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Poskytnutí informací a odložení části žádosti podle zákona o svobodném přístupu 
k informacím 
 
Vážený pane, 

Ministerstvu financí byla dne 19. srpna 2021 doručena Vaše žádost o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Vaše žádost je formulována takto:  

1. Žádám poskytnutí informací, jakým způsobem se obsazuje představenstvo 
akciové společnosti THERMAL-F, IČ: 254 01 726 se sídlem I. P. Pavlova 
2001/11, 360 01 Karlovy Vary. Vedle toho žádám o poskytnutí informace; jaké 
jsou odměny členů představenstva za výkon funkce, zda a popřípadě v jaké 
výši jim byly vyplaceny tantiémy. Tantiémy včetně odměn za řádný výkon 
funkce žádám uvést přehledně v tabulce za uvedený rok, od r. 2014 do 
současnosti včetně uvedení jména a příjmení dané osoby. 

2. Dále požaduji uvést, jakým způsobem jsou obsazovány členové dozorčí rady 
uvedené akciové společnosti THERMAL-F, a jaké jsou jejich odměny za výkon 
funkce, včetně uvedení tantiém. Tantiémy včetně odměn za výkon funkce 
žádám uvést přehledně v tabulce za uvedený rok, a to od r. 2014 do současnosti 
včetně uvedení jména a příjmení dané osoby. 

K Vaší žádosti Vám Ministerstvo financí sděluje následující: 

Co se týče problematiky obsazování funkcí v představenstvu a dozorčí radě akciové 
společnosti THERMAL-F, a.s., relevantní je zákon č. 353/2019 Sb., o výběru osob do 
řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační 
zákon). Obsazování funkcí probíhá v souladu s tzv. nominačním postupem, který je 
upraven v § 10 a násl. daného zákona. 

Co se týče problematiky odměňování členů představenstva a dozorčí rady akciové 
společnosti THERMAL-F, a.s., Ministerstvo financí uvádí, že obecné údaje 
o odměňování osob působících v orgánech společnosti jsou uvedeny ve výročních 
zprávách společnosti. Podle § 66 písm. c) zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných 
rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění 
pozdějších předpisů, platí, sbírka listin obsahuje výroční zprávy, řádné, mimořádné a 
konsolidované účetní závěrky, nejsou-li součástí výroční zprávy, stanoví-li povinnost 
jejich uložení do sbírky listin zákon upravující účetnictví osob a vyžaduje-li jejich 

mailto:podatelna@mfcr.cz


Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10, Praha 1 ID datové schránky: xzeaauv 
 e-mail: podatelna@mfcr.cz 

 Telefon: +420 257 041 111 
 Fax: +420 257 042 788 

vyhotovení jiný zákon, návrh rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů anebo 
vypořádání ztráty a jejich konečnou podobu, nejsou-li součástí účetní závěrky, a 
zprávu auditora o ověření účetní závěrky. Sbírka listin je v souladu s § 2 odst. 1 zákona 
č. 304/2013 Sb. součástí veřejného rejstříku. Informace o vyplacených tantiémách lze 
proto dohledat tamtéž.   

Požadavek na poskytnutí konkrétních údajů o odměňování členů představenstva 
a dozorčí rady akciové společnosti THERMAL-F, a.s., od roku 2014 do současnosti je 
nicméně specifického charakteru. Tyto odměny totiž nevyplácí Ministerstvo financí, ani 
se nejedná o odměny vyplácené z veřejných prostředků (nemůže se proto jednat 
o údaje ve smyslu § 8b zákona č. 106/1999 Sb.). Dané odměny vyplácí akciová 
společnost THERMAL-F, a.s., přičemž jejich konkrétní výše je určena ve smlouvách 
o výkonu funkce uzavíraných mezi akciovou společností THERMAL-F, a.s., a osobami 
jmenovanými do představenstva či dozorčí rady. Požadované údaje tudíž nespadají 
do působnosti Ministerstva financí. 

S ohledem na uvedené Ministerstvo financí Vaši žádost v části týkající se odměňování 
členů představenstva a dozorčí rady akciové společnosti THERMAL-F, a.s., podle  
§ 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/199 Sb. odkládá. 

 

mailto:podatelna@mfcr.cz

