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Vážený pane Razimo, 

společnosti ČEPRO, a.s., IČO: 601 93 531, se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 

Praha 7 (dále jen „ČEPRO“), byl dne 21. ledna 2021 doručen e-mail s předmětem „Žádost o 

poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“, který 

jste společnosti ČEPRO zaslal ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, v platném znění (dále jen „Žádost“ a „Zákon“). 

V Žádosti jste požadoval sdělení následujících informací: 

„1. Jak potenciální dodavatelé biosložek prokazovali, že neporušují zákon o konfliktu zájmů? 

Žádáme o kopie těchto dokumentů. 

2. Kteří dodavatelé byli nakonec vybráni pro zajišťování dodávek biopaliv pro příští rok? 

Uveďte podrobnosti, které neohrozí pozici povinného jako soutěžitele v petrolejářství.“  

 (dále jen „Informace“). 

V prvé řadě pokládám za nezbytné Vás opětovně upozornit, že společnost ČEPRO, jakožto 

soukromoprávní akciová společnost, se nepovažuje za povinný subjekt, resp. veřejnou instituci, 

ve smyslu ust. § 2 odst. 1, odst. 2 Zákona, neboť nenaplňuje žádný znak veřejné instituce 

vymezený nálezem Ústavního soudu ze dne 24. ledna 2007, sp. zn. I. ÚS 260/06 (tzv. nález 

Letiště Praha). V této souvislosti je třeba zdůraznit, že společnost ČEPRO nebyla zřízena právním 

předpisem, který by upravoval její postavení a řídil její činnost. Žádný právní předpis pak 

existenci společnosti ČEPRO ani nepředpokládá; její obchodní činnost není schvalována státem 

ani financována z veřejného rozpočtu. Stejně tak se společnost ČEPRO žádným způsobem 

nepodílí na výkonu veřejné moci a nerozhoduje o veřejných subjektivních právech 

a povinnostech osob. 
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Společnost ČEPRO byla naopak založena a vznikla na základě soukromoprávního úkonu 

podle tehdy platného obchodního zákoníku. Její zrušení a zánik se podle stanov řídí zákonem č. 

90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v 

platném znění (dále jen „ZOK“). Přestože společnost ČEPRO vznikla na základě privatizace 

státního majetku, od svého vzniku je osobou soukromého práva odlišnou od státu s tím, že vznik 

jejích orgánů včetně celkového korporátního zřízení byl a je podřízen výlučně soukromoprávním 

předpisům a principům. Ačkoliv je tedy stát jediným akcionářem společnosti ČEPRO, vykonává 

toliko práva a plní povinnosti, jež mu (jako jakémukoliv jinému akcionáři) přiznává zejména 

ZOK (např. volba orgánů na valné hromadě). Výkon akcionářských práv státem proto nemůže 

představovat jakýkoliv vrchnostenský dohled nad činností společnosti ČEPRO. V neposlední 

řádě je pak třeba akcentovat, že společnost ČEPRO vykonává výlučně běžnou podnikatelskou 

činnost za účelem dosahování zisku.   

Veškeré znaky, definované nálezem Letiště Praha jsou v případě společnosti ČEPRO 

soukromoprávního charakteru, a proto společnost ČEPRO není povinnou osobou podle 

Zákona. Trvat na tom, aby Vám společnost ČEPRO poskytla požadované Informace, by proto 

bylo v rozporu s článkem 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle kterého lze (nejen) 

obchodním společnostem ukládat povinnost na základě zákona. Postavení společnosti ČEPRO 

je co do podstaty diametrálně odlišné od postavení právnických osob veřejného práva, 

neboť spočívá především v podnikání, jehož účelem je dosahování zisku. Koncepce Zákona 

přitom nepočítá s tím, že by v postavení povinného subjektu měla být obchodní společnost typu 

společnosti ČEPRO, která ani částečně nevykovává veřejnou moc. 

Pro úplnost Vám dále sděluji, že postavení společnosti ČEPRO jako povinné osoby podle 

Zákona není v rozhodovací praxi správních soudů ustálené. Z pravomocného rozhodnutí 

Městského soudu v Praze ze dne 21. listopadu 2018, sp. zn. 5 A 97/2015, vyplývá, že společnost 

ČEPRO osobou povinnou podle zákona není. Naproti tomu z rozhodnutí téhož soudu ze dne 

3. dubna 2019, sp. zn. 9 A 21/2016, ohledně kterého probíhá řízení o kasační stížnosti, vyplývá, 

že společnost ČEPRO by osobou povinnou podle Zákona být měla. V případě trvající absence 

zákonné povinnosti a do doby, než bude Nejvyšším správním soudem v řízení o kasační stížnosti 

postaveno najisto, že společnost ČEPRO je či není povinna informace podle Zákona poskytovat, 

zastává společnost ČEPRO v souladu se shora uvedenou argumentací stanovisko, že povinnou 

osobou není. 

I přes shora popsané skutečnosti zastává společnost ČEPRO, jakožto soukromoprávní 

akciová společnost, jejímž jediným akcionářem je Česká republika – Ministerstvo financí ČR, 

směrem k veřejnosti otevřený a transparentní přístup. Z tohoto důvodu jednotlivé žádosti 

o informace podané podle Zákona zpravidla posuzuje s cílem co největší přezkoumatelnosti 

ze strany veřejnosti. Důkazem tohoto přístupu je ostatně i odpověď společnosti ČEPRO ze dne 

18. ledna 2021 na Vaši předchozí žádost dle Zákona ohledně nákupů biosložek. Nutno 

podotknout, že tyto údaje společnost ČEPRO poskytuje zcela transparentně nejen na 

základě žádostí dle Zákona, ale také na průběžné dotazy ze strany médií. 

Zároveň je však třeba zdůraznit, že každou jednotlivou žádost dle Zákona společnost ČEPRO 

vyhodnocuje i v kontextu jiných právních předpisů, zejména pak s cílem chránit důvěrné 

strategické a obchodní informace. V tomto kontextu tedy společnost ČEPRO přistoupila rovněž 

k Vaší Žádosti, které v daném případě není možné vyhovět.  
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 Důvodem je skutečnost, že v souvislosti s nákupy biosložek v letech 2017 – 2020 je vedeno 

trestní řízení Národní centrálou organizovaného zločinu, které společnost ČEPRO poskytuje 

maximální možnou součinnost. Tato skutečnost je přitom důvodem pro omezení práva na 

informace i ve smyslu ust. § 11 odst. 4 písm. a) Zákona.  

S pozdravem 

ČEPRO, a.s. 

 

 

Mgr. Pavel Císař, 

vedoucí odboru právních služeb       

tajemník dozorčí rady 
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