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Mgr. Marek Vlk
se sídlem Č. Drahlovského 871/17, 750 02 Přerov
insolvenční správce dlužníka
OPERA Bohemia s.r.o., IČ 277 72 829
se sídlem Přerov - Přerov VII - Čekyně, Zámecká 230/31, PSČ 751 24
dále také jako „Mgr. Vlk“ na straně jedné 

a

Statutární město Přerov, IČ 00301825,
se sídlem Bratrská 709/34, 750 02 Přerov
zastoupené primátorem Mgr. Vladimírem Puchalským
dále také jako „Město“ na straně druhé

společně také jako „účastníci dohody“

tuto

D O H O D U   O   N A R O V N Á N Í

dle ust. § 1903 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

dále jen „Dohoda“

I.

1) Účastníci této dohody činí nesporným, že dne 15.8.2007 byla mezi Statutárním 
městem Přerov, jako  prodávajícím a společností OPERA Bohemia s.r.o., jako kupujícím, 
uzavřena kupní smlouva, jejímž předmětem byl převod vlastnického práva k následujícím 
nemovitostem:
- pozemek p.č. 798, zastavěná plocha a nádvoří, a budova s příslušností k části
obce Přerov I – Město, č. p. 1604, způsob využití bydlení, která stojí na pozemku p.č. 798,
- pozemek p.č. 799, zastavěná plocha a nádvoří, a budova s příslušností k části obce Přerov I –
Město, č. p. 746, způsob využití bydlení, která stojí na pozemku p.č. 799,
- pozemek p.č. 800, zastavěná plocha a nádvoří, a budova s příslušností k části obce Přerov I –
Město, č. p. 745, způsob využití bydlení, která stojí na pozemku p.č. 800,
- pozemek p.č. 801, zastavěná plocha a nádvoří, a budova s příslušností k části obce Přerov I –
Město, č. p. 744, způsob využití bydlení, která stojí na pozemku p.č. 801,



- pozemek p.č. 802, zastavěná plocha a nádvoří, a budova s příslušností k části obce Přerov I –
Město, č. p. 743, způsob využití bydlení, která stojí na pozemku p.č. 802,
- pozemek p.č. 803, zastavěná plocha a nádvoří, a budova s příslušností k části obce Přerov I –
Město, č. p. 742, způsob využití bydlení, která stojí na pozemku p.č. 803,
- pozemek p.č. 804, zastavěná plocha a nádvoří, a budova s příslušností k části
obce Přerov I – Město, č. p. 737, způsob využití bydlení, která stojí na pozemku p.č. 804,
- pozemek p.č. 805/1, ostatní plocha – manipulační plocha,
- pozemek p.č. 805/2, zastavěná plocha a nádvoří, a budova s příslušností k části
obce Přerov I – Město, č. p. 2877, způsob využití jiná stavba, která stojí na pozemku 
p.č. 805/2

vše v katastrálním území Přerov, obci Přerov, jak byly tyto nemovitosti zapsány ke dni podání 
návrhu na vklad práv z kupní smlouvy u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální 
pracoviště Přerov, na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území, obec a okres Přerov. 
Vklad byl povolen rozhodnutím Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální 
pracoviště Přerov, pod č.j. V-3390/2007-808, s právními účinky vkladu 13.9.2007.

2) Dále činí účastníci této dohody nesporným, že v této insolvenční věci byl usnesením 
Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 22 INS 23022/2012-A-16 ze dne 22.4.2013  zjištěn  
úpadek dlužníka OPERA Bohemia s.r.o., IČ: 277 72 829, se sídlem Přerov - Přerov VII -
Čekyně, Zámecká 230/31, PSČ 751 24 a insolvenčním správcem byl ustanoven Mgr. Marek 
Vlk, Č. Drahlovského 871/17, 750 02 Přerov. Tímtéž usnesením byl na majetek dlužníka 
OPERA Bohemia s.r.o. prohlášen konkurs.  Mgr. Marek Vlk prohlašuje, že majetek uvedený 
shora byl zapsán do soupisu majetkové podstaty. 

