Pozměňovací návrhy k tisku č. 293
Zákon, kterým se mění zákon č. 475/2013 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a o
změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č.
258/2013 Sb.
1. V bodu 1 se číslo „1 100 237 008 965“ nahrazuje číslem „1 098 237 008 965“ a číslo
„1 212 237 008 965“ se nahrazuje číslem „1 210 237 008 965“.
2. V bodu 2 se číslo „1 100 237 008 965“ nahrazuje číslem „1 098 237 008 965“ a číslo
„1 212 237 008 965“ se nahrazuje číslem „1 210 237 008 965“.
3. V bodu 3 se vypouštějí slova „číslo 4 504 108 402 se nahrazuje číslem 6 504 108 402,“, číslo
„154 818 149 750“ se nahrazuje číslem „152 818 149 750“ a číslo „1 100 237 008 965“ se
nahrazuje číslem „1 098 237 008 965“.
4. V bodu 4 se vypouštějí slova „číslo 43 875 464 900 se nahrazuje číslem 45 875 464 900,“ a číslo
„1 212 237 008 965“ se nahrazuje číslem „1 210 237 008 965“.
5. Bod 5 se ruší.
V návaznosti na to se následující body přečíslují.
6. Bod 7 se ruší.
V návaznosti na to se následující body přečíslují.
Odůvodnění bodů 1 až 6:
Ministerstvo financí uhradilo společnosti AKRO investiční společnost a.s. dne 12. 12. 2012
na základě rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. 9. 2012 částku 2.080.447.226,12 Kč jako
náhradu škody. V lednu 2013 podalo Ministerstvo financí proti rozsudku dovolání k Nejvyššímu
soudu České republiky, který rozsudkem ze dne 25. 6. 2014 výše uvedený rozsudek Městského
soudu v Praze zrušil. Na základě tohoto rozsudku požádalo Ministerstvo financí společnost AKRO
o vrácení výše uvedené částky a připravilo novelu zákona o státním rozpočtu na rok 2014, ve které
se s výše uvedeným příjmem státního rozpočtu počítalo. Současně byly v návrhu zákona
zohledněny i odpovídající výdaje.
Společnost AKRO však písemně odmítla Ministerstvu financí částku vrátit. Podle jejího
názoru hmotněprávní nárok na náhradu škody, i přes poslední rozhodnutí Nejvyššího soudu České
republiky, existuje, za současné procesní situace nevzniká na její straně povinnost vrátit České
republice peněžní prostředky, které získala na základě rozsudku Městského soudu v Praze z roku
2012.
Dne 1. 10. 2014 zaslala společnost AKRO na Ministerstvo financí návrh Dohody o úpravě
některých vzájemných práv a povinností. Návrh dohody směřuje ke stavu, kdy předmětné peněžní

prostředky zůstanou v majetku Podílových fondů, kde budou udržovány v rezervě, přičemž
současně bude probíhat soudní řízení o vydání bezdůvodného obohacení. Nabízená dohoda tedy nic
nemění na tom, že stát částku 2.080.446,226,12 Kč nyní od společnosti AKRO neobdrží.
Co se týká kapitoly Ministerstva dopravy, tak aktuální objem finančních prostředků
u specifického ukazatele „Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury“ by měl být vzhledem k
rozpracovaným projektům dostačující k bezproblémovému dočerpání evropských prostředků v
rámci Operačního programu Doprava 2007 - 2013.
Plnění rozpočtu k září 2014 dle výkazu Státního fondu dopravní infrastruktury o čerpání
prostředků Dotace ze státního rozpočtu na projekty Evropské unie činilo 6 247,19 mil. Kč z
rozpočtovaných 12 691,25 mil. Kč.
Tento pozměňovací návrh je tedy reakcí na aktuální situaci.
Souhrn všech navrhovaných změn zákona č. 475/2013 Sb. po zapracování výše uvedeného

