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Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  

 
 

Vážený pane, 

na Ministerstvo financí bylo dne 9. července 2018 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 informací v tomto 
znění: 

"Dovoluji si Vás v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., požádat o informaci, zda 
Ministerstvo financí ČR (dále jen „Ministerstvo“) již uzavřelo nebo jedná o uzavření: 
a) mimosoudní dohody, jejímž obsahem je náhrada škody, nebo 
b) dohody o narovnání 
s jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobou ohledně sporných nároků vzniklých  
v souvislosti se zákonnou povinností odstranit reklamní zařízení v blízkosti dálnic, 
silnic I. třídy nebo na jejich silničním pomocném pozemku nebo v silničním 
ochranném pásmu dálnice a silnice I. třídy, v návaznosti na přechodná ustanovení z. 
č. 196/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. 
Zejména (nikoli výlučně) by mělo jít o dohody o narovnání nebo mimosoudní dohody 
týkající se subjektů: 
a) George G. Nussbaum, nar. 4.3.1963, Praha 5, Na Václavce 18/1221, PSČ 15000, 
b) New Republik Publicity, spol. s r.o., IČ: 44266383, se sídlem Praha 10, Strašnická 
3164/1a, PSČ 10200, nebo 
c) A.C.E. Media Ventures, Inc. (organizační složka), IČ: 48546097, se sídlem Praha 
10, Žirovnická 3146/2, PSČ 10617, vymazána z obchodního rejstříku vedeného 
Městským soudem v Praze ke dni 31. března 2017, nebo 
d) A.C.E. Media Ventures, Inc., se sídlem 15 East North Street, Dover, Delaware 
19903, Spojené státy americké, nebo 
e) American-Central European Ventures Ltd., se sídlem Old Greenwich, USA, 25 
Ledge Rd.. 
V případě, že Ministerstvo uzavřelo takovou mimosoudní dohodu nebo dohodu o 
narovnání, žádám též Ministerstvo jako povinný subjekt o zaslání kopie takového 
dokumentu na adresu Mgr. Michal Mazel, advokát, Vinohradská 938/37, Praha 2, 
nebo prostřednictvím datové schránky ID nziwspk." 
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K tomu Vám Ministerstvo financí sděluje, že ke dni 19. června 2018 neuzavřelo 
žádnou dohodu a ani nejedná o uzavření dohod specifikovaných ve Vaší žádosti. 
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