3) Dne 12. 6. 2013 podalo Statutární město Přerov ke Krajskému soudu v Ostravě, 
pobočka v Olomouci, žalobu, jíž se domáhalo vyloučení majetku z majetkové podstaty 
dlužníka – společnosti OPERA Bohemia s.r.o., a to nemovitostí specifikovaných v odst. 1. 
tohoto článku Dohody. Statutární město Přerov v rámci podané žaloby uvedlo, že na základě 
odstoupení od kupní smlouvy bylo vlastnické právo Města k nemovitostem obnoveno 
a dotčené nemovitosti neměly být do soupisu majetkové podstaty dlužníka zahrnuty, neboť to 
vylučuje vlastnické právo k nemovitostem náležející Statutárnímu městu Přerov.

   Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci č.j. 22 ICm 2070/2013-
98 ze dne 6.10.2014 byla žaloba Statutárního města Přerov zamítnuta a Městu byla uložena 
povinnost zaplatit Mgr. Vlkovi náklady řízení ve výši 17.477 Kč do tří dnů od právní moci 
tohoto rozsudku k rukám Mgr. Vlastimila Němce, advokáta. Proti citovanému rozhodnutí 
Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, podalo Město odvolání, o kterém nebylo 
do dnešního dne rozhodnuto.

4) Mezi účastníky této dohody je sporné, zda od kupní smlouvy uzavřené dne 15.8.2007 
mezi Statutárním městem Přerov, jako  prodávajícím, a společností OPERA Bohemia s.r.o., 
jako kupujícím, bylo ze strany Města platně odstoupeno a zda tedy v důsledku tohoto 
odstoupení se vlastnické právo Města  k předmětným nemovitostem obnovilo.

II.

Mimo soudního řízení uvedeného shora v odst. 3 čl. I., jsou mezi účastníky této 
Dohody vedena další níže uvedená soudní řízení:



1) Statutární město Přerov podalo ke Krajskému soudu v Ostravě žalobu o určení 
pravosti popřené nevykonatelné pohledávky, v rámci které se domáhá, aby příslušný soud 
určil, že pohledávka Statutárního města Přerov ve výši  3,040.179,10 Kč přihlášená pod 
číslem přihlášky P15 v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 
KSOS 22 INS23022/2012 ve věci dlužníka OPERA Bohemia s.r.o., IČ: 277 72 829, se sídlem 
Přerov - Přerov VII - Čekyně, Zámecká 230/31, PSČ 751 24 je pohledávkou pravou. 
Předmětná pohledávka byla přihlášena z titulu nároku na vypořádání účastníků smlouvy 
po jejím zrušení na základě odstoupení, kdy Město, jako prodávající, uzavřelo s dlužníkem, 
společností OPERA Bohemia s.r.o., dne 15.8.2007 kupní smlouvu, jejímž předmětem byly 
nemovitosti v k.ú. Přerov a kdy následně bylo Statutárním městem Přerov od této smlouvy 
odstoupeno. Z důvodu nemožnosti vydat některé z převedených a zaniklých nemovitostí zpět 
Městu, nárokuje Město jejich peněžitou náhradu, jako protihodnotu toho, co již nelze vrátit.  
Předmětné řízení je u Krajského soudu v Ostravě vedeno pod sp. zn. 22 ICm 303/2014 
a ke dni podpisu této dohody nebylo ve věci vydáno rozhodnutí. 

