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Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích v
platném znění.

Zpráva na 30. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 19.09.2018

Návrh dohody o narovnání - Lidická 698/15
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
Příloha č. 1 - dohoda o narovnání
Příloha č. 2 - původní návrh dohody o narovnání
Příloha č. 3 - žaloba 219 C 39/2011
Příloha č. 4 - protinávrh žalovaných
Příloha č. 5 - žaloba 230 C 115/2015
Příloha č. 6 - protokoly o jednání

Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Plechlová Jana, Mgr. - právník

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
schvaluje
Dohodu o narovnání s manželi
[osobní údaj odstraněn]
a
[osobní údaj odstraněn] ve znění předloženém v Příloze č. 1 a
ukládá
OPO ÚMČ BS postupovat v soudních sporech vedených u Městského
soudu v Brně pod sp. zn. 219 C 39/2011, sp. zn. 230 C 115/2015
a sp. zn. 19 C 107/2014 v souladu s přijatým usnesením.
Důvodová zpráva:
Shrnutí případu
Manželům [osobní údaj odstraněn] (dále jen „Žadatelé“) byl
ze strany MČ Brno-střed přidělen k užívání byt č.
[osobní
údaj odstraněn] , nacházející se ve
[osobní údaj odstraněn]
podlaží domu na ul. Lidická 698/15, sestávajícího se ze 4
pokojů, kuchyně a příslušenství. Tento byt byl určen k opravě
vlastním nákladem. Za tímto účelem byla s Žadateli podepsána
nájemní smlouva po dobu oprav ze dne 28.05.2007, kterým byl
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sjednán nájem na dobu určitou do 30.06.2007. Následně byly
uzavřeny ještě dvě další nájemní smlouvy na dobu určitou,
poslední s účinností do 30.04.2008. Dle těchto nájemních smluv
byli Žadatelé povinni hradit pouze provizorní nájemné ve výši
339,- Kč za měsíc (100,- Kč čisté nájemné + zálohy na služby
ve výši 239,- Kč). Žadatelé uzavřeli po přidělení bytu na
opravu vlastním nákladem rovněž inominátní smlouvu, jejímž
předmětem byla konkretizace oprav bytu, spočívající ve výměně
oken v celém bytě. Jiné opravy nebyly mezi stranami sjednány a
tedy ze strany MČ Brno-střed ani odsouhlaseny. Celková
odhadovaná výše této investice pak činila 300.000,- Kč.
Smlouva
byla
uzavřena
na
dobu
určitou
s účinností
do
31.12.2007. Okna byla Žadateli skutečně vyměněna, nicméně
v bytě byly bez vědomí MČ Brno-střed provedeny rovněž další
opravy a stavební úpravy, nad rámec uzavřené smlouvy.
Žadatelům
byla
následně
k podpisu
předložena
nájemní
smlouva, která již v rámci navrhovaného nájemného zohledňovala
MČ Brno-střed provedené opravy v bytě. MČ Brno-střed v této
nájemní smlouvě zohledňovala mj. nejen dříve schválené opravy
(tj. výměnu oken), ale rovněž i některé jiné provedené opravy,
ke kterým byli Žadatelé schopni doložit bytovému správci
faktury. Celkově tak byly ze strany MČ Brno-střed uznány
Žadatelům náklady ve výši 421.534,- Kč. Předložená nájemní
smlouva opravy v této výši reflektovala s tím, že po dobu
účinnosti této nájemní smlouvy měli Žadatelé platit pouze
snížené nájemné, čímž mělo dojít k umoření vložených investic.
Délka smlouvy byla vypočtena na 56 měsíců, tj. do listopadu
2012. Následně měla být uzavřena již zcela standardní nájemní
smlouva s nájemným v běžné výši. Tuto nájemní smlouvu nicméně
odmítli Žadatelé podepsat s odůvodněním, že byt je v dané
chvíli neobyvatelný, mj. z důvodu prováděné rekonstrukce půdní
vestavby (situované nad bytem Žadatelů), v důsledku které
podle nich do bytu opakovaně zatékalo. Žadatelé požadovali
vyhotovení znaleckého posudku, prokazující poškození jejich
zatepleného stropu a elektroinstalace vedoucí v tomto stropě.
Tehdejší bytový správce Ager, spol. s.r.o. následně skutečně
nechal znalecký posudek vypracovat (zpracovatel Ing. Vítězslav
