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Vážený pane,

dne 19. 2. 2018 bylo Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm doručeno prostřednictvím 

elektronické podatelny města Vaše podání, označené jako „žádost o informace“, v němž 

s odvoláním na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) požadujete sdělení následujících informací:

„1. Zda a jaké probíhají kroky směřující k avizovanému prodeji akcií EP Rožnov, a.s., IČO: 45193631 a 

společnosti EP Development RPR a.s., IČO: 06242685.

2. Zda je prodej nadále koordinován s dalšími vlastníky z řad municipalit (tj. Město Valašské Meziříčí, Město 

Rožnov pod Radhoštěm).

3. Zda již došlo ke stanovení odhadní prodejní ceny pro každou ze společností:

a. V případě že ano, v jaké výši byla stanovena.

b. V případě že ne, kdy je předpokládaný/požadovaný termín k jejímu určení.

c. Jaký subjekt byl pověřený ke stanovení odhadní ceny.

d. Jaká metoda/metody byla vybrána pro její určení.

4. Jaká metoda prodeje bude zvolená a v jakém časovém horizontu/termínu se počítá s jeho realizací.

5. Zda probíhá komunikace s hlavním akcionářem obou společností a zda je zvažován i přímý prodej 

většinovému vlastníkovi. “

K Vašim dotazům poskytuji v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. následující 

informace:

1. Zda a jaké probíhají kroky směřující k avizovanému prodeji akcií EP Rožnov, a.s., IČO: 
45193631 a společností EP Development RPR a.s., IČO: 06242685.

Ve věci byl objednán znalecký posudek na cenu akcií obou společností.

2. Zda je prodej nadále koordinován s dalšími vlastníky z řad municipalit (tj. Město Valašské 

Meziříčí, Město Rožnov pod Radhoštěm).

V předmětné záležitosti probíhají občasné názorové konzultace s městem Valašské Meziříčí a 

městem Frenštát pod Radhoštěm, a to v souvislosti s oceněním akcií.
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3. Zda již došlo ke stanovení odhadní prodejní ceny pro každou ze společností:
Ano, odhadní prodejní cena již byla stanovena pro obě společnosti.

a. V případě že ano, v jaké výši byla stanovena.
Pro společnost EP Rožnov a. s. byla cena stanovena ve výši 2 534 000 Kč za všechny akcie 

v majetku města Rožnov pod Radhoštěm.

Pro společnost EP Development RPR a.s. byla cena stanovena ve výši 362 000 Kč za všechny 

akcie v majetku města Rožnov pod Radhoštěm.

b. V případě že ne, kdy je  předpokládaný/požadovaný termín k jejímu určení.
Odhadní prodejní cena již stanovena byla (viz bod a.).

c. Jaký subjekt byl pověřený ke stanovení odhadní ceny.
Cenu stanovil znalec z oboru ekonomiky.

d. Jaká metoda/metody byla vybrána pro její určení.

Ze znaleckého posudku vyplývá, že jako oceňovací metody byly zvoleny:

- pro ocenění akcií společnosti EP Rožnov, a.s. oceňovací metody Diskontovaných 

peněžních toků a Kapitálových trhů,

- pro ocenění akcií společnosti EP Development RPR a. s. oceňovací metoda Substanční 

hodnoty.

4. Jaká metoda prodeje bude zvolená a v jakém časovém horizontu/termínu se počítá s jeho 

realizací.
K tomuto bodu bylo vydáno v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., samostatné 

rozhodnutí o odmítnutí informace.

5. Zda probíhá komunikace s hlavním akcionářem obou společností a zda je  zvažován i 
přímý prodej většinovému vlastníkovi.
V současné době neprobíhá komunikace s hlavním akcionářem obou společností. K otázce 

přímého prodeje většinovému vlastníkovi bylo vydáno v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 

Sb., samostatné rozhodnutí o odmítnutí informace.

S pozdravem

Ing. Martin Hrnčárek v.r. 

vedoucí finančního odboru