2) Statutární město Přerov podalo ke Krajskému soudu v Ostravě žalobu o určení 
pravosti popřené nevykonatelné pohledávky, v rámci které se domáhá, aby příslušný soud 
určil, že pohledávka Statutárního města Přerov ve výši 500.000,- Kč přihlášená pod číslem 
přihlášky P4 v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 
22 INS23022/2012 ve věci dlužníka OPERA Bohemia s.r.o., IČ: 277 72 829, se sídlem Přerov 
- Přerov VII - Čekyně, Zámecká 230/31, PSČ 751 24, je pohledávkou pravou. Předmětná 
pohledávka byla přihlášena z titulu nároku na úhradu smluvní pokuty vyplývajícího z čl. IV. 
odst. 2 kupní smlouvy ze dne 15.8.2007 uzavřené mezi Statutárním městem Přerov, jako 
prodávajícím, a společností OPERA Bohemia s.r.o., jako kupujícím. Smluvní pokuta 
v uvedené výši byla vůči dlužníku, společnosti OPERA Bohemia s.r.o., uplatněna z důvodu 
porušení smluvního závazku sjednaného v článku IV. odst. 1 písm. a) téže kupní smlouvy, 
v rámci něhož se dlužník zavázal nejpozději do 5 let od nabytí účinnosti kupní smlouvy 
započít s novou výstavnou, kterou byl povinen provést v celém rozsahu předmětnou 
smlouvou převáděných nemovitostí, což však v daném termínu dle názoru Města nesplnil.
Předmětné řízení je u Krajského soudu v Ostravě vedeno pod sp. zn. 22 ICm 304/2014 
a ke dni podpisu této dohody nebylo ve věci vydáno rozhodnutí.

3) Mgr. Marek Vlk, jako insolvenční správce dlužníka OPERA Bohemia s.r.o., podal 
k Okresnímu soudu v Přerově žalobu o zaplacení částky 1,500.000,-Kč.  Zaplacení této částky 
nárokuje Mgr. Vlk z titulu vrácení uhrazené kupní ceny dle kupní smlouvy uzavřené dne 
15.8.2007 mezi Statutárním městem Přerov, jako prodávajícím, a společností OPERA 
Bohemia s.r.o., jako kupujícím, a to pro případ, že by ze strany příslušných soudů bylo 
odstoupení od předmětné kupní smlouvy ze strany Statutárního města Přerov vyhodnoceno 
jako oprávněné a důvodné a jako takové způsobilo zánik této kupní smlouvy a obnovení 
vlastnického práva Města k nemovitostem specifikovaným v čl. I odst. 1 této Dohody. 
Předmětné řízení je u Okresního soudu v Přerově vedeno pod sp. zn. 11C 372/2014. 
Usnesením Okresního soudu v Přerově ze dne 18.12.2014 č.j. 11C  372/2014-30 bylo toto 
řízení přerušeno do pravomocného skončení řízení ve věci Krajského soudu v Ostravě, 
pobočka v Olomouci sp. zn. 22ICm 2070/2013.



III.

Z výše popsaných skutečností vznikly mezi oběma stranami nároky, jejichž výše, rozsah 
a důvodnost je sporná a pochybná, když účastníci této Dohody si vzájemně výše popsané 
nároky neuznávají a tyto zcela odmítají.

Účastníci této Dohody však vedeni snahou vyřešit celou záležitost smírnou cestou 
uskutečnili jednání, na základě kterého bylo sjednáno uzavření této Dohody o narovnání, 
v rámci které budou mezi nimi sporná a pochybná práva upravena následovně.

IV.

Účastníci této Dohody se dohodli, že veškeré nároky tak, jak jsou specifikovány v čl. I. 
a II. této Dohody se v plném rozsahu nahrazují závazky novými, které jsou popsány níže 
v této Dohodě:

a) Statutární město Přerov se zavazuje vzít do deseti kalendářních dnů od provedení vkladu 
vlastnického práva z kupní smlouvy specifikované v písm. f) tohoto článku zpět odvolání 
proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci č.j. 22 ICm 2070/2013-
98 ze dne 6.10.2014 s tím, že na nákladech odvolacího řízení nepožaduje žádný 
z účastníků ničeho, tedy se jich výslovně vzdává.

b) Statutární město Přerov se zavazuje zaplatit do deseti kalendářních dnů od provedení 
vkladu vlastnického práva z kupní smlouvy specifikované v písm. f) tohoto článku 
náklady řízení stanovené rozsudkem Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci 
č.j. 22 ICm 2070/2013-98 ze dne 6.10.2014  ve výši 17.477 Kč, a to na bankovní účet 
Mgr. Vlastimila Němce, advokáta, vedený u GE Money Bank, a.s., č.ú. 214684268/0600, 
VS 20.  