Dominik), přičemž tento posudek neshledal poškození dřevěné
konstrukce, tepelné izolace, ani elektroinstalace (patrné jsou
pouze špinavé mapy na původním a nyní zakrytém omítnutém
podhledu a na několika místech sádrokartonového podhledu,
který však ještě nebyl opatřen malbou). Žadatelé rovněž
nesouhlasili
s
podpisem
inominátní
smlouvy,
která
by
pokrývala veškeré opravy provedené v bytě, jelikož jimi
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požadovaná částka investic, kterou nebyly schopni věrohodně
doložit, značně převyšovala výše uváděnou částku 421.534,- Kč
(Žadatelé požadovali částku 1.063.834,- Kč).
Přestože Žadatelé nájemní smlouvu nepodepsali, i nadále
předmětný byt užívali. Na Žadatele byla proto podána žaloba o
vyklizení předmětného bytu, která byla Městským soudem v Brně
shledána jako důvodná a byt byl následně ke dni 20.05.2015
exekučně vyklizen (Žadatelé během následujících soudních sporů
uváděli, že byt fakticky opustili již v únoru 2014, nicméně
byt nebyl z jejich strany nikdy řádně předán a dle judikatury
NS ČR byl tedy i nadále Žadateli užíván). Po celou dobu
užívání bytu pak Žadatelé hradili měsíčně pouze částku 339,Kč, odpovídající původnímu sníženému nájemnému po dobu oprav a
službám.
V listopadu
2012
se
žadatelům
umořila
částka
421.534,- Kč, odpovídající schváleným vloženým investicím do
oprav bytu, a od měsíce prosince 2012 byla Žadatelům měsíčně
účtována vždy částka odpovídající běžnému nájemnému. Mezitím
byla dne 07.03.2011 k Městskému soudu v Brně podána žaloba
o zaplacení částky 175.889,- Kč, která byla následně dvakrát
rozšířena až na konečnou částku jistiny ve výši 538.205,- Kč
(žaloba a obě rozšíření tvoří Přílohu č. 3 tohoto materiálu,
protokoly z jednání v rámci tohoto sporu pak Přílohu č. 6
tohoto materiálu). Řízení v této věci je vedeno pod sp. zn.
219 C 39/2011, přičemž po několika proběhnuvších jednáních
(mj. se soud rozhodl navštívit samotný byt a podívat se na
zatečení, které dle protokolu prakticky není okem viditelné)
soud dospěl k závěru, že Žadatelé zřejmě nebudou v této věci
úspěšní a budou muset MČ Brno-střed něčeho uhradit, přičemž
výši této úhrady chce soud stanovit znaleckým posudkem. Soud
nicméně účastníky sporu upozornil na zvýšené náklady s tím
spojené a vyzval je k mimosoudnímu jednání, jehož výsledkem je
dohoda
o
narovnání,
předkládaná
v Příloze
č. 1
tohoto
materiálu. Dohoda o narovnání ve znění dle Přílohy č. 1
materiálu byla schválena Komisí legislativní a organizační na
jejím 46. zasedání a Radou MČ Brno-střed na její 199. schůzi s
doporučením ZMČ BS dohodu v předloženém znění schválit.
V rámci řízení vedeného pod sp. zn. 219 C 39/2011 pak
Žadatelé vznesli protinávrh, kterým po MČ Brno-střed požadují
úhradu částky 1.123.034,- Kč z titulu investic vložených do
rekonstrukce předmětného bytu. Tento protinávrh byl soudem
vyloučen k samostatnému projednání a v současnosti je u
Městského soudu v Brně veden pod sp. zn. 19 C 107/2014 řízení je v současnosti přerušeno, čeká se na výsledek řízení
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sp. zn. 219 C 39/2011 (protinávrh žalovaných tvoří Přílohu č.
4 tohoto materiálu). Pouze na okraj zpracovatel uvádí, že
Žadateli požadovaná částka vůbec nereflektuje skutečnost, že
v částce 421.534,- Kč již MČ Brno-střed investice uhradila,
jelikož o tyto ponížila sumu bezdůvodného obohacení, kterou
po Žadatelích v rámci soudních sporů požaduje. Tato informace
opakovaně zazněla i u soudu, Žadatelé nicméně na tuto
skutečnost nijak nereagovali.
Ze strany MČ BS byla podána ještě další žaloba o zaplacení
částky 265.523,- Kč s přísl. (ve výše uvedeném řízení 219 C
39/2011 již soud rozšíření žaloby nevyhověl, bylo tedy nutné
