
   Příloha č. 5
Doručeno:  

Předseda představenstva Teplo Přerov a.s.
Mgr.Josef Kulíšek                                                                                          

Kopie:
Předseda kontrolního výboru zastupitelstva města Přerov
Člen dozorčí  rady Tepla Přerov a.s 
Petr  Laga                                                                                                                 
a
členové kontrolního výboru
pan Michal Symerský
pan Ladislav Janda

Člen kontrolního výboru
Vedoucí kontrolní skupiny
Ing. Jiří Kohout

Pane předsedo představenstva,

dovolte, aby reagoval na Vaši odpověď ze dne 5.11.2012.

Vzhledem ke skutečnosti, že Vámi zmiňovaný právní rozbor není součástí Vašeho zamítavého 
stanoviska, mohu tedy pouze posuzovat závěry, které jste vyvodil. Tím závěrem je fakt, že 
neumožňujete kontrolnímu výboru nadále pokračovat v kontrolní činnosti investiční akce 
Divoká řeka a dominantních provozních výdajů, které souvisí s dotačním titulem statutárního 
města Přerov ve prospěch sportovišť města.

Po poradě s právníky, si dovolím rozporovat Vaše rozhodnutí. 

Konfrontuji ho s platným právem a judikaturou a to s ustanovením § 2 zákona č.106/1999 
Sb., rozsudkem NSS ze dne 19.10.2011, čj.1 As 114/2011-121, prejudikatura : č.1688/2008 
Sb.NSS,č.1972/2010 Sb.NSS a č.2165/2011 Sb.NSS,nálezy Ústavního soudu č.30/2003 
SB.ÚS/sp. zn.III.ˇUS 686/02/ a č.10/2007 Sb.ÚS /sp.zn. I.ÚS/260/06 /.

Dovolím si prezentovat některé závěry, které z platného práva a citovaného rozhodnutí NSS, 
plynou:

1. Je zcela nepochybné, že Teplo Přerov a.s. je veřejnou institucí ve smyslu § 2 odst.1 zákona 
č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací. Pak je tedy povinným subjektem, který 
má povinnost podle cit. zákona poskytovat informace, které se vztahují k jeho působnosti, 
tedy předmětu činnosti. Nutno dodat, že původně byla povinným subjektem podle § 2 odst.1 
zákona o svobodném přístupu k informacím toliko veřejné instituce“hospodařící s veřejnými 
prostředky“, přičemž tento požadavek byl vypuštěn novelou provedenou zákonem 
č.61/2006, účinnou od 23.3.2006.



2. Již ÚS v nálezu sp. zn.I.2006/06 konstatoval, že je třeba reflektovat skutečnost, že se 
v činnosti mnoha institucí prolínají aspekty soukromoprávní s veřejnoprávními a rozhodující 
pro kvalifikaci instituce jako veřejné či soukromé je potom, které aspekty převažují. Pakliže 
na Teplo Přerov a.s. pohlédneme z hlediska jeho vzniku a možného zániku, tak je to město 
Přerov, jako veřejná korporace, která „Teplo“založila a jedině ono může společnost zrušit,
bez právní součinnosti jakéhokoliv soukromého subjektu. Dále je právně relevantní fakt, že 
jediným akcionářem je město Přerov, funkci valné hromady plní rady města a ta má právo 
tvořit orgány společnosti podle zvláštního zákona.

3. Dále je nezanedbatelný fakt, k jakému účelu byla společnost Teplo vytvořena. Jejím 
účelem je jednoznačně veřejná služba rozvodu tepla a dále dodatečně veřejná služba 
provozu veřejně přístupných sportovišť ve vlastnictví města Přerova.

4. Z výše cit. judikátu lze přímo dovodit, že postavení Tepla Přerov a.s. plně odpovídá tomu,
že je tato instituce velmi těsně spojena s městem Přerov, např. smlouva o poskytnutí dotace 
a je proto její povinnosti zpřístupnit veškeré údaje a informace, které jsou spojeny s její 
působností, při nakládání s těmito finančními prostředky, tedy i výběrová řízení, které s touto 
dotací neodlučně souvisí.

5. Dle odst.3 cit. zákona se nevztahuje „na poskytování informací, které jsou předmětem 
průmyslového vlastnictví a dalších informací, pokud zvláštní zákon upravuje jejich 
poskytování, např. správní řád. Ovšem to není případ rozsahu vnitřní kontroly prováděné 
kontrolní skupinou výboru kontroly zastupitelstva města Přerova.

Závěrem si dovolím konstatovat, že s ohledem na výše uvedené skutečnosti je nepochybné, 
že je povinností Teplo Přerov a.s. poskytnou v souladu s výše citovaným zákonem a 
snesenými judikáty všechny dostupné informace pocházející z působnosti a činnosti této 
instituce kontrolnímu výboru-pověřené kontrolní skupině a to i s přihlédnutím k postavení 
kontrolního výboru ve smyslu ustanovení §119 odst. 3 zákona o obcích.

V Přerově dne 11.11.2012

Jiří Kohout


