

pravnl' odnik hl. m. Prahy, Dopravni dnik hl. m. Prahy,

' é spoleénost, akcio é spoleénost,

pfedseda pfedstavenstva mistopfeds da predstavenstva

   



 

  

 

 

Spoleénost Praiské vodovody a kanalizace, a.s., so sidlcrn Kc 1(3qu 971/ 1, Hostivaf, "102 00 Praha 10,

IC: 25656635, zapsané v obchodnim rcjsli'iku vedeném MéstskJ‘m soudem v Praze, oddfl B, vloikn 5297,

jednajici Ing. Rostislavem (2211mm, mistopi‘edsedou pfedstavenstva a Ing. Petrem Mrkosem, élcnem

piedstavensNa

(déle jen ,,zmocnitel“)

Lima.) 2mocr'1uje

Mgr.Ing.chr'1ka Stmada, advokéta, cv. é. CAK 10162,

so sfdlem Na Zeleném vr§ku 171, 251 69 Velké Popovice - Brtnice

aby zmocnitele zastupoval ve véech pnivnich fikonech a jednénich tjrkajicich se m'ée specifikovnné véci,

aby za zmocnjtelc vykonéval vc§kcté hmotnéptévni, procesnéprévni i faktické fikony, pfijl’mal vcékcré

doruéované pisemnosti, podfival nz’wrhy, vyjédfeni :1 indosti v5. névrhfi na zahéjem’ fizem’, uzaviral smiry

a narovnimi, uzmival upla tnéué néroky, vzdéval se nérokfi, podéval Eédné 1' mhnofédué opmvné prostfedlqr

a vzdéval se jich, vyméhal néroky, plnéni nérokfi ke svjvm rukém pfijimal, jejich plném' potvrzoval, to v§c

i tehdy, kdyi je podle prévm’ch pfedpisfi znpotI-ebi zv1zistnj plné moci. Taro plné moc se udéluje v romahu

prév a povinnosli dlc prévniho fédu Ceské republjky, zejména dlc obéanského zfikouiku a obéanského

soudniho i‘édu, alei osmmich zfikonfi nutnjrch k ochrané zéjmi‘i zmocnirele.

specifikgce zastgpované xéci;
:1

RM0 ZAIDBE PROII ZMO(MIHI podané ialobcem 1‘11sz lctového provozu Ceské republiky,

se sidlem Navigaénf 787, 252 02 Jeneé ptoti Zmocniteli a dals‘iim ialovani'm vedené u Obvodm'ho

soudu pro Prahu 4 pod 813.211. 18 C 68/2016.

   

V Praze dne 3.11.2016 ,r/ /

/ ’ r ‘/, / f
. I r]

/ b /

Ing. Rosfislav Cép Ing. Petr Mtkoa .--.~—

mistopfedscda pfeds vensnm élen picdstzwenstva

Praiské vodovody a kanalizace, a.s. Praiaké vodovody a kanalizace, a.s.
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a zmocfiuji déle ve stejuém rozsahu:

 

  


