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Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
(tzv. GDPR) a podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

Zpráva na 23. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 08.12.2021

Dohoda o narovnání v rámci trestního řízení ve věci "STOKA II."
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
Priloha_c_1_dohoda_c_1_an
Priloha_c_2_vyjadreni_an
Priloha_c_3_dohoda_c_2_an

Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Vernerová Dana, Mgr. - právník

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
schvaluje
a/ uzavření dohody o narovnání mezi MČ Brno-střed a panem
[osobní údaj odstraněn]
dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
s podmínkou úhrady dohodnuté částky a uzavření dohody o
narovnání, to vše nejpozději do 31.01.2022,
b/ uzavření dohody o narovnání mezi MČ Brno-střed a panem
[osobní údaj odstraněn]
dle přílohy č. 3 tohoto materiálu,
s podmínkou úhrady dohodnuté částky a uzavření dohody o
narovnání, to vše nejpozději do 31.01.2022,
bere na vědomí
že uzavřením dohod o narovnání nebude dotčen nárok na náhradu
škody vůči ostatním obviněným,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed
narovnání a

podpisem

výše

uvedených

dohod

o

ukládá
OPO ÚMČ BS zajistit podpis a realizaci výše uvedených dohod o
narovnání.
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Důvodová zpráva:
Stanoviska dotčených orgánů:
 142. RMČ BS projednala dne 06.12.2021 s výsledkem:
bude doplněno "na stůl"
 141. RMČ BS projednala dne 29.11.2021 s výsledkem:
Usnesení RMČ/2021/141/42 Dohoda o narovnání v rámci trestního
řízení ve věci "STOKA II."
RMČ BS na 141. schůzi, konané dne 29.11.2021,
souhlasí
s návrhem dohody o narovnání mezi MČ Brno-střed a panem
[osobní údaj odstraněn] dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
doporučuje
ZMČ BS schválit uzavření dohody o narovnání mezi MČ Brno -střed
a panem
[osobní údaj odstraněn]
dle přílohy č. 1 tohoto
materiálu, s podmínkou úhrady dohodnuté částky a uzavření
dohody o narovnání, to vše nejpozději do 31.01.2022,
doporučuje
ZMČ BS vzít na vědomí, že uzavřením dohody o narovnání nebude
dotčen nárok na náhradu škody vůči ostatním obviněným a
ukládá
tajemníkovi ÚMČ BS zajistit zpracování a předložení materiálu
k projednání na zasedání ZMČ BS.
Termín: 08.12.2021
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská Jílková Komárek
pro

pro

pro

Kotěr
a
pro

Landa
pro

Mandát

Mencl

omluven omluven

Oulehlová

Schwab

Vaníček

pro

pro

pro

Dne 6. března 2020 byla ke Krajskému soudu v Brně předána
obžaloba Vrchního státního zastupitelství v Olomouci pobočky
Brno ve věci ovlivňování veřejných zakázek zadávaných:
1) Odborem investičním a správy bytových domů Úřadu městské
části Brno-střed,
2) Správou nemovitostí městské části Brno-střed.
Z obžaloby vyplývá, že obžalovaný Jiří Švachula založil
organizovanou zločineckou skupinu, která nejméně od listopadu
2014 do 7. března 2019:
- vybírala a sjednávala stavební společnosti, ochotné platit
úplatky za výhody poskytnuté v rámci budoucích zadávacích
řízení na stavební zakázky a
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- ovlivňovala a manipulovala zakázky zadávané přímo z úrovně
SNMČ tak, že vybírala úplatky od spřízněných podnikatelů za
provedené opravy a údržbu bytů a domů ve správě MČ BS.
Městská část Brno-střed uplatnila škodu ve výši 49.324.877,00
Kč v rámci trestního řízení. Řízení před soudem bylo zahájeno
u Krajského soudu v Brně v září 2020 a je vedeno pod sp. zn.
40 T 4/2020, přičemž dosud probíhá.
Škoda, kterou uplatnila MČ BS v rámci předmětného řízení,
vychází z odůvodnění a vyčíslení v obžalobě, přičemž byla
specifikována následovně:


Škoda MČ BS – část I. Úplatky za ovlivňování veřejných
zakázek na stavební práce (OISBD)

Výše škody 8.226.800,00 Kč bez DPH / 9.560.531,00 Kč s DPH.
Celková hodnota veřejných zakázek, ze kterých byly odváděny
úplatky je 130.373.915,00 Kč bez DPH.


