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                                                                                                                                            INTERNÍ AUDIT - právní oddělení 
                                                                                                                                       Zborovská 4602, 430 28 Chomutov  
GOODWILL PARTNER s.r.o. 

U Dubu 691/48 

147 00 Praha 4 

 

k rukám 

 

VÁŠ DOPIS ZN.:       
ZE DNE:  11.2.2022 
 
ČJ.:            MMCH/22256/2022/OIA/Kuhn 
SP. ZNAČKA:       
VYŘIZUJE: Mgr. David Kuhn 
TEL.:  474 637 478 
E-MAIL:  d.kuhn@chomutov.cz 
DATUM:  18.2.2022 
 

            

Sdělení o poskytnutí informace a částečném odmítnutí žádosti 

Dne 11.2.2022 byla na magistrát města Chomutova doručena žádost společnosti GOODWILL 

PARTNER s.r.o., U Dubu 691/48, 147 00 Praha 4 o poskytnutí informací:  

Přípisem č. j. MMCH/15451/2022/OIA/Kuhn ze dne 2. 1. 2022 město poskytlo některé informace 

týkající se společností Severočeská vodárenská společnost a.s. (dále "SVS") a Severočeské vodovody 

a kanalizace, a.s. Město ale neposkytlo žádné podklady, na základě kterých by bylo možno zjistit, 

jak se stalo akcionářem či ovládající osobou společností a kdy akcie nabylo do vlastnictví, ani jaký je 

v současnosti jeho vliv či akciový podíl, případně zda se akciový podíl či vliv měnil, tedy: není uveden 

titul, kterým město akcie nabylo či vliv získalo, případně následné tituly, kterým se tento měnil 

(počty akcií ve vlastnictví města apod.), ani údaj o tom, kolik akcií, respektive jaké procento ve 

společnosti SVS město aktuálně drží. Nestandardní je skutečnost, že město písemnost datovanou 

dnem 2. 1. 2022 doručovalo žadateli dne 3.2.2022. 

 

Navrhuje se vyrozumět o nesprávnosti postupu města a shora uvedené informace poskytnout.  

 

Informace se žádá poskytnout hospodárně na libovolném nosiči informací, ve lhůtě stanovené 

zákonem č. 106/1999Sb. Nad rámec zákonné povinnosti a z důvodu prevence nehospodárných 

polemik použitelnosti cit. zákona se uvádí, že informace se nežádá z tzv. zvědavosti, ale za účelem 

zjištění, zda město vědělo o konkrétním protiprávním do dnes pokračujícím postupu společností 

nebo se jej dokonce přímo či nepřímo účastnilo a zda se účastnilo stanovení pracovní metodiky 

společností a stanovení interních účetních pravidel společností. 

 

 

K Vaší žádosti o informace povinný subjekt poskytuje následující informace: 

Statutární město Chomutov je držitelem 2 kusů Hromadné akcie Severočeské vodárenské 

společnosti a.s., čísl. Privatizačního projektu 26230, datovaných dne 19.4.1994: 
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• Na 14592 akcií na jméno (au nom) s jmenovitou hodnotou 1000 Kč, od čísla 7358227 do 

čísla 7372818, a kterou se akcionáři Chomutov, IČO: 261 891, zajišťují veškerá práva, jež 

podle platných právních předpisů a stanov této akciové společnosti příslušejí každému 

akcionáři, zejména právo hlasovat na valné hromadě akcionářů, podíl na čistém zisku 

společnosti, který valná hromada určí k rozdělení a podíl na majetkovém zůstatku při 

zániku společnosti. Každé akcii přísluší při hlasování na valné hromadě jeden hlas. 

• Na 342940 akcií na jméno (au nom) s jmenovitou hodnotou 1000 Kč, od čísla 1484201 do 

čísla 1827140, kterou se akcionáři Fond národního majetku České republiky zajišťují stejná 

práva, jak je popsáno výše. Tato hromadná akcie je rubopisem převedena na nabyvatele 

Obec Chomutov PSČ 430 01, IČO 00261891 bez uvedení data převodu. 

 

Z celkového počtu 7 605 482 akcií. 

Současně  

vydává magistrát města Chomutova, odbor interní audit jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení 

§ 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů ve spojení s ust. § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, toto 

ROZHODNUTÍ 

kterým se žádost o poskytnutí informace v části:  

• jak se stalo akcionářem či ovládající osobou společností a kdy akcie nabylo do vlastnictví, 

ani jaký je v současnosti jeho vliv či akciový podíl, případně zda se akciový podíl či vliv měnil, 

tedy: není uveden titul, kterým město akcie nabylo či vliv získalo, případně následné tituly, 

kterým se tento měnil (počty akcií ve vlastnictví města apod.) 

č á s t e č n ě    o d m í t á 

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. 

Odůvodnění: 

Dne 11.2.2022 byla na Magistrát města Chomutova doručena žádost společnosti GOODWIL 

PARTNER s.r.o., která žádá o poskytnutí výše uvedené informace. 

Povinný subjekt disponuje výše uvedenými 2 kusy hromadné na akcie o celkovém počtu 357 532 

akcií na jméno se jmenovitou hodnotou 1.000,-Kč. Tyto akcie nabyl do svého vlastnictví historicky, 

nejspíše v devadesátých letech a nedisponuje žádnými dalšími souvisejícími informacemi, které by 

se jakkoliv vázaly k nabytí vlastnictví těchto 2 hromadných akcií, ani následným změnám, když 

žádnými další akciemi nedisponuje.   

Dále povinný subjekt sděluje, že až z této žádosti bylo poprvé patrné, čeho se žadatel domáhá. 

V textu žádosti ani reakce na výzvu k upřesnění nebylo zřejmé, co se myslí souvisejícími 

informacemi a povinný subjekt není povinen si domýšlet. V případě, že by žadatel svůj požadavek 
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specifikoval takto již v původní žádosti, případně v reakci na výzvu k upřesnění, mohl obdržet 

informace již dříve. 

 

Pokud jde o pozastavení nad tím, že město nestandardně písemnost datovanou dnem 2.1. 2022 

odeslalo žadateli do datové schránky dne 3.2.2022, uvádí povinný subjekt věci na pravou míru. Při 

důkladnějším přečtení Poskytnutí informace č. j. MMCH/15451/2022/OIA/Kuhn lze zjistit, že 

v pravém horním rohu dokumentu je hlavička, ve které se uvádí informace, související 

s korespondencí. Na prvním řádku měla být uvedena značka Vašeho dopisu, přičemž Vaše žádost 

žádnou značku neobsahovala, a proto zůstal tento řádek nevyplněný. Na druhém řádku je uvedeno 

ze dne, přičemž je tímto myšlen den, kdy Vaše žádost dorazila. Nikoliv tedy datace dokumentu, 

kterým povinný subjekt poskytoval informace. Datum dokumentu je uveden níže v této hlavičce 

dokumentu, označen jako Datum, přičemž na tomto místě bylo uvedeno datum 3.2.2022, které je 

dnem vyhotovení a odeslání dokumentu. Stejně tak je v elektronickém podpisu patrné datum 

podpisu, které je shodné se dnem odeslání, tedy 3.2.2022.  

Pro předejití dalšího nedorozumění uvádíme, že datum 11.2.2022, které je uvedeno na druhém 

řádku v hlavičce tohoto dokumentu, není datem vyhotovení či vypravení dokumentu, ale datem, 

kdy povinný subjekt obdržel Vaši žádost. 

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 

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 

 


