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Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 

Vážený pane, 

na Ministerstvo financí (dále také jako „povinný subjekt“) byla dne 20. června 2019 
doručena Vaše žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „InfZ“). 
Vaše žádost je formulována takto:  

(P)rosím o sdělení následujících informací týkajících se firmy Ekotex s.r.o. IČO  
46345027 se sídlem v Ivančicích, která je v exekuci č. 074 EXE 00290/11 

1) jaká je cena  nemovitostí ( dle znaleckého posudku)  zapsaných na LV 2750  
v katastr. území pro Jihomoravský kraj pracoviště Brno-venkov ? 

2) prosím o zaslání seznamu strojního zařízení firmy Ekotex s.r.o které je v exekuci 
č. 074 EXE 00290/11 

3) která strojní zařízení byla dražena nebo prodána a za jakou cenu? 

Povinný subjekt Vás svým dopisem ze dne 27. června 2019, č. j.  
MF-16045/2019/9008-6, v souladu s § 14 odst. 5 písm. b) InfZ vyzval k upřesnění 
Vaší žádosti – v návaznosti na tento dopis jste ve vztahu k bodu 1) svou žádost 
upřesnil takto: Konkrétně se jedná o nemovitosti které nebyly doposud draženy a to 
pozemky par.č. st. 1039 součástí pozemku je stavba, st. 1040 součástí pozemku je 
stavba, st. 1074 součástí pozemku je stavba, st. 1267 součástí pozemku je stavba, 
st. 1667 součástí pozemku je stavba a pozemky par. č. 383/3, 412/1 a 412/2. 

K bodu 1) Vaší žádosti Vám povinný subjekt sděluje, že výsledná cena předmětných 
nemovitých věcí dle znaleckého posudku, na jehož základě rozhodl soudní exekutor, 
činí 21 991 332,- Kč. 

Ve vztahu k bodu 2) a 3) Vaší žádosti bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí 
Vaší žádosti – č. j. MF-16045/2019/9008-10. Povinný subjekt těmito informacemi 
nedisponuje.  
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