Škoda MČ BS – část II. Úplatky od podnikatelů za opravy a
údržbu bytových domů (SNMČ)

Výše škody 23.936.218,44 Kč bez DPH / 27.526.651,21 Kč s DPH.
Celková výše fakturovaného plnění, ze kterého byly odváděny
úplatky je 159.574.789,59 Kč bez DPH.


Škoda MČ BS – část III. Neoprávněný prospěch
veřejných zakázek na stavební práce (OISBD)

firem

u

Výše škody 10.429.913,74 Kč bez DPH / 12.237.694,80 Kč s DPH.
Celková škoda byla vyčíslena na částku 49.324.877,00 Kč.
Jako pokračování výše uvedeného trestního řízení „STOKA“ bylo
před policejním orgánem pod č.j.
[OSOBNÍ ÚDAJ ODSTRANĚN] a
č.j. [osobní údaj odstraněn]
zahájeno další trestní stíhání
„STOKA II.“, v rámci kterého je obviněno dalších 28 osob, mezi
nimiž převažují dodavatelé oprav a údržby bytových domů pro
Správu nemovitostí MČ Brno-střed.
S deseti z těchto dodavatelů již byly uzavřeny dohody o
narovnání, jejichž uzavření schválilo ZMČ BS dne 14.04.2021,
usnesením ZMČ/2021/18/05.
Předmětem tohoto materiálu je projednání dalších dohod o
narovnání, jejichž návrh zpracoval JUDr. Zdeněk Odehnal,
advokát, který zastupuje MČ Brno-střed ve výše uvedených
trestních řízeních, a které tvoří přílohu č. 1 a č. 3 tohoto
materiálu.
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Účastníci č. 2 dohod o narovnání jsou policejním orgánem
Policie ČR NCOZ SKPV Expozitura Brno pod č.j.
[osobní údaj
odstraněn]
[osobní údaj odstraněn]
V dohodách o narovnání je specifikovaná mimo jiné částka
navrhovaná obviněnými za účelem narovnání.
Dohody o narovnání by byly uzavřeny pro účely event . odklonu
výše označeného trestního řízení ve smyslu ust. § 307 odst. 1
tr. řádu, resp. § 309 odst. 1 tr. řádu resp. pro účely event.
jednání o podmínkách dohody o vině a trestu.
Uzavřením dohod o narovnání by byly veškeré vztahy a veškerá
plnění odvozená od trestního stíhání obviněných, vedeného pod
č.j.
[OSOBNÍ ÚDAJ ODSTRANĚN] , považovány za vypořádané a
závazek obviněných k náhradě škody by zanikl. Toto by se
týkalo pouze obviněných, popř. obviněných osob, se kterými již
byly uzavřeny dohody o narovnání. Statutární město Brno,
městská část Brno-střed by mohla jako poškozený i nadále
uplatňovat škodu po ostatních obviněných a to společně a
nerozdílně.
Bližší vyjádření JUDr. Zdeňka Odehnala, advokáta, k procesu
uzavírání dohod o narovnání je přílohou č. 2 tohoto materiálu.
Projednání předložených dohod o narovnání spadá pod vyhrazenou
pravomoc zastupitelstva dle ust. § 85 písm. f) zákona o obcích
(obecní zřízení) („vzdání se práva a prominutí dluhu vyšší než
20.000 Kč“). Městská část Brno-střed uplatňuje jako poškozená
v trestním řízení náhradu škody v určité výši a druhá smluvní
strana dohody tuto skutečnost popírá, ovšem v rámci narovnání
vztahů je ochotna uhradit městské části Brno-střed na dosud
neprokázané škodě částku nižší, než činí částka uplatňované
náhrady škody. Uzavřením takové dohody o narovnání se pak
městská část Brno-střed předem vzdává případného nároku, který
tvoří rozdíl mezi uplatňovanou výší škody a navrhovanou
částkou, která je obsahem dohody o narovnání, popř. pohledávku
na náhradě škody v této výši promíjí. Na základě uvedeného
bude dohoda o narovnání předložena k projednání ZMČ Brnostřed.
Související usnesení:
 Usnesení ZMČ/2021/18/05 Dohody o narovnání v rámci trestního
řízení ve věci „STOKA II.“
ZMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 14.04.2021,
schvaluje
a/ uzavření dohody o narovnání mezi MČ Brno-střed a panem
[osobní údaj odstraněn]
dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
s podmínkou úhrady dohodnuté částky nejpozději při podpisu
dohody o narovnání a s podmínkou podpisu dohody o narovnání
nejpozději do 31.05.2021,
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b/ uzavření dohody o narovnání mezi MČ Brno-střed a panem
[osobní údaj odstraněn]
dle přílohy č. 2 tohoto materiálu,
s podmínkou úhrady dohodnuté částky nejpozději při podpisu
dohody o narovnání a s podmínkou podpisu dohody o narovnání
nejpozději do 31.05.2021,
c/ uzavření dohody o narovnání mezi MČ Brno-střed a panem
[osobní údaj odstraněn]
