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Nezapomeneme
na žádný váš slib.
Jestli nás nová vláda
zavede ze Západu
na Východ, budeme
mít připravenu
mapu pro návrat
do normálnosti.
Ewa Kopaczová
odstupující polská premiérka

■ LIBANON

■ SLOVENSKO

■ Z TWITTERU

Sebevražedné atentáty
v Bejrútu nepřežilo 37 lidí

Fico využívá téma migrace
v předvolební kampani

Nejméně 37 mrtvých a skoro 200 zra‑
něných si vyžádaly sebevražedné útoky
spáchané na jižním předměstí Bejrútu.
Předchozí bilance hovořila o 27 mrtvých
a asi 100 raněných. Atentátníci útočili
v oblasti ovládané šíitským Hizballáhem.
Útočníci odpálili nálože asi v sedmiminu‑
tovém odstupu před šíitským centrem
na předměstí Burdž Barádžna. Libanon
je ochromen politickou krizí, kvůli níž je
od loňského května bez prezidenta.

Na odmítavý postoj Slovenska ke kvó‑
tám pro přerozdělování migrantů v EU,
obhajování jednobarevné vlády sociál‑
ních demokratů či na údajné nedostatky
opozice vsadil Smer‑SD na předvolebních
mítincích, které levicová strana premiéra
Roberta Fica zahájila čtyři měsíce před
parlamentními volbami. Strana je favo‑
ritem březnových voleb, podle průzku‑
mů by měla obhájit zisk většiny křesel
ve sněmovně.

■ RUMUNSKO

Obětí říjnového požáru
v Bukurešti je už 54
USA věnovaly miliardu dolarů a deset
let na digitalizaci imigračních formulářů.
Výsledek? Zatím je on-line jediný z nich.
@ahmed
Ahmed Al Omran, redaktor listu Wall Street Journal

Počet obětí tragického říjnového
požáru v bukurešťském nočním
klubu se zvýšil na 54. Další čtyři lidé
podlehli svým zraněním během uply‑
nulých 24 hodin. Část obětí se léčí
v Rumunsku, část jich byla s vážnými
popáleninami přepravena do zahra‑
ničí. Kvůli neštěstí, které se stalo
30. října, se v zemi konaly mohutné
demonstrace a minulý týden podala
demisi vláda.

Stát chce hromadné žaloby jako v USA.
Tisíce lidí by se mohly soudit třeba v Dieselgate
vojtech.blazek@economia.cz

P

řed dvěma lety dostal praž
ský advokát Jiří Hartmann
zajímavou nabídku. Měl za
stupovat tisíce lidí najed
nou – nespokojených, že jim banky
účtují k úvěru ještě extra poplatky.
„Když jsem si to nastudoval, rychle
jsem vycouval: bylo by to hrozně
pracné a složité,“ vzpomíná advo
kát kanceláře Hartmann, Jelínek,
Fráňa a partneři.
V Česku pro takové případy ne
existují takzvané hromadné žalo
by, známé hlavně ze Spojených stá
tů. Nyní ale právě tuhle novinku
začínají na ministerstvu spravedl
nosti připravovat. Shodou náhod
v době, kdy se hlásí první řidiči od
hodlaní soudit se s Volkswagenem
o odškodnění kvůli podvodnému
softwaru na snižování emisí. „Mí
říme k začlenění skupinových ža
lob do našich zákonů. Uvažuje se

o tom, že vznikne nový spotřebitel
ský zákoník. Pak by se skupinové
žaloby mohly stát jeho součástí,“
potvrdil ministr spravedlnosti Ro
bert Pelikán (ANO).
Paragrafy se už připravují
Ministr Pelikán nedávno obnovil
skupinu odborníků, která se zave
dením hromadných žalob už dříve
zabývala. Tento krok nesouvisel
s Dieselgate. Ministerstvo potře
buje do českých zákonů zavést ev
ropskou směrnici, která řeší jiný
problém – kartely a jejich dopady
na spotřebitele. Například když se
zjistí, že se mobilní operátoři tajně
dohodli na cenách. Směrnice má
dát lidem možnost, aby se s operá
tory soudili o náhradu škody, což je
nejsnazší provést zavedením hro
madných žalob.
Podle informací HN by se měla
otázka dostat v příštích měsících
i na schůze Legislativní rady vlády,
která projednává všechny připra
vované zákony a směrnice. Hro