podat žalobu novou). Tato je vedena pod sp. zn. 230 C 115/2015
a tvoří Přílohu č. 5 tohoto materiálu. V této věci doposud
nebylo zahájeno řízení. Jelikož věc je ve své podstatě
prakticky totožná s řízením sp. zn. 219 C 39/2011, lze v této
věci očekávat i obdobný průběh.
Důvod žádosti o uzavření dohody o narovnání
Jak je popsáno i v samotné dohodě o narovnání, Žadatelé jsou
dle jejich sdělení nemajetní, nevlastní žádný nemovitý ani
movitý majetek a o jejich špatné finanční situaci svědčí i to,
že v řízení před soudem splnili podmínky pro poskytnutí
bezplatné právní pomoci a byl jim ustanoven advokát ex offo.
K pokusu o mimosoudní dohody Žadatelé přistoupili poté, co
soud v řízení vedeném u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 219
C 39/2011 naznačil, že budou muset MČ Brno-střed něco uhradit
a že vypracováním znaleckého posudku vzrostou náklady řízení o
další částku, kterou budou pravděpodobně povinni zaplatit.
Taková situace by byla pro Žadatele finančně neúnosná,
v případě neúspěchu ve výše uvedených sporech by proto
Žadatelé dle jejich sdělení museli požádat o společné
oddlužení
manželů.
Původně
předkládaný
návrh
dohody
o
narovnání (viz Příloha č. 2 tohoto materiálu) posuzovala
Komise legislativní a organizační na svém 43. zasedání,
konaném dne 7. 3. 2018 a následně o něm rozhodla Rada městské
části Brno-střed na své 181. schůzi, konané dne 19.03.2018,
tak, že nesouhlasila s uzavřením Dohody o narovnání s Žadateli
ve znění předloženém v Příloze č. 2 tohoto materiálu a uložila
Odboru právnímu a organizačnímu ÚMČ BS vést další mimosoudní
jednání s Žadateli za účelem dosažení dohody v rozsahu
přijatelném pro městskou část Brno střed s podmínkou úhrady
dohodnuté částky bez splátek.
Odbor právní a organizační ÚMČ BS tedy v souladu s výše
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uvedeným usnesením RMČ BS kontaktoval Žadatele, přičemž
následné
vyjednávání
vedlo
k tomu,
že
Žadatelé
jsou
v současnosti ochotni uhradit celou částku naráz (tj. bez
splátek), nicméně výše částky je již dle jejich slov na
maximální
možné
výši.
Do
dohody
byly
následně
rovněž
zapracovány připomínky, které měla Komise legislativní a
organizační k původnímu znění dohody, přepracovaný byl zejména
čl. 2 (např. doplnění ust. o soudním smíru a uznání celkového
dluhu ze strany Žadatelů pro případ insolvenčního řízení,
upravení zpětvzetí žalob, atd.).
Závěr
Vzhledem k případnému vypracování znaleckého posudku nelze
spolehlivě odhadnout, nakolik bude znalcem odhadnuta výše
obvyklého nájemného v daném bytě (znalec bude muset mj.
přihlédnout rovněž ke stavu bytu v dané době, což bude dle
názoru zpracovatele velmi obtížné). Lze nicméně odhadovat, že
ve sporech vedených pod sp. zn. 219 C 39/2011 a sp. zn. 230 C
115/2015 by měla být městská část z větší části úspěšná. Co se
týče protinávrhu Žadatelů, který byl vyloučen k samostatnému
projednání, domníváme se, že minimálně ve výši 421.534,- Kč by
Žadatelé neměli být úspěšní, jelikož v této částce byl již
dluh umořen na nájemném. Ve zbylé částce nebyly opravy MČ
Brno-střed odsouhlaseny, Žadatelé navíc některé z nich nejsou
schopni doložit fakturami. Faktem nicméně je, že k určitému
zhodnocení bytu s největší pravděpodobností došlo, v této
chvíli lze však jen těžko odhadovat, jak bude míra zhodnocení
bytu posuzována soudem.
Je rovněž otázkou, zda bude v případě vítězství ve zmíněných
sporech následně dosaženo alespoň částečného vymožení dluhu, a
to s ohledem na špatnou finanční situaci žalovaných, kteří si
podle svých slov budou na případnou úhradu částky dohodnuté
v dohodě o narovnání muset sjednat půjčku. Dle názoru OPO ÚMČ
BS je předkládaná verze dohody o narovnání nejzazší možný
kompromis, který jsou žadatelé schopni akceptovat.

