
RE: AD - SNEO zaslání infonnacc z pozemkového úřadu z 20. 6. 

; Komu; 

Dobrý den 

0 1.08.20 18 I 1:54 
Kopie: 

Stránka č . I z 11 

dHvJeme Várn za informaci nahl iženi do spisu se za nás bude učastn,t kolega 
se na detailech 

(viZ kontakt niže), ktery se s Vam, odpoledne spOJ i a domluvíte 

From: 

sent: Wednesday, August 1, 2018 10:52 AM 

Subject: Re: AD• SNEO zaslání informace z pozemkového úladu z 20. 6. 

Dobrý den, 

dnes nám ze soudu nabídli tem1ín nahlížení do spisu na zítřek 2. 8. v 10:00. Nahlížení b>' bylo na Obvodním soudu pro Prahu 6. 

Prosím o kontakt kolegu, který půjde nabil-žel s námi. Pokud by došlo ke změně tcnninu (spis si současně vyžádala i soudkyně), dámě vědět v 
průběhu dnešního odpoledne. 

S pozdravem 

On 31.lul 20 18. at 14:32, 

Dobry den, 

WTO(C: 

deku j i za zpravu a i za nas potvrzuji termín pristi stredu 8.8. v 13.30 u Vas. 

Co se tvce st,wu ri,ern, resp. nahlizeni do spisu, spojili bychom se s Vami separatne telefonicky. 

Dekuj i -
From: 
Sent: Tuesday, July 31, 20181:43 PM 
To: 
Ce: 
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Subject: Re: AD - SNEO zasláni informace 1 pozemkového úřadu z 20. 6. 

Vážen)' pane kolego, 

po ověřeni s klientem si dovoluji potvrdil, že středa 8. 8. 20 I 8uám vyhovuje, přičemž navrhujeme odpoledni čas, nejlépe od 
13:30 v prostorách HAVEL & PARTNER$. 

Dále níže zasílám infonnace o aktuálním stavu vyřizováni souvisej ících záležitosti: 

I) Vydání opravného usneseni SPŮ 

Dle dnešního telefonického potvrzeni■■■■I z KPÚ Praha, který je již zpět z dovolené, opravné usnesení připravuje a chce 
jej vydat tento čtvrtek. Rovněž jsme se domluvili, ze ve čtvrtek mám volai , aby mi -potvrdil aktuální stav. 

2) Nahlížení do spisu 

NS minulý pátek odeslal spisový mmcriál na Obvodní soud pro Prahu 6, kam by rněl dorazit tuto siře du. Na spisovně OS P6 j iž o 
nás včdí (voláme každý den) a jakmile spis dorazí, měl by být připraven k nahlíženi. Samozřejmě počítáme s tim, ž.e nahlížet 
pOjdeme společně. 

S pozdravem 

AdvOk~I 
<image001 .png> 
HAVEL & PARTNER$ s.r,o. 
advokátní kancelář 

Flo. renlinum , reze A, Na Florenci 21 16/15, 110 00 Praha 1 T·•····M····E have1panners.cz 
<ímage002.png> 
Ten10 e-mad veetnt, jeho pťt!Oh )e u,ten výntadně ,ehO a<1re,ar.ov1 i rnůtec <:bSahovat ctUlf:°" mtorma«, popripad._ můž:eby1 
pledmlt~m,CN"okainiho taj"tm&M, N~Wl'l,né Wtni, Wrav'f nebo zp(j$\up,,inl ;tho cb~hu je nkázMQ. Poi::c;(lj$tt obdrte l(a) 
tenlo e..maíl omyl4)m, infor~t• o torn oro.fm e-rnQile(ll OOOs.Oatole 3 tuto zp1..Wu v)'ITl3!to ie s)'Stému Odesltaftl neodpo~•ldá :1!3 
ehyt)y 6 ztráty obsahu této zp,évy vzn,ildf> v dCstedku t.omunil<ace pr~fednlciwlm e.me;)u HAVEl i PARTNERS s,(\ . ~r,.,(lks'inl 
k~ se sfd!emNo Flo,,coci 2116'15. No'Jé M6Mo, 110 00 P1eh11 I, lCO 26-4 64 807, zaes,anévobellodn1'n ,epal!kv 11edettem 
Mistskym soucsem v f>rate, oddn C vtolka 114!>99. 

On 30 Jul 2018, at I 0:03, wrote: 

Dobry den, pane kolego, 

omlouvam se za zpozdeni s reakc,. Kolega- Je bohuzel dnes a zítra ria jedna n, v zahran,c,, mohli bychom tedy pros1m 
schuzku smerova1 na stredu, 11apr. od 10.00? 

Dekuji -
From: 
Sent: Thursday, July 26, 2018 9:01 PM 

Subject: Re: AD - SNEO zaslání informace z pozemkového úřadu z 20. 6. 

Dobrý večer, 

níže posílám stručné shrnutí učiněných krůkú ve věci od posledního jednání. 

Včera jsem měl jednimi na SPÚ, kde bylo přislíbeno vydání opravného usneseni v nejrychlejším možném termínu, 
Probrali jsme i záležitosti, které jsme telefonicky diskutovali s■■■. a byl jsem ujištěn, že SPU postupuje 
standardně způsobem, který považujeme za procesně bezpečný. Máme již rovněž plnou moc od SPU k nahlíženi do 
spisu, který se n~'Tli nicméně nachází na NS v Brně a čekáme, na kdy nám pi'iděli tenn ín pro nahlíženi. Počítáme se 
společným nahlížením dle dohody, 
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S ohledem na pozilivní vývoj bychom proto rádi co nejdříve přistou1>ili k odsouhlasení fináfniho textu 
lransakfoí dokumenface a k podpisu smlouvy. 

Na,•rhujeme p roto sejil se za tímto účelem ,, pln$'Ch sestavách v pondělí dne 6. 8.2018 od 12.00 do 14.30 v 
kanceláři HAVEL & PARTNERS. Prosíme o potvrzení, zda navržený termín vyhovuje. 