Kateřina Kratochvílová
katerina.kratochvilova@economia.cz

N

ejvětší ruskou ropnou spo
lečnost Rosněfť čeká nej
spíš soud kvůli nesplace
nému dluhu. Vlastníkovi
moskevského mrakodrapu Nord
star Tower dluží 620,7 milionu rub
lů (242 milionů korun). Věřitel už
podle informací serveru RBK po
dal na Rosněfť k moskevskému
arbitrážnímu soudu dvě žaloby,
ty se zřejmě týkají neplacení ná
jemného.
Příčiny první pohledávky
ve výši 552,4 milionu rublů nelze
z materiálů moskevského soudu
zjistit. U druhé žaloby o 68,3 milio
nu rublů je ale podle RBK uvedeno,
že Nordstar Tower žádá po Ros
něfti platbu za nájem, provozní ná
klady a parkovné za čtvrtý kvartál
roku 2015.
Prostory v obří kancelářské
budově si od roku 2010 pronají
mala ropná společnost TNK‑BP,
kterou Rosněfť koupila o tři roky
později zhruba za 45 miliard dola
rů. Její kanceláře zabírají více než
polovinu nájemní plochy v celém
mrakodrapu. Smlouvu podepsala
TNK‑BP na 15 let a částka, ke které
se zavázala, byla vyčíslena v do
larech. Nájemné činí kolem 550
dolarů (zhruba 14 tisíc korun)
za metr čtvereční ročně, firma
navíc platí další peníze za provoz,
uvedl pro server RBK jeden z čle
nů firmy, která nájemní smlouvu
podepsala.
Jeden z topmanažerů Rosněfti
v této souvislosti připomněl, že
společnost chtěla změnit podmín

Hromadné
žaloby u nás
dnes teoreticky možné
jsou. Ale je
to tak složité,
že se skoro
vůbec nepoužívají.

Tisíce lidí, ale jen jedna žaloba
Naposledy se něco takového objevi
lo právě v kauze bankovních poplat
ků za úvěry, která nakonec skončila
neúspěchem klientů: soudy rozhod
ly, že poplatky účtují banky v soula
du se smlouvami.
Naproti tomu při hromadné ža
lobě by zjednodušeně stačilo, kdy
by se pod jednu žalobu podepsali
všichni poškození lidé a uhradili je
den poplatek. Žalobu by řešil jeden
soud, zatímco třeba u bankovních
poplatků jich rozhodovalo víc – zá
leželo na sídle žalované banky. „Tak

Jiří
Hartmann
advokát

že je to levnější a rychlejší pro žalob
ce i pro justici, kterou jinak tisíce
žalob spolehlivě zahltí,“ vysvětluje
advokát David Kuboň z kanceláře
KLB Legal. Ta nyní nabízí majite
lům škodovek a dalších aut koncer
nu Volkswagen, že za ně bude vy
jednávat o odškodnění a případně
se bude i soudit. Plán zatím naráží
na fakt, že se stále čeká na výsledky
testování, ve kterých autech nele
gální software je, co způsobuje a co
s motorem udělá jeho odstranění.
Z toho, jak je dnes podání hro
madné žaloby komplikované, vy
plývá, že se vyplatí podávat ji jen
při opravdu velkém odškodnění.
„Kvůli 10 nebo 15 tisícům je to
zbytečné,“ říká advokát
Kuboň.
Zároveň je
dost nepravdě
podobné, že by
nové paragrafy
o skupinových
žalobách poslou
žily ještě v případ

ných sporech s Volkswagenem. Než
novela nějakého zákona vznikne,
trvá to obvykle déle než rok. A další
rok – když jde vše hladce – ji politici
schvalují.
Například britský koncern BP za
platil v roce 2012 po podobné hro
madné žalobě lidem postiženým
ropnou havárií v Mexickém zálivu
vysoké odškodnění – celkem ho
stálo 7,8 miliardy dolarů.

Inzerce

Bohatá Rosněfť
dluží za bydlení

madnou žalobu, do níž se mohou
zapojit tisíce lidí, dnes sice teore
ticky podat lze, ale podle právníků
je proces tak náročný, že ho má
lokdo podstoupí. „Proto se skoro
vůbec nepoužívá,“ říká advokát
Hartmann. Například je nutné po
dat za každého člověka zvláštní ža
lobu a samostatně zaplatit soudní
poplatky, které tvoří pět procent
žalovaného odškodnění.
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ky smlouvy poté, co v roce 2008
rubl výrazně devalvoval. Podle
právníků ale finanční krize není
důvodem pro revizi smluv, nejde
ani o vyšší moc, ani o podstatnou
změnu okolností.
Světový gigant Rosněfť se zabý
vá především těžbou ropy a zem
ního plynu, stát v něm vlastní po
díl 69,5 procenta. Firmu řídí Igor
Sečin, přítel a spolupracovník Vla
dimira Putina. Mrakodrap Nord
star, který si Rosněfť pronajímala,
byl dostavěn teprve v roce 2009
jako moderní kancelářské cent
rum, má 42 pater, z těch vyšších
nabízí výhled na Centrální mos
kevský hipodrom, největší dosti
hové závodiště ve městě a zároveň
centrum pro chov a trénink dosti
hových koní.

621

milionů
rublů (242 milionů
korun) dluží Rosněfť
údajně za nájem
svých kanceláří
v moskevském
mrakodrapu Nordstar.

Pomůžeme při opravách porouchaných
spotřebičů nebo jejich výměně za nové
Vyzkoušejte i celou řadu našich dalších výhod, slev a bonusů.
www.ppas.cz
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