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Poskytnutí informace 
 

Dne 12.2.2021 byla na magistrát města Chomutova prostřednictvím datové schránky fyzické osoby 
doručena žádost p.  o poskytnutí informací, 
které povinný subjekt poskytuje takto:  
 
1) Jaké konkrétní příspěvkové organizace, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 134/2016 
Sb. (dále i „ZVZ“), byly povinným subjektem zřízeny, a to za celou dobu existence povinného 
subjektu? 
Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů příspěvkové 
organizace a včetně popisu jejího účelu. 

 
Aktuální seznam příspěvkových organizací zřízených povinným subjektem: 
 

Název IČ sídlo účel 

NEŠKOLSKÉ      

Městské lesy Chomutov, 
příspěvková organizace 

46790080 
 Hora Sv. Šebestiána 

90, 431 82  
správa lesů 

Zoopark Chomutov, p. o. 00379719 
 Přemyslova 259, 
430 01 Chomutov  

provozování zoologické zahrady a areálu 
Kamencového jezera a související činnosti 

Sociální služby Chomutov, 
příspěvková organizace 

46789944 
 Písečná 5030, 430 

04 Chomutov  
poskytování a zabezpečování sociálních, 

zdravotních a výchovných služeb 

Chomutovská knihovna, 
příspěvková organizace 

00360589 
 Palackého 4995/85, 

430 11 Chomutov  

plnění funkce základní knihovny a 
poskytování kulturních, vzdělávacích a 

informačních služeb veřejnosti 
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Technické služby města 
Chomutova, příspěvková 

organizace 
00079065 

 nám. 1. máje 89, 
430 01 Chomutov  

uspokojování potřeb osob nacházejících se na 
území města, a to péčí o veřejně užívané 

statky, poskytováním služeb a plněním úkolů 
města 

ŠKOLY a školská zařízení      

Základní škola Chomutov, 
Zahradní 5265  

46789677 
 Zahradní 5265, 430 

04  Chomutov  
škola/školské zařízení 

Základní škola Chomutov, 
Na Příkopech 895  

46789685 
 Na Příkopech 

895/19, 430 01  
Chomutov  

škola/školské zařízení 

Základní škola Chomutov, 
Kadaňská 2334 

46789707 
 Kadaňská 2334/2, 
430 03  Chomutov  

škola/školské zařízení 

Základní škola Chomutov, 
Písečná 5144  

00831476 
 Písečná 5144, 430 

04  Chomutov  
škola/školské zařízení 

Základní škola Chomutov, 
Hornická 4387  

46789723 
 Hornická 4387, 430 

03  Chomutov  
škola/školské zařízení 

Základní škola Chomutov, 
Školní 1480 

46789731 
 Školní 1480, 430 04  

Chomutov  
škola/školské zařízení 

Základní škola Chomutov, 
Akademika Heyrovského 

4539  
46789758 

 Akadem. 
Heyrovského 4539, 
430 03  Chomutov  

škola/školské zařízení 

Základní škola Chomutov, 
Březenecká 4679  

46789766 
 Březenecká 4679, 
430 04  Chomutov  

škola/školské zařízení 

Základní škola a Mateřská 
škola, Chomutov, 17. 

listopadu 4728, 
příspěvková organizace 

46789791 
 17. listopadu 4728, 
430 04  Chomutov  

škola/školské zařízení 

Základní umělecká škola 
T.G.Masaryka, Chomutov 

61345636 
 nám. T. G. 

Masaryka 1626, 430 
01  Chomutov  

škola/školské zařízení 

Základní škola speciální a 
Mateřská škola, 

Chomutov, Palachova  
4881, příspěvková 

organizace 

72744341 
 Palachova 4881, 

430 03  Chomutov  
škola/školské zařízení 

Mateřská škola 
Chomutov, příspěvková 

organizace 
72744260 

 Jiráskova 4335, 430 
03  Chomutov  

škola/školské zařízení 

Středisko volného času 
Domeček Chomutov, 

příspěvková organizace 
71294147 

 Jiráskova 4140, 430 
03  Chomutov  

škola/školské zařízení 

 
Pokud jde o seznam příspěvkových organizací zřízených za celou dobu existence povinného 
subjektu, povinný subjekt žadateli sděluje, že takovou evidenci nevede a s ohledem na velmi 
dlouhou dobu své existence nemá takový seznam k dispozici. Nicméně odkazuje žadatele na 
webové stránky https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$spolecnici provozované Ministerstvem 
spravedlnosti, kde lze ve veřejném rejstříku vyhledávat „dceřinné“ právnické osoby podle 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$spolecnici
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„právnických osob v angažmá“ alespoň zpětně za dobu existence této elektronické evidence, a to 
včetně již zrušených právnických osob. Žadatel neurčil, co v případě povinného subjektu, který je 
obcí, považuje za počátek její existence, nicméně pokud dotaz nesměřoval do dávné historie, měl 
by žadatel potřebné údaje podle uvedených instrukcí najít.  
 
2) Jaké jiné právnické osoby, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona č. 134/2016 
Sb., byly povinným subjektem založeny, a to za celou dobu existence povinného subjektu? 
Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů jiné právnické 
osoby a včetně popisu jejího účelu. 
3) Jaké právnické osoby, které nespadají pod definici § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona č. 
134/2016 Sb. byly povinným subjektem založeny, a to za celou dobu existence povinného 
subjektu? 
 
Aktuální seznam jiných právnických osob, které byly povinným subjektem založeny nebo v nich má 
majetkovou účast: 
 

Název IČ sídlo účel 

Právnické osoby, kde je povinný subjekt jediným společníkem/akcionářem (100% podíl) 

Teplo Chomutov s.r.o. 61538647 
Jakoubka ze Stříbra 
112, 113, Chomutov 

není stanoven 

Chomutovská bytová a.s. 27341313 
Křižíkova 1098/6, 
43001 Chomutov 

není stanoven 

KULTURA A SPORT 
CHOMUTOV s.r.o. 

