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S T A N O V I S K O    P Ř E D S T A V E N S T V A 

v souladu s § 362 zákona č. 90/2012, zákon o obchodních korporacích 

 

 

ve věci prodeje pozemků parc. č. 1389/1, 1389/2, 1389/3 a 3375/6 v katastrálním území Michle 

(společně dále jen jako „Nemovitosti“) 

 

 

jenž jsou ve výlučném vlastnictví společnosti 

 

 

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. 

IČO: 469 73 451, se sídlem Římská 2135/45, Vinohrady, 120 00 Praha 2 

(dále jen jako „HVP“) 

 

 

zpracovala 

 

 

Rezek a partneři, advokátní kancelář s.r.o. 

 

 

Dne 04. 06. 2015 valná hromada HVP usnesením pověřila představenstvo, aby vyhledalo zájemce o koupi 

Nemovitostí a zahájilo s nimi jednání o prodeji Nemovitostí, a to za minimální kupní cenu 145 milionů Kč. 

Představenstvo proto dne 12. 08. 2021 ve věci prodeje Nemovitostí vyhlásilo výběrové řízení, a to 

prostřednictvím Rezek a partneři, advokátní kancelář s.r.o. Výběrové řízení bylo vyhlášeno na stránkách 

HVP a zároveň prostřednictvím inzerce na portálu sreality.cz. Dle podmínek výběrového řízení musela 

nabídka obsahovat zejména výši kupní ceny, která musela překročit 145.000.000, - Kč, přičemž vítěznou se 

měla stát nabídka s nejvyšší nabízenou kupní cenou. Nabídky bylo možné podávat do 09. 09. 2021 do 11.00. 

 

Dne 09. 09. 2021 ve 12.30 proběhlo vyhodnocení výběrového řízení, o čemž byl sepsán notářský zápis. 

Nabídku podalo celkem 6 subjektů, přičemž vítězem se stala společnost Project Development PRE CR s.r.o., 

která nabídla kupní cenu ve výši 160.000.000, - Kč. Druhá nejvyšší nabídka byla 150.002.500, - Kč. Naopak 

nejnižší nabídku podala společnost JIZERA INVEST s.r.o., která za Nemovitosti nabídla 145.100.000, - Kč. 
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Project Development PRE CR s.r.o. je dceřinou společností PENTA REAL ESTATE HOLDING LIMITED. 

Společnost JIZERA INVEST s.r.o. má dva společníky, a to společnost K 42 a.s. (jejímž skutečným 

majitelem je dle evidence skutečných majitelů JUDr. Goláň) a společnost UNICORN FINANCE, a.s. 

(o jejím skutečném majiteli není veden žádný údaj, z posledního rozhodnutí jediného akcionáře založeného 

do sbírky listin nicméně lze zjistit, že minimálně ke dni 03. 06. 2019 byl jediným akcionářem JUDr. Goláň). 

 

Po vyhlášení výsledků výběrového řízení zahájila HVP vyjednávání s Project Development PRE CR s.r.o., 

resp. se skupinou PENTA. Jelikož znění kupní smlouvy požadované stran PENTY se od návrhu 

proklamovaného v rámci výběrového řízení významně lišilo, HVP z opatrnosti dne 24. 09. 2021 zrušila 

výběrové řízení (kdy tuto možnost si v čl. II. bodu viii. podmínek výběrového řízení vyhradila), a nadále 

započala jednat se skupinou PENTA mimo výběrové řízení. Zrušení bylo zveřejněno na stránkách HVP. 

 

Dne 24. 11. 2021 HVP s Project Development PRE CR s.r.o. uzavřela dohodu o společném záměru, 

ve které se mimo jiné zavázala, že do 24. 5. 2022 nebude přímo ani nepřímo nabízet prodej Nemovitostí 

třetím osobám, pokračovat v jednání či zahajovat nová jednání o prodeji Nemovitostí a/nebo jakékoli 

podstatné části Nemovitostí (bez ohledu na právní podobu prodeje) s jakoukoli třetí osobou ani nabízet 

možnost investice do kterékoliv z Nemovitostí či do jakékoli podstatné části Nemovitostí v jakékoli podobě 

veřejně ani soukromě jakýmkoli třetím osobám a to pod sankcí smluvní pokuty ve výši 1.000.000, - Kč. 

Dne 14. 2. 2022 došlo na žádost PENTY za souhlasu HVP k postoupení výše uvedené dohody o společném 

záměru, a to ze společnosti Project Development PRE CR s.r.o. na její sesterskou společnost Profence s.r.o. 

