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ROZHODNUTÍ 
 

Magistrát města Chomutova, odbor Interní audit rozhodl takto: 
 
Žádost společnosti VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., IČ: 61860981, se sídlem nám. Přemysla Otakara II. 8/5, 
České Budějovice, o poskytnutí informace doručená dne 04.05.2015 se podle ustanovení § 11 odst. 1 
písm. a) a § 11 odst. 4 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím   
  

o d m í t á 
 
 
 

odůvodnění: 
 

Společnost VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., IČ: 61860981, se sídlem nám. Přemysla Otakara II. 8/5, České 
Budějovice (dále jen „žadatel“) podala dne 04.05.2015 prostřednictvím p. Josefa Duška, šéfredaktora 
Chomutovského deníku, žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím (dále též InfZ), spočívající v žádosti o zaslání kompletní zprávy o auditu, který 
byl proveden v roce 2015 (v měsících březen a duben) u organizační složky města Chomutova – 
Městské policie Chomutov. 
 
Magistrát města Chomutova, odbor Interní audit (dále též „MMCH“) posoudil žádost podle 
ustanovení § 14 InfZ a dospěl k závěru, že ačkoliv v žádosti není uvedena adresa sídla žadatele ani 
adresa pro doručování, respektive jsou uvedeny dvě adresy, avšak jako adresa pro doručování není 
označena žádná z nich a jako adresa sídla je označena adresa, která podle obchodního rejstříku 
adresou sídla není, bylo i přesto možné žadatele identifikovat a nedostatek údajů nebrání vyřízení 
žádosti, neboť adresu sídla, která bude z důvodu zmatečnosti údajů uvedených v žádosti zároveň 
adresou pro doručování, je možné zjistit z veřejného rejstříku. 
 
Po posouzení žádosti dále MMCH zkoumal, zda se na požadovanou informaci vztahuje některé ze 
zákonných omezení práva na informace, a dospěl k závěru, že je dán důvod pro odepření informace 
podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) a § 11 odst. 4 písm. a) InfZ. 
 
Podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) InfZ může povinný subjekt omezit poskytnutí informace, pokud 
se informace vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu. 
V daném případě se žadatel domáhá poskytnutí zprávy o interním auditu vykonaném u zvláštního 
orgánu Statutárního města Chomutova, kterým je Městská policie Chomutov. Interní audit je 
nezávislé a objektivní přezkoumávání a vyhodnocování operací vnitřního kontrolního systému orgánu 



veřejné správy, které zjišťuje, zda právní předpisy, přijatá opatření a stanovené postupy jsou v 
činnosti orgánu veřejné správy dodržovány. Na základě svých zjištění předkládá útvar interního 
auditu vedoucímu orgánu veřejné správy doporučení ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního 
systému, k předcházení nebo ke zmírnění rizik a k přijetí opatření k nápravě zjištěných 
nedostatků uvnitř organizace. Uvedená auditní zpráva slouží pouze k interním potřebám povinného 
subjektu. Z tohoto důvodů je namístě odmítnutí žádosti o poskytnutí auditní zprávy. 
 
Podle ustanovení § 11 odst. 4 písm. a) InfZ povinné subjekty dále neposkytnou informace o 
probíhajícím trestním řízení. Vzhledem k tomu, že na základě závěrů auditu bylo podáno trestní 
oznámení pro podezření ze spáchání několika trestných činů a poskytnutí celé auditní zprávy by 
mohlo ohrozit vyšetřování, je namístě odmítnutí žádosti i z tohoto důvodu. 
 
Protože MMCH shledal výše uvedené důvody pro odepření informace, postupoval podle ustanovení 
§ 15 InfZ a žádost ve lhůtě pro vyřízení žádosti odmítl. 
 
Poučení: 
 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení ke Krajskému Úřadu 
Ústeckého kraje prostřednictvím zdejšího odboru ( § 16 odst. 1., zákona 106/1999 Sb.) 
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