Stanoviska dotčených orgánů:
Rada městské části Brno-střed
Usnesení RMČ/2018/199/82 Návrh dohody o narovnání - manželé
[osobní údaj odstraněn]
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RMČ BS na 199. schůzi, konané dne 09.07.2018,
souhlasí
s uzavřením Dohody o narovnání s manželi
odstraněn] ve znění předloženém v Příloze č. 1,

[osobní

údaj

doporučuje
ZMČ BS schválit Dohodu o narovnání s manželi
[osobní údaj
odstraněn] ve znění předloženém v Příloze č. 1 a
ukládá
Odboru právnímu a organizačnímu ÚMČ BS předložit materiál na
nejbližší zasedání ZMČ BS.

Termín: 31.08.2018
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
omluven

Bořecký
pro

Butula
omluven

Doležel
omluven

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro

Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
omluven

Schwab
omluven

Švachula
pro

Komise legislativní a organizační
Usnesení č. KLO.46.04
Komise legislativní a
konaném dne 6. 6. 2018,

organizační

na

svém

46.

zasedání,

souhlasí
s uzavřením Dohody o narovnání s manželi
[osobní údaj
odstraněn]
ve znění předloženém v Příloze č. 1 z hlediska
právního se změnou v čl. 4 bod 4.3. doplnit na konec první
věty text: „, a to s jedinou výjimkou: pokud by Nájemníci v
době tří let od uzavření této dohody nabyly částku vyšší jak
300.000,- za jeden rok (každý zvlášť) nebo dohromady částku
vyšší celkem jak 500.000,Kč (tzn. přestali by být
nemajetní), zavazují se to, co tyto částky převyšuje, užít
bezprostředně na úhradu původního dluhu (tzn. tyto platby se
nepočítají na úhradu částky 401.864 Kč, ale na dluh v rozmezí
401.864 Kč až 803.728 Kč), a to až do celkové výše 803.728 Kč.
Čl. 2 bod 2.4. zůstává tímto nedotčen.“
Hlasování:
přijato.
Dumbrovská
zdržela se

3

Bartík
zdržel se

pro,
Cinka
zdržel se
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proti,
Čermák
zdržel se

8

Drdla
pro

zdržel
Knob
pro

se,

Lastovecká
zdržela se

usnesení

Řepa
zdržel se

Sedláková
zdržela se

nebylo
Vaňková
zdržela se

6

Závodský
pro

Usnesení č. KLO.46.05
Komise legislativní a
konaném dne 6. 6. 2018,
souhlasí
s uzavřením
odstraněn]
právního.
Hlasování:
přijato.

organizační

na

svém

Dohody o narovnání s manželi
ve znění předloženém v Příloze
11

pro,

0

proti,

0

zdržel

46.

zasedání,

[osobní údaj
č. 1 z hlediska

se,

usnesení

bylo

Dumbrovská

Bartík

Cinka

Čermák

Drdla

Knob

Lastovecká

Řepa

Sedláková

Vaňková

Závodský

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

Usnesení č. KLO.46.06
Komise legislativní a
konaném dne 6. 6. 2018,

organizační

na

svém

46.

zasedání,

doporučuje
RMČ BS doporučit ZMČ BS schválit Dohodu o narovnání s manželi
[osobní údaj odstraněn] ve znění předloženém v Příloze č. 1.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 2 zdržel se, usnesení bylo přijato.
Dumbrovská

Bartík

Cinka

Čermák

Drdla

Knob

Lastovecká

Řepa

Sedláková

Vaňková

Závodský

pro

pro

pro

pro

pro

zdržel se

pro

pro

pro

pro

zdržel se

Rada městské části Brno-střed
Usnesení RMČ/2018/181/32 Návrh dohody o narovnání – manželé
[osobní údaj odstraněn]
RMČ BS na 181. schůzi, konané dne 19.03.2018,
nesouhlasí
s uzavřením Dohody o narovnání s manželi
[osobní
odstraněn] ve znění předloženém v Příloze č. 1 a

údaj

ukládá
Odboru právnímu a organizačnímu ÚMČ BS vést další mimosoudní
jednání s manželi [osobní údaj odstraněn] za účelem dosažení
dohody v rozsahu přijatelném pro městskou část Brno-střed s
podmínkou úhrady dohodnuté částky bez splátek.
Termín: ihned
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík

Bořecký

Butula
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Doležel

Dumbrovská

Dvořák

Flamikov
á

Landa

Oplatek

Schwab

Švachula

7

pro

pro

pro

pro

pro

omluven

pro

pro

omluven

pro

pro

Komise legislativní a organizační
Usnesení č. KLO.43.05
Komise legislativní a
konaném dne 7. 3. 2018,

organizační

na

svém

43.

nesouhlasí
s uzavřením Dohody o narovnání s manželi
odstraněn] ve znění předloženém v Příloze č. 1.

zasedání,

[osobní

údaj

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 1 zdržel se, usnesení bylo přijato.
Dumbrovská
pro

Bartík
pro

Cinka
pro

Čermák
zdržel
se

Drdla
pro

Knob
pro

Lastovecká
omluvena

Řepa
pro

Sedláková
pro

Vaňková
pro

Závodský
pro

Usnesení č. KLO.43.06
Komise legislativní a
konaném dne 7. 3. 2018,

organizační

na

svém

43.