dle přílohy č. 3 tohoto materiálu,
s podmínkou úhrady dohodnuté částky nejpozději při podpisu
dohody o narovnání a s podmínkou podpisu dohody o narovnání
nejpozději do 31.05.2021,
d/ uzavření dohody o narovnání mezi MČ Brno-střed a panem
[osobní údaj odstraněn]
dle přílohy č. 4 tohoto materiálu,
s podmínkou úhrady dohodnuté částky nejpozději při podpisu
dohody o narovnání a s podmínkou podpisu dohody o narovnání
nejpozději do 31.05.2021,
e/ uzavření dohody o narovnání mezi MČ Brno-střed a panem
[osobní údaj odstraněn]
dle přílohy č. 5 tohoto materiálu,
s podmínkou úhrady dohodnuté částky nejpozději při podpisu
dohody o narovnání a s podmínkou podpisu dohody o narovnání
nejpozději do 31.05.2021,
f/ uzavření dohody o narovnání mezi MČ Brno-střed a panem
[osobní údaj odstraněn]
dle přílohy č. 6 tohoto materiálu,
s podmínkou úhrady dohodnuté částky nejpozději při podpisu
dohody o narovnání a s podmínkou podpisu dohody o narovnání
nejpozději do 31.05.2021,
g/ uzavření dohody o narovnání mezi MČ Brno-střed a panem
[osobní údaj odstraněn]
dle přílohy č. 7 tohoto materiálu,
s podmínkou úhrady dohodnuté částky nejpozději při podpisu
dohody o narovnání a s podmínkou podpisu dohody o narovnání
nejpozději do 31.05.2021,
h/ uzavření dohody o narovnání mezi MČ Brno-střed a panem
[osobní údaj odstraněn]
dle přílohy č. 8 tohoto materiálu,
s podmínkou úhrady dohodnuté částky nejpozději při podpisu
dohody o narovnání a s podmínkou podpisu dohody o narovnání
nejpozději do 31.05.2021,
i/ uzavření dohody o narovnání mezi MČ Brno-střed a panem
[osobní údaj odstraněn]
dle přílohy č. 9 tohoto materiálu,
s podmínkou úhrady dohodnuté částky nejpozději při podpisu
dohody o narovnání a s podmínkou podpisu dohody o narovnání
nejpozději do 31.05.2021,
j/ uzavření dohody o narovnání mezi MČ Brno-střed a panem
[osobní údaj odstraněn]
dle přílohy č. 10 tohoto materiálu,
s podmínkou úhrady dohodnuté částky nejpozději při podpisu
dohody o narovnání a s podmínkou podpisu dohody o narovnání
nejpozději do 31.05.2021,
bere na vědomí
že uzavřením dohod o narovnání nebude dotčen nárok na náhradu
škody vůči ostatním obviněným,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem výše
uvedených
dohod
o
narovnání a
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ukládá
OPO ÚMČ BS zajistit podpis a realizaci výše uvedených dohod o
narovnání.
Termín:
ihned
Hlasování: 36 pro, 0 proti, 8 se zdržel
Usnesení k bodu 5 bylo přijato.
 Usnesení ZMČ/2021/19/34 Dohoda o narovnání v rámci trestního
řízení ve věci “STOKA II.“
ZMČ BS na 19. zasedání, konaném dne 09.06.2021,
bere na vědomí
uzavření dohody o narovnání mezi MČ Brno-střed a panem
[osobní údaj odstraněn]
dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
s podmínkou úhrady dohodnuté částky nejpozději při podpisu
dohody o narovnání a s podmínkou podpisu dohody o narovnání
nejpozději do 31.07.2021,
bere na vědomí
že uzavřením dohody o narovnání nebude dotčen nárok na náhradu
škody vůči ostatním obviněným,
pověřuje
starostu
MČ Brno-střed
podpisem
výše
uvedené
dohody
o
narovnání a
ukládá
OPO ÚMČ BS zajistit podpis a realizaci výše uvedené dohody o
narovnání.
Termín:
ihned
Hlasování: 39 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Usnesení k bodu 36 bylo přijato.
 Usnesení ZMČ/2021/21/43 Dohoda o narovnání v rámci trestního
řízení ve věci "STOKA II."
ZMČ BS na 21. zasedání, konaném dne 15.09.2021,
revokuje
usnesení ZMČ/2021/19/34 schválené 19. ZMČ BS dne 09.06.2021 v
části: "s podmínkou úhrady dohodnuté částky nejpozději při
podpisu dohody o narovnání a s podmínkou podpisu dohody o
narovnání nejpozději do 31.07.2021",
schvaluje
uzavření dohody o narovnání mezi MČ Brno-střed a panem
[osobní
údaj odstraněn]
dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, s podmínkou
úhrady dohodnuté částky nejpozději při podpisu dohody o narovnání
a
s podmínkou
podpisu
dohody
o
narovnání
nejpozději
do
31.10.2021,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem výše uvedené dohody o narovnání a
ukládá
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OPO ÚMČ BS
narovnání.

