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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  

 
 

Vážená paní, 

na Ministerstvo financí bylo dne 19. listopadu 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: 

"ve smyslu § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“) 
bych Vás ráda požádala o poskytnutí informací, na jejichž základě došlo k úhradě 
daně z přidané hodnoty ze strany státu nad rámec poskytnuté garance v případě 
sanace areálu podniku PAL Kbely. 
 
V rámci své činnosti se zabývám problematikou sanací starých ekologických zátěží  
a jejich financováním. V nedávné době jsem se dozvěděla o sanaci areálu PAL 
Praha Kbely, na adrese Mladoboleslavská 347, 197 00 Praha 9 Kbely (dále jen „PAL 
Kbely“), jehož vlastníkem je společnost Majola Investment SICAV a.s., IČO: 
05259797 se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle 140 00 Praha 4, vedená u Městského 
soudu v praze pod sp. z. 21746 B, při jejímž financování mělo dojít k uhrazení DPH 
ze strany státu nad rámec garance vyplývající z ekologické smlouvy. 
 
Tímto Vás v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím žádám  
o poskytnutí dokumentu, na jehož základě došlo k úhradě DPH zaplacené za sanaci 
(resp. navýšení garance o příslušnou částku DPH) a v případě, že takový dokument 
neexistuje, o sdělení, na základě jakých skutečností k úhradě DPH došlo." 

K tomu Vám Ministerstvo financí sděluje následující. Sanace předmětné lokality 
probíhá v souladu s usnesením vlády č. 159 z roku 1996, na jehož základě byla 
garance stanovena ve výši 204 353 000 Kč vč. DPH. Výše garance nebyla po celou 
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dobu měněna, nedošlo tedy ani k žádnému uhrazení DPH ze strany státu nad rámec 
garance vyplývající z ekologické smlouvy, jak uvádíte ve své žádosti. 

Předmětná garance dosud nebyla vyčerpaná a všechny práce na lokalitě bývalého 
PAL Praha a.s. (aktuální vlastník Maloja Investment SICAV a.s.) probíhají  
ve finančním rámci původní garance této ekologické smlouvy. 
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