
1) neexistence a neplatnost nájemní smlouvy TCP 

výňatek z dodatku nájemní smlouvy  TCP - aktualizace a podpisy obou stran z 14. 7. 2014  

 

Vyklizení TCP pro „neexistenci nájemní smlouvy“  žalovala „Jančíkova“ Rada MČ (+ Herold, Vávrová, 
Zapletal a další radní) dne 29. 7. 2010, tedy den před jeho odchodem z komunální politiky. Tuto 
žalobu nechal (jak  slíbil) po svém nástupu do funkce starosty prověřit Radek Klíma (15.11.2010) – 
ovšem u stejné advokátní kanceláře, která ji na objednávku Jančíka vytvořila (to bylo první vážné 
mravní pochybení z jeho strany!). Žaloba byla uznána za oprávněnou a Klíma v ní pokračoval až do 
záporného vyjádření Obvodního osudu 21. 2. 2011. Po předložení důkazů TCP (notářsky ověřená 
kopie smlouvy, tří usnesení Rady MČ Praha 5 o přípravě a podpisu smlouvy atd.) tuto „Jančíkovu – 
Klímovu“ žalobu zamítly Obvodní, Městský i Nejvyšší soud (viz rozsudky v soudních spisech a v 
archivu TCP). 
 

Klíma tedy musel změnit strategii: vyklizení TCP pro „neplatnost nájemní smlouvy“  inicioval formou 
doplnění žaloby (citace ze soudního spisu - viz níže) – tento mimořádně nekorektní text nebyl 
projednán s Radou ani Zastupitelstvem Prahy 5: 
 

„Žalovaný užívá nemovitosti bez právního důvodu, nikoliv na základě údajné nájemní smlouvy 
datované 11.10.2006,  tato smlouva není vedena v evidenci smluv žalobce, žalobce ji nemá 
k dispozici. V případě, že by přes výše uvedené bylo shledáno, že předmětná smlouva byla 
skutečně uzavřena a existuje, uvádí žalobce, že je absolutně neplatná pro neurčitost.“  
 

Tuto žalobu schválili Obvodní a Městský soud, Nejvyšší soud se s ní odmítl zabývat ......  zamítl ji až 
Ústavní soud 28. 2. 2013, který následně zrušil všechny předchozí rozsudky (viz přílohy v soudních 
spisech a v archivu TCP).  Dne 18. května 2013 Rada MČ stáhla žalobu a zrušila exekuci na vyklizení 
TCP ze Žvahova – ovšem pouze „z procesních a strategických důvodů“. Tuto formulaci považuje TCP 
za nemorální postoj poražené veřejné samosprávy a žádá jeho revizi, starosta Klíma nebyl nijak 
potrestán, ani nijak svou porážku nereflektoval  – v listopadu 2012 byl navíc odvolán ze své funkce. 
Dne  14. 7. 2014 schválila a  podepsala provizorní čtyřčlenná Rada MČ dodatek k původní nájemní 
smlouvě, kde byly pouze  aktualizovány formální údaje (již bez gymnázia Buďánka)  a radnice 
vytvořila novou podrobnou přílohu o „předmětu nájmu“ (pasport užívaných místností – jak bylo 
ostatně povinností pronajímatele od počátku nájemního vztahu!).  
 
Zpracovala dne 15. 8. 2015     Kateřina Fišková 
        tajemnice 
 
přílohy: citace z usnesení Rady MČ  z 2006 a 2010 

 citace z rozsudků soudů 2011 - 2012 