zajistit

podpis a

realizaci výše

uvedené

dohody o

Termín:
ihned
Hlasování: 34 pro, 0 proti, 4 se zdržel
Usnesení k bodu 44 bylo přijato.
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Příloha materiálu č. 1

DOHODA O NAROVNÁNÍ
1) Statutární město Brno, městská část Brno-střed
IČ: 44992785
Dominikánská 2, Brno
jednající Ing. arch. Vojtěchem Menclem, starostou
právně zastoupen JUDr. Zdeňkem Odehnalem, advokátem,
se sídlem v Brně, Dřevařská 12
na straně jedné, dále též jako „účastník č. 1“, nebo též „poškozený“
a
2)

, nar.

, bytem

na straně druhé, dále též jako „účastník č. 2“, nebo též „obviněný“

uzavírají tímto níže uvedeného dne měsíce a roku
Dohodu o narovnání
dále též jako („Dohoda“)

I.
Prohlášení účastníků dohody o narovnání
1.
č.j.

Účastník č. 2 je policejním orgánem Policie ČR NCOZ SKPV Expozitura Brno pod

2.

Účastník č. 1 je v trestním řízení výše označeném poškozeným.

3.
Oba účastníci tuto dohodu uzavírají pro účely event. odklonu trestního řízení výše
označeného ve smyslu ust. § 307 odst. 1 tr. řádu, resp. § 309 odst. 1 tr. řádu.

II.
Stanoviska účastníků dohody (sporné skutečnosti)
1.
Mezi účastníky této dohody je sporné, zda a případně v jaké výši vznikla
poškozenému majetková či nemajetková újma, resp. zda a případně v jaké výši se na úkor
poškozeného obviněný bezdůvodně obohatil, resp. získal neoprávněný majetkový
prospěch.
Dále je mezi účastníky sporné, zda a případně jakým způsobem byla jednáním
účastníka č. 2 narušena pravidla veřejné soutěže při zadávání veřejných zakázek a jejich
realizace.
2.
Účastník č. 1 tvrdí, že v souladu s podstatou trestního stíhání označeného v čl. I.
bod. 1 této dohody byla
odpovídá skutkovému výroku uvedenému v usnesení
policejního orgánu dle § 160 odst. 1, resp. dle § 161 odst. 1, 5 tr. řádu vydaných v trestním
řízení označeném v čl. I. bod 1. této dohody.
3.

Účastník č. 2 tvrdí, že v souladu s jeho obhajobou ve skutečnosti

III.
Narovnání
1.
II.

Poškozený a obviněný se dohodli tak, že jako narovnání vztahů specifikovaných v čl.
této dohody zaplatí obviněný poškozenému částku
Kč, slovy:
, a to prostřednictvím účtu č. 43-8044220247/0100
vedeného u Komerční banky, a. s., variabilní symbol
. Předmětnou částku
poškozený přijímá.
IV.
Závěrečná ustanovení

