
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

………………………………………..(jméno, příjmení)
narozený(á) dne ……………………
bytem v …………………………….

(dále jen „věřitel“)

a

Česká republika - ………….státní zastupitelství…………………….
se sídlem v ………………………
IČO………………………………
za níž jedná vedoucí státní zástupce/vedoucí státní zástupkyně ………………………………

(dále jen „dlužník“)

tuto

DOHODU O NAROVNÁNÍ:

Čl. 1.  
Účel dohody

Účelem této  Dohody o  narovnání  je  úprava  sporných práv  a  povinností  věřitele  a
dlužníka, týkajících se práva věřitele na plat za dobu od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2014.

Čl. 2 
Sporná a pochybná práva a povinnosti

Mezi věřitelem a dlužníkem je nepochybné, že dlužník vyplatil věřiteli v době od 1. 1.
2011 do 31. 12. 2014 na platu celkem ………… Kč.

Mezi stranami dohody je sporná otázka způsobu určení platové základny pro výpočet
platu státního zástupce a s tím související správnost jeho vyplacené výše. 

Čl. 3 
Dohoda

S cílem  odstranit  spornost  a  pochybnost  práv  a  povinností  popsanou  v čl.  2  této
Dohody o narovnání se věřitel a dlužník dohodli též s přihlédnutím k nálezu Ústavního soudu
ze dne  10.7.2014 sp. zn. Pl. ÚS 28/13 č. 161/2014 Sb., že za dobu do 31. 12. 2014 nahrazují
veškeré sporné a pochybné závazky uvedené v čl. 2, a to včetně jejich příslušenství a závazků,
jež by v nich měly svůj základ, následujícím závazkem:

Dlužník zaplatí věřiteli nejpozději do 15. června 2015 částku v celkové výši ………
Kč, která představuje rozdíl mezi výší platů skutečně vyplacených v letech 2012, 2013 a 2014
a  jejich  výší,  která  by  byla  vyplacena při  použití  platové  základny  vypočtené  shodným
způsobem „z  průměrné nominální měsíční mzdy v nepodnikatelské sféře – přepočtené počty“
podle údajů Českého statistického úřadu zveřejněných za příslušný předminulý kalendářní



rok, tj. pro rok 2010 ve výši …… Kč, pro rok 2011 ve výši ……. Kč a pro rok 2012 ve výši
…… Kč.  

Čl. 4 
Zpětvzetí žaloby

Pokud  věřitel  uplatnil  nároky  na  zaplacení  dlužného  platu  a  víceúčelové  paušální
náhrady u soudu, zavazuje se, že nejpozději  do 7 dnů poté, co mu bude v plném rozsahu
zaplacena částka podle čl. 3 této Dohody o narovnání, vezme veškeré takové žaloby zpět.

Čl. 5
Náklady řízení

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů zahájených soudních řízení.

Čl. 6
Závěrečná ustanovení

Tato Dohoda o narovnání je účinnou dnem jejího uzavření.
Tato Dohoda o narovnání je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž jedno obdrží věřitel

a druhé dlužník.
Věřitel a dlužník prohlašují, že se s obsahem Dohody o narovnání seznámili a souhlasí

s ním.

V ……………  dne ………………………

………………………………….
věřitel

………………………………….
dlužník 


