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U S N E S E N Í 
 
Okresní soud v Uh. Hradišti rozhodl samosoudkyní JUDr. Jaroslavou Hamadovou  
v právní věci 

žalobce:  Klášter dominikánů Uherský Brod, IČO 48505293 
sídlem Mariánské nám. 61, 688 01 Uherský Brod 
zastoupená advokátem JUDr. Jakubem Křížem, Ph.D. 
sídlem Týnská 633/12, 110 00 Praha 1 

proti 
žalovaným:  1. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

IČO 69797111 
sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 

 2. Město Uherský Brod, IČO 00291463 
sídlem Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod 

o určení vlastnického práva 

takto: 

V řízení přerušeném usnesením ze dne 19. 11. 2019 bude pokračováno s právním 
nástupcem žalobce a to – Česká dominikánská provincie, IČO: 004 08 379 se sídlem 
Husova 234/8, 110 00 Praha 1, za kterou jedná R. P. MUDr. Jan Fošum OP, provinciál. 

Odůvodnění: 

Žalobce navrhl, aby soud určil, že žalobce je vlastníkem v žalobě uvedených nemovitostí. 
Podáním ze dne 13. 9. 2019 navrhl, aby řízení bylo přerušeno, neboť zahájil jednání  
o mimosoudním řešení sporu. Oba žalovaní s přerušením řízení souhlasili.  
 

Podle ustanovení § 110 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) soud řízení přerušil 
usnesením ze dne 19. 11. 2019. Usnesení nabylo právní moci dne 13. 12. 2019. 
 

Podle ustanovení § 111 odst. 3 o.s.ř. jestliže je řízení přerušeno podle ustanovení § 110, 
pokračuje v něm soud na návrh po uplynutí tří měsíců. Soud může na návrh,  
jsou-li pro to závažné důvody, a i bez návrhu v případě, že to odůvodňují zájmy nezletilého 
dítěte, pokračovat v řízení i před uplynutím této lhůty. Není-li návrh na pokračování  
v řízení podán do jednoho roku, soud řízení zastaví. 
 

Podáním ze dne 23. 3. 2020 žalobce soudu sdělil, že Česká dominikánská provincie,         
IČO: 004 08 379, se sídlem Husova 238/4, 110 00 Praha 1, zapsaná v Rejstříku 
evidovaných právnických osob vedeném Ministerstvem kultury pod č. ev. 8/2-18/1994  
se s účinností k datu 1. 1. 2020 stala v důsledku sloučení evidovaných právnických osob 
univerzálním právním nástupcem Kláštera dominikánů Uherský Brod, IČO: 485 05 293, 
který zanikl k datu 31. 12. 2019 v souladu s ustanovením § 26 odst. 1 písm. a)  
a ustanovením § 26 odst. 3 zákona č. 3/2002 Sb. o církvích a náboženských společnostech, 
přičemž na Provincii přešel jeho majetek a závazky. Uvedené skutečnosti Provincie doložila 
výpisem u Rejstříku evidovaných právnických osob, vedeném Ministerstvem kultury. 
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Podle ustanovení § 107 odst. l o.s.ř. jestliže účastník ztratí po zahájení řízení způsobilost 
být účastníkem řízení dříve, než řízení bylo pravomocně skončeno, posoudí soud  
podle povahy věci, zda v řízení může pokračovat. O tom, s kým bude v řízení 
pokračováno, soud rozhodne usnesením. Podle odstavce 3 citovaného zákonného 
ustanovení ztratí-li způsobilost být účastníkem řízení právnická osoba a umožňuje-li 
povaha věci pokračovat v řízení, jsou jejím procesním nástupcem, nestanoví-li zákon jinak, 
ti, kteří po zániku právnické osoby vstoupili do jejích práv a povinností, popřípadě ti,  
kteří po zániku právnické osoby převzali práva a povinnosti, o něž v řízení jde.  
 

Podáním ze dne 5. 11. 2020 žalobce navrhl, aby bylo pokračováno v přerušeném řízení.  
 

V souladu s citovaným ustanovením § 107 o.s.ř. soud rozhodl v návaznosti na návrh 
žalobce a právní nástupnictví tak, že v řízení bude pokračováno s právním nástupcem 
původního žalobce, kterým je Česká dominikánská provincie.  

Poučení: 

Proti výroku II. lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému soudu 
v Brně prostřednictvím zdejšího soudu. 

Uherské Hradiště 6. listopadu 2020 

JUDr. Jaroslava Hamadová v.r. 
předsedkyně senátu 

 


		2020-11-11T07:59:34+0100
	Kateřina Mikšaníková, DiS.




