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Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů

Vážený pane
kVaší žádosti o sdělení důvodů pokračování restituce rodiny 
sdělujeme:

Vám

Restituční řízení rodiny není dosud ukončeno.

Usnesení Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 479/12 bylo vydáno dne 28. února 2012. Tímto 
usnesením odmítl Ústavní soud ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího soudu čj. 28 Cdo 
2680/2011-194 ze dne 9. listopadu 2011 a usnesení Městského soudu v Praze čj. 18 Co 
20/2011 -155 ze dne 30. března 2011.

Restituční řízení rodiny í pokračuje i nadále, protože restituenti podali
v roce 2009 návrh na obnovu řízení rozhodnutí ministerstva vnitra čj. VS-160/RK/3-2006 ze 
dne 9. října 2006. Žádost o povolení obnovy řízení byla zamítnuta rozhodnutím ministerstva 
vnitra čj. MV-537-6/VS-2011 ze dne 17. května 2011. Dne 10. června 2011 podali restituenti 
rozklad do rozhodnutí ministerstva vnitra čj. MV-537-6/2011 ze dne 17. května 2011. Ministr 
vnitra rozhodnutí čj. MV-80353-16/VS-2011 ze dne 20. prosince 2011 rozklad zamítl. 
Restituenti podali dne 20. února 2012 do rozhodnutí ministra vnitra čj. MV-80353-16/VS-2011 
správní žalobu. Městský soud v Praze rozsudkem čj. 3A 20/2012 ze dne 19. září 2014 
rozhodnutí ministra vnitra čj. MV-80353-16/VS-2011 zrušil a věc vrátil zpět ministerstvu vnitra 
k dalšímu řízení. Ministr vnitra poté rozhodnutím ze dne 19. února 2015 zrušil rozhodnutí 
ministra vnitra ze dne 17. května 2011 čj. MV-537-6/VS/2011 a následně o žádosti restituentů 
o povolení obnovy řízení znovu rozhodl rozhodnutím ze dne 16. července 2015 pod čj. MV- 
80353-73/VS-2011, kterým žádost restituentů opětovně zamítl. Rozhodnutím ze dne 22. února 
2016 čj. MV-80353-83/VS-2011 ministr vnitra zamítl rozklad podaný restituenty proti jeho 
rozhodnutí čj. MV-80353-73/VS-2011 ze dne 16. července 2015. Dne 17. dubna 2016 podali 
restituenti proti rozhodnutí čj. MV-80353-83/VS-2011 ze dne 22. února 2016 správní žalobu. 
Dne 23. května 2019 vydal Městský soud v Praze rozsudek čj. 9A 69/2016-139, kterým žalobu 
proti rozhodnuti ministra vnitra čj. MV-80353-83/VS-2011 ze dne 22. února 2016 zamítl. Do 
rozsudku Městského soudu v Praze byla dne 12. srpna 2019 podána kasační stížnost 
k Nejvyššimu správnímu soudu, o níž dosud nebylo rozhodnuto.
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státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj bude v restitučním 
řízení podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na zákon č. 243/1992 
Sb., pokračovat až po ukončení správního soudnictví, probíhajícího po linii ministerstvo vnitra 
- Městský soud v Praze - Nejvyšší správní soud.
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