
 

Shodu s prvopisem potvrzuje Petra Kučerová.  

                                                č.j. (72) 24 ICm 985/2014-198  
(KSBR  24 INS 32420/2013) 

 
 

U S N E S E N Í 
 

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Markétou Vdovcovou v právní věci 
 

žalobce  Národní divadlo se sídlem Praha 1, PSČ 110 00, Ostrovní 1, IČ: 023337 
   zastoupen JUDr. Petrem Topinkou, advokátem se sídlem Praha 1,  
  Spálená 29, PSČ 110 00 
 
proti  
žalovanému Mgr. Adam Sigmund, se sídlem Krkoškova 2, 613 00 Brno, insolvenční správce 

dlužníka THEMOS, s. r.o., se sídlem Praha 2, IČ: 40766683 
 zastoupen Mgr. Petrem Veselým, advokátem se sídlem Praha 1, Široká 36/5, 
  PSČ 110 00 
 
v incidenčním sporu o určení pohledávky, 

 
 

takto: 
 

 
I. Soud schvaluje smír tohoto znění: 
 

1. Žalobce nemá za dlužníkem či jeho majetkovou podstatou pohledávku ve výši 
8.328.623,47 Kč z titulu bezdůvodného obohacení vzniklého tím, že dlužník 
v období od 1.1.1999 do 31.12.2013 odebíral od žalovaného teplo, chladící vodu, 
pitnou vodu a elektřinu, která byla žalobcem uplatněna v rámci insolvenčního 
řízení dlužníka vedeného Krajským soudem v Brně pod sp.zn. KSBR 24 INS 
32420/2013 přihláškou pohledávky ze dne 2.1.2014, evidovanou pod poř. č. P-3 
(dílčí pohl. č. 1) a následně proti insolvenčnímu správci žalobou na určení 
pravosti a výše přihlášené nevykonatelné a nezajištěné pohledávky ve výši 
8.328.623,47 Kč ze dne 21.3.2014. 
 

2. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.  
 
3. Žalobce se tímto zavazuje ve lhůtě deseti dnů od právní moci tohoto usnesení 

vzít v plném rozsahu zpět přihlášku pohledávky ze dne 2.1.2014, evidovanou 
pod poř. č. P-3, jíž jsou v rámci insolvenčního řízení dlužníka vedeného 
Krajským soudem v Brně pod sp.zn. KSBR 24 INS 32420/2013 žalovaným 
uplatňovány vůči dlužníkovi dvě dílčí pohledávky, a to dílčí pohledávka č. 1 ve 
výši 8.328.623,47 Kč z titulu bezdůvodného obohacení vzniklého tím, že 
dlužník v období od 1.1.1999 do 31.12.2013 odebíral od žalovaného teplo, 
chladící vodu, pitnou vodu a elektřinu, a dále dílčí pohledávka č. 2 ve výši 
34.802.591,20 Kč z titulu bezdůvodného obohacení dlužníka za užívání prostor 
žalovaného v období od 1.4.2003 do 31.12.2013. Pro vyloučení pochybností se 
tímto žalobce výslovně vzdává jakýchkoliv nároků, které žalobci vůči 
dlužníkovi svědčily či svědčí v souvislosti oběma dílčími pohledávkami 
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uplatněnými přihláškou pohledávky poř. č. P-3 v rámci insolvenčního řízení 
dlužníka vedeného Krajským soudem v Brně pod sp.zn. KSBR 24 INS 
32420/2013, přičemž žalobce se tímto dále zavazuje žádný z těchto nároků 
proti dlužníkovi v budoucnu neuplatňovat; tím není dotčeno uplatnění těchto 
nároků proti třetím osobám, zejména ve sporu se společností CLARTÉ 
République Tchéque, a.s., IČ 267 14 001, či proti jiným postupníkům 
pohledávek dlužníka. Žalobce bere tímto na vědomí a činí nesporným, že na 
základě zpětvzetí přihlášky pohledávky ze dne 2.1.2014, evidované pod poř.č. 
P-3, dojde k ukončení jeho účasti jako věřitele v rámci insolvenčního řízení 
vedeného Krajským soudem v Brně pod sp.zn. KSBR 24 INS 32420/2013, jakož 
i k následnému zastavení všech incidenčních sporů vedených v rámci 
označeného insolvenčního řízení ohledně obou dílčích pohledávek č. 1 a č. 2 
uplatněných přihláškou pohledávky ze dne 2.1.2014 evidovanou pod poř.č. P-3. 
Žalovaný se tímto zavazuje nečinit žádné procesní kroky, které by bránily 
ukončení jeho účasti v označeném insolvenčním řízení či zastavení 
incidenčních sporů vedených v souvislosti s označeným insolvenčním řízením 
ohledně obou dílčích pohledávek č. 1 a č. 2. Žalovaný se zavazuje neuplatňovat 
proti žalobci žádné nároky související s užíváním 4 NP v budově č.p. 1435 
v k.ú. Nové Město, obec Praha.  
 