zasedání,

doporučuje
RMČ BS vést další mimosoudní jednání za účelem dosažení dohody
v rozsahu přijatelném pro MČ BS.
Hlasování:
přijato.
Dumbrovská
zdržela se

Bartík
zdržel
se

4

pro,

Cinka
pro

0

Čermák
zdržel
se

proti,

Drdla
pro

6

Knob
pro

zdržel

Lastovecká
omluvena

se,

Řepa
zdržel
se

usnesení

Sedláková
zdržela
se

Vaňková
zdržela
se

nebylo

Závodský
pro

Usnesení č. KLO.43.07
Komise legislativní a
konaném dne 7. 3. 2018,

organizační

na

svém

43.

zasedání,

doporučuje
RMČ BS vést další mimosoudní jednání za účelem dosažení dohody
v rozsahu přijatelném pro MČ BS s podmínkou úhrady dohodnuté
částky beze splátek.
Hlasování: 6 pro, 1 proti, 3 zdržel se, usnesení bylo přijato.
Dumbrovská
pro

Bartík
pro

Cinka
pro

Vytvořeno 12.09.2018 13:44:39

Čermák
proti

Drdla
zdržel
se

Knob
zdržel
se

Lastovecká
omluvena

Řepa
pro

Sedláková
pro

Vaňková
pro

Závodský
zdržel
se

8

Usnesení č. KLO.43.08
Komise legislativní a
konaném dne 7. 3. 2018,
doporučuje
RMČ BS doporučit ZMČ
manželi [osobní údaj
v Příloze č. 1.

organizační

BS neschválit
odstraněn]

na

svém

43.

zasedání,

Dohodu o narovnání s
ve znění předloženém

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 1 zdržel se, usnesení bylo přijato.
Dumbrovská
pro

Bartík
pro

Cinka
pro

Vytvořeno 12.09.2018 13:44:39

Čermák
zdržel
se

Drdla
pro

Knob
pro

Lastovecká
omluvena

Řepa
pro

Sedláková
pro

Vaňková
pro

Závodský
pro

9

Dohoda o narovnání sporných práv a povinností
v souladu s ustanovením § 1903 a následující zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx
oba trvale bytem: xxxxxxxxxxxxx
(dále jen „Nájemci“)
a
Statutární město Brno, městská část Brno - střed
se sídlem: Dominikánská 2, Brno
IČO: 44992785
zastoupena: starostou Bc. Martinem Landou
(dále jen „Pronajímatel“)
uzavírají v souladu s ustanovením § 1903 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

dohodu o narovnání sporných práv a povinností
1.
Úvodní ustanovení
1.1.

Dne 18.02.2008 uzavřel pan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nájemní smlouvu po dobu oprav, na základě které
se manželé xxxxxxxxxxx stali společnými nájemci bytu č. x umístěného ve x. podlaží domu v Brně, ulici Lidická
č.o. 15, č.p. 697, který je součástí pozemku par. č. 1448 v k. ú. Veveří, zapsaném na LV č. 10001 vedeném pro
katastrální území Veveří a obec Brno vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální
pracoviště Brno-město a to na dobu určitou do 30.04.2008 s tím, že nájemci byli povinni uvedený byt na
vlastní náklady rekonstruovat Pronajímatelem odhadovanou částkou 300.000 Kč. Ocenění nutných
provedených nákladů na rekonstrukci Pronajímatelem ve výši 300.000 Kč se ukázalo jako značně
podhodnocené a celková částka, kterou byli Nájemci nuceni na rekonstrukci nakonec vynaložit, činí dle tvrzení
Nájemníků celkem částku 1.063.834 Kč. Pronajímatel uznal Nájemců z této částky pouze částku 421.534 Kč.
Nájemci odmítli podepsat Pronajímatelem předloženou řádnou nájemní smlouvu od 01.05.2008 do
30.11.2012, protože nesouhlasili s výší nájemného, a proto předmětný byt užívali od 01.05.2008
neoprávněně. Byt byl nakonec vyklizen na základě výkonu rozhodnutí vyklizením bytu, který byl veden pod
sp. zn. 66E 147/2014 a v rámci kterého byl byt soudně vyklizen dne 20.05.2015. Pronajímatel podal na
Nájemce žaloby na zaplacení dlužného nájemného s příslušenství u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 219C
39/2011 – není pravomocně skončena a sp. zn. 230C 115/2015 – dosud neproběhlo první jednání.
Pronajímatel požaduje po Nájemcích zaplacení jistiny 803.728 Kč s příslušenstvím ve výši 278.883,57 Kč dle
vyúčtování ke dni 01.04.2018, celkem tedy požaduje Pronajímatel po Nájemcích ke dni 01.04.2018 částku ve
výši 1.082.611,57 Kč. Tato výše jistiny s příslušenstvím vypočítaná Pronajímatelem je do dnešního dne mezi
stranami sporná a její výši má stanovit znalecký posudek, který nechá vypracovat soud, jak bylo stranám
avizováno na posledním jednání. V rámci řízení sp. zn. 219C 39/2011 byl Nájemci vznesen protinávrh, kterým
po Pronajímateli požadovali úhradu částky 1.123.034 Kč z titulu investic vložených do rekonstrukce
předmětného bytu. Pronajímatel se zaplacením této částky nesouhlasí, jelikož má za to, že v částce 421.534
Kč byly již investice uznány a umořeny ve formě nájemného, ve zbývající částce pak chybí souhlas
Pronajímatele s provedením rekonstrukce, které tak byly dle názoru Pronajímatele provedeny neoprávněně.
Tento protinávrh byl vyloučen k samostatnému projednání a v současnosti je u Městského soudu v Brně
veden pod sp. zn. 19C 107/2014.