1.
Oba účastníci této dohody, poškozený a obviněný, prohlašují, že souhlasí
s případným postupem příslušného státního zástupce podle § 307, resp. § 309 tr. řádu.
Ostatní podmínky vedle podmínky označené v čl. III. bod 1 této dohody ponechávají na
úvaze státního zástupce.
2.
Oba účastníci této dohody považují jejím obsahem za vypořádané veškeré vztahy a
veškerá plnění odvozená od trestního stíhání obviněného označeného v čl. I. bod 1. této
dohody.
3.
Účastníci dohody prohlašují, že tuto dohodu uzavírají svobodně, vážně, určitě,
prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz
toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.
4.
Dohoda nabývá platnosti jejím schválením na zasedání Zastupitelstva městské části
Brno-střed a účinnosti dnem podpisu oběma účastníky.
5.
Dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a
účastníci obdrží každý po jednom vyhotovení.
6.
Veškeré změny či doplňky k této dohodě lze činit pouze za souhlasného projevu
vůle obou účastníků dohody, a to samostatnými, číslovanými a písemnými dodatky k ní.
7.
Účastníci dohody tímto souhlasně prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou
způsobilost k právům a povinnostem a právním úkonům, a že jim nejsou známy
skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci této dohody o narovnání.
8.
Účastníci dohody prohlašují, že obsah této dohody předem projednali, tuto dohodu
si řádně a pozorně přečetli, s jejím obsahem souhlasí a neshledávají jakékoliv důvody
vylučující tuto dohodu uzavřít.

V Brně dne ………………..

V Brně dne ………………..

…………………………….

…………………………….

poškozený

obviněný

Příloha materiálu č. 2

JUDr. Zdeněk Odehnal
advokát
Brno, Dřevařská 12

č. osv. ČAK 3031

DS ynrgqwa

tel.

mail

V Brně dne 18.3.2021
Úřad městské části Brno – střed
___________________________
K rukám tajemníka Bc. Petra Štiky
Věc:

STOKA II.
- Hodnocení procesu uzavírání dohod s obviněnými dle § 307 tr. řádu

Vážený pane tajemníku,
v souladu s naší dohodou a v souladu se závěry našich dosavadních rámcových jednání
jsem Vám odeslal poslední návrhy dohod s dosud mi známými obviněnými v kauze STOKA II.
(„živnostníci“) vedené policejním orgánem brněnské expozitury NCOZ PČR, jejichž obhájci mě
v této souvislosti oslovili.
Z textů dohod, které máte nyní k dispozici seznáte, že tyto dohody nemají identickou
„šablonu“, zejména co do výše plnění, která jednotliví obvinění nabízejí.
Neprovedl jsem žádný statistický výpočet,
Tyto částky logicky ve většině případů nekorespondují s částkami, které v usnesení o
zahájení trestního stíhání policejní orgán paušálně stanovil na počátku vyšetřování prostým
statistickým výpočtem vycházejícím z celkového objemu zakázek, které ten či onen živnostník za
sledované období realizoval ve prospěch ÚMČ, a to na základě „klíče“, o kterém opět paušálně
vypovídají někteří ze spolupracujících obviněných (např. obv.
, apod.).
Obhajoba těch obviněných, kteří se neztotožňují se závěry policejního orgánu, je vesměs
podložena
Také ti obvinění, kteří závěr policejního orgánu v podstatě nerozporují, zastávají
stanovisko,

Jak jsem Vás průběžně informoval, situaci i procesní postavení ÚMČ jako poškozeného
v adhezním řízení

Na tomto místě je třeba navíc zdůraznit, že

Poznámka zpracovatele: Osobně z hlediska dlouholetých praktických zkušeností, na základě osobní účasti všech
různých formálních i neformálních jednání, kterých jsem se zúčastnil – bez ohledu na pojmosloví používané ať už
orgány činnými v trestním řízení nebo obhajobou (případně v mediálním prostoru)
Pokud to z mého dosavadního přístupu k zastoupení ÚMČ, z mých dosavadních
praktických kroků, resp. z předchozího textu organicky nevyplynulo, pak tedy schválení
předložených dohod doporučuji.
Jsem pochopitelně připraven zúčastnit se jednání příslušných orgánů, v jejichž kompetenci
je projednání dalšího postupu a osobně vysvětlit problematiku či zodpovědět konkrétní dotazy.
Podávám tuto zprávu a jsem s pozdravem
JUDr. Zdeněk Odehnal v. r.
advokát

Příloha materiálu č. 3

DOHODA O NAROVNÁNÍ
1)

Statutární město Brno, městská část Brno-střed
IČ: 44992785
Dominikánská 2, Brno
Jednající Ing. arch. Vojtěchem Menclem, starostou
právně zastoupeno JUDr. Zdeňkem Odehnalem, advokátem, se sídlem v Brně,
Dřevařská 12
na straně jedné, dále též jako „účastník č. 1“, nebo též „poškozený“

a
2)

, nar.

