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Novým partnerem pražské po-
bočky mezinárodní advokátní
kanceláře Wolf Theiss se stal
Jan Kotous.
Barvy Wolf Theiss hájí od roku
2013 poté, co působil v předních
mezinárodních právních kance-
lářích. Jan Kotous se ve své praxi
zaměřuje především na domácí
a mezinárodní transakce v oblas-
ti financování a M&A, korporátní
právo a finanční regulaci.

Jan Kotous
partnerem Wolf Theiss

Dvacet let trvající kauza
H-System je ukázkovým
příkladem selhání české
justice, říká polovina
právníků v pravidelné
anonymní anketě LN. Nevadí
jim však ani tak verdikt
Nejvyššího soudu
z minulého týdne, jako spíš
extrémně vleklé konkurzní
řízení.

KRISTIÁN LÉKO

S
oudy se s případem
vytunelované firmy
H-System potýkají už
dvě desetiletí. Stále
není dořešený konkurz,

část viníků unikla spravedlnosti
kvůli amnestii prezidenta Václava
Klause, klienti získali ze svých in-
vestovaných peněz nazpět jen zlo-
mek. Šedesátka z celkových více
než tisíce obětí podvodu se před
lety rozhodla domy v Horoměři-
cích u Prahy dostavět za vlastní
peníze. Nejvyšší soud (NS) však
minulý týden rozhodl, že se muse-
jí do měsíce vystěhovat.
Ve věci se začali angažovat vr-

cholní politici, prezident Miloš
Zeman zapochyboval o kvalitě
i lidskosti českého soudního sys-
tému a pozval si „na kobereček“
předsedy vrcholných soudů.
Předseda vlády Andrej Babiš
(ANO) zase hodlá zprostředko-
vat jednání mezi konkurzním
správcem Josefem Monsportem
a lidmi, kteří by teď měli být vy-
stěhováni.
Přestože právníci verdikt Nej-

vyššího soudu v pravidelné
a striktně anonymní anketě LN
vesměs hájí, kauzu H-System
jako celek polovina z nich poklá-
dá za selhání české justice i české-
ho státu.
„O selhání jde proto, jak dlou-

ho trvá projednání věci, a proto,
jak neefektivně funguje insol-
venční řízení. Za amnestii, která
omilostnila část odpovědných,
justice nemůže. Jakkoliv kruté se
poslední rozhodnutí Nejvyššího
soudu zdá, je patrně správné.
Snad jen bylo možno citlivěji na-
stavit lhůtu k vyklizení,“ zní ná-
zor, který sdílí početná skupina re-
spondentů.
Za hlavní problém totiž považu-

jí právě délku řízení: „Je to učeb-
nicový příklad toho, v čem běžně
a opakovaně česká justiční sousta-
va selhává – není schopna v reál-
ném čase řešit právě tento typ slo-
žitých kauz.“

Zákon nepočítá s chamtivostí
Na druhou stranu, za délku řízení
justice vždy nemůže. „Hraje s kar-
tami, jaké má – procesní pravidla,
sice mnohokrát novelizovaná, ale
z roku 1963, množství sporů vle-
koucích se v závěsu za bouřlivou
ekonomickou i politickou přemě-

nou společnosti,“ připomíná je-
den z právníků.
Složité kauzy navíc vyžadují

dostatek času. „Jistě by si i sami
soudci přáli, aby věci šly rychleji.
Ale dostanou-li na stůl spis omno-
ha tisících stranách, není přece
možné věc rozhodnout jen podle
instinktu spravedlnosti během
pár dnů,“ dodává jiný respondent.
A lze vlastně hovořit o selhání

justice v případě, kdy je mizerná

legislativa? ptá se další právník.
„Justice pracuje s tím, co politic-
ká elita vytvořila v podobě záko-
nů. Je zjevné, že se při jejich přijí-
mání nepočítá s lidskou chamti-
vostí, zákeřností, lstivostí a další-
mi slabostmi. Nebo že by to bylo
naopak a byl to úmysl?“ říká.
Nekompromisně to vyjádřil