c) Statutární město Přerov se zavazuje vzít do deseti kalendářních dnů od provedení vkladu 
vlastnického práva z kupní smlouvy specifikované v písm. f) tohoto článku zpět žalobu 
o určení pravosti popřené nevykonatelné pohledávky ve výši 3,040.179,10 Kč podanou 
ke Krajskému soudu v Ostravě, kde je toto řízení vedeno pod sp. zn. 22 ICm 303/2014. 
Mgr. Marek Vlk se zpětvzetím této žaloby souhlasí. Na nákladech tohoto řízení 
se Statutární město Přerov zavazuje zaplatit do deseti kalendářních dnů od podpisu této 
Dohody částku 3.388,-Kč, a to na bankovní účet Mgr. Vlastimila Němce, advokáta, 
vedený u GE Money Bank, a.s., č.ú. 214684268/0600, VS 22.  

d) Statutární město Přerov se zavazuje vzít do deseti kalendářních dnů od provedení vkladu 
vlastnického práva z kupní smlouvy specifikované v písm. f) tohoto článku zpět žalobu 
o určení pravosti popřené nevykonatelné pohledávky ve výši 500.000,- Kč podanou 
ke Krajskému soudu v Ostravě, kde je toto řízení vedeno pod sp. zn. 22 ICm 304/2014. 
Mgr. Marek Vlk se zpětvzetím této žaloby souhlasí. Na nákladech tohoto řízení 
se Statutární město Přerov zavazuje zaplatit do deseti kalendářních dnů od podpisu této 
Dohody částku 3.388,-Kč, a to na bankovní účet Mgr. Vlastimila Němce, advokáta, 
vedený u GE Money Bank, a.s., č.ú. 214684268/0600, VS 21.

e) Mgr. Marek Vlk se zavazuje vzít do deseti dnů od provedení vkladu vlastnického práva 
z kupní smlouvy specifikované v písm. f) tohoto článku zpět žalobu o zaplacení částky 
1,500.000,-Kč podanou k Okresnímu soudu v Přerově, kde je toto řízení vedeno 



pod sp. zn. 11C 372/2014. Statutární město Přerov se zpětvzetím této žaloby souhlasí. 
Na nákladech tohoto řízení žádný z účastníků nepožaduje ničeho, tedy se jich výslovně 
vzdávají. 

f) Součástí Dohody shora nadepsaných účastníků o smírném vyřešení celé záležitosti je i 
uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem bude prodej následujících nemovitostí 
ze strany Mgr. Marka Vlka, jako insolvenčního správce dlužníka OPERA Bohemia s.r.o. 
Statutárnímu městu Přerov za kupní cenu ve výši 3.270.005,- Kč. Jedná se o tyto 
nemovitosti:
- pozemek p.č. 798, ostatní plocha – jiná plocha,
- pozemek p.č. 799, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova s příslušností 
k části obce Přerov I – Město, č. p. 746, způsob využití bydlení, která stojí na pozemku 
p.č. 799,
- pozemek p.č. 800, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova s příslušností 
k části obce Přerov I – Město, č. p. 745, způsob využití bydlení, která stojí na pozemku 
p.č. 800,
- pozemek p.č. 801, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova s příslušností 
k části obce Přerov I – Město, č. p. 744, způsob využití bydlení, která stojí na pozemku 
p.č. 801,
- pozemek p.č. 802, ostatní plocha – jiná plocha,
- pozemek p.č. 803, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova s příslušností 
k části obce Přerov I – Město, č. p. 742, způsob využití bydlení, která stojí na pozemku 
p.č. 803,
- pozemek p.č. 804, ostatní plocha – jiná plocha,
- pozemek p.č. 805/1, ostatní plocha – manipulační plocha,
- pozemek p.č. 805/2, ostatní plocha – jiná plocha,
vše v katastrálním území Přerov, obci Přerov, jak jsou tyto nemovitosti zapsány 
u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, na listu 
vlastnictví č. 15287 pro katastrální území, obec a okres Přerov.

