
 

 

OTE, a.s. T +420 234 686 100 IČ: 26463318 Registrace: 
Sokolovská 192/79  DIČ: CZ26463318 OR vedený MS v Praze, 
186 00 Praha 8 ote@ote-cr.cz Banka: KB, a.s. odd. B, 
 www.ote-cr.cz č. ú.: 195582760247/0100 vložka 7260 

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb., O 

SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 

OTE je transparentní a otevřená společnost, která o svých činnostech zveřejňuje informace na svých 

webových stránkách www.ote.cr-cz. V případě dotazu ze strany fyzických či právnických osob lze odeslat 

písemný dotaz prostřednictvím České pošty, datové schránky nebo využít kontakt do obecné e-mailové 

schránky společnosti ote@ote-cr.cz. Pro podání žádosti o informace nejsou stanoveny žádné formuláře. Ze 

žádosti musí být zřejmé, o jakou informaci žadateli jde. Žádost zároveň musí obsahovat kontaktní údaje 

tazatele. 

Co se týče poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vychází 

společnost OTE, a.s., z nálezu Ústavního soudu ze dne 2. 4. 2019, č. j. II. ÚS 618/18, ze kterého vyplývá, že 

OTE, a.s., je povinným subjektem při poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím. Tato skutečnost však nic nemění na povinnosti OTE, a.s., chránit chráněné informace 

dle zákona č. 458/2000 Sb., zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), jakož i obchodní tajemství dle zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník. 

S ohledem na povinnost uvedení informací o poskytování údajů ve výroční zprávě uvádíme níže povinné 

informace: 

V průběhu roku 2020 byly podány celkem 4 žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Jedné 

žádosti bylo vyhověno zcela, jedné částečně, dvě žádosti byly odmítnuty s odkazem na to, že se dotazy týkaly 

chráněných informací dle energetického zákona. Ohledně žádostí o informace podaných v průběhu roku 

2020, které byly ze strany OTE, a.s., zamítnuty, nedošlo k napadení tohoto zamítnutí ani způsoby 

předvídanými zákonem č. 106/1999 Sb., ani v soudním řízení. V roce 2020 rovněž neprobíhalo žádné soudní 

řízení, které by se týkalo žádostí odmítnutých v předchozích letech. Dále OTE, a.s., pro úplnost uvádí, že v 

průběhu roku 2020 nedošlo k žádné stížnosti na postup OTE, a.s., při vyřizování stížností, ani nebyla 

poskytnuta žádná licence k poskytovaným informacím. 

V  Praze dne 11.2.2021 
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