jiný respondent: „Vrcholní politi-
ci na počátku 90. let, kdy kauza
H-System započala, vědomě děla-
li vše pro to, aby nevznikla kvalit-
ní legislativa, která by podobným
excesům bránila. Podnikatelé ne-
byli hodnoceni podle toho, zda
jednali po právu nebo morálně,
ale zda byli úspěšní.“
Samotné rozhodnutí NS zminu-

lého týdne ale budí vášně i mezi
právníky. „To rozhodnutí vypadá
na první pohled hrůzostrašně,“
říká jeden z nich. „V některých
věcech jde více o porovnání hod-
not než o perfektní právní argu-
mentaci. Pokud výsledek řízení
nechápe celá společnost napříč
všemi složkami, je něco špatně,“
zní další hlas.
„Snad si nikdo nedovolí ty lidi

vyházet násilím na ulici. To by
byl mezinárodní skandál,“ konsta-
tuje jiný respondent, jenž odhadu-
je, že by věc mohl ještě zvrátit
Ústavní soud. „Doufám jen, že
tato kauza nebude ukončena tím,
že si postižení sáhnou na život
nebo domy vypálí.“

Ono to nějak půjde
Příběh horoměřických domů ale
není černobílý: „Ti lidé šli dva-
krát do obrovského rizika. Jed-
nou dali peníze neznámé firmě,
aby jim postavila domy za pode-
zřele nízkou cenu, a pak sestavili
družstvo, které se za netranspa-
rentních okolností dostalo k ma-
jetku z konkurzní podstaty.“
Podobně to vidí i další právník:

„Ti lidé zaplatili developerovi,
a když začal upadat, pokusili se
svou pohledávku přeměnit na
vlastnický titul k majetku patřící-
mu do konkurzní podstaty. To je
typické jednání, kterému se insol-
venční právo snaží čelit.“
Celý problém spočívá v tom,

že dostavbu domů sice posvětil
původní konkurzní správce, ale
transakci chybělo klíčové razítko
– neschválil ji soud. Justice pak
již v roce 2008 pravomocně roz-
hodla, že domy náleží do konkurz-
ní podstaty H-Systemu, je třeba je
prodat a z výtěžku uspokojit
všechny věřitele.

„Proč by ti, kteří čekali na roz-
hodnutí soudů, měli být v nevýho-
dě proti těm, kteří ve stylu Divo-
kého západu vzali spravedlnost
do svých rukou?“ ptá se jeden
z právníků. „Ti lidé přece věděli,
že právní situace kolem domů
a pozemků je nejasná. Nelze pře-
ce připustit, aby přístup, že ono to
nějak půjde, měl přednost před zá-
konem stanovenými procesy v pří-
padě, že je zjištěn úpadek společ-
nosti,“ zní další hlas.
Přestože právníci z těchto dů-

vodů příliš „nefandí“ myšlen-
kám, že by do věci mohl vstoupit
stát, našli se i příznivci tohoto ře-
šení: „Pokud stát běžně přebírá
zodpovědnost za různé humani-
tární katastrofy, potom by měl
řešit i otázku velkých projektů
k zabezpečení bydlení řady lidí,
které se bez jejich viny vymknou
kontrole.“
Velkou nevoli ovšem vyvolaly

výroky politiků směrem k justici.
„Na soudce je vyvíjen tlak, aby
místo podle zákonů rozhodovali
podle společenské atmosféry. To
může v konečném důsledku způ-
sobit demontáž právního státu,“
varuje jeden z právníků.
Za skandální pak někteří pova-

žují chystané schůzky prezidenta
s předsedy Nejvyššího soudu
a Ústavního soudu: „Jaké posel-
ství to vyšle směrem k veřejnos-
ti? Kauza, která nepochybně skon-
čí u Ústavního soudu, je projedná-
vána s předsedou tohoto soudu
ještě před jejím rozhodnutím? Ne-
měli bychom se začít bát? Nedo-
chází ke snaze o narušení dělby
moci?“

PRÁVNÍ BAROMETR

ADVOKACIE ŽIJE

N emovitostní tým meziná-
rodní advokátní kanceláře

CEE Attorneys posílila Andrea
Lesňáková. Dříve působila v ad-
vokátní kanceláři Rybář,
Soppé & Partneři, kde se zabý-
vala nemovitostní a akviziční
agendou, specializovala se na
nájemní vztahy, prodeje nemo-
vitostí a výstavbu.