Účastníci této Dohody pro úplnost podotýkají, že budova č.p. 2877 – jiná stavba, v části 
obce Přerov I-Město, která byla postavena na pozemku p.č. 805/2, budova č.p. 737 –
bydlení, v části obce Přerov I-Město, která byla postavena na pozemku p.č. 804, budova 
č.p. 743 – bydlení, v části obce Přerov I-Město, která byla postavena na pozemku 
p.č. 802 a budova č.p. 1604 – bydlení, v části obce Přerov I-Město, která byla postavena 
na pozemku p.č. 798, vše v katastrálním území Přerov, již byly odstraněny a byl 
proveden výmaz těchto budov z katastru nemovitostí.

Návrh shora uvedené kupní smlouvy je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této Dohody 
o narovnání. 

V.

1. Účastníci této Dohody prohlašují, že touto Dohodou o narovnání jsou úplným 
a konečným způsobem vypořádána veškerá práva i nároky vyplývající ze vzájemných 
vztahů specifikovaných v této Dohodě. Dosavadní závazky jsou nahrazeny závazky, 
které vyplývají z narovnání. 

2. Ke dni podpisu této Dohody o narovnání nemají účastníci vůči sobě žádných dalších 
majetkových nároků, než vyplývají z této Dohody.  



3. Omyl v tom, co je mezi stranami sporné a pochybné, nezpůsobuje neplatnost této 
Dohody o narovnání. Narovnání sjednané v dobré víře nepozbývá platnosti ani v případě, 
že dostatečně vyjde najevo, že některá ze stran dohodnuté právo v době sjednání 
narovnání neměla. 

VI.

1. Tato Dohoda byla vypracována v českém jazyce ve třech vyhotoveních s platností 
originálu, z nichž jedno obdrží Mgr. Marek Vlk a dvě Statutární město Přerov.

2. Tato Dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
Přílohu č. 2 této Dohody tvoří písemný většinový souhlas věřitelského orgánu 
insolvenčního řízení dlužníka OPERA Bohemia s.r.o. s jejím uzavřením, a to v poměru 
2:1 ve prospěch jejího uzavření, s tím, že souhlas s jejím uzavřením vyslovil člen 
prozatímního věřitelského výboru XXX dne 28.7.2016 a dále souhlas vyslovil člen 
prozatímního věřitelského výboru Mgr. XXX, advokát dne 1.8.2016. Nesouhlas s 
uzavřením dohody o narovnání vyslovila společnost IMOS Brno, a.s., která však zůstala 
v menšině.  Podmínkou účinnosti této dohody je její schválení insolvenčním soudem, tj. 
Krajským soudem v Ostravě, sp.zn. KSOS 22 INS 23022/2012, a uveřejnění této dohody 
prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). 

3.    Právní vztahy účastníků této dohody se řídí českým právem. 
4. Účastníci Dohody prohlašují, že se s obsahem této Dohody podrobně seznámili 

a na důkaz souhlasu s jejím písemným zněním připojují na její závěr dle své pravé, vážné 
a svobodné vůle své vlastnoruční podpisy. 

VII.

Touto doložkou se osvědčuje, že byla splněna podmínka platnosti tohoto právního 
jednání jeho schválením Zastupitelstvem města Přerova na jeho …. zasedání konaném dne …. 
usnesením č. …………

Příloha č. 1: Návrh kupní smlouvy
Příloha č. 2: Souhlas věřitelského orgánu (XXX ze dne 28.7.2016, Mgr. XXX, advokát ze dne 
1.8.2016, IMOS Brno, a.s. - nesouhlas ze dne 21.7.2016)

V Přerově dne…………….. V Přerově dne…………..

……………………………. ………………………………
Mgr. Marek Vlk Statutární město Přerov
Insolvenční správce dlužníka Mgr. Vladimír Puchalský
OPERA Bohemia s.r.o.


