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Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Město Žatec, Městský úřad Žatec, jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
„InfZ“) od Vás dne 6. 6. 2019 obdržel žádost o poskytnutí informací.
Ve své žádosti žádáte o poskytnutí následujících informací, cituji:
Vážený pane, vážená paní,
obracím se na Vás v zastoupení HKDW Legal s.r.o., advokátní kancelář, IČO: 272 03 182, se
sídlem Na Příkopě 583/15, 110 00 Praha 1.
S odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „Zákon“) zdvořile Vaším prostřednictvím žádám Vaši obec, jakožto
povinný subjekt ve smyslu Zákona, o poskytnutí níže specifikovaných informací.
Žádám o poskytnutí informace o tom, zda Vaše obec byla ke dni 13. října 2006 akcionářem
společnosti Severočeská Plynárenská, a.s. (dnes innogy Energie, s.r.o.), se sídlem Ústí nad
Labem, Klišská 940, PSČ 401 17 (dnes Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10), IČO:
499 03 209 (dále jen „Společnost“) z titulu vlastnictví akcií z jakékoli z emisí akcií
emitovaných Společností (ISIN CZ0005092452 a 770950001881).
Pokud Vaše obec byla akcionářem Společnosti k datu 13. října 2006, žádám současně o
poskytnutí informace o počtu akcií Společnosti, které Vaše obec k uvedenému datu vlastnila.
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Shora uvedené informace prosím poskytněte i v případě, že Vaše obec vlastnické právo ke
shora uvedeným akciím Společnosti dne 13. října 2006 pozbyla (tj. i v případě, že k počátku
dne 13. října 2006 Vaše obec dotčené akcie na svém účtu majitele cenných papírů vedeném
Střediskem cenných papírů měla evidovány a k závěru uvedeného dne již nikoli).
Požadované informace prosím poskytněte formou dopisu, případně formou kopie výpisu z
účtu majitele cenných papírů, v nichž budou uvedeny shora požadované informace.
Požadované informace prosím poskytněte elektronicky do datové schránky jednatele žadatele,
advokáta Mgr. Lukáše Nývlta, IDDS: 83agq9y, nebo písemně na adresu HKDW Legal s.r.o.,
advokátní kancelář, Na Příkopě 583/15, 110 00 Praha 1, nebo e-mailem na adresu
lukas.nyvlt@hkdw.cz.
Omlouvám se za případné komplikace spojené s vyhledáním shora požadovaných informací.
Postup prostřednictvím žádosti dle Zákona je pro nás v současnosti jediný způsob, jak shora
uvedené informace získat.
S pozdravem,
HKDW Legal s.r.o., advokátní kancelář
Mgr. Lukáš Nývlt

K Vaší žádosti poskytujeme požadované informace:
Město Žatec ke dni 13. 10. 2006 nebylo akcionářem společnosti Severočeská Plynárenská, a.s.

Podle § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup na internetové stránce města Žatec:
https://www.mesto-zatec.cz/mestsky-urad/povinne-informace/poskytnute-informace/.
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