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Obvodní soud pro Prahu 1 dnes zamítl další z řady žalob, které na České dráhy podal bývalý nájemce
pražského Hlavního nádraží, společnost Grandi Stazioni. Žalobou se domáhal zaplacení částky
přesahující 1,25 miliardy jako náhrady údajné škody vzniklé neprodloužením nájmu Hlavního
nádraží.
„Po vítězství z 5. dubna ve sporu o úhradu nákladů na nedokončenou revitalizaci jde o další významný
úspěch ve sporech s Grandi Stazioni. Soud se plně ztotožnil s naší argumentací, že České dráhy s Grandi
Stazioni jednaly vždy poctivě a otevřeně. Skutečnost, že tato společnost nenaplnila své investiční plány,
jde k tíži pouze jí samotné a tomu, že nebyla schopna včas dokončit revitalizaci Hlavního nádraží,“
hodnotí Jaromír Císař, společník advokátní kanceláře CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ, která České dráhy
u soudu zastupuje.
Společnost Grandi Stazioni podala v srpnu 2017 vůči Českým drahám, SŽDC a České republice žalobu,
kterou se domáhala zaplacení více než 1,25 mld. Kč jako náhrady škody. Škoda měla Grandi Stazioni
vzniknout tím, že jí České dráhy odmítly poskytnout další dva roky na dokončení revitalizace Hlavního
nádraží. Žalobu opírala o tvrzení, že prodloužení nájemní smlouvy důvodně očekávala a České dráhy
jej odmítly, aniž by k tomu měly spravedlivý důvod. Zároveň tvrdila, že v dodatečné lhůtě by revitalizaci
jistě dokončila a nájem by se tak prodloužil o dalších 30 let. Největší část požadované částky
představuje potenciální zisk, který mohla společnost údajně získat, pokud by k prodloužení nájemního
vztahu o 30 let skutečně došlo.
„Z celkem čtyř sporů, které společnost Grandi Stazioni po skončení nájmu Hlavního nádraží vyvolala,
byly k dnešnímu dni již tři rozhodnuty – všechny ve prospěch Českých drah. To jen svědčí o tom, že stát
a státní společnosti svá práva a majetek dokáží hájit efektivně a úspěšně,“ dodává Jaromír Císař.
Advokátní kancelář CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ působí na trhu již 26 let a zaměstnává více než sto lidí, z toho zhruba padesát
právníků. Patří mezi největší kanceláře na trhu. Díky širokému spektru poskytovaných služeb je zajišťuje špičkový právní servis
klientům ve všech oblastech jejich činnosti. V rámci své specializace klade důraz zejména na právo obchodní, správní, právo
veřejných zakázek, hospodářské soutěže či na insolvenční právo.
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