 

Dne 10. 03. 2022 byl HVP doručen návrh společnosti ZLT com s.r.o. (minoritního akcionáře HVP), na 

uzavření kupní smlouvy o převodu Nemovitostí, a to za kupní cenu ve výši 162.000.000, - Kč (dále jen jako 

„Protinávrh“). Společnost ZLT com s.r.o. má základní kapitál 10.000, - Kč a od roku 2018 nezakládá své 

účetní závěrky do sbírky listin. Mateřskou společností ZLT com s.r.o. je CENTRAL EUROPEAN 

FINANCIAL MANAGEMENT, a.s., jejíž jediným akcionářem je JUDr. Goláň, a která rovněž od roku 2018 

nezakládá své účetní závěrky. ZLT com s.r.o. ani její mateřská společnost nevlastní žádnou nemovitou věc. 

 

Dne 15. 03. 2022 uzavřela HVP se společností Profence s.r.o. po 6 měsících vyjednávání kupní smlouvu 

o převodu Nemovitostí s odkládací podmínkou souhlasu valné hromady (dále jen jako „Kupní smlouva“). 

 

Co se srovnání Kupní smlouvy a Protinávrhu týče, nejprve je nutno podotknout, že HVP je v tuto chvíli 

stále vázána dohodou o společném záměru. Prodala-li by HVP Nemovitosti v tuto chvíli jinému subjektu, 
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vystavila by se povinnosti hradit smluvní pokutu ve výši 1.000.000, - Kč, a tato pokuta by se uplatnila také 

v případě, že by HVP porušila další své závazky dle dohody o společném záměru, jak jsou tyto popsány výše. 

 

Co se pak samotných podmínek prodeje týká, Protinávrh nijak neřeší situaci, kdy je převedeno vlastnické 

právo, ale na Nemovitostech váznou omezení vlastnického práva (resp. řízení o nich) či poznámky. Může 

tak dojít k situaci, kdy HVP nebude vlastníkem Nemovitostí, ale současně nebude moci nakládat s kupní 

cenou. K takové situaci může dojít např. ve chvíli, kdy třetí osoba požádá o zápis poznámky spornosti dle 

§ 24 katastrálního zákona (jelikož o zápis takové poznámky může požádat kterákoliv třetí osoba a katastrální 

úřad ji zapíše). Pokud by třetí osoba podala poznámku spornosti avšak posléze nepodala žalobu, katastrální 

úřad poznámku po dvou měsících vymaže. Pokud by však žaloba podána byla, řízení o takové žalobě může 

trvat i několik let. Pokud by k takové situaci skutečně došlo (tj. situaci, kdy HVP již nevlastní Nemovitosti 

ale zároveň nemůže nakládat s peněžními prostředky), mohla by být významně ohrožena povinnost HVP 

na udržení minimálního kapitálového požadavku ve smyslu ustanovení § 79 zákona o pojišťovnictví. 

 

Naopak Kupní smlouva nabízí způsoby, jak takové situaci předejít, či jak takovou již nastalou situaci vyřešit 

Jedná se zejména o odstoupení za vkladového řízení a o odstoupení po provedení vkladu - Kupní smlouva 

obecně mnohem komplexněji řeší odstoupení, a to zejména v případech, kdy je to primárně v zájmu HVP. 

  

Co se týče nároků z vadného plnění, máme za to, že i zde je úprava Kupní smlouvy je pro HVP příznivější.  

Vady faktické je dle Kupní smlouvy možno uplatnit pouze do 3 měsíců a do výše 25 % kupní ceny. 

Vady právního charakteru, je možné je uplatnit do 3,5 let a maximálně do výše kupní ceny (případně do 2 let 

a do výše 25 % kupní ceny, půjde-li o vady týkající se současných nájemních a podnájemních vztahů). 

 

Protinávrh řeší nároky z vadného plnění pouze okrajově v čl. 7.6.: „Smluvní strany berou na vědomí 

a souhlasí, že nepravdivost, neúplnost nebo nesprávnost jakéhokoli prohlášení zakládá práva Kupujícího 

odstoupit od této Smlouvy. Kupující nemá právo požadovat Ztrátu, která mu vznikla s výhradou Ztráty, která 

vznikla úmyslným jednáním Prodávajícího.“ Pojem „Ztráta“ však není použit na žádném jiném místě a nikde 

tak není definováno, co „Ztrátou“ je či není. Takové ustanovení proto lze označit za nicotné pro neurčitost 

a nesrozumitelnost a k jako takovému k němu nebude přihlíženo. Jelikož tedy Protinávrh v konečném 

důsledku nároky z vadného plnění neřeší, použije se zákonná úprava, dle které mohou být skryté faktické 

vady uplatněny až do 5 let či dokonce bez časového omezení. Maximálně výše nároku není omezena. 

