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Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a sdělení o 
odložení žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů 

 
 

Na Ministerstvo financí bylo dne 7. srpna 2018 doručeno Vaše podání se žádostí 

o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon"). Požádal jste  

o poskytnutí následujících informací: 

"V rámci práva na informace dle zákona č. 106/1999 Sb. (dál Zákon) žádám sdělit: 

 a) který státní subjekt má povinnost procentní míru přiměřeného zisku sledovat  

a určit, a 

 b) v případě žádosti dle Zákona ji sdělit?" 

K bodu a) Vám Ministerstvo financí sděluje, že v souladu s příslušnými ustanoveními 

zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, procentní míru 

přiměřeného zisku sleduje a určuje Energetický regulační úřad, http://www.eru.cz/cs/. 

 K bodu b) Vám Ministerstvo financí sděluje, že není příslušné určovat, které subjekty 

jsou či nejsou povinny poskytovat informace podle Zákona. Podle § 2 odst. 1 Zákona 

jsou povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat 

informace vztahující se k jejich působnosti, státní orgány, územní samosprávné celky 

a jejich orgány a veřejné instituce, přičemž působnost Ministerstva financí  

je vymezena zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních 

orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
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S ohledem na shora uvedené Ministerstvo financí podle § 14 odst. 5 písm. c) Zákona 

Vaši žádost o poskytnutí informací v tomto bodě o d k l á d á. 
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