
Dle mně dostupných informací došlo mezi ČR - Ministerstvem financí a společností ZPA 
Jinonice, a.s., se sídlem Ústí nad Orlicí, Bělisko 1227, PSČ 56201, IČO 45273430 (dále jen 
„ZPA Jinonice") v tomto roce (zřejmě v červnu 2015) k uzavření dohody, kterou byl vypořádán 
nárok ZPA Jinonice na doplnění 
hodnoty vkladu do této společnosti, když nedostatečná hodnota uvedeného vkladu vznikla  
v důvodu neplatnosti vložení konkrétních nemovitostí do uvedené společnosti ze strany České 
republiky či Fondu národního majetku. 
V souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím tímto žádám o poskytnutí 
následujících informací a dokumentů: 
1/ Uzavřela Česká republika prostřednictvím Ministerstva financí se společností ZPA Jinonice v 
roce 2015 smlouvu či dohodu, kterou by se zavázala uvedené společnosti uhradit jakékoliv 
finanční plnění? Pokud ano, žádám o poskytnutí kopie takové smlouvy či dohody  
a dále o informaci, zda již Česká republika své závazky z takové smlouvy či dohody splnila,  
v jaké výši a kdy. 
2/ Uzavřela Česká republika prostřednictvím Ministerstva financí či jiného ústředního orgánu 
státní správy se společností ZPA Jinonice v roce 2015 jakoukoliv jinou smlouvu či dohodu? 
Pokud ano, žádám o poskytnutí kopie takové smlouvy či dohody. 
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Věc:  Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 

Vážená paní, 
 
 na Ministerstvo financí bylo dne 21. července  2015 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí následujících informací: 
 
Dle mně dostupných informací došlo mezi ČR - Ministerstvem financí a společností ZPA Jinonice, 
a.s., se sídlem Ústí nad Orlicí, Bělisko 1227, PSČ 56201, IČO 45273430 (dále jen „ZPA Jinonice") v 
tomto roce (zřejmě v červnu 2015) k uzavření dohody, kterou byl vypořádán nárok ZPA Jinonice na 
doplnění 
hodnoty vkladu do této společnosti, když nedostatečná hodnota uvedeného vkladu vznikla  
v důvodu neplatnosti vložení konkrétních nemovitostí do uvedené společnosti ze strany České 
republiky či Fondu národního majetku. 
V souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím tímto žádám o poskytnutí následujících 
informací a dokumentů: 
1/ Uzavřela Česká republika prostřednictvím Ministerstva financí se společností ZPA Jinonice v roce 
2015 smlouvu či dohodu, kterou by se zavázala uvedené společnosti uhradit jakékoliv finanční 
plnění? Pokud ano, žádám o poskytnutí kopie takové smlouvy či dohody  
a dále o informaci, zda již Česká republika své závazky z takové smlouvy či dohody splnila,  
v jaké výši a kdy. 
2/ Uzavřela Česká republika prostřednictvím Ministerstva financí či jiného ústředního orgánu státní 
správy se společností ZPA Jinonice v roce 2015 jakoukoliv jinou smlouvu či dohodu? 
Pokud ano, žádám o poskytnutí kopie takové smlouvy či dohody. 
 

 K tomu Vám sděluji následující informace. Ministerstvo financí jako právní nástupce 
bývalého Fondu národního majetku ČR uzavřelo dne 4. 6. 2015 se společností ZPA Jinonice, a.s.  
ve smyslu ust. § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Dohodu o narovnání, jejímž 
předmětem bylo vypořádání nároků společnosti ZPA Jinonice, a.s., vyplývajících z rozdílu mezi 
deklarovanou a skutečnou hodnotou majetku vloženého do základního kapitálu této akciové 
společnosti při jejím založení v roce 1994 tehdejším Fondem národního majetku ČR. Žadatel tento 
nárok opírá o § 59 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, platného v době založení této akciové 
společnosti. Z této Dohody o narovnání lze vyčíst veškeré požadované údaje týkající  
se obsahu tohoto závazku státu vůči ZPA Jinonice včetně podmínek a doby jeho splnění. Částka 
3.636.300,-Kč poskytnutá ZPA Jinonice, a.s.  na základě uvedené Dohody o narovnání byla 
ministerstvem převedena na účet právního zástupce akciové společnosti v této Dohodě uvedený a to 
ke dni 17.6.2015. Kopii výše uvedené Dohody o narovnání Vám zasílám v příloze tohoto dopisu. 

 
       Pokud jde o sdělení, zda Ministerstvo financí nebo jiný ústřední orgán státní správy uzavřel 

v tomto roce se společností ZPA Jinonice jakoukoliv jinou smlouvu či dohodu, uvádím, že 
Ministerstvo financí žádnou další smlouvu nebo dohodu se ZPA Jinonice ani v tomto roce ani 
v jiných letech neuzavřelo. Pokud se jedná o případné uzavření takové smlouvy nebo dohody ze 
strany jiných ústředních orgánů státní správy, není Ministerstvu financí o takovém postupu nic 
známo. 
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