
 

 

 

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, 
se sídlem:   Praha 9, Sokolovská 217/42, 190 22 

IČO:     00005886 

zapsaná v:   OR Městského soudu v Praze, oddíl B sp.zn. 847 

zastoupená:    Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva 

      Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva  
(dále jen „DP“) 
 

 

a   

 

 

Advokátní kanceláří Brož & Sokol & Novák s.r.o., 
se sídlem:   Praha 2, Sokolská 1788/60, 120 00 

IČO:     24196509 

zapsaný v:    OR Městského soudu v Praze, oddíl C, sp.zn. 187692 

zastoupena:   JUDr. Janem Brožem, jednatelem společnosti 
(dále jen „AK“) 
 

(společné též jako „účastníci“) 
 

 

uzavírají tuto 

 

 

DOHODU O NAROVNÁNÍ  
 

  A DALŠÍM POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB  
 

dle ust. § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku 

 

dále jen „Dohoda“ 

 

 

I. Nesporné a sporné skutečnosti  
 

1. Mezi účastníky této Dohody je nesporné, že na základě mandátní smlouvy ze 
dne 22.12.1993, která byla nahrazena mandátní smlouvou ze dne 1.10.1997 ve 
znění dodatků č.1 a č.2 AK poskytovala DP právní službu ve věci vymáhání 
pohledávek. AK v té době působila jako sdružení advokátů ve smyslu zákona 
č. 128/1990 Sb. o advokacii, resp. zákona č. 85/1996 Sb. Pro potřeby této 
Dohody se za pohledávku považuje její vymezení dle čl. 13 mandátní smlouvy 
ze dne 1.10.1997. 
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2. Dále je mezi účastníky nesporné, že po skončení platnosti uvedené mandátní 
smlouvy byla mezi AK a DP dne 20.12.2007 uzavřena smlouva o narovnání 
vzájemných vztahů (o dokončení poskytování právních služeb). Ke dni podpisu 
této Dohody je AK poskytována právní služba u pohledávek, které jsou 
uvedeny v příloze č. 1 této Dohody. 

 

Pro potřeby této Dohody se za právní služby považují zejména převzetí případu 
a příprava zastoupení, obeslání dlužníka, sepis podání v rámci nalézacího a 
exekučního řízení, jednání v soudním řízení, provedení úkonů v exekučním 
řízení, porada s klientem, zpracování stanovisek apod. Není přitom rozhodné, 
zda tyto úkony AK vykonávala samostatně nebo prostřednictvím dalších 
subjektů. 

 

3. AK dále uvádí, že do konce roku 2014 došlo k ukončení vymáhání celkem u 
10.080 pohledávek, a to z důvodu jejich nevymahatelnosti. Jejich seznam je 
uveden v příloze č. 2 této Dohody. 

 

4. Dále AK uvádí, že v období let 2015 až 2017 došlo k ukončení vymáhání 
celkem u   88.108 pohledávek, a to z důvodu jejich nevymahatelnosti. Jejich 
seznam je uveden příloze č. 3 této Dohody.  

 

5. Pro úplnost pak AK uvádí, že v době uzavření této Dohody je AK 

prostřednictvím exekučního řízení vymáháno 266.147 věcí, splátkových dohod 

a výkonu rozhodnutí 7.894 věcí, celkem tedy 274.041 pohledávek, přičemž lze 
předpokládat, že část z tohoto počtu pohledávek bude nevymahatelných a 
dojde k ukončení jejich vymáhání. Seznam pohledávek, které jsou v době 
podpisu této smlouvy AK vymáhány, je uveden v příloze č. 1 této Dohody. 

 

6. Účastníci při uzavírání shora uvedených smluv nemohli do právních služeb 
souvisejících s vymáháním pohledávek zahrnout poskytování právních služeb 
v rámci insolvenčního řízení, neboť příslušná právní úprava vznikla teprve 
v roce 2008. AK v rámci své činnosti pro DP zajišťovala v letech 2012 až 2017 

vymáhání pohledávek v insolvenčních řízeních, přičemž je mezi účastníky 
sporné, zda byl s ohledem na čl. 4 mandátní smlouvy ze dne 1.10.1997 pro tuto  
činnost AK smluvní základ. Seznam pohledávek, u nichž byla v letech 2012 až 
2017 poskytována právní služba v insolvenčním řízení tvoří přílohu č. 4 této 
Dohody. 

 

7. Nad rámec smluvně neošetřených právních služeb specifikovaných v odst. 6 

tohoto čl. Dohody, účastníci konstatují, že AK v souvislosti se shora 

uvedenými smlouvami poskytovala DP další právní službu, jež není smluvně 
pokryta; a sice ve věcech náhrady škody proti státu v důsledku nezákonného 
rozhodnutí nebo nesprávného úředního postupu ve smyslu zákona č. 82/1998 
Sb.  

