
Prosím o poskytnutí následujících informací dle z. 106/1999 Sb.: 
 
1) Které ze společností spadající pod MFČR (seznam např. zde http://www. mfcr.cz/cs/verejny-
sektor/hospodareni/majetek-statu/2015/majetkove-ucasti-ministerstva-financi-ke-21152 ) spadají 
do režimu zákona 178/2005 Sb. (tedy které přešly na MFČR po zrušení FNM) a které do režimu 
zákona 219/2000 Sb.? 
 
2) Jakým způsobem MFČR vykonává akcionářská práva u společností v režimu zákona 178/2005 
Sb. (jestli tomu správně rozumím, tak v tkaovém případě se neuplatní ustanovení o pověřeném 
zástupci ze zákona 219/2000 Sb.)? 
 
3) Jaká jsou pravidla určení pověřeného zástupce u společností spravovaných dle záona 219/2000 
Sb. (určuje se ad hoc nebo je to stále stejná osoba,...)? 
 

http://www/�


MINISTERSTVO FINANCÍ 
 
Letenská 15 
118 10  Praha 1 
Telefon: 257 041 111     Fax: 257 042 788 
ID datové schránky: xzeaauv 
E-mail: podatelna@mfcr.cz 

 V Praze dne 5.5. 2015 
 
Č. j.: MF-20704/2015/9002/961 IK 
 

Věc:  Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 

 Na Ministerstvo financí bylo dne 28. dubna  2015 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů. Požadal jste o poskytnutí následujících informací: 
 
"1) Které ze společností spadající pod MFČR (seznam např. zde http://www.mfcr.cz/cs/verejny-
sektor/hospodareni/majetek-statu/2015/majetkove-ucasti-ministerstva-financi-ke-21152) spadají do 
režimu zákona 178/2005 Sb. (tedy které přešly na MFČR po zrušení FNM) a které do režimu zákona 
219/2000 Sb.? 
 
2) Jakým způsobem MFČR vykonává akcionářská práva u společností v režimu zákona 178/2005 Sb. 
(jestli tomu správně rozumím, tak v tkaovém případě se neuplatní ustanovení  
o pověřeném zástupci ze zákona 219/2000 Sb.)? 
 
3) Jaká jsou pravidla určení pověřeného zástupce u společností spravovaných dle zákona 219/2000 
Sb. (určuje se ad hoc nebo je to stále stejná osoba,...)?" 
 
 K tomu Vám sděluji následující informace.  
 

Ad 1) 
Z majetkových účastí ČR-MF spadají do režimu zákona č. 178/2005 Sb., akciové společnosti, u 

kterých je uvedeno číslo privatizačního projektu (PP) a privatizační jednotky (PJ). Akciové 
společnosti, u kterých ve sloupci PP a PJ žádné číslo není uvedeno, spadají  
do režimu zákona č. 219/2000 Sb. 

 
Pro úplnost informace poznamenávám, že celkový akciový podíl ČR-MF u společnosti 

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a. s. ze  44,61 %, spadá do režimu zákona  
č. 178/2005 Sb. (majetková účast po bývalém FNM ČR) a z 55,39 % Kč spadá do režimu  
zákona č. 219/2000 Sb. (majetková účast po bývalé ČKA). Vzhledem k vyššímu podílu spadajícímu 
do režimu zákona č. 219/2000 Sb., není ve sloupci PP a PJ uvedeno číslo privatizačního projektu a 
privatizační jednotky. 
 
 Ad 2) a 3) 
 Akcionářská práva státu vykonává ministr financí nebo na základě jeho plné moci pověřený 
zástupce u majetkových účastí státu v působnosti Ministerstva financí. Oprávnění ministra financí 
jednat v této věci za Českou republiku vyplývá z čl. 1 odst. 1 Ústavy ČR,  
z § 21 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a z § 1 odst. 1 a § 4 zákona č. 2/1969 Sb., 
o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky v platném znění.  
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