S přátelski'm pozdravem 

<image001.png> 
HAVEL & PARTNER$ s.r.o. 
advokátn i kancelař 

Florentinum. recepce A, Na Florenc! 2116/15, 110 oo Praha 1 
rjiiii!iii■i M.iiiiiiiii. E: 
have1panners.cz 
<image002.png> 
Tenlo e--mailvÓO-ln~ jccho pfílohJe úrčen \lýhtsdně Jtho aJl;e$ál.OVi a n:ťáe obsahovat dlNě1né !nfof-mooe. popOpodl rriJže ~ 
p!~ětem advokáH'l.lho t'l}6rostvl. Ncopi:ávnéné Wenl, Opo:,vy neoo Z?ís.tupnbú jehO obs.ahu je ia~ POIOJd jst t1a oMrfej(a) 
tento e-rnail omytem, irOormujl• .o tom pros~m e-maiiem O<fe-s11tlf$lé a tuto 2práVu vymúte ze ,ys.tem1.t. OdesHaltl neodpovldá za 
C!))lby Cl~ obsahu M10 1.práv',' vzni~ v důsledli;u 11'.o,,...,Nkace prOS1tedn:ictvirn e--mailu. HAVEL &. PARTNER$ $.r.o., Mvokttní 
fl.&l'lcel.V, se sfd~mNa F'lorenea 211511S, N<wi Město, 11000 P1~l13 1. 1to· 254 s.t 807, 2ap&anáv obchodním,ejst~ku 11t<1t-t16m 
M9'StsJwmsoudemvP(:U., odtli!C, vlotka 114599 

On 24 Jul 2018, at 10:40, wrotc : 

Dobry den, 

děkuieme Vám za zaslané vyjadienl SPŮ s navrženým postupem souhlasíme. Dle včereJší diskuze s kolegou 
- počltáme s lim že se za kupujícího zúčastníme nahlížení do správního spisu 

S přáním hezkeho dne, 

From: 
Sent: Friday, July 20, 2018 3:44 PM 
To: 

Subject: Re: AD - SNEO zasláni informace z pozemkového úřadu z 20. 6. 

Dobrý den, 

v příloze zasíláme doplnění vyjádřen i SPÚ k možnostem dalšího postupu v záležitosti pozemků 608/ a 
restitucí, diskutovaným I 9. 7. SPŮ navrhuje vydat rozhodnutí o opravě písařské chyby spočivajici v tom, 
že u jednotlivých označení nevydávaných pozemků uvede upřesňujici speci fikaci, že se jedná o pozemky 
dle pozemkového katastru (PK) místo nesprávného označení jako pozemky katastru nemovitostí (KN ). 
Taky by mělo být docíleno stavu, kdy rozhodnutí č. J. PŮ 3151/08 ze dne 12. 1. 2009 bude uvádět, mimo 
jiné, že se nevydává pozemek parc. č. dle PK 567. 

Rovněž jsme zaj istilí plnou moc od SPÚ a budeme zajišťovat nahlédnutí do správního spisu SPŮ. 

S přátelským pozdravem 

AClVOk<ll 
<imageOO 1.png> 
HAVEL & PARTNER$ s.r,o. 
advokátnl kance1ar 

Ftorentinum, rece; A, Na Florenci 2116115, 110 00 Praha 1 

~~Jtk!llnaveipffl'~~rs1.kl8á& · e 
<lmage002.png> 

Ter.toe..mailvte1r~jdl0 pllkih. j c urtenvyl'lfaont ttl'ló &d1eMlovi a můte obsahtWatdW•111ém!ormaco. popfipadě m)2ét::yt 
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ptedměte"' ,a,ovoi"elnWlO llJfn'ISt\11. Neop:1a,fllnit tlfenf, LJ)1avv nebo Zi:;li,tup1těni ,eho obs.ahu ja :zak:ata/1~. Pokud j$1e obdržef(a) 
ttmtc> ~I Orrtyl♦m. •"fo,niu:t•,o tom pioolrn e•ma1leo1 oďasUa!ele a tulo zp1a'f.u vyrnatle ze.systémJ. O~llil!EI 11\.""'0cipovldé ia 
cllyt),I Ci ztráty ob.Jhu lilo zpf3ý'/ vzni~ ,6 v důd\ldk)J kOO'Wnl~3C9 pl'(;Stfé-dniC'Nlrn <Hllaíkl HAVEL & PARTIJERS s.t.o._ advok$!nl 
)(anoeláf, !.e s~m Na Flarenel 2116115,, NO'lé t.4~$10 , 110 00 Pnit\a 1 IČO· 254 S4 807, zapsaná v obchodn!m rejstliku veden~m 
M!st$1(yM$nucSernv Pr&D, Oódtl C. vlobta 114599. 

From: 
Sent: 18 July 2018 22:19:03 

Subject: RE: AD - SNEO zasláni Informace z pozemkového úřadu z 20. 6. 

Dobrý den, 

děl<ujeme za zajímavé postřehy. K zaslanému rozhodnutí NS sp. zn. 28 Cdo 2970/2017 sl dovolujeme uvést, že se 
týká j iné skutkové situace, než v našem případě. Obecně lze souhlasit s tím, že nevyzvala-li oprávněná povinnou 
osobu, postač!, aby uplatnila nárok u pozemkového úřadu. Vámi citované rozhodnutí se ovšem týká situace, kdy 
pozemkový úřad následně s povinnou osobou Jednal Jako s účastn íkem řízení (kterým povinná osoba je společně s 
oprávněnou osobou pcx:lle § 9 odst. 8 zákona o pOdě). Oproti tomu v našem přlpadě je (resp. uvádíte, že by mělo 
být) jako s účastníkem řízení jednáno s j iným subjektem, než s povinnou osobou. 

Nárok na vydání věci, uplatněný u pozemkového úřadu nebo soudu, Je zvláštní (restituční) vlastnickou žalobou 
oprávněné osoby vOčJ povinné osobě. Máme tedy za to, že nebyl-li restituční nárok uplatněn (byt' jen u 
pozemkového úřadu) s uvedením správné povinné osoby ve stanovené lhéltě (tedy do 31. 1. 1993), nelze Již po 
uplynutí této lhOty dle našeho právního názoru provádět záměny účastníkO řízení a tudíž vObec nemOže nastat 
situace, že by pozemkový úřad mohl vydat rozhodnutí o vlastnickém právu bratři- k pozemkům 608/ ve 
vztahu ke skutečné povinné osobě. Ve vztahu k Sady, lesy a zahradnictví Praha, st.atnipÓdnik ("SLZ''), tak ovšem 
také učinit nemOže, mimo Jíné z dOvodu, že SLZ nejsou po\/4nnou osobOl.l k pozemkOm 608/ a tudíž nejsou ve vztahu 
k těmto pozemkOm účastníkem restitučních řízení. 

