Povinný subjekt:
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
Štěpánská 567/15
120 00 Praha 2
IČ: 71377999

Příjemce:

Čj.: 06826 /18/CI

V Praze dne 27. 11. 2018
Vyřizuje: Mgr. Vít Votruba
Kontakt: vit.votruba@czechinvest.org, tel: 296 342 510

Věc: Vyrozumění o poskytnutí informací
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha
2 (dále jen „povinný subjekt“) posoudila Vaši žádost ze dne 1. 11. 2018, která byla povinnému
subjektu doručena e-mailovou formou dne 1. 11. 2018, která byla na základě výzvy povinného
subjektu k upřesnění žádosti ze dne 14. 11. 2018 dále upřesněna, jíž jste žádal o poskytnutí
informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“), týkajících se doporučení povinného subjektu vzhledem k setkání
s předsedou Vlády ČR dne 11. 9. 2018 ohledně společnosti Veolia Voda Česká republika, a.s.,
v jejímž rámci byly položeny tyto dotazy:
a) zda je Vám známa existence v Ostravě působící teplárenské společnosti, následovnice dávných
Moravskoslezských tepláren, s mnoha názvy, vždy však s IČ 45193410, a pokud ano,
b) zda jsou Vám známa výše jejích každoročních dividend v Kč, a pokud ano,
c) proč jste přesto doporučili Veolii Voda, který měla dividendy titěrné,
d) poskytnout informace, obsažené v žádosti Úřadu vlády o Vaše vyjádření, a to poskytnutím jeho
kopie, a konečně
e) poskytnout informace, obsažené ve Vaší odpovědi Úřadu vlády, a to poskytnutím jeho kopie.
Povinný subjekt posoudil Vaši žádost a rozhodl takto:

Požadované informace p o s k y t u j e a žadateli informace sděluje následovně:

K dané problematice bylo generální ředitelkou povinného subjektu sděleno obecně toto:
1: „Setkání s předsedou vlády dne 11. 9. 2018 se zúčastnil zástupce celé nadnárodní skupiny
Veolia v České republice, předseda představenstva společnosti Veolia Česká republika, a.s. (do
18. února 2015 Veolia Voda Česká republika, a.s.), pan Philippe Guitard, CEO of Central Europe
and Russia. S ohledem na formát jednání s předsedou vlády bylo možné, aby se za každou
mezinárodní skupinu zúčastnil pouze jeden, ideálně nejvýše postavený zástupce. Proto byla
skupina Veolia, a to pro všechny oblasti její činnosti (energetika, vodohospodářství i odpadové
hospodářství), reprezentována panem Guitardem. Ten je současně předsedou představenstva
žadatelem zmiňované ostravské společnosti Veolia Energie ČR, a.s., která se v rámci skupiny
Veolia zaměřuje na oblast energetiky.“
Nyní ke konkrétním dotazům:
Odpověď na otázku a):
Existence společnosti je nám známa, je možné ji dohledat v obchodním rejstříku. Jedná se o
společnost Veolia Energie ČR, a.s..
Odpověď na otázku b):
Není nám známa výše jejích každoročních dividend, neboť neřešíme žádné otázky spojené s touto
skutečností.
Odpověď na otázku c):
Společnost Veolia Voda Česká republika, a.s. (dále jen „Veolia Voda“) jsme nedoporučili, jak
vyplývá z výše uvedeného bodu 1.
Odpověď na otázku d):
Žádné informace ke společnosti Veolia Voda nebyly Úřadem vlády vyžadovány, takže taková
žádost neexistuje.
Odpověď na otázku e):
Žádné informace ke společnosti Veolia Voda nebyly Úřadem vlády vyžadovány, takže taková
odpověď neexistuje.

Odůvodnění:
Dle ust. § 14 odst. 5 písm. d) zákona neshledal povinný subjekt důvody k odepření žádosti žadatele
v uvedených bodech a rozhodl, jak je výše uvedeno.

S pozdravem
JUDr. Helena Sosnová, na základě pověření generálního ředitele
ředitelka odboru právního
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

