
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spisová značka:  

Číslo jednací: MeUPB 55730/2022 

OSM/No 

Datum:  25.05.2022 

 

Vyřizuje:  Věra Nováková, DiS. 
E-mail:  vera.novakova@pribram.eu 

Telefon:  318 402 523 

 

Odpověď na žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů     
 

 
 
Vážený pane  

 
odpovídám na Vaši žádost o informaci podle zákona o svobodném přístupu k informacím ze dne 
13.05.2022, v níž se dotazujete jednak na to, kdo měl v době  do 30.06.2019 (tedy v době, kdy bylo 
město Příbram vlastníkem rozvodů, které slouží k  dodávkám tepla a teplé vody do rozvodných míst 
a výměníkových stanic, a rozvodů sloužících k  distribuci tepla a teplé vody k jednotlivým stavbám, které 
byly kupní smlouvou ze dne 30.06.2019 převedeny z vlastnictví města do vlastnictví společnosti 
MINCOM CZ, s.r.o.) na starosti správu uvedených rozvodů (zda to byl Odbor správy majetku Městského 
úřadu Příbram, nebo společnost Příbramská teplárenská a.s., nebo jiný externí subjekt), a jednak na to, 
zda byl součástí těchto převáděných rozvodů též horkovod umístěný v mostě v Plzeňské ulici (myšlen 
most u kruhového objezdu u Dolejší Obory). 
 
V této věci Vám sděluji následující skutečnosti. 
 
Na počátku 90. let minulého století získalo město Příbram v privatizaci formou převodu na město od 
státu mj. také tzv. Centrální zdroj tepla, někdy také nazývaný Centralizovaný zdroj tepla, v obecně tehdy 
užívané zkratce „CZT“, který pak při založení společnosti Příbramská teplárenská a.s. vložilo do jejího 
základního kapitálu, čímž se tato společnost stala jeho vlastníkem. Vklad tohoto majetku však neproběhl 
najednou, ale po částech postupně ve třech krocích. Na majetek této společnosti byl pak soudním 
rozhodnutím ze dne 22.10.1998 prohlášen konkurs a správcem konkursní podstaty byl ustanoven pan 
JUDr. Tomáš Pelikán. Po prohlášení konkursu bylo zjištěno, že vklad části majetku provedený ve třetím 
kroku neproběhl přesně podle právních předpisů, a proto město podalo k  soudu žalobu, jíž se domáhalo 
určení, že ze soupisu konkursní podstaty úpadce Příbramská teplárenská a.s. je vyloučena ta část 
majetku, která byla ve třetím kroku vložena neplatně, tj. že tato část majetku je stále ve vlastnictví města. 
Rozsudkem ze dne 14.12.2000 soud rozhodl, že vklad uskutečněný ve třetím kroku je neplatný, přičemž 
nemovité věci přiznal do vlastnictví města hned, neboť byly jasně identifikovatelné, zat ímco o věcech 
movitých, i když byly vloženy stejně neplatně, zatím nijak nerozhodl proto, že podle jeho názoru nebyly 
jasně identifikovatelné, tj. že nebylo zřejmé, které to přesně jsou, o čemž se pak vedl soudní spor dalších 
téměř 17 let. Teprve dne 02.01.2017 pak soud rozhodl, že movité věci v jeho rozsudku uvedené jsou ve 
vlastnictví města. 
Vzhledem k tomu, že horkovod v Plzeňské ulici, na který se dotazujete, nebyl uveden v soupisu 
žalobního návrhu mezi věcmi, jež město požadovalo vyloučit ze soupisu konkursní podstaty úpadce 
Příbramská teplárenská a.s., lze i z  toho usoudit, že tento horkovod nebyl mezi majetkem neplatně 

  

 

  

     

 

   



 

vloženým do základního kapitálu ve třetím kroku, a proto se uvedeným soudním rozhodnutím majetkem 
města nestal, tím se staly jen technologie distribučních sítí (nazývaných) Zdaboř a Ryneček, přičemž 
také z názvu těchto distribučních síti vyplývá, že nejde o horkovod v Plzeňské ulici. I přes tyto zřejmé 
skutečnosti jsme se na tuto věc dotázali u současného vlastníka se změněným názvem z  MINCOM CZ, 
s.r.o., na Energo Příbram, s.r.o., jehož pracovník nám to v elektronické zprávě ze dne 18.05.2022 
potvrdil ještě i s informací, že tuto větev horkovodu vystavěla Příbramská teplárenská a.s. v roce 2000.  

 
Na Vámi položené otázky lze tedy podle jejich očíslování ve stručném shrnutí odpovědět takto:  
1) V době do 30.06.2019 měla od svého vzniku až do 22.10.1998 správu rozvodů na starosti 

společnost Příbramská teplárenská a.s., a od tohoto data do 02.01.2017 pak měl tuto správu na 
starosti správce její konkursní podstaty pan JUDr. Tomáš Pelikán, v obou případech (před soudním 
rozhodnutím ze dne 02.01.2017) z důvodu třetího kroku vložení tohoto majetku do základního 
kapitálu společnosti Příbramská teplárenská a.s., o jehož neplatnosti rozhodl soud teprve  až dne 

02.01.2017, a po tomto datu do 30.06.2019 pak i nadále správce konkursní podstaty pan JUDr. 
Tomáš Pelikán, i když již uvedeným pravomocným soudním rozhodnutím byl tento majetek opět 
určen jako majetek města (proti čemuž podal správce konkursní pods taty pak ještě dovolání), což 
bylo proto, že i po tomto soudním rozhodnutí správce konkursní podstaty musel provozoval a tedy 
spravoval i vysouzený majetek města, neboť šlo o jeden nedělitelný technický teplárenský celek. 
Vzájemná práva a povinnosti a veškeré své vzájemné závazky  byly pak mezi městem a správcem 
konkursní podstaty vypořádány dohodou o narovnání, jejíž uzavření projednalo a schválilo 
zastupitelstvo města na svém zasedání konaném dne 28.01.2019. 

2) Horkovod v Plzeňské ulici nebyl součástí rozvodů vlastněných do 30.06.2019 městem a 
převáděných kupní smlouvou na společnost MINCOM CZ, s.r.o.  

 
 

Jako povinný subjekt Vám zároveň sdělujeme, že úhradu dle § 17 citovaného zákona nevyžadujeme.  
 
Podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na 
webových stránkách města Příbram (http://www.pribram.eu). 
 

 
 
 

S pozdravem 
 
 

 
 
 

Podepsáno elektronicky 
 
 

 
Věra Nováková, DiS. 
vedoucí oddělení správy majetku 
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