1.2.

Nájemci prohlašují, že jsou nemajetní, nevlastní žádný nemovitý ani movitý majetek. O jejich špatné finanční
situaci svědčí dle jejich názoru i to, že v řízení před soudem splnili podmínky pro poskytnutí bezplatné právní
pomoci a byl jim ustanoven advokát ex offo. Případný odsuzující rozsudek by znamenal, že by museli požádat
o společné oddlužení manželů.

2.
Narovnání vzájemných závazků
2.1. Podle § 1903 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mohou dohodou o narovnání účastníci
upravit práva mezi nimi sporná nebo pochybná. S cílem nenavyšování dalších nákladů, které by stranám této
dohody vznikly v souvislosti s pokračováním v soudních sporech a zajištění co nejvyšší výtěžnosti s ohledem
na případné oddlužení Nájemníků, narovnávají smluvní strany touto dohodou své shora specifikované sporné
vztahy způsobem sjednaným níže.
2.2. Smluvní strany se dohodly, že Nájemci společně a nerozdílně uhradí Pronajímateli z celkové dlužné částky
jistiny s příslušenstvím uvedené v článku 1, bodě 1.1. této dohody na účet Pronajímatele č. 438044220247/0100, VS 2069800006 částku ve výši 401.864 Kč, a to do 30 dnů ode dne právní moci usnesení,
kterým bude schválen soudní smír dle čl. 2, bodu 2.3 této dohody.
2.3. Smluvní strany se dohodly, že předmět dohody o narovnání, uvedený v článku 2, bodu 2.2., do 30 dnů od
uzavření této dohody navrhnou soudu ke schválení formou soudního smíru, a to v rámci soudního řízení
vedeného u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 219C 39/2011.
2.4. Bez ohledu na výše uvedené (stejně jako na obsah soudního smíru dle článku 2, bodu 2.3.) se smluvní strany
dohodly, že v případě, že u kteréhokoli z Nájemníků bude do doby, než bude Pronajímateli uhrazena částka
sjednaná článkem 2, bod 2.2. ve výši 401.864 Kč, zjištěn úpadek, má se za to, že Pronajímatel má za Nájemci
celkovou pohledávku ve výši 803.728 Kč s příslušenstvím 278.883,57 Kč dle vyčíslení dlužné částky ke dni
01.04.2018, poníženou o úhrady provedené v mezidobí Nájemníky. Do insolvenčního řízení je tedy
Pronajímatel oprávněn uplatnit částku 803.728 Kč s příslušenstvím 278.883,57 Kč, jako by nebylo mezi
smluvními stranami uzavřeno narovnání v článku 2, odst. 2.2. této dohody, přičemž Nájemníci jen pro tento
účel uznávají tyto finanční částky co důvodu i výše. Stejné platí i pro případ, že by kterýkoli z Nájemců požádal
o oddlužení – v takovém případě se Nájemníci zavazují zařadit mezi své závazky rovněž celkovou pohledávku
ve výši 803.728 Kč s příslušenstvím 278.883,57 Kč dle vyčíslení dlužné částky ke dni 01.04.2018, přičemž
Nájemníci opět jen pro tento účel uznávají tyto finanční částky co důvodu i výše, poníženou o částky, které
v mezidobí Nájemci uhradili Pronajímateli.

