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Asociace pro mezinárodní otázky, z.s. 

Žitná 608/27 

110 00 Praha 1 

 

prostřednictvím DS 

 

 

VÁŠ DOPIS ZN.:       
ZE DNE:  2.6.2021 
 
ČJ.:            MMCH/77481/2021/OIA/Kuhn 
SP. ZNAČKA:       
VYŘIZUJE: Mgr. David Kuhn 
TEL.:  474 637 478 
E-MAIL:  d.kuhn@chomutov.cz 
DATUM:  14.6.2021 
 

            

ROZHODNUTÍ 

Magistrát města Chomutova, odbor interní audit, jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „InfZ“) rozhodl ve věci žádosti o poskytnutí informace, která byla na podatelnu magistrátu 

města Chomutova doručena dne 2.6.2021, a kterou žadatel Asociace pro mezinárodní otázky, z.s., 

Žitná 608/27, 110 00 Praha 1 žádá o poskytnutí informace: 

Asociace pro mezinárodní otázky, z. s., sídlo: Žitná 608/27, Nové Město, 110 00 Praha, IČ: 65999533 
tímto žádá dle § 4a a § 13 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím povinný 
subjekt Město Chomutov o zpřístupnění informací: 

1. Seznam institucí z Čínské lidové republiky a Čínské republiky (Tchaj-wan), se kterými 
spolupracujete (municipality, provincie, autonomní oblasti, obchodní společnosti, ústřední 
orgány apod.) 

2. Seznam oblastí, ve kterých dochází ke spolupráci (např. ekonomika; kultura a umění; 
akademická spolupráce; školství a věda; zemědělství; bezpečnost; technologie; sport; 
cestovní ruch; zdravotnictví a protipandemická opatření; jiné). 

3. Scany všech smluvních dokumentů, na kterých jsou spolupráce uvedené v rámci bodu 1 
založené (smlouvy, memoranda, deklarace, letter of intent apod.) 

4. Datum začátku spolupráce uvedené v rámci bodu 1 (alespoň měsíc a rok). 

5. Datum ukončení spolupráce uvedené v rámci bodu 1 (alespoň měsíc a rok). 

6. Dochází k hodnocení rizik týkajících se spolupráce uvedené v rámci bodu 1? Pokud ano, na 
základě jakých indikátorů? 

7. Jak vyhodnocujete dosavadní přínos spolupráce uvedené v rámci bodu 1 (na škále velmi 
přínosné, přínosné, ani přínosné ani nepřínosné, nepřínosné, velmi nepřínosné)? 

8. Seznam pracovních cest, delegací a návštěv Vašich zaměstnanců a volených představitelů 
do Čínské lidové republiky a do Čínské republiky (Tchaj-wan) v období od 1. 1. 2000 do 31. 
12. 2020. 

9. Seznam pracovních cest, delegací a návštěv představitelů institucí z Čínské lidové republiky 
a z Čínské republiky (Tchaj-wan), kteří Vás navštívili v období od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2020. 



Statutární město Chomutov 
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov | tel.: +420 474 637 111 | fax: +420 474 652 777| e-mail: podatelna@chomutov-mesto.cz 

Datová schránka: 497beyz | IČ: 00261891 | DIČ: CZ 00261891 | číslo účtu: KB 19-0000626441/0100| www.chomutov-mesto.cz 
Úřední dny a hodiny: pondělí, středa  08.00-17.00 hodin | úterý, čtvrtek  08.00-15.00 hodin 

10. Program pracovních cest, delegací a návštěv uvedených v bodech 8 a 9. 

11. Probíhá v otázkách spolupráce s partnery z Čínské lidové republiky a Čínské republiky (Tchaj-
wan) komunikace s ústředními orgány státní správy? Pokud ano, se kterými (MZV, MPO, 
CzechTrade/CzechInvest, apod.). 

12. Byla otázka lidských práv a územní integrity (Tibet, Tchaj-wan apod.) Čínské lidové republiky 
předmětem komunikace s čínským partnerem? 

13. Pokud máte spolupráci se subjekty z Čínské lidové republiky, uveďte, z jaké strany byla 
spolupráce iniciována (ze strany místního partnera, z Vaší strany, ze strany české vlády, 
čínské ústřední vlády, čínského velvyslanectví v ČR, českého velvyslanectví v Číně, jiné 
(prosím, uveďte). 

14. Pokud máte spolupráci se subjekty z Čínské republiky (Tchaj-wan), uveďte, z jaké strany byla 
spolupráce iniciována (ze strany místního partnera, z Vaší strany, ze strany české vlády, 
tchajwanské ústřední vlády, Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře v ČR, České 
ekonomické a kulturní kanceláře Tchaj-pej, jiné (prosím, uveďte). 

15. Probíhají v současnosti rokování s potenciálními partnery z Čínské lidové republiky nebo 
Čínské republiky (Tchaj-wan) o navázání nové partnerské spolupráce? 

 

takto: 

podle § 15 odst. 1 zákona ve spojení s § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů, se žádost odmítá 

 

Odůvodnění: 

Na magistrát města Chomutova byla dne 2.6.2021 doručena žádost Asociace pro mezinárodní 

otázky, z.s., kterou žadatel požadoval informace týkající se spolupráce statutárního města 

Chomutov s Čínskou lidovou republikou nebo Čínskou republikou a na to navazující informace 

v rozsahu výše uvedeném. 

Statutární město Chomutov nespolupracuje s Čínskou lidovou republikou, Čínskou republikou, ani 

žádnou z jejich institucí, žádná rokování o případné spolupráci neprobíhají a zástupci města nikdy 

nehostili zástupce výše uvedených zemí, ani se do výše uvedených zemí nevydali jako členové 

delegací a oficiálních návštěv. Povinný subjekt tedy nemůže poskytnout požadované informace o 

spolupráci, protože takové informace neexistují. 

Nad rámec skutečnosti, že požadované informace neexistují si povinný subjekt dovoluje uvést, že 

otázka č. 7 je otázkou na názor, na které se dle § 2 odst. 4 InfZ poskytování informací nevztahuje.  

Vzhledem k tomu, že žadatel žádá o poskytnutí informace, kterou Magistrát města Chomutova 

nedisponuje, nikoli o existující informaci ve smyslu § 3 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k 

informacím, je tímto splněn důvod pro odmítnutí žádosti o poskytnutí informací podle § 2 odst. 4 

zákona o svobodném přístupu k informacím. Režim zákona o svobodném přístupu k informacím 

totiž nestanovuje povinnost nové informace vytvářet. Z ustanovení § 15 odst. 1 výše zmíněného 

zákona vyplývá, že pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen z části nevyhoví, vydá ve lhůtě pro 
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vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou 

případů, kdy se žádost odloží. 

 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává 

ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje prostřednictvím Magistrátu města Chomutova, odboru 

interního auditu. 

 
 

           

Mgr. David Kuhn 

odbor interní audit – právní oddělení 

magistrát města Chomutova 

 