P rávní poradenství při výmě-
ně mezinárodních dluhopi-

sů poskytovala advokátní kan-
celář Allen & OveryČeské spo-
řitelně. Šlo o nové dluhopisy
NET4GAS v hodnotě 2,64 mili-
ardy eur, které investoři vymě-
nili za dluhopisy s dřívější splat-
ností. Transakci řídil advokát
Petr Vybíral a spolupracovala
advokátka Jana Chwaszcz
a koncipient Tomáš Kafka.

Ú spěšné zastupování klien-
ta ve sporu o náhradu ško-

dy proti bývalému členovi před-
stavenstva ve výši 53 milio-
nů korun oznámila advokátní
kancelářDvořák Hager & Part-
ners. Tým vedl advokát Jan
Krampera ve spolupráci s advo-
kátem Vojtěchem Faltusem.

O cenění pro nejlepší českou
právnickou firmu v oblasti

práva IT získala dle srovnávače
Global Law Experts advokátní
kancelář Havel & Partners.

N ovým ředitelem advokátní
kanceláře Císař, Češka,

Smutný se stal Filip Drnec. Za-
měřuje se hlavně na evropské
a pracovní právo a legislativní
proces.

Novinky z vaší kanceláře zasílejte
na: katerina.kolarova@lidovky.cz

„Snad ty domy nevypálí“

inzerce

PRAHA Případem H-System se
bude zabývat česká vláda, řekl
premiér Andrej Babiš (ANO)
po včerejším nečekaném příjez-
du do Horoměřic u Prahy na
schůzi členů bytového družstva
Svatopluk. To sdružuje část bý-
valých klientů zkrachovalé fir-
my H-System, kteří se mají dle
verdiktu Nejvyššího soudu do
měsíce ze svých domů vystěho-
vat. Vláda má podle Babiše po-
žádat příslušné složky o prověře-
ní konkurzu společnosti. „Ten
příběh je šokující. Co se tady
událo za těch dvacet let, to vyvá-
dění majetků za mizivé ceny,“
řekl Babiš. Na dnešním jednání
s konkurzním správcem H-Sys-
temu JosefemMonsportem vHr-
zánském paláci chtějí zástupci
družstva nabídnout odkup dotče-
ných domů za 10,5 milionu Kč.
Monsport již dříve tuto částku
odmítl jako nedostatečnou.
Členové družstva vedou

s Monsportem od roku 2000
spory, aby se nemuseli vystěho-
vat. V minulosti pražské soudy
žalobu správce pro rozpor
s dobrými mravy zamítly. Nej-
vyšší soud nyní dospěl k opač-
nému závěru. čtk
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Je kauza H-System
selháním české justice?
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Odpovídalo 79 právníků a právniček.

ANO
NE

NEVÍM

48%

23%

29%

Babiš: Kauzu
H-System
prověří vláda

Symbolická závora. Lidé, kteří se mají po rozhodnutí Nejvyššího soudu
do měsíce vystěhovat z domů v Horoměřicích u Prahy, včera postavili
u svých příbytků symbolickou závoru. Ta má konkurznímu správci zkra-
chovalého H-Systemu ukázat, že přístup do lokality nepatří jemu, ale by-
tovému družstvu Svatopluk. „Chceme upozornit na to, že silnice, které
jsme si tady postavili, jsou naše,“ řekl Martin Junek z družstva.
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