K relativní povaze rozhodnutí pozemkového úřadu o vlastnictví oprávněné osoby (zde je dOležité sl uvědomit, že 
pozemkový úřad nerozhoduje o vlastnickém právu absolutně - vllči všem, ale pouze relativně - ve vztahu k povinné 
osobě) uvádíme např. rozhodnutí NS sp. zn. 28 Cdo 3048/2012: "Rozsudek odvoladho soudu Je založen na 
dovolatelem zpochybňovaném právním závěru, že originární nabytÍ vlastnického práva na základě pravomocného 
konstitutlvnťho rozhodnutí pozemkového úřadu, Jež nenf zákonným zpďsobem zrušeno {odklizeno), vylučuje 
vlastnictví předchozťho pravého vlastnťka. Nejvyšší soud se otázkou účinklJ r<Jzhodnutí pozemkového úřadu o vydání 
nemovitostí ve vztahu k vlastnťkďm nemovitostí, kteří se restitučního ň'zení neúčastni/I, již ubýval. Opakovaně 
přitom dospěl k závěru, i e rozhodnutí správnlho orgánu o wdání nemovitosti osobě údatně oprávněné k restituci 
nemtlfe mít vliv na existenci vlastnického práva toho, kdo nebyl účastnlkem správního lrestitučnlhoJ ň'zení. Pokud k 
vydáni nemovitosti někým jiným ne! Jejím vfastnfkem přesto dojde, nemá tato skutečnost vliv na práva dosavadniho 
vlastnlka. Nabyla-li k nemovitosti vlastnické právo fyzická osoba, nelze přitom tuto nemovitost v restitud vydat s 
výjimkou postupu podle§ 8 odst. 1 zákona o pOdě. Přesto, že zákon č. 71/ 1967 Sb., o správním řízeni /správní řád/, 
účinný do 31. 12. 2005, nemi) us«movenC podle kterého Dy výrok pravomocného rozhodnuti o soukromém 
majetkovém právu byl závazný pro účastníky, Je zřejmé, ie z hlediska svbfel<.tivnfch mezí správního rozhodnutí se I 
ve správnim řízení uplatňuje zásada, dle níž se rozhodnutí nemaže dotknout práv někoho, kdo nebyl účastníkem 
řfzení, ve kterém bylo vydáno {srov. § 159a odst. 1 o. s. ř.). Je přitom nerozhodné, Jakým zpílsobem osoba, jel se 
restltučniho řízení neúčastnila, vlastnictví nabyla; mohla je natJýt i vydržením {srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu 
ze dne S. 9. 2006, sp. zn. 22 Cdo 3069/2005, uveřejněný v Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu, vydávaném 
nakladatelstvím C. H. Beck /dále fen Soubor I, pod označením C 4464, nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 
4. 2003, sp. zn. 22 Cdo 89/2002, uveřejněný v Souboru pod označením C 1831, čJ rozsudek Nefvyššihosoud(J ze 
dne 11. 12. 2008, sp. zn. 33 Odo 1266/2006, nebo usnesen( Nejvyšš/ho soudu ze dne 14. 2. 2008, sp. zn. 22 Cdo 
3765/2001, čJ ze dne 22. 9. 2008, sp. zn. 22 Cdo 1710/2008)." 

Nad rámec uvedeného, ze zaslaných dokumentu (zejména soubor 5.pdf) jednoznačně vyplývá, že převod správy 
pozemi<O 608/ podle hospodářských smluv z r. 1976 a 1982 byt vždy ohlášen geodézii hl. m. Prahy a tudíž tento stav 
(že povinnou osobou jen OPBH Praha 6 a nikoli SLZ) byl seznatetný z písemných operátfl evidence nemovitosti. 

S ohledem na uvedené se domníváme, že pozemky 608/ restitučními nároky materiálně ohroženy nejsou a 
pozemkový úřad správně uvádí, že oh ledně pozemkO 608/ Již žádné rozhodnuti vydávat nebude. 

ZOstávám s pozdravem 

<imageOO I . png> 
HAVEL & PARTNER$ s.r.o. 
advokátní kancelař 

Florentmum, rece ce A , Na Florenci 2116115, 110 00 Praha 1 
T: , M , E. 
Bt: ave ners; ICZt!LU<.;l'\t U 

<image002.png> 
Tehto e-mart vč1tlné ,e:w plHoh Je učen vyh1adně Jeho jdresál0\!1 a mi:@ Qo1>$rthovat o!N4rne mlormice. poptlpJ!j& múto b1f 
přoclmětem ad\·oM!nlho iajemstvt N-eopá'l'něnt !-flet'II, úpravy nebo zplft1lul)OOnl jeho 0DW!t1 je z&k.ázáno Pob.KJ pte obd1tel(8) 
tento C4flalt omtlel'n, lnformv~e o tom ptOším ~-rraitem ode-Str.alele a IJ!o zp1Etlu vymatte ze systému Odesltatel neoc;Jpovkié n 
i:;h'fby é, mlty Ob$thu tfto 'l:()f/Ny vtníl<lt v dúsledlW tomunkace PfO&třednictvjm ~ mailu. HAVEL & PARTNER$ u .o., ad'vokatnl 
ka/\Celár. se s.kilem Na F'6fenei2116/1S No\<é Město. 110 00 Praha 1, ICO. 264 54 80?, zapsa11~ v obchodním ,ejs!ňku ,•edeněm 
Mě$f&~m $oudem v Pr::mt. Oódíl C, vlotx:a 114599 

From: 
Sent: 18 Juty 2018 18:01 
To: 
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Dobrý den. 

děkujeme Vám za zaslání všech dokumentů eviduj ících faktický stav a vlast11ictvi nemovttostí, včetně dokumentů od 
SPÚ. Dokumenty jsme zrevidovali. avšak bohužel nemůžeme souhlasit s Vašimi závěry, ~e se restitučních 
nároky bratrůlllÍilÍi 111111111 netýkajl pozemků KN 608/. 

