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Praha 26. 9. 2019   

 
Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  

 
Vážený pane, 

Ministerstvu financí byla dne 13. září 2019 doručena Vaše žádost o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí informací v tomto znění: 

„na základě §14 zákona č. 106/1999Sb. Vás žádám o poskytnutí informace: 
 
1) zda obec hl.m.Praha podle §5 odst. 1 zák. ČNR č. 172/1991 Sb. požádala 
v minulosti ministerstvo financí České republiky o rozhodnutí o přechodu věcí 
(majetku) do vlastnictví obce ze společností 
    a) Technická správa komunikací hl.m.Prahy, IČO 00407518 
    b) Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, IČO 00005886 
    c) INVESTOR DOPRAVNÍCH STAVEB, dříve Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
Inženýrské služby MHD,  IČO 00398233 
 
2) pokud ano, prosím o zaslání kopie příslušných  
   a) žádostí vč. příp. doplňků, dodatků a příloh a  
   b) následně též rozhodnutí o která bylo obcí požádáno. 
 
3) dále prosím u příslušných rozhodnutí o zaslání kopie souhlasu ministerstva pro 
správu národního majetku a jeho privatizaci ČR.“ 
 

K jednotlivým bodům žádosti Vám Ministerstvo financí sděluje následující: 

Ad 1)  

Ve správním archivu Ministerstva financí byla dohledána Žádost hl. m. Prahy 
o přechod majetku rozpočtových a příspěvkových organizací postupem podle § 5 
odst. 1 písm. b) zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České 
republiky do vlastnictví obcí, vztahující se ke společnosti, kterou uvádíte bod písm. a) 
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Technická správa komunikací. Ve vztahu ke společnostem uvedeným pod písm. b) 
a c) Ministerstvo financí žádné relevantní dokumenty ve správním archivu 
nedohledalo. 

Ad 2) a 3) 

S ohledem na odpověď k písm. 1) Vám Ministerstvo financí v příloze dopisu 
poskytuje následující dokumenty: 

− příloha č. 1 – žádost hlavního města Prahy o předběžné stanovisko k žádosti 
hlavního města Prahy Ministerstvu financí ČR o přechod majetku 
rozpočtových a příspěvkových organizací postupem podle § 5 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 172/1991 Sb., do vlastnictví hl. m. Prahy ze dne 30. března 1992, 
č. j. KNS-362/92, 

− příloha č. 2 – žádost hlavního města Prahy o přechod majetku rozpočtových  
a příspěvkových organizací podle § 5 zákona č. 172/1991 Sb. ze dne 
30. března 1992, č. j. KNS-362/92, 

− příloha č. 3 – dopis náměstka primátora hl. m. Prahy se žádostí o udělení 
předchozího souhlasu podle § 5 odst. 2 zákona č. 172/1991 Sb. k přechodu 
majetku z České republiky do vlastnictví hl. m. Prahy ze dne 31. března 1992, 
č. j. SNV – 350/92, 

− příloha č. 4 – žádost hl. m. Prahy podle § 5 odst. 1 písm. b) zákona  
č. 172/1991 ze dne 22. června 1992, č. j. 297/92, 

− příloha č. 5 – dopis náměstka ministra financí ze dne 11. srpna 1992 včetně 
rozhodnutí Ministerstva financí ze dne 11. srpna 1992, č. j. 124/43345/92, 

− příloha č. 6 – předchozí souhlas k přechodu majetku hl. m. Prahy dle § 5 
zákona č. 172/1991 Sb. ze dne 23. června 1992, č. j. 6250/92-H. 
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