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Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů 
 
Vážená paní , 
 
Magistrát města Chomutova, odbor interní audit, jako příslušný orgán povinného subjektu podle 
ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, Vám k Vaší žádosti o informace ze dne 10.3.2023: 
 
Dobrý den, 
na základě telefonického hovoru s panem Mgr. Davidem Kuhnem se na vás obracím s žádostí o 

poskytnutí informací podle zák.č. 106/1999 Sb. o těchto dvou níže uvedených zakázkách pro pana 

 a to objednávku ze dne 10.1.2018 pod číslem 17/OMM/2018/Bla a dále 

objednávku ze dne 15.5. 2018 č.84/OMM/2018/NOV. 

      Požaduji prosím o těchto dvou objednávkách informace, a to ke každé zvlášť : 

     1. 17/OMM/2018/Bla : počet faktur k této objednávce 

datum jednotlivých fakturací 

výše částek jednotlivých faktur 

datum plnění zakázek v daném roce, od kdy dokdy byly jednotlivé práce  provedeny 

počet vydaných pracovních příkazů s uvedením data provedení v celém roce 2018 

Scan faktur a všech protokolů k objednávce, případně nahlédnutí na tyto doklady 

Předávací protokol - datum, kdo předával a přebíral, kdo podepisoval zjišťovací 

protokol nebo jiné další protokoly či dodací listy k této zakázce - datumy, kdo předával, 

kdo přebíral, kdo podepisoval Jednotlivé nabídky s cenou k jednotlivým výkonům práce 

v roce  2018 - datumy a ceny jednotlivých prací  
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     2. 84/OMM/2018/NOV : počet faktur k této objednávce 

datum jednotlivých fakturací 

výše částek jednotlivých faktur 

datum plnění zakázky, od kdy dokdy byla provedena 

počet vydaných pracovních příkazů k této objednávce s uvedením data provedení 

Scan faktur a všech protokolů pokud to lze, případně nahlédnutí na tyto doklady 

Předávací protokol - datum, kdo předával a přebíral a kdo podepisoval Zjišťovací      

protokol nebo jiné další protokoly či dodací listy k této zakázce - datumy, kdo 

předával, kdo přebíral, kdo podepisoval 

Nabídka s cenou k této zakázce -datum a cena nabídky, kdo nabízel a podepisoval 

Text v objednávkách :  

"Smluvní strany berou na vědomí, že text objednávky je veřejně přístupnou listinou ve smyslu 

zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt 

má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí 

kopie objednávky. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této objednávky včetně osobních 

údajů na internetových stránkách statutárního města Chomutova, a to na dobu neurčitou za účelem 

transparentnosti veřejné správy" 

 
sděluje následující:  
 
V příloze zasíláme všechny dostupné dokumenty vztahující se k objednávkám 84/OMM/2018/Nov a 
17/OMM/2018/Bla v anonymizované podobě.  
 

Mgr. David Kuhn 
odbor interní audit – právní oddělení 

statutární město Chomutov 
 


