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Vyřizuje: Mgr. Milan Čigáš, tajemník   

Telefon: +420 416 916 209   
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E-mail: milan.cigas@litomerice.cz 

 

 

 

Litoměřice 23.04.2019 

Sdělení o poskytnuté informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím 

Vážený pane, 

 

Městský úřad Litoměřice obdržel dne 04.04.2019 Vaši žádost o poskytnutí informace dle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „InfZ“). K této žádosti tímto Městský úřad Litoměřice jako orgán povinného subjektu 

dle ustanovení § 2 odst. 1 InfZ poskytuje níže uvedené informace dle ustanovení § 14 odst. 5 

písm. d) InfZ a sděluje následující.  

 

Žádáte o poskytnutí: 

  

1. „znaleckého posudku od společnosti Ernst & Young, s.r.o., na ocenění 100 % akcií 

společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., vypracovaného na základě usnesení RM č. 

153/6/2019 písm. c), a to neprodleně jakmile jej bude mít Město Litoměřice k dispozici.“ 

Požadovanou informaci povinný subjekt neposkytuje, neboť společnost Ernst & Young, 

s.r.o. nezpracovává pro Město Litoměřice znalecký posudek v této věci. V podrobnostech 

dále viz rozhodnutí Městského úřadu Litoměřice o částečném odmítnutí žádosti. 

 

K předmětnému znaleckému posudku dále žádáte o tyto informace: 

 

a)  „jakou částku zaplatilo či bude muset na základě uzavřené smlouvy či vystavené 

objednávky zaplatit Město Litoměřice za vypracování tohoto znaleckého posudku, a to 

včetně poskytnutí kopie podepsané smlouvy či objednávky“ 

Požadovanou informaci povinný subjekt neposkytuje, neboť společnost Ernst & Young, 

s.r.o. nezpracovává pro Město Litoměřice znalecký posudek v této věci. V podrobnostech 

dále viz rozhodnutí Městského úřadu Litoměřice o částečném odmítnutí žádosti. 

 

b) ohledně předmětného posudku žádáte také „o poskytnutí všech podkladů, informací 

a dokumentů, které Město Litoměřice poskytlo společnosti Ernst & Young, s.r.o. 

pro vypracování znaleckého posudku, a to i pokud je poskytlo prostřednictvím jiné jím 

zřizované organizace“ 
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Požadovanou informaci povinný subjekt neposkytuje, neboť společnost Ernst & Young, 

s.r.o. nezpracovává pro Město Litoměřice znalecký posudek v této věci. V podrobnostech 

dále viz rozhodnutí Městského úřadu Litoměřice o částečném odmítnutí žádosti. 

 

2. „jakéhokoli jiného znaleckého posudku na ocenění 100 % akcií společnosti Nemocnice 

Litoměřice, a.s., který Město Litoměřice nechalo případně vypracovat, a to neprodleně 

jakmile jej bude mít Město Litoměřice k dispozici.“ 

Požadovanou informaci povinný subjekt neposkytuje. V podrobnostech dále viz 

rozhodnutí Městského úřadu Litoměřice o částečném odmítnutí žádosti. 

 

K předmětnému znaleckému posudku dále žádáte o tyto informace: 

 

a)  „jakou částku zaplatilo či bude muset na základě uzavřené smlouvy či vystavené 

objednávky zaplatit Město Litoměřice za vypracování tohoto znaleckého posudku, a to 

včetně poskytnutí kopie podepsané smlouvy či objednávky“ 

Město Litoměřice zaplatilo Znaleckému ústavu Grant Thornton Valuations, a.s. částku 

54.450,- Kč, která představuje 30 % celkové ceny za znalecký posudek. Na základě 

potvrzené nabídky bude muset Město Litoměřice zaplatit tomuto ústavu celkem 150.000,- 

Kč bez DPH. Kopii potvrzené nabídky a fakturu Vám zasíláme v příloze.  

 

b) ohledně předmětného posudku žádáte také „o poskytnutí všech podkladů, informací 

a dokumentů, které Město Litoměřice poskytlo znalci pro vypracování tohoto 

znaleckého posudku, a to i pokud je poskytlo prostřednictvím jiné jím zřizované 

organizace“ 

Požadovanou informaci povinný subjekt poskytuje a požadované dokumenty Vám 

zasíláme v příloze. 

 

3.  „návrhu na vhodnou úpravu stávajících smluvních vztahů mezi Městem Litoměřice 

a Nemocnicí Litoměřice, a.s. od JUDr. Marianny Svobodové, Duška & Svobodová 

advokátní kancelář vypracovaného na základě usnesení RM č. 153/6/2019 písm. d), a to 

neprodleně jakmile jej bude mít Město Litoměřice k dispozici.“ 

Požadovanou informaci povinný subjekt neposkytuje. V podrobnostech dále viz 

rozhodnutí Městského úřadu Litoměřice o částečném odmítnutí žádosti. 

 

4.  „návrhu, zprávy či jiného dokumentu s podrobným rozpracováním varianty „PRODEJ 

100 % AKCIÍ NEMOCNICE LITOMĚŘICE, A.S. PARTNEROVI", jenž bude 

vypracován na základě usnesení RM č. 153/6/2019 písm. b), a to neprodleně jakmile jej 

bude mít Město Litoměřice k dispozici.“ 

Požadovanou informaci povinný subjekt neposkytuje. V podrobnostech dále viz 

rozhodnutí Městského úřadu Litoměřice o částečném odmítnutí žádosti. 