 

Tato právní služba vyplynula ze skutečnosti, že v průběhu exekučních řízení 
na základě pravomocných soudních rozhodnutí byla dlužníky rozporována 
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skutečnost, že některá soudní řízení proběhla zejména v otázce doručení 
příslušných rozhodnutí v rozporu se zákonem. Následně byla vedena soudní 
řízení ohledně takto namítané skutečnosti. V případě, že soudní řízení skončila 
neúspěšně, přičemž důvodem prakticky vždy byla okolnost, že původní 
důkazy, byly skartovány, vzniklo DP právo na náhradu škody vůči státu, když 
škoda byla způsobena nesprávným úředním postupem, příp. nezákonným 
soudním rozhodnutím. AK připravila podklady pro projednávání takových 
náhrad celkem u 34 věcí. Seznam jednotlivých věcí tvoří přílohu č. 5této 
Dohody. Účastníci konstatují, že uvedené žádosti o náhrady škody byly 
předány DP k dalšímu opatření před podpisem této Dohody. 

 

  AK tvrdí, že za poskytování právních služby ve věcech náhrady škody 
proti státu provedla v každé věci 1 úkon právní služby. Přitom, vyčíslením 
takto provedené právní služby podle vyhl. č. 177/1996 Sb. advokátní tarif, byla 
právní služba včetně náhrady hotových výdajů provedena za částku 150.024,-
Kč bez DPH. 
 

8. AK eviduje vůči DP nárok na zaplacení odměny za poskytnuté právní služby 
dle odst. 1. – 7. tohoto článku Dohody, a to včetně náhrady všech hotových 
výdajů, v celkové výši nejméně 34.932.000,- Kč.  

 

  DP tento nárok AK neuznává. Naproti tomu AK na svém nároku trvá a je 
přesvědčena o jeho důvodnosti o oprávněnosti. AK v této souvislosti 
zdůrazňuje, že výše zmíněné smlouvy byly uzavírány za rozdílné právní, 
faktické ekonomické situace, a to i z hlediska reálné vymožitelnosti předaných 
pohledávek. Proto jakož i s ohledem na funkčnost po dobu 25 let spolupráce 
s DP a v zájmu uzavření otázky sporných nároků se  AK rozhodla k dále 

uvedeným konstatováním.  
 

 9. Účastníci, vedeni snahou o smírné vyřešení celé věci, se dohodli veškerá dosud  
  sporná a pochybná práva a povinnosti narovnat a nově upravit touto 

Dohodou tak, že tato sporná a pochybná práva a povinnosti zanikají a nahrazují 
se následovně. 

 

II. Obsah narovnání 
 

1. Účastníci se dohodli, že veškeré závazky tak, jak jsou specifikovány v čl. I. 
této Dohody se v plném rozsahu nahrazují závazkem novým, a to:  

 

a) DP se zavazuje zaplatit AK jednorázové vypořádání ve výši 5.760.000,- Kč 

bez DPH na bankovní účet AK č.ú.  vedený u Komerční 
banky, a to ve dvou splátkách, přičemž  

 

1. splátka ve výši 2.880.000,- Kč bez DPH bude uhrazena do 30-ti dnů ode dne 
podpisu této Dohody a 
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2. splátka ve výši 2.880.000,- Kč bez DPH bude uhrazena do 30-ti dnů ode dne 
protokolárního předání veškeré relevantní dokumentace vztahující se 
k právním věcem specifikovaným v přílohách č. 1-5 této Dohody.  

 

DP se zavazuje poskytnout AK k protokolárnímu předání dokumentace 
potřebnou součinnost. 
 

b) Účastníci prohlašují, že AK bude i nadále poskytovat právní služby 
k pohledávkám dle smluv uvedených v čl. I. odst. 1 a 2 této Dohody s tím, že 
tímto narovnáním není dotčena odměna AK za právní služby u pohledávek, u 
nichž dojde k jejich, případně i částečnému, vymožení. Pro vyloučení všech 
pochybností účastníci prohlašují, že u pohledávek u nichž dojde k ukončení 
vymáhání pro jejich nevymahatelnost, je odměna AK za poskytování právních 
služeb, včetně náhrady hotových výdajů, zahrnuta ve vypořádání dle čl. II. 
odst. 1 písm. a) této Dohody. V této souvislosti se účastníci Dohody rovněž 
dohodli na zrušení doplňujícího textu čl. 4.2 dle dodatku č. 2 ze dne 31.12.2002 
k mandátní smlouvě ze dne 1.10.1997. 
 

 

2. Účastníci prohlašují, že touto Dohodou o narovnání jsou úplným a konečným 
způsobem narovnány veškerá práva a nároky vyplývající ze vzájemných 
vztahů specifikovaných v článku I. této Dohody.   

