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Praha 27. 8. 2018   

 
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 18. srpna 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: 
 
bývalý Fond národního majetku ČR založil k 1. 5. 1992 Moravskoslezské teplárny 
a.s., IČ 4519 3410. 
V rámci práva na informace dle zákona č. 106/1999 Sb. žádám sdělit:  
a) kolik bylo vydáno akcií jaké jmenovité hodnoty, a 
b) jak byly tyto akcie mezi jaké subjekty rozděleny. Předpokládám, že část z nich 
byla poskytnuta městu Ostrava. V tom případě žádám 
c) poskytnout informace, obsažená v takové postupující písemnosti, a to poskytnutím 
její kopie. 
 
K jednotlivým dotazům Vám Ministerstvo financí sděluje následující informace. 
 
Ad a) 
V příloze Vám zasíláme kopii „Podkladu pro emisi akcií“, ze které vyplývá, že bylo 
vydáno 2 507 542 kusů akcií, každá o jmenovité hodnotě 1000,- Kč. 
 
Ad b) 
Z výše uvedeného počtu akcií bylo 2 097 947 kusů určeno pro prodej v kuponové 
privatizaci, 75 226 kusů pro Restituční investiční fond, 108 690 kusů pro Dotační 
investiční fond, 225 679 kusů pro bezúplatný převod akcií městům Ostrava, 
Olomouc, Přerov, Frýdek Místek a Krnov. Pro město Ostrava bylo určeno 75 227 
kusů akcií – viz „Příloha“ k „Podkladu pro emisi akcií“. 
 
Ad c) 
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V příloze Vám zasíláme kopie příslušných dohod s městem Ostrava k převodu akcií, 
včetně souvisejících rozhodnutí bývalého Ministerstva pro správu národního majetku 
a jeho privatizaci ČR. 
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