
Překlad části rozsudku ve věci Mostecká uhelná, která se týká nároků České republiky:
 
B.6         Intervence České republiky
 

a.            Dne 21. 11. 2011 si Česká republika vyžádala svůj vstup do řízení jakožto žalující strana 
v soudním řízení a požádala o obnovení lhůty vyměřené pro tento úkon (TPF 671.602.001 a násl.).
 
Rozhodnutím ze dne 19. 11. 2011 soud zamítl žádost o obnovení lhůty pro Českou republiku 
z důvodu neuvedení způsobilého důvodu bránícího v jednání a poté prohlásil návrh na vstup do 
řízení žalující strany za nepřípustný z titulu zmeškání lhůty: zákon upravuje vstup do řízení žalující 
strany před uzavřením předběžného řízení, o čemž byla Česká republika několikrát od roku 2006 
informována (TPF 671.950.001 a násl.).
 
Odvolání podané Českou republikou u Odvolacího soudu TPF proti rozhodnutí ze dne 19. 12. 2011 
bylo zamítnuto (TPF 671.961.069 a násl.).
 
b.            Dne 19. 3. 2012, Česká republika prostřednictvím svého právního zástupce podala žádost o 
účast v soudním řízení jako poškozená strana (TPF 671.602.070 a násl.).

Soud tuto žádost prohlásil za nepřípustnou, a to na základě usnesení ze dne 27. 3. 2012 (TPF 
671.950.017 a násl.).
 
Odvolací soud TPF rovněž zamítl odvolání podané Českou republikou proti uvedenému rozhodnutí
ze dne 27. 3. 2012 (TPF 671.961.281 a násl.).
 
c.           Dne 24. 4. 2013 právní zástupce České republiky zaslal soudu podání s názvem „Žádost o 
navrácení majetku“, požadující zejména „navrácení v její prospěch“ zajištěných aktiv. Rozhodnutím 
ze dne 6. 5. 2013 soud prohlásil tuto žádost za nepřípustnou, a vrátil ji s přílohami jejímu odesílateli 
(TPF 671.602.097 a násl.). Dne 21. 5. 2013 se Česká republika proti tomuto rozhodnutí odvolala jak 
k Federálnímu soudu, tak i k odvolacímu. Odvolací soud zamítl toto odvolání z hlediska jeho 
přípustnosti usnesením ze dne 26. 9. 2013 (TPF 671.961.809 a násl.). Federální soud odvolání 
prohlásil za nepřípustné rozhodnutím ze dne 12.11.2013 (1B_199/2013; TPF 671.602.114 a násl.).


