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Věc: Odpověd‘ na interpelaci člena zastupitelstva

Vážený pane zastupiteli,

Na základě Vaší interpelace zasílám seznam soudních sporu, ve kterých je MČ zastoupena externím
advokátem, počet těchto sporu, vyčíslení nákladovosti těchto sporu, duvod externibo zastoupení a
analýzu úspěšnosti těchto spon, to vše za období 2006—2012;

Mgr. Karel Fischer:

- o určení neplatnosti výpovědi nájemní smlouvy, o návrhu na vydání předběžného opatření proti
žalobci FC TJ Háje Jižní Město občanské sdružení (spor není dosud pravomocně ukončen);

- o plnění povinnosti pronajímatele z nájemní smlouvy, o návrhu na vydání předběžného opatření
proti žalobci FC TJ Háje Jižní Město občanské sdružení (spor pravomocně ukončen zastavením
řízení z duvodu zpětvzetí žaloby žalobcem; žádný z účastníku nemá právo na náhradu nákladů
řízení)

Za právní zastoupení ve věci sporu s FC TJ Háje a všemi úkony s tím spojenými
zaplaceno 116.025,-Kč

- o zaplacení částky 849.440,- Kč proti žalobci BESEA a.s. (spor není dosud pravomocně ukončen);

Za právní zastoupení ve věci sporu s BESEA a.s. a všemi úkony s tím spojenými
zaplaceno dosud 36.000,- Kč

- o zaplacení částky 1.670.949,15 Kč proti žalobci společnost Eni Česka republika, s.r.o. (spor
pravomocně ukončen, žaloba proti městské části byla zamítnuta a městské části přiznána náhrada
nákladu ve výši 71.844,- Kč; náhrada nákladu byla žalobcem uhrazena);

Za právní zastoupení ve věci sporu s Eni Česká republika, s.r.o. a všemi úkony s tím
spojenými zaplaceno 221.400,-Kč
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- o určení neplatnosti výpovědi z rámcové dohody spoluvlastníku proti žalobci M.A.R.S., s.r.o.,
VERONEX a.s. (spor pravomocně skončen; výpověď z rámcové dohody byla podle rozhodnutí
soudu neplatná, městská část uhradila náhradu nákladu řízení žalobcum ve výši 28.405,- Kč a
18.974,- Kč; městská část však podala dovolání k Nejvyššímu soudu CR, o kterém dosud nebylo
rozhodnuto);

- o uložení povinnosti zdržet se jednání rušícího spoluvlastníka při výkonu práva užívání části
nemovitosti proti žalobci VERONEX a.s., M.A.R.S., s r.o. (spor pravomocně ukončen, řízení bylo
zastaveno a městské části přiznána náhrada nákladu řízení ve výši 11.880,- Kč);

- o zaplacení nákladu vyirnložených většinovým spoluvlastníkem budovy č.p. 874, Opatovská ul. za
období roku 2002 2006 proti žalovaným M.A.R.S., s r.o., VERONEX a.s. a Česká pošta, s.p.
(spor není dosud pravomocně ukončen);

- o zaplacení nákladu vynaložených většinovým spoluvlastníkem budovy č.p. 874, Opatovská ul. za
období roku 2007 2010 proti žalovaným M.A.R.S., s r.o., VERONEX a.s. a Ceská pošta, s.p.
(spor není dosud pravomocně ukončen);

- o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitosti, budovy č.p. 874. Opatovská ul.
proti žalovaným M.A.R.S., s r.o., VERONEX a.s. a Česká pošta, s.p. (městská část je v postaveni
vedlejšího účastníka, když na straně žalobce je Hlavní město Praha; spor není dosud pravomocně
ukončen);

Za právní zastoupení ve věci sporu s MARS, s.r.o., VERONEX a.s. a Česká pošta, s.p.
stran objektu Klatovská 874 a všemi úkony s tím spojenými zaplaceno 1.877.820,- Kč

