AKRO investiční společnost, a.s., tímto sděluje, že dne 27. května 2020 podala k
Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku stížnost proti rozhodnutím soudů České
republiky ve věci náhrady škody za nesprávný úřední postup českých orgánů v souvislosti s
vytunelováním tzv. C.S. Fondů v březnu roku 1997. AKRO investiční společnost, a.s., která
bývalé C.S. Fondy obhospodařuje a která po České republice náhradu škody pro podílníky fondů
přes dvacet let vymáhá, napadla u Evropského soudu pro lidská práva postup justičních orgánů
České republiky, které zasáhly jak do majetkových práv podílníků těchto fondů, tak i do práva
na spravedlivý proces podle Evropské úmluvy o ochraně lidských práv.
Orgány České republiky se nejprve svým nesprávným úředním postupem v březnu roku
1997 podílely na vykradení C.S. Fondů, aby následně soudy v řízeních, která ve svém souhrnu
trvala téměř dvacet let, zcela zmařily pokusy AKRO investiční společnosti, a.s., domoci se pro
vytunelované C.S. Fondy jakékoli kompenzace za škodu, kterou jim české úřady svým
nesprávným úředním postupem, jenž vytunelování fondů umožnil, způsobily. Tento nesprávný
úřední postup spočíval zejména v tom, že notář nejprve v rozporu se zákonem sepsal notářský
zápis, který pachatelům umožnil disponovat s finančními prostředky na účtech fondů. Finančně
analytický útvar Ministerstva financí následně nezabránil převodu těchto peněz do zahraničí,
ačkoli mu byla transakce oznámena jako podezřelá a ministerstvo mělo k dispozici dostatek
informací nasvědčujících tomu, že došlo ke spáchání trestného činu.
Ministerstvo financí sice v roce 2012 na základě tehdy pravomocného rozsudku
Městského soudu v Praze bývalým C.S. Fondům náhradu škody ve výši přesahující dvě miliardy
Kč po 15 letech od vytunelování fondů vyplatilo, v roce 2014 byl však pravomocný rozsudek v
této věci už potřetí zrušen Nejvyšším soudem. Spor byl na vnitrostátní úrovni s konečnou
platností skončen v listopadu roku 2019, kdy Ústavní soud potvrdil rozsudky obecných soudů,
které AKRO investiční společnosti, a.s., uložily veškeré plnění přijaté od České republiky na
náhradu škody pro poškozené C.S. Fondy vrátit, a to včetně úroku dosahujícího bezmála tři
čtvrtě miliardy korun. K tomuto nebývalému obratu ve vývoji kauzy došlo poté, co soudy zpětně
dospěly k závěru, že právo podílových fondů na náhradu škody za nesprávný úřední postup
Ministerstva financí bylo v době uplatnění promlčeno a k promlčení je třeba zpětně, tj. poté, co
bylo náhrada škody již vyplacena, přihlédnout. K závěru o promlčení práva na náhradu škody
přitom soudy dospěly poté, co v původním řízení nejprve zpochybnily samotné oprávnění
investiční společnosti náhradu škody vymáhat, aby pak Městský soud v Praze v roce 2009
dokonce dospěl k závěru, že žaloba investiční společnosti je předčasná s tím, že ke vzniku škody
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dosud nedošlo. V obou případech musel do věci zasáhnout Nejvyšší soud, který obě tato
pravomocná rozhodnutí Městského soudu v Praze zrušil. O to překvapivější je nyní konečný
verdikt, podle kterého bylo právo na náhradu škody naopak promlčené.
Výsledkem této téměř čtvrtstoletí trvající kauzy je tak nyní to, že se Česká republika
díky postupu soudů všech instancí nejenže vyhne jakékoli povinnosti se na náhradě škodě
vzniklé bývalým C.S. Fondům nesprávným úředním postupem Ministerstva financí jakkoli
podílet, nýbrž se na úkor okradených podílníků C.S. Fondů ještě obohatí úroky z prodlení
přesahujícími částku 700 milionů Kč, které nyní exekučně vymáhá.
Předseda představenstva AKRO investiční společnosti, a.s., Ing. Jiří Trávníček k podání
stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva dodává: „Jinými slovy říkám: Zloděj křičí,
chyťte zloděje! V tomto případě se stát ve dvou krocích podílel na vytunelování C.S. Fondů,
když nejprve v roce 1997 umožnil krádež majetku podílníků ve výši 1,236 miliardy Kč. Tento
stejný stát následně, namísto omluvy a poskytnutí oprávněné náhrady škody šedesáti tisícům
podílníků za jejich zmařenou finanční investici do podílových listů C.S. Fondů, uskutečněnou
v rámci druhé vlny privatizace na pomoc transformaci národního hospodářství, udělil
okradeným podílníkům lekci. A to neúměrnou sankcí ve výši 717 milionů Kč vzniklou v
důsledku toho, že soudy po téměř dvaceti letech sporů zjistily, že právo podílníků na náhradu
škody je promlčené, zatímco v jiných případech jim posouzení promlčení nezabere ani půl roku.
Tím je majetek podílníků v bývalých C.S. Fondech opět nula. Podání stížnosti k Evropskému
soudu pro lidská práva je nyní naším posledním krokem v déle než dvacet let trvajícím zápasu
o to, dostane-li se poškozeným podílníkům fondů alespoň nějaké kompenzace za jednání státu,
který jejich okradení dopustil.”
AKRO investiční společnost, a.s.
V případě dotazů týkajících se právních aspektů kauzy se prosím obraťte na právního zástupce
AKRO, investiční společnosti, a.s., JUDr. Jiřího Voršilku (jiri.vorsilka@vsp-ak.cz).
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