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DOHODÁ O NAROVNANÍ
v souladu s § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále je ,,Dohoda?)
SMLťJVNÍ ST?

Obec Chýně, IČ: 00241296, se sídlem: Hlavní 200, Chýně, 253 0l Hostivice, zastoupena starostkou Mgr.
Amiou Chvojkovou jako žalovaný č. 1 v níže uvedeném sporu (dále také jako ,,Obec?),
a

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ, IČ: 70989559, se sídlem: Za Školou 55,
25301 Chýně, příspěv?ková organizace Obce Chýně, zastoupena ředitelem Mgr. Jaroslavem Novákem jako

žalovaná č. 2 v níže uvedeném spom (dále také jako ,,ZŠ?),
a

Mgr. Lenka Jakubová,
'á, nar.:l

QChýně, 253 0l Chýně, jako žalobkyně v níže

uv'ed;ném sporu (mlea také ,,žl

-i
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(dále všichni společně jako ,,Smluvní strany?)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
DOHODU O NAROVNANÍ

VZHLEDEM K TOMU, ZE:

(A) Účastníci mají za nezpochybnitelné, že žalobkyně byla na základě jmenovací listiny ze dne 27. 6. 2012
v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jmém vzdělávání (dále jen ,,školský zákon?) ve spojení s ustanovením § 33 odst. 3

zákona č. 262/2006 sb., zákoníku práce, jmenována Obcí, jakomo zřizovatelem ZŠ, na vedoucí
pracovní místo ředitele ZŠ, a to s účinností od 1. 8. 2012, na dobu určitou vdélce trvání 6 let,
tj. do 31. 7. 2018.

(B) Mezi účastníky bylo sporné, zda je platné a účinné rozhodnutí Obce ze dne 19. 11. 2012 o odvolání
žalobkyně, kterým byla s odkazem na ust. § 166 odst. 5 písm. a) školského zákona žalovaná odvolána
z vedoucího pracovního místa ředitele ZŠ.

(C) Účastníci mají za nezpochybnitelné, že byly vydány dva platební výměry Finančního úřadu pro
Středočeský kraj ve vztahu k ZŠ, a to platební výměr č.j. 688831/14/2100-04702-205476 ze dne 12. 2.
2014 ve výši 41.019,- Kč (dále také ,,PV??) a dále platebm výíněr č.j. 690580/14/2100-04702-205476
ve výši 232.432,- Kč (dále také ,,PV2").

(D) Účastníci mají za nezpochybnitelné, že bylo Generálním finančním ředitelstvím vydáno rozhodnutí o
prominutí daně jednak ve vztahu k PV 1, kterým se vyhovělo žádosti Obce o částečné prominutí odvodu

ve výši 30.734,- Kč, tedy ZŠ byla i nadále povinna uhradit odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši
10.255,- Kč, tak i ve vztahu k PV2, kterým se vyhovělo žádosti Obce o částečné prominutí odvodu ve

výši 174.329,- Kč, tedy ZŠ byla i nadále povinna ubradit odvod za pomšení rozpočtové kázně ve výši
58.110,- Kě. Celková částka, kterou ZŠ odvedla, činí tedy 68.365,- Kč (dále jen ,,Odvod po snížení?).
(E) Obec jako zřizovatel poskytl ZŠ finančííi zdroje na krytí Odvodu po snížení (dále taky ,,Finanční
zdroje?).

(F) Účastníci mají za

že Okresním soudem Praha - západ pod sp. zn. 7 C 277/2015 je

vedeno řízení na základě žaloby podané žalobkyní, který se domáhá rozhodnutí, že Obec a ZŠ jsou

povinny zaplatit žalobkyni společně a nerozdílně částku ve výši 66.264,- Kč (dále taky ,,Žaloba? a
,,Žalovaná částka"), kdy žalobkyně opírá svůj žalobní návrh o tvrzení, že odvolání z funkce ředitelky
ZŠ nebylo po právu, spočívající ve snížení jejího hrubého měsíčního platu.
DOHODLY SE TAKTÓ:
1.

ÚČEL DOHODY

1.1

Účelem této Dohody 5e narovnání sporných skutečností a vztahů, jak jsou uvedeny v Preaímbuli této

Dohody, tj. z titulu plnění Odvodu po snížení, Finančních zdrojů a Žalované částky (dále také ,,Sporné
/"

pohledávky" ), a upravení práv a povinností mezi Smluvními stranami a jejich nahrazení novýrni
závazky, jak stanoveny níže v této Dohodě.

2.