4. Žalobce se tímto zavazuje ve lhůtě deseti dnů od právní moci tohoto usnesení 
vzít v plném rozsahu zpět návrh na zahájení řízení, které je proti dlužníkovi 
vedeno Obvodním soudem pro Prahu 2 pod sp.zn. 22 C 33/2001. Žalovaný se 
tímto zavazuje vyslovit se zpětvzetím návrhu na zahájení označeného řízení 
souhlas. Žalobce a žalovaný se dále zavazují nepožadovat v řízení vedeném 
Obvodním soudem pro Prahu 2 pod sp.zn. 22 C 33/2001 náhradu nákladů 
řízení.  

 
II. Po právní moci tohoto usnesení soud vrátí ve lhůtě 3 dnů poměrnou část zaplaceného  
     soudního poplatku ve výši 4.000,- Kč k rukám žalobce.  

 
Odůvodnění:  

 
 

1. Žalobce  se   žalobou  doručenou  soudu   dne 24.3.2014  domáhal  určení, že jeho 
pohledávka přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka THEMOS, s.r.o., je v celkové 
výši 8.328.623,47 Kč po právu. Pohledávka žalobce byla přihlášena přihláškou ze dne 
2.1.2014 jako nevykonatelná a nezajištěná. Na přezkumném jednání konaném dne 
24.2.2014 popřel žalovaný pohledávku žalobce co do pravosti i výše.  

 
2. Podáním došlým soudu dne 15.6.2018 sdělili žalobce i žalovaný, že uzavřeli smír ve znění 

uvedeném ve výroku usnesení a navrhli jeho schválení. K tomuto návrhu byl předložen i 
souhlas zástupce věřitelů JUDr. Pavly Hasmanové, jednatelky společnosti EQUINA 
INVESTMENT CZ, s.r.o.  

 
3. Podle §  99 odst.  1 o.s.ř  připouští-li to  povaha věci, mohou účastníci  skončit řízení  

soudním smírem.  Podle odst.  2 citovaného  ust.,  soud  rozhodne  o  tom,  zda  smír  
schvaluje; neschválí jej, je-li v rozporu s právními předpisy. 
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4. Podle § 162 odst. 2 insolvenčního zákona, smír uzavřený v incidenčním sporu 
insolvenčním správcem může insolvenční soud schválit, jen jestliže s ním souhlasí 
věřitelský výbor.    
 

5. Soud smír uzavřený mezi účastníky řízení neshledává rozporným se zákonem, neboť 
pakliže podle § 201 odst. 1 písm. c) zák.č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho 
řešení (insolvenční zákon) připouští zákon zpětvzetí popěrného úkonu žalovaným zpět, je 
obdobně nutné připustit možnost dodatečného uznání pohledávky žalovaným v rámci 
incidenčního sporu (sporu o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky) a strany se 
mohou dohodnout na výši plnění. Nepochybně tedy strany mohly uzavřít smír tohoto 
znění. Věřitelský výbor taktéž projevil souhlas. Soud proto uzavřený soudní smír schválil.  
 

6. Protože účastníci řízení uzavřeli soudní smír, rozhodl soud o vrácení 80 % soudního 
poplatku žalobci v souladu s § 10 odst. 7 zák.č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích ve 
znění zák. č. 218/2011 Sb. 
 

Poučení: 
 
Proti usnesení o schválení soudního smíru není odvolání přípustné (§ 202 odst. 1 písm.h) o.s.ř.). 
 
  
 
Brno, 27. června 2018 
 
 
 
Mgr. Markéta Vdovcová v.r. 
samosoudce     
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