47308095 
Boženy Němcové 

552/32, 43001 
Chomutov 

není stanoven 

Právnické osoby, kde má povinný subjekt majetkovou účast 

Dopravní podnik měst 
Chomutova a Jirkova a.s. 

64053466 
Školní 999/6, 43001 

Chomutov 
není stanoven 

Skládka Tušimice a.s. 25005553 
Úprkova 3120, 
41501 Teplice 

není stanoven 

Severočeská vodárenská 
společnost a.s. 

49099469 
Přítkovská 1689, 

41550 Teplice 
není stanoven 

Regionální rozvojová 
agentura Ústeckého 

kraje, a.s. 
60279524 

Velká hradební 
3118/48, 40001 Ústí 

nad Labem 

poskytování univerzálních služeb a realizace 
činností pro podporu a koordinaci 

hospodářského a sociálního rozvoje 
Ústeckého kraje v souladu s jeho rozvojovými 

strategiemi 

 
 
Pokud jde o seznam jiných právnických osob ve smyslu dotazu, založených za celou dobu existence 
povinného subjektu, povinný subjekt žadateli sděluje, že o nich platí totéž co u bodu 1. 
 
 
4) Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě vertikální 
spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb.? 
Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů druhé smluvní 
strany zakázky a včetně skutečné hodnoty zakázky. V případě, že skutečnou hodnotu zakázky nelze 
určit, tak prosím uveďte  předpokládanou hodnotu zakázky dle § 16 ZVZ. Za nejvýznamnější zakázky 
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považujte nadlimitní veřejné zakázky jejíž skutečná, nebo předpokládaná hodnota je v daném 
kalendářním roce nejvyšší. 
 
Povinný subjekt nezadal v roce 2020 žádnou nadlimitní veřejnou zakázku na základě vertikální 
spolupráce. 
 
5) Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě horizontální 
spolupráce dle § 12 zákona č. 134/2016 Sb.? 
Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů druhé smluvní 
strany zakázky a včetně skutečné hodnoty zakázky. V případě, že skutečnou hodnotu zakázky nelze 
určit, tak prosím uveďte předpokládanou hodnotu zakázky dle § 16 ZVZ. Za nejvýznamnější zakázky 
považujte nadlimitní veřejné zakázky, jejíž skutečná, nebo předpokládaná hodnota je v daném 
kalendářním roce nejvyšší. 
 
Povinný subjekt nezadal v roce 2020 žádnou nadlimitní veřejnou zakázku na základě horizontální 
spolupráce. 
 
6) Jaké 3 nejvýznamnější veřejné zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 s dodavateli, 
kteří nejsou veřejným zadavatelem podle ZVZ? 
Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů druhé smluvní 
strany zakázky a včetně skutečné hodnoty zakázky. V případě, že skutečnou hodnotu zakázky nelze 
určit, tak prosím uveďte předpokládanou hodnotu zakázky dle § 16 ZVZ. Za nejvýznamnější zakázky 
považujte nadlimitní veřejné zakázky, jejíž skutečná, nebo předpokládaná hodnota je v daném 
kalendářním roce nejvyšší. 
 
Povinný subjekt nezadal v roce 2020 žádnou nadlimitní veřejnou zakázku dodavateli, který není 
veřejným zadavatelem podle ZVZ. 
 
7) Jakým způsobem zajišťuje povinný subjekt dodržení zásadu transparentnosti podle § 6 ZVZ ve 
vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu na právní služby nespadající pod výjimku dle § 29 
písm k) ZVZ? 
Uvedenou informaci prosím uvádějte uvedením webové stránky, kde probíhá běžná soutěž, nebo 
uvedením seznamu oslovovaných kanceláří, tak aby bylo zajištěno dostatečné tržní prostředí. 
 
Povinný subjekt objednává právní služby zcela výjimečně a se zanedbatelným finančním plněním. 
Zadávání zakázek malého rozsahu, včetně zakázek na právní služby, se řídí metodickým pokynem 
č. 011/03-17, kde jsou stanoveny různé postupy zadávání zakázek malého rozsahu podle 
předpokládané hodnoty veřejné zakázky.  
 
8) Jaká organizační složka státu je přímo nadřízená povinnému subjektu? 
 
Povinný subjekt je územním samosprávným celkem, který není přímo podřízen žádné organizační 
služce státu. 
 
9) Prosím o sdělení struktury organigramu povinného subjektu (resp. popis své organizační 
struktury), včetně uvedení odborů, sekcí a oddělení, uvedení počtu zaměstnanců konkrétních 
odborů, oddělení a sekcí a vyjádření vztahu nadřízenosti a podřízenosti mezi nimi. 
 
Struktura povinného subjektu je dána zejména strukturou magistrátu města Chomutova, který se 
skládá ze 13 odborů, z nichž každý má svého vedoucího a všichni jsou podřízeni tajemníkovi úřadu. 
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Konkrétní struktura jednotlivých odborů včetně jednotlivých pracovních pozic je graficky 
znázorněna v souboru, který je přílohou tohoto sdělení. 
 
10) Jakou internetovou adresu profilu zadavatele, včetně vlastního profilu zadavatele ve smyslu 
§ 214 povinný subjekt používá? 
 
https://zakazky.chomutov-mesto.cz/profile_display_2.html  

 
 
          

 
Mgr. David Kuhn 

odbor interní audit – právní oddělení 
magistrát města Chomutova 
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