JUDr. Tomaš Pohl:
- soudní spory týkající se konkursu na Místní bytový podnik, resp. objektu nad

Opatovem 2140 a Cigánkova 1861:
konkurzní řízení na MBP

o o vyloučení nemovitostí z konkurzní podstaty
o o popření pravosti a výše pohledávky ve výši 224,386.326,52 Kč s příslušenstvím

(spor pravomocně ukončen)
o zaplacení částky 14.769.659,- Kč ± 4.743.538,80 Kč
o určení pravosti a výše pohledávky 553.348,- Kč

Všechny tyto soudní spory i konkurzní řízení ma MBP byly již pravomocně skončeny, MČ
Praha 11 získala svou pohledávku ve výši 553.348,- Kč, nemovitosti (Nad Opatovem 2140 a
Cigánkova 1861 byly prodány v dražbě na úhradu dalších pohledávek v konkurzu. MBP byl
vymazán z obchodního rejstříku.

JUDr. Vladimír Zavadil:

- žaloba o neplatnost odvolání ředitele (pravomocně skončeno na
základě mimosoudní dohody o narovnání vzal žalobce žalobu zpět; každá strana
nesla své náklady právního zastoupena

Za právní zastoupení ve věci tohoto sporu a všemi úkony s tím spojenými
zaplaceno 132.572,50 Kč
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žaloba o vyloučení věcí z exekuce (žalobce Kifara CZ, s.r.o., pravomocně skončeno,
žaloba byla zamítnuta, přiznány náklady právního zastoupení ve výši 11.424,- Kč)

žaloba o určení trvání nájemního vztahu (žalobce společnost TENISLAND, s.r.o.,
pravomocně skončeno, žaloba zamítnuta, přiznány náklady právního zastoupení ve
výši 24.240,- Kč)

Za právní zastoupení ve věci sporů s TENISLAND, s.r.o. a všemi úkony s tím
spojenými zaplaceno 105.195,- Kč

o zpřístupnění stavby (žaloba Farního sboru Českobratrské církve evangelické,
pravomocně skončeno, žaloba zamítnuta, přiznána náhrada nákladu řízení ve výši
24.760,- Kč

JUDr. Zvolánková
- ústavní stížnost klienta na nesprávný postup osvz (stížnost odmítnuta)

za zastupování zaplaceno 14.280,- Kč

JUDr. David Karabec
- žaloba o zaplacení částky 50.270,- Kč + zaplacení nemajetkové újmy v částce

100.000,- Kč ( žaloba bývalé vedoucí . pravomocně skončeno na základě
dohody o narovnání vzala žalobkyně žalobu zpět)

za zastupování zaplaceno 7.456,- KČ

O využití externího právního zastoupení rozhoduje vedení MČ Praha 11. Externí právní zastoupení
využívá MC Praha 11 v případech netypických, složitějších sporů, dále ve sporech se zaměstnanci
úřadu, případně příspěvkových organizací, ve sporech, kde předmět sporu (resp. hodnota) převyšuje
hranici odpovědnosti za škodu zaměstnance.

Externí právní zastoupení lze hodnotit jako úspěšné, MČ Praha 11 byla neúspěšná ve sporu týkajícím
se objektu Nad Opatovým 2140 a Cigánkova 1861 (kde sice získala MČ Praha 11 svou pohledávku
ve výši 553.348,- Kč, nicméně se nepodařilo dosáhnout vyjmutí předmětných nemovitostí
z konkurzní podstaty). MC byla pak neúspěšná ve sporu o určení neplatnosti výpovědi z rámcové
dohody spoluvlastníku proti žalobci M.A.R.S., s.r.o., VERONEX a.s., ovšem v této věci soudy
opakovaně měnily svuj právní názor a MČ podala dovolání, spor tak ještě není defmitivně uzavřena
muže dojít ke změně výsledku. V ostatních případech byly spory ukončeny úspěšně pro MC,
případně skončily mimosoudním narovnáním.

Mgr. Radek is ora
vedoucí právního odboru
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