
Přesné citace z rozsudků soudů k žalobě Městské části Praha 5 na TCP  
o „vyklizení  z areálu  Žvahov“ – existence nájemní smlouvy: 

 

Obvodní soud pro Prahu 5: nájemní smlouva existuje, ale je neplatná - tzn. vyklizení TCP 
„Dopisem ze dne 9.10.2006 byla žalovaná (TCP) vyzvána k podpisu nájemní smlouvy .........  
Dne 11.10. 2006  byla uzavřena nájemní smlouva mezi žalobkyní (MČ Praha 5) a žalovanou 
(TCP) s tím, že smlouva nabývá platnosti v den podpisu oběma účastníky ..........  
Soud nepovažoval za nutné doplňovat dokazování o další navržené důkazy  ....... vzhledem 
k tomu, že má za to, že doposud provedené důkazy jsou postačující pro rozhodnutí ve věci 
samé. Nadto soud má za to, že lze předpokládat, že obě smluvní (i sporné) strany s poměrně 
velkým aparátem vysokoškolsky vzdělaných lidí jsou  schopny se písemně srozumitelně a 
určitě vyjádřit – a není třeba po mnoha letech zjišťovat, zda skutečně ví, co podepsali (popř. 
o čem hlasovali) a co si přitom případně i mysleli.“ 
 

 

Městský soud v Praze: nájemní smlouva existuje, ale je neplatná - tzn. vyklizení TCP 
„Pokud jde o nájemní smlouvu ze dne 11.10. 2006, uzavřenou mezi žalobkyní (MČ Praha 5) a 
žalovaným (TCP), soud I. stupně vycházel z toho, že tato smlouva byla podepsána , protože 
se dále zabýval její platností.    .................. další důkazy, kterými mělo být objasněno to, že 
k podpisu smlouvy došlo, jsou tak nadbytečné.“ 
 

 

Nejvyšší soud ČR: nájemní smlouva existuje, ale její platností se  soud nebude zabývat 
V řízení bylo prokázáno, že účastníci (MČ Praha 5 a TCP) uzavřeli dne 11.10. 2006 smlouvu o 
nájmu, že předmětem nájmu měla být „část“ nemovitosti ........................... ale Nejvyšší soud 
se těmito druhy sporů nezabývá. 
 

 

Ústavní soud ČR: zrušení všech výše uvedených rozsudků 
....... Městská část Praha 5 jako pronajímatel nájemní smlouvu sama připravovala, přičemž 
tato disponuje širokým aparátem včetně osob s právnickým vzděláním. Tato smluvní strana 
je proto také stranou silnější, na rozdíl od žalované Tanečního centra Praha - konzervatoře, 
jako obecně prospěšné společnosti, která se zabývá vzdělávací a uměleckou činností, a která 
se v oblasti práva nepochybně natolik dobře neorientuje a smlouvu uzavírala v dobré víře a 
přesvědčení o její správnosti. 
 
Přestože předmět nájmu nebyl ve smlouvě zcela přesně vymezen, o rozsahu užívání 
předmětné nemovitosti nebylo sporu, oběma stranám bylo známo, co je předmětem nájmu. 
...........  obě strany  neměly pochybnosti o tom, co je předmětem nájmu, neboť tento byl dán 
rozsahem faktického užívání předmětných nemovitostí.  
 

 

Pozn.: Všechny výše uvedené soudy přijaly jako důkazní materiál notářsky ověřenou kopii 
nájemní smlouvy podepsané oběma stranami, předloženou stranou žalovanou (TCP) – je 
k dispozici v soudních spisech jmenovaných soudů. Oba originály byly odcizeny spolu 
s kompletní dokumentační složkou „Žvahov“ při vykradení kanceláří TCP v areálu Žvahov dne 
19.12. 2009 (Policie ČR případ v prosinci 2010 odložila). Úřad Městské části Praha 5 své 
originály nájemní smlouvy nepředložil a všem soudům od počátku tvrdil, že neexistují! Přesný 
text nájemní smlouvy včetně příslušných usnesení Rady MČ a soupisu užívaných místností 
jsou uloženy v archivu Městské části Praha 5.   
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