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Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
 

Vážený pane, 

na Ministerstvo financí byla dne 13. února 2019 doručena Vaše žádost o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů. Konkrétně žádáte o poskytnutí následujících informací: 

1) Kdy byl schválen Privatizační projekt (jak tento pojem definuje § 6 zákona  
č. 92/1991 Sb., zákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby) 
společnosti Ostravsko-karvinské doly, a.s., s tehdejším sídlem Prokešovo nám. 6, 
728 30 Ostrava 1, IČ: 00002593 (dále jen „OKD“)? 

2) Byl tento Privatizační projekt OKD znovu schvalován v rámci prodeje minoritního 
podílu státu ve společnosti OKD ve výši 45,88 % akcií, ke kterému došlo v roce 
2004, přičemž nabyvatelem tohoto podílu se stala společnost KARBON INVEST, 
a.s.? 

Vaše žádost byla Ministerstvu financí zaslána prostřednictvím provozovatele 
poštovních služeb i prostřednictvím systému datových schránek (ID datové schránky: 
b5phbz7). Den doručení je v obou případech 13. února 2019. Obracíte se na nás 
jako advokát s tím, že žádáte o zaslání požadovaných informací do datové schránky 
na ID: uqh65O. Datová schránka s tímto ID však nebyla v systému spisové služby 
EPD nalezena, proto Vám Ministerstvo financí tento dopis zasílá do datové schránky 
na ID b5phbz7 – do datové schránky, jejímž prostřednictvím byla Ministerstvu financí 
zaslána Vaše žádost. 

V první řadě pokládá Ministerstvo financí za potřebné upřesnit pojem, který ve 
Vašich dotazech s ohledem na konkrétní případ nesprávně používáte. Jedná o tzv. 
„schvalování privatizačních projektů“; v konkrétním případě máte na mysli 
schvalování privatizačního projektu na akciovou společnost Ostravsko-karvinské 
doly, a.s. (dále jako „společnost OKD“). Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách 
převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon 
o podmínkách převodu majetku státu“), obsahoval příslušný § 10 Schvalování 
privatizačních projektů pouze do data 12. srpna 1993. Následnou změnou tohoto 
zákona došlo i k zásadní změně uvedeného ustanovení. Od uvedeného data 
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obsahuje zákon o podmínkách převodu majetku státu § 10 Rozhodnutí o privatizaci, 
jehož obsah je oproti dosavadnímu znění příslušného ustanovení výrazně odlišný.  

Ad 1) 

Privatizační projekt na společnost OKD nebyl schvalován. První rozhodnutí  
o privatizaci podle zákona o podmínkách převodu majetku státu bylo k privatizaci 
akcií této akciové společnosti vydáno Ministerstvem pro správu národního majetku  
a jeho privatizaci České republiky dne 11. října 1993 pod č. j.: 630/2150/631/93, a to 
na základě privatizačního projektu, vedeného v evidenci tohoto ministerstva pod 
evidenčním číslem. 40017, zpracovaného vedením společnosti OKD. Později byla 
vydána k privatizaci akcií akciové společnosti OKD, ještě rozhodnutí další. 

Ad 2) 

K prodeji podílu 45,88 % akcií společnosti OKD společnosti KARBO INVEST, a.s., 
nedošlo na základě nového schvalování privatizačního projektu. Stalo se tak na 
základě rozhodnutí o privatizaci, vydaného vládou ČR. Konkrétně se jednalo  
o rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona o podmínkách převodu majetku 
státu vydaného usnesením vlády ČR ze dne 23. března 2004 č. 264+P, které 
následně vláda ČR změnila (upravila) svým usnesením ze dne 15. září 2004 č. 904. 
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