 

3.  Ke dni podpisu této Dohody o narovnání jsou dosavadní závazky nahrazeny 

závazky, které vyplývají z narovnání. 
 

4. Omyl v tom, co je mezi účastníky sporné a pochybné, nezpůsobuje neplatnost 
této Dohody o narovnání. Narovnání sjednané v dobré víře nepozbývá platnosti 
ani v případě, že dostatečně vyjde najevo, že některý z účastníků dohodnuté 
právo v době sjednání narovnání neměl.  

 

5. Účastníci se výslovně zavazují, že vůči sobě navzájem nezahájí jakékoli 
občanskoprávní či jiné řízení v záležitostech specifikovaných v čl. I. této 
Dohody a záležitostech souvisejících. 

 

 

III. Poskytování právních služeb v rámci insolvenčního řízení 
 

1. AK uvádí, že v současné době má v evidenci celkem 1.727 dlužníků, u nichž je 
vedeno vymáhání v insolvenčním řízení; jejich seznam je uveden v příloze č.6 

této Dohody. AK uvádí, že jeden dlužník má zpravidla více závazků vůči DP, 
jež jsou však spojeny do jedné insolvenční přihlášky.  

 

2. Účastníci se se dohodli, že AK bude pro DP nadále zajišťovat právní služby 
v insolvenčním řízení u pohledávek specifikovaných v příloze č. 6 této 
Dohody, jakož i v dalších insolvenčních řízeních, které u vymáhaných 
pohledávek po dobu právních služeb v této Dohody budou zahájena.  
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3. AK se v souvislosti s touto Dohodou zavazuje poskytovat na 

pravidelně 1x za měsíc písemnou informaci, z níž bude 
vyplývat aktuální stav počtu věcí v insolvenci, počet zahájených a ukončených 
insolvenčních řízení včetně vymožené částky pohledávek z ukončených 
insolvenčních řízení, ev. dalších podrobností u příslušných insolvenčních řízení 
dle požadavku DP. Podrobnosti k zasílanému přehledu plateb v příslušných 
insolvenčních řízeních jsou dále uvedeny v příloze č.7. 

 

4. Částky z pohledávek vymožených v rámci insolvenčního řízení bude AK  
identifikovat a v pravidelných denních intervalech zasílat DP n

 

5. Účastníci se dohodli, že AK bude pro DP právní služby dle tohoto odstavce 

Dohody poskytovat počínaje od 1.1.2018 za měsíční odměnu ve výši 50.000,- 

Kč bez DPH, a to na základě daňového dokladu vystaveného vždy k 15. dni 

v měsíci následujícím po měsíci, v němž byla právní služba poskytnuta. 

K měsíční odměně bude vždy připočteno DPH ve výši korespondující 
s příslušnými daňovými předpisy. První faktura – daňový doklad bude 

vystavena do 15 dne v měsíci následujícího po podpisu této Dohody s tím, že 
v ní bude účtována právní služba za období od 1.1.2018 do konce měsíce, 

v němž k podpisu k této Dohody dojde.  
 

Splatnost faktur-daňových dokladů, se sjednává na 30 dní od jejich 
prokazatelného doručení DP. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti 
daňového a účetního dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH a zákona č. 
563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění. Na faktuře bude uvedeno evidenční 
číslo této Dohody. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je 

DP oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět AK k doplnění či opravě 

příslušných údajů, aniž by se tak DP dostal do prodlení se zaplacením příslušné 
částky. V takovém případě počíná lhůta splatnosti běžet znovu od opětovného 

doručení náležitě doplněné či opravené faktury DP. 

 

6. Účastníci sjednávají, že AK bude pro DP právní služby dle tohoto článku 

Dohody zajišťovat v období od 1.1.2018 do 31.12.2022, tedy po dobu 5 let. 
Účastníci dále pro vyloučení pochybností konstatují, že uplynutím výše 
uvedené doby končí jejich spolupráce dle tohoto článku Dohody, pakliže 
DP nejpozději 3 měsíce před uplynutím sjednané doby nesdělí písemně AK, že 
trvá na pokračování spolupráce. 

 

7. DP je povinen poskytnout AK veškerou potřebnou součinnost a informace, 

které bude AK vyžadovat v souvislosti s poskytováním právních služeb dle čl. 
III této Dohody, v přiměřeném čase po vznesení požadavku ohledné takové 

součinnosti či informací tak, aby AK mohla své úkony uskutečnit včas a v 

souladu s touto Dohodou. AK je povinna provádět právní službu podle této 
Dohody řádně, s vynaložením veškeré odborné péče a v souladu s platnými 
právními předpisy. 