Dle konstantní judikatury Nejvyššího soudu totiž nenl nutné, aby oprávněná osoba uplatnila svůj nárok u OPBH 
Praha s 0akožto povinné osoby), ale postačl uplatněni nároku y pozemkového úl'adu Restituční nárok bratrů 

tak nemohl zaniknout neuplatněním nároku vůči povinnému subjektu v zákonem stanovené lhůtě. 

V souladu s naším pfedchozim závěrem ohledně nevypofádání restitučních nároků se proto domníváme, že SPÚ k 
dnešnlmu datu vypořádal pozemky KN 6081 pouze v Id. 1/, ve vztahu k paní (PÚ 7541 /92/6 ze dne 7. 
listopadu 2005). Niže si Vám dovolujeme zaslat náš bližší právní rozbor: 

Restituční nároky bratrú•■l■I byly dle zaslaných podkladů uplatněny u SPÚ dne 23. 12. 1992 a 29. 
ledna 1993. Dle právní úpravy uc,nne k těmto datům stanovil zákon o půdě. že (1) restituční nárok má být uplatněn 
u pozemkového úřadu : a (2) opravněný osoba má vyzvat povinnou osobu k vydáni nemovitostí. 

1. Výzva povinné osoby k vydáni nemovitosti 

Povinnost vyzvat povinnou osobu byla následně opakovaně interpretována v judikatuře Nejvyššího 
soudu [naplíklad NS 28 Cdo 2970/2017] takto: . Ustálená judikatura dovozuje, te pfí rozhodováni 
o nároclch oprávněných osob dle §.2. zákona t . 2291199 1 Sb. ie rozhodujíc/ uplalnénl nároku 
u pozemkového ůfadu: ie./i ledy nárok fádné vznesen pl'ed pozemkovým úřadem a oprávněná 
osoba nezašle zárovell povinné osobě wzvu k vydáni nemovitostí. rozhodne pozemkov<t ůfad 
podle §.2. odst. 4 zákona t . 229/1991 Sb. jako v pllpadé. v němi k uzavfenl dohody ve smyslu § 9 
odst, 1 citovaného předpisu nedošlo". 

Nadto dodáváme, že skutečnost, že Vy či Váš klient nemá informace o tom. zda došlo k vyzváni 
Obvodního podniku by1ového hospodálstvi pro Prahu 6 nemůže být dostačující k závěru, že 
oprávněná osoba povinnou osobu nevyzvala. 

2. Uplatnění restftučnlho nároku u pozemkového úřadu 

Zákon o půdě nestanovil speciálnl náležitosti návrhu. 

• Dochází tedy k aplikaci správního řádu, který ve znění účinném k podáním návrhů stanovl, že 
náležitosti P()dáni jsou (i) kdo návrh Cini, (ii) čeho se týká , (iii) co se navrhuje, nikoli tedy označeni 
povinných osob. 

I kdyby bylo náležitostí návrhu označit povinnou osobu (což se domníváme. že nebylo). měl by i 
v souladu s účinnou právní úpravou v době podání návrhu ( tento závěr platí také u aktuálnf právní 
úpravy) vyzvat restituenty k doplnění návrhu, resp. okruh účastníků řízení vyřešit z úřední 
povinnosti. 

S pozdravem, 

!§tkli 
l! val v ~po luprncu,ic1 ~ 

JAN EVAN , ADVOKÁ1NI KANCHÁR sr<> 
Na Fl o ronei 1116115. Recepct! A 
110 DO P,11tt:o: 1 C-es~é ,epubJ1k.i TEL ,_ 
t.106 
E MAI 

From: 
Sent: Wednesday, July 18, 201812:14 PM 
To: 
Ce: 

SubJect: FW: AD - SNEO zaslání informace z pozemkového úřadu z 20. 6. 

Vážení kolegové, 

v návaznosti na předchozí e·maily zasílám originál vyjádření SPÚ ohledně nedotčení pozemktl 608/ restitucemi, které 
jsme obdržen dnes datovou schránkou. 

Prosím o laskavé vyjádření, případně telefonát, zda dokumenty zaslané v pr0běhu tohoto týdne považujete, stejně 
jako my, za dostatečné z hlediska vyjasnění diskutovaných otázek restitucí. Případné odborné právní výhrady k 
zaslaným dokument/lm by totiž zřejmě nebylo vhodné otevírat až na zítřejším jednání. 

Pro úplnost rovněž zasílám odkaz další dokumentaci, kterou jsme obdrželi z katastru nemovitsti, tato nicméně 
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dokresluje pouze historický stav do roku 1945, kde dle našeho názoru žádné sporné otázky neexistovaly: 

BLOCKEDuschovna[.Jcz/zasílka/ BLU48BFENKHMTNLH·LIR/BLOCKED 

S ohledem na uvedené máme za to, že pozemky 608/ restitucemi dotčeny nejsou a nebudeme-li mít jiné závažné 
Indikace z Vaší strany, budeme se v této perspektivě připravovat a těšit na zítřejší jednání. 

S přátelským pozdravem 

láolt 
<image00l .png> 
HAVEL & PARTNER$ s.r.o. 
advokátnl kaJ1celář 

Floren tinum. recepee A. Na Florenci 2116115. 11 o 00 Praha 1 

T:iiiliiiiiiiii■• · M:iiiiiiiiiliii. E 
BLOťKEDhavelpartnersl czBLOCKED 
<image002. png> 
Tento e-mai:I veetně jeho prlloh JO u'fčón výh1adC1ě jeho &c!J~ a m."ae obsahova1 dluěrné Informace-. pofilpe.;il mu2~ byt 
prédmEltm Mv~lhó 1'1jemshtl Neop,&mt né Wcnl. 14)1"avy ntbO zp('istupněni ;~ho o.bs.ahu te- zakklántl. Pakud jste ot:d,žei(a) 
lento ~-mail omytem. lnklm,uJte o tom psoi ím &-mailem odesllate!• a tuto zprávu vymatte ze syslému. Odesilatel neod!)Ol.'ld& za 
tfiyby čt i!'lt:i:y otxsad1u této zpn.Wy vzniklé- v dl&ledku komunikac6 pt0$1fodn,ctvfm e-maiJu. HAVEL & PARTNERS s.1.0., aclvok.atnf 
k..ancaW. w sfdlpm Na FIOrenc, 2116115. N0\16 MKto, 11 0 00 Praha t IČO 2641 54 807 zapsant.v obchO<lnlm ,e~Uikuvédoném 
Mhtslrtm.sotldemv Prazt, Oddíl C. \lt02k!l 114$99. 