Vady právní je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, avšak bez omezení výše. Půjde-li však o nárok 

řešitelný náhradou škody, promlčí se nejpozději za 10, resp. 15 let a maximálně výše nároku není omezena. 
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Protinávrh krom výše uvedené nedefinované „Ztráty“ obsahuje i další nelogičnosti. Např. čl. 6.2.: „Smluvní 

strany si rovněž ujednaly, že v případě odstoupení dle čl. 8.1. písm. a) nebo b) této Smlouvy, …“ Čl. 8.1. však 

stanoví: „Kupující prohlašuje, že mu bylo před podpisem této Smlouvy umožněno provést fyzickou prohlídku 

Nemovitostí a seznámit se s jejich faktickým (technickým) a právním stavem.“ V čl. 5.1. se zase uvádí: 

„Prodávající není oprávněn nakládat s kupní cenou jinak než kupní cenu mít uloženou na svém účtu až do 

okamžiku, kdy bude Schovateli předložen originál či úředně ověřená kopie příslušného listu vlastnictví…“ 

Žádný „Schovatel“ však v transakci nefiguruje. V čl. 2.3. se pak uvádí: „Před uzavřením této Smlouvy 

Kupující provedl Průzkum a Audit.“ Průzkum však opět není nikde definován. Krom těchto nelogičností 

obsahuje Protinávrh i vyložené nepravdy – v čl. 7.4. písm. d). se uvádí: „veškeré informace poskytnuté 

Kupujícímu v rámci Auditu jsou pravdivé, ve všech podstatných ohledech úplné a nejsou zavádějící; veškeré 

dokumenty poskytnuté v rámci Auditu byly věrnými kopiemi originálů příslušných dokumentů; Prodávající 

si není vědom žádných podstatných skutečností, které se týkají Nemovitostí a které nebyly sděleny 

Kupujícímu.“ HVP však žádné informace a dokumenty neposkytla a nemůže se tedy za nic takového zaručit. 

 

Za klíčovou skutečnost však zde považujeme samotný fakt, že se skupinou PENTA HVP o prodeji 

Nemovitostí nepřetržitě jedná již půl roku. Obě strany již v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy 

vynaložily nemalé náklady. PENTA si např. mimo jiné nechala na své náklady vypracovat environmentální 

průzkum Nemovitostí. Neschválení Kupní smlouvy, zejména pokud je reálný rozdíl v kupní ceně 

1.000.000, - Kč, což v tomto případě představuje 0,6 % kupní ceny, by se tak v tuto chvíli mohlo jevit jako 

krajně nečestné a neetické a mohlo by poškodit dobrou pověst HVP a snížit její kredibilitu jako 

prodávajícího v případě, že by HVP v budoucnu chtěla přistoupit k prodeji dalších svých nemovitostí. 

 

Dalším faktorem k posouzení je i skutečnost, že návrh ZLT com s.r.o. považujeme za zcela účelový a HVP 

není poskytnuta žádná garance, že dostojí svým závazkům a uhradí kupní cenu. Je zřejmé, že vůle společnosti 

ZLT com s.r.o. je tvořena vůlí jejího skutečného majitele, tj. JUDr. Goláně. Měl-li JUDr. Goláň v úmyslu 

Nemovitosti opravdu koupit, mohl tak učinit již ve výběrovém řízení, kterého se účastnila i společnost 

JIZERA INVEST s.r.o., která je s největší pravděpodobností JUDr. Goláněm ovládaná. V rámci výběrového 

řízená však společnost JIZERA INVEST s.r.o. nabídla kupní cenu převyšující minimální požadovanou kupní 

cenu pouze o 100.000, - Kč. Současně ani nevyužila možnosti zahájit jednání s HVP po zrušení výběrového 

řízení, kdy po dobu dvou měsíců HVP nebyla vůči Project Development PRE CR s.r.o. smluvně vázána, 

a mohla tedy jednat o navýšení nabízené kupní ceny. O záměru koupit Nemovitosti tak lze pochybovat. 

 

 

Za společnost Rezek a partneři, advokátní kancelář s.r.o. zpracoval Mgr. Martin Rezek, LL.B., advokát. 


