
Na základě zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí 
úplného obsahu materiálu: 
 
Dotazy se týkají čerpání vládní rozpočtové rezervy v roce 2013  http://www.mfcr.cz/cs/verejny-
sektor/monitoring/plneni-statniho-rozpoctu/2013/zaverecny-ucet-kapitoly-398-vseobecna-17963 
(http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/monitoring/plneni-statniho-rozpoctu/2013/zaverecny-ucet-
kapitoly-398-vseobecna-17963) 
 
1) ad navýšení základního kapitálu společnosti Explosia a.s. s úpisem nově emitovaných akcií - 
usn. vl. č. 535/2013 
 
Prosím o zaslání "Zprávy o situaci ve společnosti Explosia a.s." a kompletního "návrhu  
na zvýšení základního kapitálu této společnosti" č.j. 784/13, včetně částí II a III  
 
2) prosím o kompletní seznam případů (včetně jmen) "odškodněných obětí trestné činnosti, škod 
způsobených při výkonu veřejné moci, soudních sporů z titulu ochrany osobnosti, soudních řízení 
o omezení vlastnického práva a ostatní náhrady", za které se z VPS loni vyplatilo 91 738 000 Kč 
- včetně uvedení částky, která na daný případ z VPS šla. 
 
3) prosím o kompletní seznam soudních sporů (včetně jmen), které mohou zakládat nárok na 
čerpání z položky "odškodněných obětí trestné činnosti, škod způsobených při výkonu veřejné 
moci, soudních sporů z titulu ochrany osobnosti, soudních řízení o omezení vlastnického práva  
a ostatní náhrady" v tomto a následujících letech 
 
4) prosím o kompletní seznam případů (včetně jmen firem a názvů projektů) realizovaných 
státních záruk, za které se za rok 2013 z VPS vyplatilo celkem2 280 000 000 Kč - včetně uvedení 
částky vyplacené záruky za jednotlivé případy 
 
5) prosím o kompletní seznam případů (včetně jmen firem a názvů projektů) realizovaných 
státních záruk za úvěry přijaté ČMZRB, za které se za rok 2013 z VPS vyplatilo celkem 1 713 
000 000 Kč - včetně uvedení částky vyplacené záruky za jednotlivé případy 
 
6) prosím o seznam případů mezinárodních soudních sporů (dohody o podpoře a ochraně investic 
apod.) na které šlo z VPS v roce 2013  69 000 000 Kč (částka včetně výdajů spojených  
se zrušením ČKA) - včetně uvedení částky vztahující se k jednotlivým případům a uvedení, z 
jakého titulu byla částka vyplacena. 
 



MINISTERSTVO FINANCÍ 
Letenská 15, poštovní přihrádka 77 
118 10 Praha 1 
Telefon: 257043399  Fax: 257049272 
 
 
                   V Praze dne 17.6.2014 
                   Č. j.: MF-45301/2014/21/709IK 
 
 
Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
  
           Ministerstvo financí (dále jen „povinný subjekt“) obdrželo dne 2. června 2014 
Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") v následujícím znění: 
 
„Dotazy se týkají čerpání vládní rozpočtové rezervy v roce 2013:   
  
1) ad navýšení základního kapitálu společnosti Explosia a.s. s úpisem nově emitovaných akcií 
- usn. vl. č. 535/2013 
 
Prosím o zaslání "Zprávy o situaci ve společnosti Explosia a.s." a kompletního "návrhu  
na zvýšení základního kapitálu této společnosti" č.j. 784/13, včetně částí II a III  
  
2) prosím o kompletní seznam případů (včetně jmen) "odškodněných obětí trestné činnosti, 
škod způsobených při výkonu veřejné moci, soudních sporů z titulu ochrany osobnosti, 
soudních řízení o omezení vlastnického práva a ostatní náhrady", za které se z VPS loni 
vyplatilo 91 738 000 Kč - včetně uvedení částky, která na daný případ z VPS šla. 
  
