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Váš dopis ze dne / Vaše značka (č. j.) /Naše značka (č. j.) / Vlčkovice v Podkrkonoší 

02.02.2022                                                    8/2022                   06.05.2022 

Vyřizuje | e-mail 

Eva Bittnerová | ou.vlckovice@raz-dva.cz  

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 08.02.2022 

Vážený pane, 

dne 08.02.2022 obdržel Obecní úřad Vlčkovice v Podkrkonoší (dále jen „Obecní úřad“ nebo 

„povinný subjekt“) prostřednictvím datové schránky Vaši žádost dle zákona číslo 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve 

které požadujete, cit.: „1) Byla Vaše obec ke dni 31.12.2012 vlastníkem zaknihovaných akcií 

ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, ISIN CZ0005092551, vydaných 

společností Východočeská plynárenská, a.s., IČO 601 08 789, sídlem původně Pražská 702, 

Hradec Králové 4, PSČ 500 04? Pokud ano, kolik těchto akcií Vaše obec vlastnila? Pokud 

Vaše obec tyto akcie k uvedenému datu nevlastnila, nežádáme odpovědi na další dotazy. 

Pokud si vlastnictvím akcií v uvedenému datu nejste jisti, odpovězte, prosím, na dotaz č. 3. 2) 

Účastnila se Vaše obec (zástupce Vaší obce) mimořádné valné hromady společnosti 

Východočeská plynárenská, a.s. konané dne 11. června 2013, která rozhodovala o přechodu 

akcií této společnosti z vlastnictví menšinových akcionářů do vlastnictví hlavního akcionáře 

(tzv. squeeze-out)? 3) Obdržela Vaše obec protiplnění za akcie Východočeská plynárenská, 

a.s. vyplácené hlavním akcionářem (RWE Gas International N.V.) na základě přechodu 

vlastnického práva k akciím na hlavního akcionáře (tzv. squeeze-out)? Pokud ano, v jaké 

výši? Pozn. Pro usnadnění dohledávání předpokládáme, že tyto peníze byly bývalým 

akcionářům Východočeská plynárenská, a.s. vypláceny v období červenec – září roku 2013. 

Výplatu prováděla Československá obchodní banka, a.s. 4) Podala Vaše obec u příslušného 

soudu žalobu dle ust. § 183k zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku na přezkum výše 

protiplnění vypláceného hlavním akcionářem za akcie Východočeská plynárenská, a.s.?“  

Povinný subjekt zaevidoval Vaši žádost pod čj. 8/2022, posoudil ji a konstatoval, že se jedná 

o žádost o informace ve smyslu InfZ, která obsahuje všechny potřebné náležitosti 

dle ustanovení § 14 InfZ. 

K Vašemu požadavku uvádíme následující: 1) ANO - 100 ks 

                                                                       2) NE 

                                                                       3) ANO - 663.610,87 Kč 

                                                                       4) NE 

Sdělení Vám zasíláme do datové schránky ID egta73r.  

S pozdravem 

 

Bohuslava Volfová 

starostka obce Vlčkovice v Podkrkonoší 

mailto:ou.vlckovice@raz-dva.cz