PŘEDMET DOHODY

2.1

Předmětem této Dohody je narovnání sporných práv a povinností mezi Smluvními stranami, a to
narovnání ve smyslu § 1903 zák. č. 89/2012 sb., občanský zákoník (dále též jen ,,oz?), přičeín?ž
sporná nebo pochybná práva a povinnosti mezi sebou Smluvní strany touto Dohodou nahrazují
novými závazky uvedenými v této Dohodě níže. Touto Dohodou tak zanikají sporné skutečnosti,
práva a povinnosti a nabrazují se novými, níže specifikovanými právy a povinnostmi a vytvářejí se
nové vztahy mezi Smluvními stranami.

3.

NAROVNANÍ A ZPĚTVZETÍ mOBY

3.1

Sporná práva a povinnosti se ke dni účimiosti této Dohody narovnávají a nahrazují, kdy účastníci se
tímto výslovně a v plném rozsahu vzdávají práv odpovídajících všem Sporným pohledávkám a nároků
s nimi případně souvisejících a dále taktéž všech nároků, a to způsobem uvedeným níže.

3.2

Smluvní strany se v rámci smírného vyřešení sporu dohodly na tom, že nadále budou vycházet z toho,

že je rozhodnutí Obce o odvolání žalobkyně z vedoucího pracovního místa ředitele ZŠ platné a účinné
a žalobkyně se zavazuje, že již nebude toto rozhodnutí napadat.
3.3

Tak jak se výše Smluvni strany dohodly, tj. že výše uvedené vzájemné nároky z titulu Sporných

pohlešvek touto dohodou zanikají s tím, že novým finančním závazkem Žalobkyně je její povinnost
uhradit ZŠ částku, jejíž konstrukce vychází z výše uvedených dvou sporných nároků ve výši rozdílu
mezi Odvodem po snížení a Žalovanou částkou, tj. konkrétně částkou 68.365,- Kč a částkou 66.264,Kč, tedy částku ve výši 2.101,- Kč, a to nejpozději do dvou kalendářních měsíců ode dne uzavření této
dohody o narovnání.
3.4

S ohledem na snahu vyřešit srnírným způsobem spor projeďnávaný Okresnim soudem Praha - západ
pod sp. zn. 7 C 277/2015, se Smluvní strany dohodly narovnat sporný vztah touto dohodou s tím, že
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následně bude žaloba žalobkyně ze dne 18. 1l. 2015 podaná u Okresního soudu Praha - západ vzata
žalovanou zpět a všichni účastníci se vzdají nároku na náhradu nákladů řízení a právního zastoupení.
3.5

S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly dále postupovat tak, že žalobkyně se zavazuje

do 5 pracovních dnů od podpisu této dohody vzít zpět Žalobu a to vůči jak Obci, tak ZŠ, kteří v tomto
řízení vystupují jako žalovaní a Obec a ZŠ se zavazují akceptovat zastavení řízení s tím, že se
současně vzdávají práva na náhradu nákladů řízení a právního zastoupení, jakož i práva podat
odvolání proti rozhodnutí o zastavení řízení.

4.1 SínluvnístranytétoDohodyprohlašujíazaručují,každýsamostatně,žekednipodpisutétoDohody
nebyl v souvislosti se skutečnostmi uvedenými v Preambuli této Dohody žádnou ze Smluvních stran
podán žádný návrh na zahájení soudního či jiného řízení nebo návrh na vydání předběiého opatřenf
či jakýkoli jiný návrh či podnět, který by přímo či nepřímo souvisel se spornýrni právy a povinnostmi
a skutečnostmi vPreambuli této Dohody uvedenými, kterým by bylo iniciováno jakékoli řízení
(soudni, správní, trestní či jiné) či šetřeni ze strany příslušného orgánu, jehož účastníkem by byla
některá ze Smluvních stran této Dohody a řízení o něm nebylo pravomocně skončeno s výjimkou

l

4. DALŠÍ UJEDNANÍ V SOUVISLOSTIS NAROVNANÍM

řízení o Žalobě.

4.Ž

V této souvislosti Smluvní strany prohlašují, že účelem a smyslem této Dohody je narovnání všech
vzájemných vztahů a zaínezení a vyloučení všech budoucích sporů mezi nimi, tedy má být dosaženo
stavu, kdy mezi Sínluvními stranarni neexistují žádná vzájemná práva ani povinnosti, s výjimkou práv
a povinností založených touto Dohodou.

ZAV?ÍBREČNÁ USTANOVENÍ

5.1

Účinnost Dohody. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu smluvními stranami
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5.