 

5. „informací jakým způsobem, na základě, jakých konkrétních kritérií a s jakým časovým 

harmonogramem plánuje Město Litoměřice vybrat partnera, jemuž prodá 100 % akcií 

Nemocnice Litoměřice, a.s.“ 

Požadovanou informaci povinný subjekt neposkytuje. V podrobnostech dále viz 

rozhodnutí Městského úřadu Litoměřice o částečném odmítnutí žádosti. 

 

6.  „informace, zda o prodeji 100 % akcií Nemocnice Litoměřice, a.s. může rozhodovat 

Rada města Litoměřice, která přijala výše uvedené usnesení, či je toto rozhodnutí 
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vyhrazenou pravomocí Zastupitelstva města Litoměřice, jako orgánu, který schválil 

založení této společnosti a její zakladatelskou listinu.“ 

Požadovanou informaci povinný subjekt poskytuje a žadateli sděluje, že podle § 102 odst. 

2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o obcích“) Rada města Litoměřice rozhoduje ve věcech Města Litoměřice jako 

jediného společníka obchodní společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. Jedná se  

o vyhrazenou pravomoc rady města.  

Podle čl. 4 odst. 3 Zakladatelské listiny akciové společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. 

vyžaduje převod akcií souhlas valné hromady. Funkci valné hromady vykonává v daném 

případě Rada města Litoměřice, která tedy bude muset o prodeji akcií rozhodnout.  

Zároveň ale podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona o obcích zastupitelstvo rozhoduje o účasti 

v již založených právnických osobách. Jedná se o vyhrazenou pravomoc zastupitelstva. 

Z tohoto důvodu bude muset Zastupitelstvo města Litoměřice rozhodnout o schválení 

uzavření smlouvy o převodu akcií Nemocnice Litoměřice, a.s. s vybraným účastníkem 

veřejné soutěže. 

Dá se tedy říci, že rada města bude rozhodovat o prodeji akcií obecně, ale o konkrétním 

prodeji určitému zájemci rozhodne zastupitelstvo města. 

 

Současně žádáte o poskytnutí „kopie všech dokumentů, které má Město Litoměřice 

k posouzení této kompetence k dispozici“ 

Požadovanou informaci povinný subjekt poskytuje a žadateli sděluje, že k posouzení této 

kompetence vycházelo Město Litoměřice ze zákona o obcích, zejména z §§ 99 – 102a 

zákona, včetně komentářů k tomuto zákonu, judikatury a odborné literatury (vše dostupné 

v právním informačním systému ASPI). 

 

Závěrem uvádíme, že požadované dokumenty, které dosud nebyly vypracovány a na něž jsme 

povinni vydat rozhodnutí o částečném odmítnutí Vaší žádosti o informace, Vám budou 

poskytnuty po jejich vyhotovení. Není tedy třeba podávat opakovaně žádost o informace v této 

věci.   

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 Mgr. Milan Čigáš 

 tajemník MěÚ Litoměřice 

  



4 

Městský úřad Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, https://www.litomerice.cz 
tel. 416 916 111, fax. 416 916 211, e-mail: podatelna@litomerice.cz, id datové schránky: tpebfnu 

 

Přílohy:  

 

- Potvrzení nabídky Grant Thornton Valuations, a.s., včetně faktury 

- Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31.12.2018 

- Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31.12.2017 

- Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni 31.12.2018 

- Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni 31.12.2017 

- Dlouhodobý finanční majetek stav k 31.12.2018 

- Dlouhodobý majetek – hmotný k 31.12.2018 

- Dlouhodobý majetek – nehmotný k 31.12.2018 

- Dotace roku 2018 

- Dopis MMR – dotace č. 1 IROP ze dne 08.03.2019 

- Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 20.04.2018 

- Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) ze dne 06.11.2018 

- Investiční majetek – hmotný k 31.12.2018 

- Změna termínu u Leasingové smlouvy na elektromobily ze dne 31.10.2016 – uzavřena 

14.1.2019 

- Dodatek č.1 k leasingové smlouvě na elektromobily (vůz A) ze dne 12.12.2016 

- Leasingová smlouva na elektromobily (vůz A) ze dne 31.10.2016 

- Dodatek č. 1 k leasingové smlouvě na automobily s hybridním pohonem (vůz B) ze dne 

12.12.2016 

- Leasingová smlouva na automobily s hybridním pohonem (vůz B) ze dne 31.10.2016 

- Nedokončené investice k 31.12.2018 

- Opravné položky z obchodních vztahů k 31.12.2018 

- Rozvaha příspěvkové organizace ke dni 31.12.2014 

- Rozvaha příspěvkové organizace ke dni 31.12.2015 

- Rozvaha příspěvkové organizace ke dni 31.12.2016 

- Rozvaha příspěvkové organizace ke dni 30.09.2017 

- Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace ke dni 31.12.2014 

- Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace ke dni 31.12.2015 

- Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace ke dni 31.12.2016 

- Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace ke dni 30.9.2017 

- Počty pracovníků, počet lůžek, počet pacientů, počet ambulantních vyšetření 

- Pohledávky za regulační poplatky stav ke dni 31.12.2018 

- Přehled drobného majetku k 31.12.2018 

- Přehled pohledávek k 31.12.2018 

- Přehled závazků k 31.12.2018 

- Přehled plánovaného objemu investic 2019 - 2022 

- Saldokonto dodavatelů 31.12.2018 

- Saldokonto odběratelů k 31.12.2018 

- Nákladová střediska – Nemocnice Litoměřice a.s. 

- Stav zásob k 31.12.2018 

- Vyřazený dlouhodobý majetek k 31.12.2018 

 