3.
Prohlášení smluvních stran
3.1. Smluvní strany tímto prohlašují, že finanční nároky Pronajímatele vůči Nájemcům i Nájemců vůči Pronajímateli
uvedené výše v článku 1, bodě 1.1. této dohody jsou touto dohodou vypořádány a tímto jsou mezi nimi
veškerá sporná práva a povinnosti narovnány a dále prohlašují, že nebudou po sobě v této souvislosti navzájem
ničeho nárokovat a úplným uhrazením pohledávky (dluhu) uvedené v čl. 2 odst. 2.2. jsou jednou pro vždy
a beze zbytku zcela vyrovnáni s právními účinky i pro jejich právní nástupce; tím není dotčen postup podle čl.
2, bod 2.4. této dohody.
3.2. Pronajímatel se dále zavazuje, že do 20 pracovních dní od právní moci usnesení, kterým bude schválen soudní
smír dle čl. 2, bodu 2.3. této dohody, učiní zpětvzetí žaloby vedené u Městského soudu v Brně pod
sp. zn. 230C 115/2015. Nájemci se dále zavazují, že do 20 pracovních dní od právní moci usnesení, kterým
bude schválen soudní smír dle čl. 2, bodu 2.3. této dohody, učiní zpětvzetí žaloby vedené u Městského soudu
v Brně pod sp. zn. 19C 107/2014. Pronajímatel a Nájemci si výslovně sjednávají, že náklady řízení vyplývající
ze všech výše uvedených sporů (včetně řízení vedeného u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 219C 39/2011)
si nese každá strana samostatně.

4.
Závěrečná ujednání
4.1.

Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího uzavření.

4.2.

Tato dohoda je sepsána v pěti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jednom vyhotovení obdrží každá
ze stran a zbývající tři vyhotovení jsou určena pro doložení do soudních řízení a přebírá je Pronajímatel.

4.3.

Smluvní strany dále prohlašují, že v souvislosti s uzavřením této dohody na sebe účastníci dle § 1765
zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku převzali nebezpečí změny okolností. Před uzavřením dohody
účastníci zvážili plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomi okolností dohody.
Tuto dohodu tedy nelze měnit rozhodnutím soudu.

4.4.

Tato dohoda o narovnání byla v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů, schválena Zastupitelstvem městské části Brno-střed na XX. zasedání, konaném dne
XX.XX.XXXX, usnesení ZMČ/XXXX/XXX/XX.
V Brně dne …………….. 2018

V Brně dne …………….. 2018

……………………………………….…………
Bc. Martin Landa
starosta městské části Brno-střed

…………………………………
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

…………………………………
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

POZOR – jedná se o neaktuální verzi dohody!!!
Dohoda o narovnání sporných práv a povinností
v souladu s ustanovením § 1903 a následující zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx
oba trvale bytem: xxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „Nájemci“)
a
Statutární město Brno, městská část Brno - střed
se sídlem: Dominikánská 2, Brno
IČO: 44992785
zastoupena: starostou Martinem Landou
(dále jen „Pronajímatel“)
uzavírají v souladu s ustanovením § 1903 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

dohodu o narovnání sporných práv a povinností
1.
Úvodní ustanovení
1.1. Dne 18.02.2008 uzavřel pan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nájemní smlouvu po dobu oprav, na základě které
se manželé xxxxxxxxxx stali společnými nájemci bytu č. x umístěného ve x. podlaží domu v Brně, ulici Lidická
č.o. 15, č.p. 697, který je součástí pozemku par. č. 1448 v k. ú. Veveří, zapsaném na LV č. 10001 vedeném pro
katastrální území Veveří a obec Brno vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální
pracoviště Brno-město a to na dobu určitou do 30.04.2008 s tím, že nájemci byli povinni uvedený byt na vlastní
náklady rekonstruovat Pronajímatelem odhadovanou částkou 300.000 Kč. Ocenění nutných provedených
nákladů na rekonstrukci Pronajímatelem ve výši 300.000 Kč se ukázalo jako značně podhodnocené a celková
částka, kterou byli Nájemci nuceni na rekonstrukci nakonec vynaložit, činí částku 1.063.834 Kč. Pronajímatel
uznal Nájemců z této částky pouze 421.534 Kč. Nájemci odmítli podepsat Pronajímatelem předloženou řádnou
nájemní smlouvu od 01.05.2008 do 30.11.2012, protože nesouhlasili s výší nájemného, a proto předmětný byt
užívali od 01.05.2008 neoprávněně. Byt byl nakonec vyklizen na základě výkonu rozhodnutí vyklizením bytu,
který byl veden pod č.j. 66E 147/2014 a v rámci kterého byl byt soudně vyklizen dne 20.05.2015. Pronajímatel
podal na Nájemce žaloby na zaplacení dlužného nájemného s příslušenství u Městského soudu v Brně pod
čísly jednacími 219C 39/2011 – není pravomocně skončena a 230C 115/2015 – dosud neproběhlo první
jednání. Pronajímatel požaduje po Nájemcích zaplacení jistiny 803.728 Kč s příslušenství 268.638,72 Kč dle
vyúčtování ke dni 01.02.2018. Tato výše jistiny s příslušenstvím vypočítaná Pronajímatelem je do dnešního dne
mezi stranami sporná a její výše stanoví znalecký posudek, který nechá vypracovat soud, jak bylo stranám
avizováno na posledním jednání. V rámci řízení sp. zn. 219C 39/2011 byl Nájemci vznesen protinávrh, kterým
po Pronajímateli požadovali úhradu částky 1.123.034 Kč z titulu investic vložených do rekonstrukce
předmětného bytu. Pronajímatel se zaplacením této částky nesouhlasí, jelikož má za to, že v částce 421.534 Kč
byly již investice uznány a umořeny ve formě nájemného, ve zbývající částce pak chybí souhlas Pronajímatele
s provedením rekonstrukce, které tak byly dle názoru Pronajímatele provedeny neoprávněně. Tento protinávrh
byl vyloučen k samostatnému projednání a v současnosti je u Městského soudu v Brně veden pod
sp. zn. 19C 107/2014.