Váženi kolegové, 

v náv<1tnosti na e-mail z dnešního dopoledne dale zasilarn v příloze potvrzeni SPÚ, že pozemků 608/ se rest,tučni 

nároky p.- netýkaly, nebyly pledmětem restitučních rizeni a nebude k nim již vydáváno žádné rozhodnuti. 

Předmětné stanovisko bychom měli v průběhu zítřeJ~ího dne obdržet , na hlavičkovém papíře cestou datové 
schránky 

S pozdravem 

<image001.png> 
HAVEL & PARTNER$ s.r.o. 
advoKátni kancelái' 

Florentinum. rece A. Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 

~~ avelpartne~J JCZ6LOCKED E 

<unage002.png'-
Tento o-mail včc1ně ieho pliloh je určen výhradně jeho odrestta,i a fTide obsahov.at důvfr~ informace, poprtpadě ~e byl 
p(edm8tem advo~ nlho laJemstvl. Ne-opra'>'n@'né !iřenl, ů_pra\ly nebo zpftsti:.1pMnl teho ob$ahu ;e za~no. Pokud j$te obdriel(a) 
lento e-mail omylem. informujte o 1om prosím a-mailem odeifla1e!e a tulo zprévu V)'mežle ze systemu Ode5!fateJ neodpovidá za 
Chyby CA Zlfťity -ObS3hu léto l pr.wy V.?ťllkl~ v di.'.GtCldll.u komuni~ce p(OS1lcdt,:c.1Vim é-málu HAVEL & PARTNERS s., Ct •• adv~lÍ 
l:aoccW, se s1d!emNa Flot'encl 2116f15, Nove: MUto, 110 00 Praha 1 IČO 264 S. 807, :zapsaná v obcbe.dnln, teJst~kU vedeném 
Mt$1SkVm souoem v Praze. Oddíl c . vlotta 114599. 

From: 

Subject: RE: AD · SNEO zas! ni lnfom,ace z pozemkového úřadu z 20. 6. 
Importance: Low 

Vážení kolegové. 

v návaznost, na dokumenty, které nám byly poskytnuty SPÚ (v plíloze), a to: 

-
• Rozhodnuti ministerstva zemědělství - Pozemkového úřadu Praha Č.J.: PÚ 7541/92/3 ze dne 15.čelvence 

2005 týkajíc! se pant■■■■■■, které se vypořádalo s poiemkem KN parc.č. 567 v id. ½; 
Rozhodnuti ministerstva zemědělství - Pozemkového úřadu t>raha č.J.: PÚ 7541/92/6 ze dne 7. listopadu 

2005 tykajíc, se paní■■■■■■. které se vypořádalo s pozemky KN 608/ v ,d. ½: 
Rozhodnuti Pozemkového úřadu hl.m. Prahy č.j. : PU 8475/93 ze dne 28. prosince 1995 týkající se pana 
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, které se vypořádalo s pozemkem KN parc.č. 567 v 1d, ½, přičemž toto rozhodnutí bylo následně 
zruseno rozsudkem Městského soudu v Pr;ize č.j 28 Ca 36/96-46 ze dne 19. května 1997; 
Rozhodnuti ministerstva zemédělstvi Poi,emkového uřadu Praha l .J .. Pú 3151/08 ze dne 12.tedna 2009 

(které bylo vydáno namísto zrušeného rozhodnutí Pú 8475/93 ze dne 28. prosínce 1995) - týkajlcí se páni'., 
, které se vypořádalo$ pozemkem KN parc.č. 567 v 1d. ½ (pozemky KN 608/ 

fešeny nejsou}; a 
• Rozsudek Městského soudu v Praze č.j 28 Ca 36/96-46 2e dne 19. května l 997 {tento rozsudek n~m byl 

poskytnut Jíž dřivě) 

a s ohledem na schůz ku, která se koná tento čtvrtek, bychom Vás chtěli požádat o oředběžné sdělení Vašeho 
názoru ohledně zaslaných dokumentů. Poté, co Jsme dokumenty pročetli, nám vše indíkuJe závěr, který jsme 
prezentovali na minulém společném jednání, a to, že SPŮ ke dnešnímu datu vypořádal pozemky KN 608/ pouze v 
id. Y, ve vztahu k paní- (PŮ 7541/92/6 ze dne 7. nstopadu 2005). Z výše uveden·,)ch dokumentů však 
nepryne nic, co by naznačovalo, že restituční nároky bratr(, k pozemkům KN 608/ ve zbývající id. ½ 
byly ke dt1ešnímu dni vypořádány. 

v pllpade, že tento názor nesdíllte, prosíme o zaslání dokumentů, které by vyvrátily závěry plynoucí z výše 
uvedených rozhodn1Jti. 

Moc děkujeme, 

S pozdravem a přáním hezkého dne, 

--
JAN EVAN, AOVOKÁTNI KANCELÁR s. r .o . 
Na Florenc, 2116115 Recepce A, 110 00 F'raha I Ceská repuol1ka ...... 
From: 
Sent: Tuesday, June 26, 2018 12:32 AM 

Subject: RE: AD - SNEO zaslání informace z pozemkového úřadu z 20. 6. 

