Strana zelených
Poštovská 8/D, 602 00 Brno
tel./fax: 542 214 269, email: info@zeleni.cz

									V Brně dne 19. 10. 2004



Obvodní soud pro Prahu 4
Spálená 2
128 14  Praha 2

									



Žalobce:	Strana Zelených, Murmanská 1246/13, 100 00 Praha 10, IČ: 00409740
zast. předsedou Janem Beránkem

Žalovaní:	1) Emil Zeman, r. č. 461202/109, trvale bytem Karlovy Vary,
                       	     Chomutovská 746/11 PSČ 360 10

		                        2) Dalibor Vachulka, r. č. 700406 / 0173, trvale bytem
    tř. 5. května 11/1111 Praha 4 14000




o zaplacení 1.700.000,- Kč s přísl.








Ž a l o b a 



Přílohy dle textu
T r o j m o	



I.

	Oba žalovaní byli v roce 2002 funkcionáři Strany Zelených, první žalovaný Emil Zeman byl místopředsedou SZ a druhý žalovaný Dalibor Vachulka výkonným místopředsedou 

Důkaz:		zápis z celostátního sjezdu Strany Zelených ve Zlenicích 2. a 3. března 2002
	
II.

	Žalobce byl v roce 2002 vlastníkem bankovního účtu u Komerční banky, č. účtu 749 771 0287/0100.

Důkaz:		smlouva o vedení účtu

III.

	První žalovaný vybral z účtu uvedeného v odst. II. této žaloby dne 21.10.2002 částku 1.700.000,- Kč údajně pro druhého žalovaného k uspokojení jeho údajných nároků vůči žalobci a podle dostupných informací předal první žalovaný druhému žalovanému takto vybranou částku 1,7 milionu Kč a druhý žalovaný si ji ponechal.

Důkaz:		výslech účastníků
		doklad o výběru částky 1,7 milionu Kč z účtu žalobce


IV.

	Na sjezdu Strany Zelených konaných ve dnech 5. a 6. dubna 2003 v Brně bylo celé předsednictvo Strany Zelených, tedy i oba žalovaní,odvoláno z funkce a zvoleno nové předsednictvo s nynějším předsedou Strany Zelených Janem Beránkem.

Důkaz:		zápis ze sjezdu Strany Zelených v Brně 5. a 6. dubna 2003


V.

	Právní a účetní dokumentaci předalo odvolané předsednictvo Strany Zelených nově zvolenému předsednictvu jen částečně. Nebyly nalezeny ani žalovanými předloženy žádné věrohodné písemné doklady o právním důvodu výběru a použití částky 1.700.000,- Kč.
	Jen z málo určitých a kusých údajů některých členů odvolaného předsednictva plyne, že prvním žalovaným vybraná částka 1.700.000,- Kč byla určena pro druhého žalovaného a který tuto částku vůči žalobci nárokoval. Tato částka mu byla údajně vyplacena. Bližší údaje se dosud nepodařilo žalobci zjistit, neboť první žalovaný odmítá s nynějším vedením Strany Zelených komunikovat vůbec a druhý žalovaný se vyjadřuje naprosto nekonkrétně a záměrně zamlčuje údaje ohledně výběru a převzetí částky 1,7 milionu Kč. 
	Jelikož žalovaný č. 1 neoprávněně vybral částku 1,7 milionu Kč a žalobci není známo, zda si tuto částku ponechal či zda ji předal druhému žalovanému, je žalobce z opatrnosti nucen žalovat oba žalované o vydání bezdůvodného obohacení. Straně Zelených vznikla popsaným skutkovým dějem majetková újma, naproti tomu žalovaní svým jednáním způsobili Straně Zeleným škodu a bezdůvodně se na její úkor obohatili. 

Důkaz:		výslech účastníků
		hospodářský řád Strany zelených


VI.

	Výběr a použití částky 1,7 milionu Kč, na kterém se podíleli oba žalovaní, byl uskutečněn v rozporu se stanovami i hospodářským řádem Strany Zelených a obecně platnými právními předpisy.
	Žalobce proto navrhuje, aby soud vydal tento

r o z s u d e k

I.

	1) žalovaný a 2) žalovaný jsou   p o v i n n i   zaplatit žalobci společně a nerozdílně částku 1.700.000,- Kč s úrokem z prodlení ve výši 4 % p. a. od 22.10. 2002 do zaplacení, to vše do tří dnů od právní moci rozsudku.

II.

	1) žalovaný a 2) žalovaný jsou   p o v i n n i   nahradit žalobci společně a nerozdílně náklady řízení do tří dnů od právní moci rozsudku. 


									Strana Zelených 
									zastoupena předsedou
									Janem Beránkem








