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Povinně zveřejňované informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 

k informacím, v platném znění, a navazující vyhlášky č. 515/2020 Sb., o struktuře informací 

zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci 

agendy 

Povinně zveřejňované informace o povinném subjektu 

1) Název ČEZ Energo, s.r.o. 

2) Důvod a způsob založení 

Společnost ČEZ Energo je společnost s ručením omezeným, která 
vznikla zápisem do obchodního rejstříku ke dni 7. dubna 2010. Je 
zapsaná v oddílu C a vložce 163691 obchodního rejstříku vedeného 
Městským soudem v Praze. Společnost se podřídila zákonu č. 90/2012 
Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších 
předpisů, jako celku. Jediným společníkem společnosti je společnost 
ČEZ ESCO, a.s., se sídlem Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4. 

Základní údaje o společnosti jsou uvedeny zde: 

https://www.cezenergo.cz 

3) Organizační struktura 

Orgány společnosti jsou valná hromada, rada jednatelů, dozorčí 

rada, Více zde:  

https://www.cezenergo.cz 

4) Kontaktní spojení  
Viz odkaz: 

https://www.cezenergo.cz 

4.1) Kontaktní poštovní 

adresa 

ČEZ Energo, s.r.o. 

Mlýnská 617/1 

Ostrava, Moravská Ostrava 

702 00 

 

4.2) Adresa úřadovny pro 

osobní návštěvu 

ČEZ Energo, s.r.o. 

Mlýnská 617/1 

Ostrava, Moravská Ostrava 

702 00 

4.3) Úřední hodiny 
Úřední hodiny jsou stanoveny v rámci úřadovny na adrese Ostrava, 

Mlýnská 617/1, a to každou středu 9:00 -15:00 hod. 

4.4) Telefonní čísla - 
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4.5) Adresa internetových 

stránek 
https://www.cezenergo.cz 

4.6) Adresa podatelny 

ČEZ Energo, s.r.o. 

Mlýnská 617/1 

Ostrava, Moravská Ostrava 

702 00 

4.7) Elektronická adresa 

podatelny 
info@cezenergo.cz 

4.8) Datová schránka n9mpdz8 

5) Případné platby lze 

poukázat 
5736332/0800 (Česká spořitelna a.s.) 

6) IČO 29060109 

7) Plátce daně z přidané 

hodnoty 
CZ29060109 

8) Dokumenty - 

8.1) Seznamy hlavních 

dokumentů 

Stanovy, výroční zprávy 

https://www.or.justice.cz 

https://www.cezenergo.cz 

8.2) Rozpočet 

Účetní závěrky. Účetní závěrky jsou každoročně schvalovány valnou 

hromadou společnosti.  

https://www.or.justice.cz 

9) Žádosti o informace 

Žádosti po poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, lze 

podat zejména v listinné podobě prostřednictvím provozovatele 

poštovních služeb, popř. osobně na adrese úřadovny pro osobní 

návštěvu. Dále je možné žádosti podat elektronicky do výše uvedené 

datové schránky a na výše uvedenou e-mailovou adresu.  
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10) Příjem podání a podnětů 

Podání lze učinit všemi způsoby, které předpokládá zák. č. 500/2004 

Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, či jiné předpisy 

vztahující se k příslušnému typu podání. Zejména je lze učinit v 

listinné formě, elektronicky nebo prostřednictvím datové schránky, a 

to dle kontaktů uvedených výše. 

11) Předpisy - 

11.1) Nejdůležitější 

používané předpisy 

Zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, 

zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

zák. č.  297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 

elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů 

Uvedené právní předpisy jsou k dispozici zde: 

https://www.or.justice.cz 

11.2) Vydané právní 

předpisy 
- 

12.) Úhrady za poskytování 

informací 
- 

12.1) Sazebník úhrad za 

poskytování informací 

Sazebník úhrad je dostupný zde: 

https://www.cezenergo.cz 

12.2) Rozhodnutí 

nadřízeného orgánu o výši 

úhrad za poskytnutí 

informací 

Nadřízený orgán dosud nerozhodoval o žádné stížnosti na výši 

úhrady za poskytnutí informací. 

13) Licenční smlouvy - 

13.1) Vzory licenčních smluv Nejsou využívány. 

13.2) Výhradní licence Nejsou využívány. 

14) Výroční zpráva podle 

zákona o svobodném 

přístupu k informacím 

Výroční zpráva nebyla dosud vydána. 
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