6 

 

 

8. Právní službu je AK povinna uskutečňovat podle pokynů DP a v souladu s jeho 

zájmy a s ohledem na požadovaný výsledek. AK je povinna upozornit DP 

na nevhodnost jeho pokynů a vyžádat si přehodnocení takovýchto pokynů DP. 

AK je povinna bez odkladu písemně oznámit DP všechny okolnosti, o kterých 

se při poskytování právní služby dozví a které by mohly mít vliv na změnu 

pokynů DP.  

 

9. AK je povinna poskytovat právní služby dle této Dohody prostřednictvím 

svých zaměstnanců nebo třetích osob, zejména advokátů a advokátních 
koncipientů, za předpokladu bezúhonnosti, spolehlivosti a plné způsobilosti k 

plnění činností těchto osob a za předpokladu, že tyto osoby mají požadovanou 

kvalifikaci k provádění požadovaných činností. Za činnost a výsledky činnosti 
těchto osob odpovídá AK. 

 

10. AK je povinna zajistit potřebnou spolupráci a vzájemnou rychlou 

informovanost všech osob podílejících se na realizaci plnění dle této Dohody a 

včas upozorňovat DP na předvídatelné problémy s cílem zajištění nutných 

předpokladů pro řádné splnění této Dohody. 
 

11. AK je povinna řádně pečovat o věci a doklady, které obdržela v souvislosti 

s poskytováním právních služeb dle tohoto článku Dohody a po jejím 

ukončení, ve smyslu odst. 6 tohoto článku, všechny věci, doklady a jiné listiny, 

které nabyla při poskytování právních služeb dle tohoto článku Dohody předat 
na základě písemného protokolu DP.  

 

12. AK je povinna při své činnosti dbát na to, aby byly setřeny náklady DP a aby 

nedošlo k poškození dobrého jména DP. 

 

13. AK je povinna řádně udržovat profesní pojištění odpovědnosti v souladu 

s pravidly stanovenými ČAK. 
 

 

IV. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato Dohody je uzavírána svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují 
účastníci svoje podpisy. Je vyhotovena ve dvou stejnopisech, a to po jednom 
pro každého z účastníků. 

 

2. Účastníci tímto prohlašují, že v této Dohodě nechybí jakákoli náležitost, kterou 

by některý z účastníků mohl považovat za předpoklad pro uzavření této Dohody. 

 

3. Účastníci berou na vědomí, že tato Dohoda bude uveřejněna v registru smluv 

ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. Účastníci prohlašují, že skutečnosti uvedené 
v této Dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 
Občanského zákoníku, ani za důvěrné informace a souhlasí s jejich užitím a 
uveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek. AK dále bere na vědomí, že DP 
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je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a souhlasí s tím, aby 
veškeré informace obsažené v této Dohodě (včetně příloh, případných změn a 
dodatků) byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně oprávněně 
požádají. 

 

4. Veškerá praxe účastníků a veškeré jejich zvyklosti jsou vyjádřeny v této 
Dohodě. Smluvní strany se nebudou dovolávat zvyklostí a praxe stran. 

 

5. Při výkladu této Dohody se nebude přihlížet k praxi zavedené mezi Účastníky 

v právním styku, ani k tomu, co uzavření této Dohody předcházelo, popřípadě 
k tomu, že Účastníci dali následně najevo, jaký obsah a význam Dohodě 
přikládají.  

 

6. Součást této Dohody tvoří přílohy v elektronické podobě: 

č. 1 - Seznam pohledávek, u nichž je v době podpisu této Dohody AK 

poskytována právní služba. 

č. 2 - Seznam pohledávek do konce roku 2014. 

č. 3 - Seznam pohledávek od 2015 až 2017. 

č. 4 - Seznam pohledávek, u nichž byla v letech 2012 až 2017 poskytována 
právní služba v insolvenčním řízení. 
č. 5 - Seznam věcí, u nichž byla poskytována právní služba ve věcech náhrady 
škody na stát. 
č. 6 - Seznam aktivních pohledávek v insolvenčním řízení. 
č. 7 - Způsob a rozsah informací dle čl. III této smlouvy. 

 

7. Účastníci prohlašují, že si tuto Dohodu před jejím podpisem přečetli, a shledali, 
že její obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní 
následky, jejichž dosažení svým jednáním sledovali, a proto ji níže, prosty 
omylu, lsti a tísně, jako správnou podepisují. 

 

 

V Praze dne        V Praze dne  

 

…………………………………  …………………………………. 
Mgr. Martin Gillar    JUDr. Jan Brož, jednatel  

   předseda představenstva      Advokátní kancelář 
 Dopravní podnik hl. m. Prahy,                   Brož & Sokol & Novák s.r.o.  
    akciová společnost 
 
 
 
 
 
……………………………………… 
       Ing. Ladislav Urbánek 
     místopředseda představenstva 
       Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
              akciová společnost 