5.2 Součinnost. Sínluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem této Dohody, a že
uskuteční veškerá právní a jiná jeóání, která se ukážou být nezbytná pro dosažení účelu této Dohody.
5.3 Změny Dohody. Tato Dohoda tvoří úplnou dohodu mezi Smluvnírni stranami v záležitostech touto
Dohodou upravených a nahrazuje ve vztahu k těmto záležitostem veškerá předchozí ústní i písemná
ujednání a dohody. Jakékoliv změny této Dohody musí být učiněny písemnou formou a podepsány
všemi Smluvními stranami této Dohody.
5.4

Salvátorská klauzule. V případě, že kterékoli ustanovení této Dohody je nebo se stane neplatným,
neúčinným nebo nevykonatelným, potom neplatnost, neúčinnost či nevykonatelnost takového
ustanovení nemá a nebude mít vliv na platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení této
Dohody, nestanoví-li zákon jinak. Bez zbytečného odkladu poté, co o kterémkoli ustanovení této
Dohody bude Smluvními stranaíni uznáno nebo pravomocně rozhodnuto, že je neplatné, neúčinné
nebo nevykonatelné, Smluvní strany se zavazují nahradit takové neplatné, neúčinné nebo
nevykonatelné ustanovení novým ustanovením, které bude platné, účinné nebo vykonatelné a bude
nejlépe vyhovovat účelu této Dohody, případně (v případě úplné neplatnosti dohody) uzavřít dohodu
novou, která bude ve všech podstatných ohledech odpovídat Dohodě této, nicméně nebude stižena
vadou, která způsobila 5e3í neplatnost, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy bude (částečná nebo

úplná) neplatnost Účastnflcy uznána nebo o ní bude pravomocně rozhodnuto. Toto ustanovení je
oddělitelné od zbytku této Dohody a má povahu ujednání o smlouvě budoucí ve smyslu § 1785 a násl.
NOZ. Stranou oprávněnou žádat doplnění Dohody či uzavření nové dohody je kaMá Smluvní strana,
3

I

a současně schválením zashipitelstvem Obce.
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dobou doplnění Dohody či uzavření nové dohody je nejpozději jeden měsíc poté, kdy budou ostatní
Smluvní strany ze strany vyzývající Smluvní strany k doplnění dohody či uzavření nové dohody
písemně vyzvány. Vy}uč:,u5e se aplikace ustanovení § 1788 odst. 2 NOZ.

sjednává, že se vylučuje aplikace § 1765 a 1766 NOZ, tedy Smluvní strany přebírají riziko změny
okolností v době po uzavření této dohody, a že se vylučuje aplikace ust. § 1793 až 1795 NOZ a
Smluvní strany prohlašují, že plnění poskytnutá na základě této Dohody nejsou vzájemně v brubém
nepoměru. Smluvní strany sho*ě promašují, ze žádmý z nich neni slabší stranou ve smyslu NOZ a že
měli přiležitost podrrúrky této Dohody ovlivnit (v té souvislosti se rovněž vylučuje aplikace § 1798 afz
1801 NOZ). Smluvní strany nejsou oprávněni tuto Dohodu vypovědět a vylučují se všechna
ustanovení NOZ, která by takové jejich případné oprávnění zakládala (zejména včetně ust. e) 1998 a

l

předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními NOZ. V souvislosti suvedeným se

I

5.5 Rozho*é právo. Práva a povinnosti touto Dohodou neupravené se řídf obecně závaznýíni právními

Přílohy Dohody a roz«lělení výtisků a přílohy. Přílohou této dohody jsou platební výměry, které jsou
výše označeny jako PV? a PV2 a dále rozhodnutí o prominutí daně k PV? a PV2. Tato Dohoda je
podepsána ve čtyřech vyhotoveních. Každá Smluvní strana obdrží jedno (l) vyhotovení Dohody a

poslední je určeno k podání zpětvzetí Žaloby u Okresrůo soudu Praha - západ. Přílohou této dohody

, jsou platebnf výměry, které jsou výše označeny jako PV? a PV2 a rozhodnutí o prominutí daně k PV?
a PV2.

5.7 Podpisy, prohlášení. Smluvní strany prohlašují, každý samostatně, že této Dohodě rozumí a souhlasí
s ní, že je projevem jejich svobohé a vážné vůle, že před jcj'um podpisem tuto řádně proje«3nali s
nezávislými právnírni poradci a jsou si vědomi skutečností z jejího uzavření vyplývajících.

5.8 Doložka souhlasu. Tato dohoda byla odsouhlasena zastupitelstvem Obce Chýně, na svém jednání dne
10. 5 .2016 usnesením č. 55/2016.
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