
""žádost o poskytnutí informace, a to konkrétně seznamu právnických osob, které splňují 
podmínky ustanovení § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
v platném znění, tj. právnických osob, v nichž má stát vykonávající práva společníka 
prostřednictvím Vašeho ministerstva většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné 
právnické osoby. 
Vyžádanou informaci o právnických osobách nám, prosíme, poskytněte alespoň v rozsahu 
obchodní firma, identifikační číslo a sídlo takové právnické osoby, případně v takovém rozsahu  
a formátu, který máte k dispozici". 
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Věc:  Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 

 
Vážení, 
 
 na Ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo") bylo dne 16. května 2017 doručeno 
Vaše podání se žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí informací v tomto 
znění: 
 
"žádost o poskytnutí informace, a to konkrétně seznamu právnických osob, které splňují 
podmínky ustanovení § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), v platném znění, tj. právnických osob, v nichž má stát vykonávající práva společníka 
prostřednictvím Vašeho ministerstva většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné 
právnické osoby. 
Vyžádanou informaci o právnických osobách nám, prosíme, poskytněte alespoň v rozsahu 
obchodní firma, identifikační číslo a sídlo takové právnické osoby, případně v takovém 
rozsahu a formátu, který máte k dispozici". 
 
 Požadovaný seznam společností (Majetkové účasti ČR-MF nad 50% k 30. 4. 2017) 
Vám ministerstvo zasílá v příloze dopisu. Aktuální portfolio majetkových účastí ČR-MF je 
zveřejněno na internetových stránkách ministerstva (Veřejný sektor – Majetek státu – 
Majetkové účasti). Stejně tak jsou veřejně přístupné informace o struktuře dceřiných 
společností právnických osob uvedených ve výše zmíněném seznamu, a to ve Sbírce listin 
Veřejného rejstříku (ve výročních zprávách příslušných společností). 
 
 
 
  
 