Vážení kolegové, 

v návaznosti na Váš email si níže dovolujeme zaslat následující dokumenty a naše vysvětlivky k nim: 

- dohoda o vydání nemovitosti ze dne 17. 3. 1992, Jak jsme Jí nalezli v rámci rešerší katastru nemovitostí (k p.č, 
567/2); 
- rozsudek NS ČR ze dne 28. 3. 2018, č. j . 28 Cdo 16/2018-664 (tedy poslední v řadě ve věd restitucí bratři 

který je dostupný na B.LOCKEDnsoodl.jcz/Judlkatura/judikatura ns[.] 
n ~ eb earch 4B5064 07A0A716DCJ 2582B3002640Cf?o nDocument&Hi hli h = n IIBLO KED BLOCKEDnsoud 
[. ]cz/Juďikatura/judikatura ns[. )nsf/Websearch/485064207 A0A7 t 6DCl 2582B3002640CF? 
ooenDocument&Highlight=0.nullBLOCKEQ, 

1) Dohoda o vydání ze dne 17. 3. 1992 

Z dohody o vydání nemovitostí ze dne 17. 3, 1992 rozumíme, že jí byla vypořádána celá parcela p0vodního 
pozemkového katastru PK 567 (čl. I, 2. nečíslovaný odstavec, kde se uvádí všechny p0vodní parcely podle č, kat 
pozemkového katastru), zp1lsobem uvedeným v čl, IX dohody (kde se j iž uvádějí vydávané parcely podle KN). V této 
souvlslOStl upozorňujeme zejména na skutečnost, že parcely 608/ nejsou uvedeny mezi vydávanými parcelami, 
přestože prokazatelně existují již od 80. let, a na skutečnost, že I zákon 87/1991 Sb. jako jeden z d0vod0 nevydání 
uváděl zastavění pozemku(§ 8 odst. 3), tudíž je dle našeho názoru zřejmé, že dohodou o vydání ze dne 17. 3. 1992 
byla vypořádána celá parcela PK 567 a není zde žádný zbytkový restituční nárok. 

2) Rozsudek NS ČR ze dne 28. 3. 2018, č. j . 28 Cdo 16/2018-664 

Jedná se o poslední rozhodnutí ve věci restítuá bratří- přičemž podle výroku by věc měla být nyní vrácena k 
Městskému soudu v Praze poté, co Nejvyšší soud zrušil zrušující výroky Městs~ého soudu v Praze ohledně 
zamítavých výroku Obvodního soudu pro Prahu 6. Jinými slovy, Obvodní soud pro Prahu 6 zamítl žalobu 
vOčtl- a Sady, lesy, zahradnictví na nahrazení rozhodnutí pozemkového úřadu ze dne 12, L 2009, č, J. PÚ 
31si7o's,'iesestává Id. 1/2 spoluvlastníkem tam uvedených nemovitostí, z duvodu, že restituční nárok již byl 
vyčerpán dohodou o vydání podle zákona č. 87/1991 Sb. a není zde tedy prostor pro rozhodnuti podle zákona č, 
221/1991 Sb. Městský soud v Praze toto rozhodnutí zrušil z d0vodu nesprávně stanoveného okruhu účastník0 řízení 
a věc vrátil obvodnímu soudu. Nejvyšší soud toto zrušuj ící rozhodnutí městského soudu zrušil z d0vodu, že městský 
soud neměl rušit, ale sám zjednat nápravu. 

Kromě toho Nejvyšší soud konstatoval, že v daném případě existují velmi specifické skutkové okolnosti případu, kdy 
bratří···· spolu uzavřel i dohodu. že celý restituční nárok uplatní vyplatíi••■• poloVinu 
výtěžRu z1skaného zpeněžením, přičemž následně mezi bratry vznikl spor o výši, za kterou bylo zpeněženo, a 
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dovodil, ž ,e uzavřením takové dohody vzdal svého restitučního nároku a pokud jej nyní uplatňuje, 
nepožívá pravn, ocnrany. Věc by se tak nyní měla nacházet u Městského soudu v Praze, který má maximálně zúžený 
manévrovací prostor pro učinění Jiného kroku, než Je potvrzení zamltavého r•ozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6. 
Tím by měla být věc byla definitivně vyřešena. 

Nad rámec uvedeného upozoryjeme, že rozhodnutí pozemkového úřadu ze dne 12. 1. 2009, č. J. PÚ 3151/08 
(které se týká obou bratří a je zamítavé) nelze v soudním řízení zrušit, ale pouze nahradit rozhodnutím 
soudu (coz je s Ohledem na vy e popsanou geneZi soudního řízení dle našeho názoru s ohledem na citované 
rozhodnutí NS nepravděpodobné , tudíž dle našeho názoru není d!lvodná obava, že by mOhlo dojít k znovuotevření 
restitučních řízení PÚ 664-0/92!J·•~ a PÚ 8475/93J.11■1. Kromě toho, a zejména pak, žádné soudní 
rozhodnutí již nem0že zvrátit av o e ně pozemk0 608/, protoze, jak jsme vyrozuměli z dostupných dokumentO, 
žalobní žádost je formulována na pozemky označené podle KN a pozemky 608/ v žalobní žádosti uvedeny nejsou. 
Ohledně restitučního řízení PŮ 7541/ 92 (p. - Jsme předpokádám zajedno v tom, že toto je definitivně 
skončeno a že na pozemky 608/ nemá materialiil'dopad. 

S ohledem na uvedené proto nesdílíme názor ohledně existence rl2ika potenciálního dotčení pozemk0 608/ výše 
vyjmenovanými restituc.emi. 

3) Schdzka 26. 6 . 2018 

Velmi rádi bychom s Vámi probrali nová zjištění. Dovolujeme si navrhnout sch0zku 26. 6. 2018 v 16:00 hodin u nás 
v kanceláři. 