, bytem

,

právně zastoupen JUDr. Eduardem Pavlíkem, advokátem se sídlem v Brně,
Staňkova 103/18, 602 00 Brno,
na straně druhé, dále též jako „účastník č. 2“, nebo též „obviněný“

uzavírají tímto níže uvedeného dne měsíce a roku

Dohodu o narovnání
dále též jako („Dohoda“)
I.
Prohlášení účastníků dohody o narovnání
1. Účastník č. 2 je policejním orgánem Policie ČR NCOZ SKPV Expozitura Brno pod
č.j.

2. Proti tomuto Usnesení podal obviněný dne 12.09.2021 Stížnost, kde zejména uvádí, že
.
.

3. Účastník č. 1 je v trestním řízení výše označeném poškozeným.
4. Oba účastníci tuto dohodu uzavírají pro účely event. odklonu trestního řízení výše
označeného ve smyslu ust. § 307 odst. 1 tr. řádu, resp. § 309 odst. 1 tr. řádu.
II.
Stanoviska účastníků dohody (sporné skutečnosti)
1. Mezi účastníky této dohody je sporné, zda a případně v jaké výši vznikla
poškozenému majetková či nemajetková újma, resp. zda a případně v jaké výši se na
úkor poškozeného obviněný bezdůvodně obohatil, resp. získal neoprávněný majetkový
prospěch.
Dále je mezi účastníky sporné, zda a případně jakým způsobem byla jednáním
účastníka č. 2 narušena pravidla veřejné soutěže při zadávání veřejných zakázek a
jejich realizace.
2. Účastník č. 1 tvrdí, že v souladu s podstatou trestního stíhání označeného v čl. I. bod
1. této dohody byla
odpovídá skutkovému výroku uvedenému v usnesení policejního
orgánu dle § 160 odst. 1, resp. dle § 161 odst. 1, 5 tr. řádu vydaných v trestním řízení
označeném v čl. I. bod 1. této dohody.
3. Účastník č. 2 tvrdí, že v souladu s jeho obhajobou ve skutečnosti

Dále účastník č. 2 tvrdí, že

III.
Narovnání
1.

Poškozený a obviněný se dohodli tak, že jako narovnání vztahů specifikovaných v čl. II.
této dohody zaplatí obviněný poškozenému částku
Kč, slovy:
, a to prostřednictvím účtu č. 43-8044220247/0100, vedeného u
Komerční banky, a.s., VS:
. Předmětnou částku poškozený přijímá.
IV.
Závěrečná ustanovení

1. Oba účastníci této dohody, poškozený a obviněný, prohlašují, že souhlasí s případným
postupem příslušného státního zástupce podle § 307, resp. § 309 tr. řádu. Ostatní podmínky
vedle podmínky označené v čl. III. bod 1 této dohody ponechávají na úvaze státního
zástupce.
2. Oba účastníci této dohody považují jejím obsahem za vypořádané veškeré vztahy a veškerá
plnění odvozená od trestního stíhání obviněného označeného v čl. I. bod 1. této dohody.
3. Účastníci dohody prohlašují, že tuto dohodu uzavírají svobodně, vážně, určitě, prosti
jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho
připojují níže své vlastnoruční podpisy.

4. Dohoda nabývá platnosti jejím schválením na zasedání Zastupitelstva městské části
Brno-střed a účinnosti dnem podpisu oběma účastníky.
5. Dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a
účastníci obdrží každý po jednom vyhotovení.
6. Veškeré změny či doplňky k této dohodě lze činit pouze za souhlasného projevu vůle obou
účastníků dohody, a to samostatnými, číslovanými a písemnými dodatky k ní.
7. Účastníci dohody tímto souhlasně prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost
k právům a povinnostem a právním úkonům, a že jim nejsou známy skutečnosti, které by
vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci této dohody o narovnání.
8. Účastníci dohody prohlašují, že obsah této dohody předem projednali, tuto dohodu si řádně
a pozorně přečetli, s jejím obsahem souhlasí a neshledávají jakékoliv důvody vylučující
tuto dohodu uzavřít.

V Brně dne ………………..

V Brně dne ………………..

poškozený

obviněný




