
 

 

OTE, a.s. 
Sokolovská 192/79 
180 00 Praha 8 
 
 
 
Doručeno datovou schránkou 

V Praze, dne 29. září 2016 
  
  
Věc: Odvolání proti neposkytnutí informací požadovaných podle zákona č. 106/1999 Sb. 
  
 
Vážení, 
  
dne 22. září 2016 jsme Vás požádali podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen 
“InfZ”), o poskytnutí následující informace: 
  

Veškeré smlouvy mezi OTE, a.s. a Českomoravskou komoditní burzou Kladno (sídlem: náměstí Sítná 3127, 
272 01 Kladno, IČ: 49546392), které kdy byly uzavřeny, a to včetně všech jejich změn a dodatků. 

  
Dne 23. 9. 2016 Oživení, o.s. obdrželo Vaše rozhodnutí o odmítnutí žádosti pod značkou 2016/O/950 ze dne 
22.9.2016. V tomto rozhodnutí jste uvedli, že OTE, a.s. není dle Vašeho názoru povinným subjektem ve smyslu 
§ 2 InfZ. S touto argumentací se zásadně neztotožňujeme. OTE, a.s. je dle našeho názoru a dle ustálené judikatury 
Nejvyššího správního soudu “veřejnou institucí” podle § 2 odst. 1 InfZ, a je tedy třeba OTE, a.s. vnímat jako 
povinný subjekt ve smyslu InfZ. 
  
Přelomovým rozhodnutím pro výklad pojmu “veřejné instituce” byl nález Ústavního soudu sp. zn. I. 260/06260/06 
(Letiště Praha, s. p.), který k určení, zdali se jedná o instituci veřejnou, či soukromou, zavedl doktrínu převažujících 
znaků. Těmito kritérii jsou: 
  
1. Vznik právnické osoby 
2. Subjekt zřizovatele 
3. Ovládání   
4. Dohled 
5. Účel 
  
Akciová společnost OTE byla zřízena dne 18. 4. 2001 Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR prostřednictvím 
jednajícího Ing. Františka Kubelky, náměstka ministra průmyslu a obchodu. Společnost má rovněž jediného 
akcionáře - Českou republiku. Tím je naplněno i kritérium ovládání. Práva akcionáře ve společnosti vykonává 
jménem státu jako věcně příslušný státní orgán, t.j. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, tzn., vykonává nad OTE, 
a.s. dohled.  
V zakládajícím právním jednání je rovněž uvedeno, že je společnost zřízena jako kompetenčně příslušná 
organizační složka státu k zajišťování činností operátora trhu, ke kterým mimo jiné patří zpracovávání bilance 
nabídek a poptávek na dodávku elektřiny, organizování krátkodobého trhu s elektřinou, vyhodnocení skutečných 
a sjednaných dodávek a odběrů elektřiny, zajišťování zúčtování odchylek skutečných a sjednaných dodávek a 
odběrů elektřiny apod. Jelikož tuto činnost vykonává společnost jako příslušná organizační složka státu, nelze mít 
rovněž pochybnosti o veřejné povaze jejího účelu. 
  
Výše zmiňovaná argumentace je opřena o ustálenou judikaturu Nejvyššího správního soudu naposledy opět 



 

 

potvrzenou v řízení o kasační stížnosti ČEZ, a.s. sp. zn. 2 As 155/2015.1 Dle našeho názoru tedy nemůže být sporu 
o tom, že OTE, a.s. je povinným subjektem ve smyslu InfZ. 
  
Z těchto důvodů proto podáváme v zákonné třicetidenní lhůtě odvolání ve smyslu §16 InfZ. Povinný subjekt je 
povinen do patnácti dnů postoupit věc s odvoláním svému přímo nadřízenému orgánu, kterým je představenstvo. 
  
 
Předem děkujeme za Vaši ochotu a spolupráci. 
  
 
S úctou 
  
Za Oživení, o. s. 
Mgr. Martin Kameník 
Předseda Oživení, o. s. 
  
Informace o žadateli: 
Oživení, o.s., IČ: 6736 5353, sídlem Muchova 13, Praha 6, PSČ: 160 00 
Adresa pro doručování: Muchova 13, Praha 6, PSČ: 160 00 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2015/0155_2As__1500084_20160322082214_prevedeno.pdf 


