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Vážený pan

MUDr. Vít Mareček
Čkalovova 860/33
708 00 Ostrava-Poruba

V Karviné dne 8. září 2020

ODPOVĚĎ NA ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ lNFORMACÍ

Yážený pane doktore,

v návaznosti na Váš dopis ze dne 3. září 2O2O, ktený jsme obdrželi dne 7. září 2020, a kterym Žádáte na

základě zákonač. 10611999 Sb,, o svobodném přístupu k informacím, vplatném znění (dále jen,,ZSPI-)

o zodpovězení otázek vpůsobnosti OKD. a,s., týkajících se testování zaměstnancŮ a jejich rodinných

příslušníků na přítomnost nového koronaviru apod., Vám sdělujeme následujícÍ.

především je nutné zdůraznit. že dle názoru společnosti OKD a.s, není tato spo|eČnost povinným

sub.lektem (veře.lnou institucí; ve smysiu § 2 odst. 1 ZSPl .1ak uvádíte ve svém dopise.

Společnost oKD, a,s., je soukromoprávní obchodní korporací, zaloŽenou a spravovanou v souladu se

zákonem gol2o12 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),

v platném znění,jejíž podstata existence spoěívá v podnikání, a tedy jejím ÚČelem je dosahování zisku.

Společnost OKD, a,s., nevykonává veřejnou správu v žádném směru, má postavení stejné jako jakákoli

jiná akciová společnost. Z výše uvedených duvodů je na postavení OKD, a,s,, aplikovatelný nález

ústavního soudu České republiky (dále jen,,ÚsČn"), sp. zn. lV, ÚS 1146t16-2, dle kterého nelze pojem

veřejné instituce vztáhnout na subjekty soukromého práva. Z tohoto nálezu vyplývá, Že urČitou obchodní

společnost by bylo možno podřadit pod pojem veřejné instituce jen tehdy, ,,Že by naplňovala znaky

veřejné instituce a současně by veškeré právní následky spojené s tímto jejím postavením Šly výluČně ,,k

tíži" veřejné mocí', ,,Jako příktad lze uvést akciovou společnost, jeŽ byla zřízena zvláŠtním zákonem,

kterym se řídí ijejí činnost, a jejímž jediným vlastníkem je stát, jemuž náleŽí rozhodovat o jejím zániku".

Spoleónost OKD, a.s. však výše uvedené znaky veřejné instituce nevykazuje, kdyŽ.

- jediným akcionářem společnosti OKD, a.s., je PRISKO a.s., nikoli Česká republika,

- oKD, a.s,, nebyla zřízena státem ani rozhodnutím jakéhokoli orgánu veřejné moci,

- postavení společnosti OKD, a.s., není definováno žádným zákonem,
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- účelem společnosti OKD a s není výkon veřelné správy, ale podnikatelská činnost za ÚČelem

dosaženízisku

Z výše uvedeného je zřejmé, že společnost OKD, á.s., nenaplňuje znaky veřejné instituce ve
smyslu § 2 ZSPI, a tento závěr je plně v souladu s judikaturou ÚSČR. Domníváme se tedy, Že

společnost OKD, a.s., nemá povinnost danou ZSPI požadované informace Vám poskytnout.

V úctě

OKD, a.s.
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výkonný ředitel OKD, a.s,
na základě plné moci ze dne 26.2.2020 ý)
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