Z1lstávám s pozdravem 

Advokát 
<image00Lpng> 
HAVEL & PARTNER$ s.r.o. 
advokátní kancelář 
Florentinumj recepce A, Na Florenc, 2116/15, 110 00 Praha 1 

T·••···• M·••····• E. <image002.png> 
Ten lo e-mail vOe1M ,eho pWOh fP. u,t„n ~hracm• teho a<1re1-ttovl a m.ůte <>t:>iahc,vat csCNt rnf 1nrotrnac• , popr1padi 1nul.♦ t.J1ft 
pfedmětem &d>Jokátrdllo tajemsM. Ne,oprěvnf.rté lflenl. Ů()ta"vy nebo z.ptf&tupněnl,teho obSáhujc :tak.átáno. Pokudjs,lo obdržtll(a) 
lento s-mail omytem, ir.kmnujte o lom prosím e-maiiltm ocleslial{lle :a: Mo zprfwu vy~• ze s~sttmu Odes11:~t♦I noodpcwld.i za 
r:hyhy 6 ?trl;'ey o~hu t~ta, 7..rYlrvv v1:ril(I~ v dl6ledk).1 lcomurtl~e p1ostl'ed~ctvlm e,..me,tu. HAVEL & PARTt.JE~S u .o. adilOkótn• 
kancelél, se&ltffem Na Flo1enci 2116/15, No,vé Wsto. 11000 Praha I , 1l0·264 54 &07, z.opoMá.v obch_odn(m1e,sU'!ku veden6m 
Mhl.Ským soudem v Praze oddlJ C, vlotka 114599, 

Subject: RE: AD - SNEO zaslání informace z pozemkového úřadu z 20. 6. 

Váženi kolegové, 

-
děkujeme Vám za zasláni nového vyjádřeni SPÚ. Po pfečteni obdržených podkladu máme následujlci komentáře: 

1. Restitučni nárok sp. zn. PŮ 7541/92 (panl 

Dle vyjadřeni SPÚ rozumíme, že nárok uplatněny pod touto spisovou značkou byl z pohledu SPÚ 
vypoládán 2 samostatnými rozhodnutími, která nabyla právnl moci dne 20.7.2005 a 15.11.2005, pfičemž 
pozemky KN 608/ nebyly vydány z důvodu zastavěnosti. 

K fináinlmu potvrzení, že uplatn~né restítuční nároky nepředstavuji pro kupujícího riziko bychom ještě 
potřebovali získat potvrzení SPU, že tato rozhodnuti nebyla následně napadnuta v navazujících soudních 
řízeni (zejména dle V. části OSŘ) . 

2. Restituční nárok sp. zn. PÚ 6640/92 + PÚ 8475193 (bratrů 

v z:a<Ieni opírá SPÚ své závěry o skutečnost, že na základě dohody mezi restituentem (panem-
) a podnikem Sady, lesy, zahradnictví Praha, s.p. ze dne 17.3.1992 byl vydán celý pozem"'ek"'i!l'K"' 

p 67. 

Vzhledem k informacím obdrženým od SPÚ rozumíme, že oba bratři uplatnili restituční nároky ke 
všem nemovítostem, které jejich otec původně vlastnil a byly reg lstrovany na Knihovnl vložce pozemkové 
knihy č. 17. 

Za účelem ověfeni argumentace SPÚ bychom potfebovalí získat dohodu ze dne 17.3.1992. abychom 
nezávisle ověřili, že lfedmětem vydáni byl skutečně celý pozemek PK parc. č. 567. tj včetně KN pozemků 
608/ a že tedy panl11iii byl následně v KN zapsán jako jejich Vlastník. Domníváme se. že stále 
exisluje ríziko. že po ua by dotcená dohoda nepokrývala celý pozemek PK parc č. 567. je SPŮ poVinen o 
této části restitučního nároku rozhodnout, jelikož restitučnl nároky byly uplatněny řádně a včas ve vztahu 
k celému PK parc č. 567. 
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Pro úplnost uvádíme, že poslední nabývací htul k pozemkům KN 608/, který máme k dispozici, je prohlášen[ 
vkladatele Městské části Praha 6 o vkladu pozemku do základního jmění Sneo a.s ze dne 27.12 2004. 
Informace o předchozím vlastníkovi bohužel nemáme k dispozici. 

Ve vztahu k restitučním nárokům sp. zn. PÚ 6640/92 + Pú 8475/93 také SPU nepotvrzuje. že pfíslusná 
rozhodnutí (z pohledu SPÚ pravomocná ke dni 15.1.2009) nebyla napadnuta v navazujících soudních 
rízeních. Naopak, v bodě 4 vyjádřeni SPÚ uvádí, že spisy řeš ící dotčené restituční nároky nemá k dispozici, 
jelikož byly postoupeny v rámci probihajícího soudního řízení. Dle našeho názoru tak existuje pochybnost, 
zda obsah těchto spisú nemůže mít vliv na závěry SPÚ. 

3. Další kroky 

S ohledem na výše uvedené a za účelem eliminace rizik vyplývajicích z restitučních rí~eni navrhujeme 
získat zejména následujícf dokumenty. které by pomohly potvrdit či vyvrátit závěry SPU: 

získat rozhodnuti PÚ 7541/92/3, Pú 754 1/92/6, PÚ 8475/93 a PÚ 3151 /08, které SPÚ nepřiloži l 
k poslednímu vyjádřeni, přestože na ně výslovně odkazuje; rozumíme, že kolega Lukáš Michna 
tyto od SPÚ vyžádá 

• získat dohodou mezí restituentem (panemi■■l■■■■I a podnikem Sady, lesy, 
zahradnictví Praha, s.p. ze dne 17.3.1992 a pnpadně navazujlcí nabývací tituly; tento dokument 
se pokusíme zajistit se sbírky listin KN 

S pozdravem, 

From: 

získat vyjád7eni SPÚ o tom, zda byl některý z restttučnich nároků, který je z pohledu SPŮ 
pravomocně vyřešen napaden v rámci navazujících soudních řízeni; nové stanovisko SPU se 
pokusíme vyžádat co nejdříve 

Sent: Thursday, June 21, 2018 9:15 AM 

Vážení kolegové, 

v příloze níže zasilám informaci, kterou jsme obdrželi od pozemkového úřadu dne 20. 6. 2018. 

Pozemkový úřad v poskytnuté informaci potvrdil, že pozemky 608 nebyly vydány z dOvodu zastavěnosti, a to 
rozhodnutím PÚ 7541 /92/6 ze dne 7.11.2005, v právní moci dne 15.11.2005. 

