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Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor majetkoprávní obdržel dne 20. 3. 2017
Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,InfZ“), o poskytnutí informací ve znění:
„Žádost o informace dle zák. č. 106/1999Sb k bodu 9 na 15. zasedání ZMČ Praha 10, konaného
20.3.2017
1) Jak správce podle bodu 24 emisních podmínek dluhopisů ESP, které ke dni 20.3.2017 vlastnila MČ
Praha 10, poskytuje zajištění, kdo je tím správcem a text jeho smlouvy s ESP?
2) Zda MČ vyžádala od rejstříkového soudu doplnění výkazů u společnosti ESP dle doporučení adv.
kanceláře Felix.
3) Informace o tom, kdo jak hlasoval o bodu 9 na zasedání ZMČ viz výše.
4) Jakou protihodnotu získala ESP za prodej akcií Eden Arena a.s., došlo k tunelování? Jaké kroky MČ
učinila k uplatnění práv poškozeného věřitele? Doložte dokumenty.“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme elektronicky
prostřednictvím datové schránky ID DS:
, a to formou níže uvedeného textu a příloh k němu
připojených.

k bodu 1) Vaší žádosti:
Povinnému subjektu není známo, že by existoval správce podle čl. 24 emisních podmínek a není jí
známo, zda byla někdy uzavřena smlouva mezi emitentem a správcem podle uvedeného čl. 24.
Vzhledem ke skutečnosti, že povinný subjekt, v důsledku výše uvedených skutečností, informacemi
v bodě 1 žádosti ke dni podání žádosti nedisponuje, je splněn důvod pro odmítnutí této části žádosti
ve smyslu § 2 odst. 4 InfZ (neexistující informace ve smyslu InfZ).

k bodu 2) Vaší žádosti:
Vyžádání výkazů ESP bylo doporučeno advokátní kanceláří Felix a spol., advokátní kancelář, s.r.o. v
rámci doporučení ohledně nutnosti znaleckého přezkoumání nabídky odkupu dluhopisů. Městská část
Praha 10 poskytla ke znaleckému přezkumu všechny listiny vyžádané znalcem, které měla k dispozici.
Vzhledem k tomu, že výkazy zmíněné ve stanovisku advokátní kanceláře nebyly u Městské části
Praha 10 vyžádány, předpokládala MČ Praha 10, že si je znalec obstaral buď sám, nebo je pro splnění
svého znaleckého úkolu nepotřeboval.
k bodu 3) Vaší žádosti:
V rámci bodu 9 proběhla dvě kola tajného hlasování o návrzích usnesení, předložených v materiálu.
Ohledně informací o výsledcích tajného hlasování je splněn důvod pro odmítnutí této části žádosti ve
smyslu § 2 odst. 4 InfZ, neboť se jedná o informace ve smyslu InfZ neexistující.
K bodu 4) Vaší žádosti
Nemáme k dispozici informace o kupní ceně, za jakou ESP prodalo akcie VINET Invest, a.s. Městská část
Praha 10 považovala převod nemovitostí stadionu EDEN do společnosti VINET Invest, a.s. za zásadní
ohrožení schopnosti ESP splnit své budoucí závazky z dluhopisů ESP vůči městské části Praha 10, a proto
podala žalobu o určení vlastnictví a návrh na předběžné opatření. Žaloba dosud nebyla projednána.
Návrhu na předběžné opatření bylo prvoinstančním soudem vyhověno, ale následně bylo nařízené
předběžné zrušeno odvolacím soudem, a ústavní stížnost proti jeho zamítnutí byla odmítnuta. Průběh
řízení byl detailně popsán ve stanovisku advokátní kanceláře. V příloze č. 1 přikládáme relevantní
dokumenty o uvedeném soudním řízení, tj. žalobu a rozhodnutí soudů o předběžném opatření.
Dále za účelem ochrany oprávněných zájmů městské části Praha 10 došlo dne 17. 3. 2014 k podání
návrhu na zápis poznámky o žalobě na určení vlastnického práva k nemovitostem (tzv. poznámky
spornosti) do katastru nemovitostí. Poznámka spornosti byla zapsána dne 21. 5. 2014, s účinky k datu
podání návrhu, tj. k 17. 3. 2014.
Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti (bodu 1, bodu 3 a části bodu 4) z důvodu neexistence
požadovaných informací (ustanovení § 2 odst. 4 InfZ) Vám souběžně zasíláme do Vaší datové schránky.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
S pozdravem

Ing. Filip Koucký
vedoucí odboru majetkoprávního
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