3) prosím o kompletní seznam soudních sporů (včetně jmen), které mohou zakládat nárok  
na čerpání z položky "odškodněných obětí trestné činnosti, škod způsobených při výkonu 
veřejné moci, soudních sporů z titulu ochrany osobnosti, soudních řízení o omezení 
vlastnického práva a ostatní náhrady" v tomto a následujících letech 
  
 4) prosím o kompletní seznam případů (včetně jmen firem a názvů projektů) realizovaných 
státních záruk, za které se za rok 2013 z VPS vyplatilo celkem 2 280 000 000 Kč - včetně 
uvedení částky vyplacené záruky za jednotlivé případy 
 
5) prosím o kompletní seznam případů (včetně jmen firem a názvů projektů) realizovaných 
státních záruk za úvěry přijaté ČMZRB, za které se za rok 2013z VPS vyplatilo celkem 1 713 
000 000 Kč - včetně uvedení částky vyplacené záruky za jednotlivé případy 
  
6) prosím o seznam případů mezinárodních soudních sporů (dohody o podpoře a ochraně 
investic apod.) na které šlo z VPS v roce 2013  69 000 000 Kč (částka včetně výdajů 
spojených se zrušením ČKA) - včetně uvedení částky vztahující se k jednotlivým případům  
a uvedení, z jakého titulu byla částka vyplacena.“. 
 
K tomu Vám sděluji následující odpovědi: 



 
1) V příloze tohoto dopisu Vám zasíláme materiál pro schůzi vlády „Návrh na zvýšení 
základního kapitálu společnosti Explosia a.s.,“ jehož součástí je i Vámi požadovaná zpráva  
o situaci v této společnosti. 
 
2) Finanční prostředky z této položky jsou formou rozpočtových opatření převáděny  
v průběhu roku na základě žádostí do rozpočtů kapitol Ministerstvo financí nebo Ministerstvo 
spravedlnosti, v jejichž kompetenci je výplata odškodnění podle příslušných zákonů. 
  
Z rozpočtu kapitoly 398 – VPS bylo do kapitoly 312 – MF v roce 2013 převedeno na náhrady 
škod dle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné 
moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů, 
celkem 64 500 tis. Kč. Na náhrady škod a související náhrady soudních nákladů bylo z této 
částky použito celkem 51 369 530,26 Kč. Z toho náhrada částečně přiznaného nároku  
na náhradu škody České pojišťovně, a.s. z titulu nesprávného úředního postupu správce daně 
v rámci daňového řízení ve věci daně z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2001  
a 2002 činila 51 314 194,26 Kč. Dále uhradilo MF náklady soudního a odvolacího řízení  
ve výši 49 057 Kč Petru a Pavlovi Richterovým ve sporu ve věci náhrady nemajetkové újmy 
podle zákona č. 82/1998 Sb. a náklady soudního řízení Ladislavu a Evě Brejchovým ve výši  
6 279 Kč v restitučním sporu.  
 
Dále bylo v roce 2013 v souvislosti se správou majetku státu Úřadem pro zastupování státu  
ve věcech majetkových z kapitoly 398 – VPS uvolněno do kapitoly 312 – MF celkem  
4 462 tis. Kč. Z toho bylo na základě Dohody o vydání dědictví panu Rudischovi  
po zemřelém panu Tvrzském vyplaceno 749 tis. Kč. Částka 3 713 tis. Kč byla určena  
na náhradu nákladů soudních řízení (celkem se jednalo o 30 platebních příkazů, jednotlivé 
rozsudky soudů má k dispozici Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových). 
 
Do kapitoly Ministerstva spravedlnosti bylo převedeno celkem 189 300 tis. Kč, v tom  
na výplatu odškodnění podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou  
při výkonu veřejné moci nesprávným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem,  
ve znění pozdějších předpisů, částka 180 000 tis. Kč a podle zákona č. 209/1997 Sb.,  
o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti, ve znění pozdějších předpisů,  
částka 9 300 tis. Kč. 
 
Závěrem mi dovolte Vás upozornit, že jste v případě plnění rozpočtu položky Odškodnění 
obětem trestné činnosti, škody způsobené při výkonu veřejné moci, soudní spory z titulu 
ochrany osobnosti, soudní řízení o omezení vlastnického práva, ostatní náhrady zaměnila 
částku čerpání s částkou úspory dosažené na této položce v roce 2013 v porovnání 
s rozpočtem po změnách (částka 350 000 tis. Kč), která činí citovaných 91 738 tis. Kč. 
 