S ohledem na uvedené jsme názoru, že rozhodnuti PÚ 7541/92/6 ze dne 7.11.2005, kterým pozemky 608 nebyly 
vydány pro zastavěnost, je definitivní, neboť Již uplynuly lhOty i pro obnovu řízení (právní moc+ 3 roky max.) resp. 
přezkumné řízen í (právní moc+ l rok max.) a jiný, byt' mimořádný opravný prostředek, dle našeho názoru 
nepřipadá v úvahu. 

Aktuálně probíhající spory jsou spory mezi bratry Stranadovýmí o míru, ve které byly vydány jednomu na úkor 
druhého a z informaó z katastru nemovitostí se týkají pozemkO 567/2 a 568 + dalších (Ruzyně), nikoli však 
pozemko 608. 

I případné další pokračování restitučních řízení se již dle anšeho názoru nernOže týkat pozemkt'.I 608, protože 
pozemky 608 byly pravomocně vyřešeny rozhodnutím PÚ 7541/92/6 ze dne 7.11.2005, v právní moci dne 
15.11.2005 a nemáme žádné informace, že by toto rozhodnuti bylo někdy napadeno. 

Pro úplnost dodávám, že přestože pozemkový úřad v informaci uvádí, že zasílá přnohou tam vyjmenované 
dokumenty, tyto dosud nezaslal a budu to s ním řeŠit v prOběhu dneška. 

ZOstávám s pozdravem 

Advokat 
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HAVEL & PARTNER$ s.r.o. 

advokálni kancelář 
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p{~ttm advt>11.átnlho taj1unstA Ntiop-i31/něné i 1íent, \Jl)fivy nebo ZPl1Slupr11)tll jéht) oh.ahu je zak.tU:Ano. Pokud: fsle obdrtel(a) 
tento e-ma1I orTiť-em , !nformt,ljle o I0m proslnte--mtiiiem odesUa!e!e. a tuto zpré'lu vymi.tte ze ť~1t-6tN. Od6$Í231cl neodpovfdá ze 
chyby č:i ztitty ob$&1\u této zc,/s'f vzniklo v důsledku komunik·ace pr05UedrnctVfm ~Itu. HAVl:l & PAATNERS u .o., ad'\lokatnf 
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Vážený pane kolego. 

déku;1 vam za 1nforrriac, a niže Vám zas1lam Dhzsi uda1e ohteóne kupuj1c1ho a ruc.,tele 

kupujicim bude spOieénost DRA develcpment s. r o. - viz. zakladatelska listina spo!ečnostr v př1loze nym 
zaf1zu1eme finalizaci podkladu pro zápis společnosti do OR (souhlas s urmstěnim sídla a ž1vnost1), 
pře<Jpokládáme, že do cca týdne by společnost měla být zapsana I s IČO v OR 
ručitelem bude hlavnr hold1ngova entita real estate skupiny Penta - spoleénost Penta Real Estatě Holding 
L1mited (poslední dostupný vypis přikládám). 

S pozdravem, 

From: 
sent: Monday, June 18, 2018 12:54 PM 
To: 
Ce: 

Subject: RE: Restituce AD• SNEO doplnění údajů do transakční dokument ace 
lmportance: Hlgh 

Vážený pane kolego, 

dovolím s, navázal na kolegyni a potvrdit. ie Vámi zaslany návrh a reshtučni ltn11 řeší kolega - který Vam 
reakci zašle v nejkr atši možné době. 

Paralelně s touto linií nyní připravujeme finální te)(lacl transakční dokumentace, která by měla být přilohou 
usnesení rady Městské části Praha 6 v působnosti valné hromady SNEO, a.s. z 27. 6. 2018. V této souvislosti 
bychom Vás poíádall o dodáni údajů, které za investora zbývají doplnit do transaklni dokumentace {jednatelé 
prodávané společnost, apod.) - v této souv,slostl jsme operativně k dispozici e.mailem. Jakož i te/efonirky. 

S pozdravem 

<image001 ,png> 
HAVEL & PARThlERS s.r.o. 
advokálni Kancelál' 
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=-~~!:::nf:0ta~ ~I~ t~:;a:~:1~tror04J8;!~~~ !p~~~~3~:!~r: !':~~"~-~~: o~le,: 
tento e-mait omylem, mformu~e o torn proslm &-mailem odesi lelelé a tuto ZPf:.SVU vyme:t~ ze sys.těmu Ode$ťiar.el neodpovídá za 
chyby fi ~táty ob6a hu lélo z~ávy vzniklé v dů.ledku komunikace ptó$trodnld'✓im •nt.Mu. HAVEL & PARTNERS s.r o .• advokatnl 
kanc&!ál, s,e sldlěm N4 FIOtood 2 115/15, Novi) M6S10, 110 00 P tah3 1. IČO 264 ~ &37, tiPU1tl8 v obchod nim 1ejstiiku vedeném 
MčS!Skymsoud!mvPrau. OddllC, Vlotka 114599 

Vážený pane kolego, 

děkujeme za zaslaný návrh. Kopíruji kolegu Michnu, prosím dríte jej v kopii jako zodpovědného advokáta za otázku 
restituci. Návrh dohody vedeme v patrnosti a budeme př,praveni o něm s Vasi stranou Jednat 

S kolegou- térna průběžně lešíme a rozumím, že stále existuje možnost, že se tento týden podař, terna 
pozitivně dořešit. Oh ledně připadněho dalšího vývoje budeme s Varní v kontaktu. V tomto směru předpokládáme, 

že pokud nebudou k dlspo11cl pozilivní výsledky naší snahy o nahlédnutí do sp,su, bude návrh na uzavřeni vedlejší 
dohody opren o doklad o potenciálním riziku resmuci ve vztahu k dotčeným pozemkům 

Děkuji za spoh.iprác, a nistávám s pozdravem 

From: 
Sent: Friday, June 15, 2018 4:11 PM 
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Dobry oen, 

v návazno51i na společr,e iednaní ohled11ě uplatněnych rest,tucníc;h nároku Vám v přileze zasílame navrh dohody 
k ramcové smlouvě o převodu podílu do ktéré jsme zapracovali požadavky společnost, NOPOCZ 11a možné řesen 
nzik vyplyvajicích z uplatněných nároku 

V případě Jakychkoilv dotazu nás, pros,m. nevaheJte kontaktovat 

S pozdravem 
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