1.2.

Nájemci jsou nemajetní, nevlastní žádný nemovitý ani movitý majetek. O jejich špatné finanční situaci svědčí
i to, že v řízení před soudem splnili podmínky pro poskytnutí bezplatné právní pomoci a byl jim ustanoven
advokát ex offo. Případný odsuzující rozsudek by znamenal, že by museli požádat o společné oddlužení
manželů.

2.
Narovnání vzájemných závazků
2.1. Podle § 1903 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mohou dohodou o narovnání účastníci
upravit práva mezi nimi sporná nebo pochybná. S cílem nenavyšování dalších nákladů, které by stranám této
dohody vznikly v souvislosti s pokračováním v soudních sporech, narovnávají smluvní strany touto dohodou
své shora specifikované sporné vztahy způsobem sjednaným níže.
2.2. Smluvní strany se dohodly, že Nájemci uhradí Pronajímateli z celkové dlužné částky jistiny s příslušenstvím
uvedené v článku 1, bodě 1.1. této dohody 50% na dlužné jistině, tj. z částky 803.728 Kč vyúčtované
Pronajímatelem ke dni 01.02.2018, uhradí tedy 401.864 Kč v pravidelných měsíčních splátkách (vždy
k poslednímu dni v měsíci) ve výši 10.000 Kč na účet Pronajímatele č. 43-8044220247/0100, VS 2069800006,
do zaplacení. V případě, že Nájemci nezaplatí byť jen jednu splátku řádně a včas, ztrácí výhodu splátek
a zbývající dluh je splatný jednorázově.

3.
Prohlášení smluvních stran
3.1. Smluvní strany tímto prohlašují, že finanční nároky Pronajímatele vůči Nájemcům i Nájemců vůči Pronajímateli
uvedené výše v článku 1, bodě 1.1. této dohody jsou touto dohodou vypořádány a tímto jsou mezi nimi
veškerá sporná práva a povinnosti narovnány a dále prohlašují, že nebudou po sobě v této souvislosti navzájem
ničeho nárokovat a úplným uhrazením pohledávky (dluhu) uvedené v čl. 2 odst. 2.2. jsou jednou pro vždy
a beze zbytku zcela vyrovnáni s právními účinky i pro jejich právní nástupce.
3.2. Pronajímatel se dále zavazuje, že do 10 pracovních dní ode dne podpisu této dohody oběma smluvními
stranami učiní zpětvzetí žalob vedených u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 219C 39/2011 a pod
sp. zn. 230C 115/2015. Nájemci se dále zavazují, že do 10 pracovních dní ode dne podpisu této dohody oběma
smluvními stranami učiní zpětvzetí žaloby vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 19C 107/2014.
Pronajímatel a Nájemci si výslovně sjednávají, že náklady řízení vyplývající ze všech výše uvedených sporů
si nese každá strana samostatně.

4.
Závěrečná ujednání
4.1.

Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího uzavření.

4.2.

Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jednom vyhotovení obdrží
každá ze stran.

4.3.

Smluvní strany dále prohlašují, že v souvislosti s uzavřením této dohody na sebe účastníci dle § 1765
zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku převzali nebezpečí změny okolností. Před uzavřením dohody
účastníci zvážili plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomi okolností dohody.
Tuto dohodu tedy nelze měnit rozhodnutím soudu.

4.4.

Tato dohoda o narovnání byla v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů, schválena Radou městské části Brno-střed na XX. schůzi, konané dne XX.XX.XXXX,
usnesení RMČ/XXXX/XXX/XX.
V Brně dne …………….. 2018

V Brně dne …………….. 2018

……………………………………….…………

…………………………………

…………………………………

Martin Landa
starosta městské části Brno-střed

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

