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Praha 30. 8. 2018   

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

Vážený pane, 
 
na Ministerstvo financí bylo dne 17. 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. Žádáte o poskytnutí informací v tomto 
znění: 
 
Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, tímto žádám o poskytnutí následujících informací: 
 
1. Seznam subjektů řízených či ovládaných Ministerstvem financí České republiky, 
přičemž subjektem řízeným či ovládaným Ministerstvem financí České republiky       
se rozumí organizace, právnická osoba či jiná právní forma subjektu, v němž může 
Ministerstvo financí České republiky přímo či nepřímo uplatňovat rozhodující vliv. 
Informaci požaduji poskytnout včetně názvu subjektu, jeho identifikačního čísla         
a adresy sídla. 
 
2. Seznam subjektů, ve vztahu k nimž Ministerstvo financí České republiky vykonává 
práva akcionáře nebo společníka na valné hromadě a u nichž při výkonu těchto práv 
v období od 30. 6. 2008 do 30. 6. 2018 schválilo či rozhodlo o tom, aby dotčený 
subjekt poskytnul financování ve výši nejméně 1.000.000,- Kč třetí osobě,             
jejíž úpadek byl pravomocně zjištěn. Informaci požaduji poskytnout včetně 
identifikace subjektu poskytujícího financování, příjemce financování a celkové výše 
financování, přičemž identifikací se rozumí údaje minimálně v rozsahu názvu 
subjektu, jeho identifikačního čísla a adresy jeho sídla a financováním se rozumí 
úvěr, půjčka či jakákoliv jiná právní forma poskytnutí peněžních prostředků. 
 
K jednotlivým dotazům Vám Ministerstvo financí sděluje následující informace. 

Ad 1) 

V příloze zasíláme Seznam akciových společností ovládaných Českou republikou – 
Ministerstvem financí s akciovým podílem ve výši 40 - 100 % v období                      
od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 (dále jen „Seznam“). Seznam obsahuje pouze 
ovládané akciové společnosti. Jedná se o veřejně přístupnou informaci zveřejněnou 
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na webových stránkách Ministerstva financí (https://www.mfcr.cz/cs/verejny-
sektor/majetek-statu/majetkove-ucasti). Adresy sídla společností, uvedených 
v Seznamu, jsou rovněž veřejně dostupnou informací uvedenou ve Veřejném 
rejstříku. 
 
Kromě společností uvedených v Seznamu je v gesci Ministerstva financí zajištění 
výkonu zakladatelských práv k STÁTNÍ TISKÁRNĚ CENIN, státní podnik, 
IČ: 00001279, sídlo: Růžová 6, čp. 943, 110 00 Praha. 
 
Ad 2)  
 
K bodu 2 žádosti bylo vydáno samostatné rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti 
pod č. j. MF-20640/2018/10-9-Roz. 
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