3) Stručnou charakteristiku výdajů, na které mohou být čerpány prostředky z dotazované 
položky kapitoly VPS „Odškodnění obětí …. ostatní náhrady“ uvádí odbor 11 v kapitolním 
sešitu k návrhu rozpočtu kapitoly 398 – VPS na příslušný rok. Kompletní seznam sporů, které 
mohou zakládat nárok na čerpání z této položky, neexistuje ani nemůže předem existovat. 
 
4) Požadovaný konkrétní seznam případů realizace státních záruk je podrobně uveden  
na str. 13 zveřejněného Státního závěrečného účtu (SZÚ) za rok 2013. Částka ve výši 2 280 
mil. Kč není celková úhrada z realizace záruk, jak mylně uvádíte. Toto číslo představuje 



upravený rozpočet položky. Skutečné čerpání bylo ve výši 2 170 849 929,- Kč, obě čísla jsou 
uvedena v tabulce č. 3 SZÚ. Úhrada ve výši 2 088 720 739 Kč byla uskutečněna za dlužníka 
s.o. Správa železniční dopravní cesty za garantované úvěry na financování výstavby  
a modernizace I. a II. železničního koridoru. Zbylá částka 82 129 190,- Kč se týkala úhrady 
úrokového kupónu emise dluhopisů Kongresového centra Praha, a.s., které byly rovněž 
zaručeny státní zárukou. Tyto částky jsou v účetnictví MF vedeny jako pohledávky  
za dlužníky a budou vymáhány. 
 
5) Částka ve výši 1 713 000 000 Kč nepředstavuje celkovou úhradu za úvěry přijaté ČMZRB, 
jak mylně uvádíte. Jedná se rovněž o upravený rozpočet této položky. Skutečné čerpání bylo 
nižší, ve výši 1 710 072 568,- Kč. Tato čísla jsou obsažena v tabulkovém přehledu č. 3 SZÚ. 
Finanční prostředky jsou určeny na financování infrastrukturálních programů, jak je uvedeno 
na str. 14 SZÚ. Tím jsou projekty: Dálnice A, Dálnice 05, Silnice EII, Opravy silnic a dálnic, 
Vodohospodářský program, Odstraňování škod z povodní. Jediným příjemcem úvěru a jeho 
finančním manažerem je Českomoravská záruční a rozvojová banka. 
 
6) I v tomto případě jste zaměnila částku úspory (69 mil. Kč) s částkou čerpání. K čerpání 
prostředků na právní poradenství a náklady soudních řízení v arbitrážních sporech z titulu 
údajného porušení Dohod o ochraně a podpoře investic přikládáme tabulku, ve které jsou 
uvedeny veškeré výdaje z rozpočtu kapitoly 312 – MF v roce 2013 na jednotlivé spory. 
Celková částka 14 579 tis. Kč zahrnuje jak prostředky uvolněné z rozpočtu kapitoly  
398 – VPS v roce 2013 (6 000 000 Kč), tak použité nároky z nespotřebovaných výdajů  
v předchozích letech (rovněž prostředky uvolněné z kapitoly 398 – VPS). 
 
 

Investor Částka v Kč 

Rupert Binder 539 158 

Georg Nepolský 411 210 

Peter Franz Vöcklinghaus 2 249 177 

ECE Projektmanagement International GmbH 2 485 666 

Konsorcium Oeconomicus 642 334 

investoři do fotovoltaických elektráren 7 291 259 

Cognor Stahlhandel GmbH 85 910 

Atomastra Limited 891 468 

Anglia Auto Accessories 235 950 

CELKEM 14 832 132 

 
Výše uvedená tabulka obsahuje požadovaný seznam mezinárodních sporů vedených podle 
dohod o podpoře a ochraně investic včetně částky, která byla na jednotlivé spory v roce 2013 
vynaložena, a to zejména na právní zastoupení České republiky v rozhodčích řízeních  
a souvisejících soudních řízeních, na uhrazení nákladů rozhodčích tribunálů a na právní  
a ekonomické posudky. 
 
 






















