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Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona ě.106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů 

Za společnost: 

Maestoso Advanced Materials a.s. 

Předmět: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č.106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů 

Níže podepsaná společnost Maestoso A vanced Materials a.s., zastoupená 

předsedou představenstva , Vás tímto žádá 
 o 

poskytnutí všech stížností a obdobného charakteru upozornění na činnost 

společností: 

Maestoso Advenced Materials a.s., 

 

Kaprona, první nadační a.s., 

a Kaprona Invest, a.s., 

které jste v období od 1.11.2021 do dnešního dne obdrželi. 

Datum podání: 25.01.2022 

Maestoso Advanc ed Materials a.s. 

udeska
Psací stroj
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Magistrát města Ostravy 

odbor vnitřních věcí 

Vaše značka: 

Ze dne: 

Č. j.: 
Sp. zn.: 

S MO/07 8131 /22/Vnitř./

S-SMO/048127/22/Vnitř./25 

Vyřizuje: 

Telefon: 

Fax: 

E-mail: 

Datum: 2022-02-09 

Částečné poskytnutí informací 

Maestoso Advanced Materials a.s. 

Magistrát města Ostravy (dále jen „povinný subjekt") obdržel dne 25.01.2022 žádost obchodní společnosti. 

Maestoso Advanced Materials a.s.,  (dále 

jen „žadatel"), o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím"). V podané žádosti bylo 

požadováno poskytnutí všech stížností a upozornění obdobného charakteru na činnost obchodních 

společností: 

Maestoso Advanced Materials a.s., I

 

- Kaprona, první nadační a.s., 

- Kaprona Invest, a.s., I

které povinný subjekt obdržel v období od 01.11.2021 do dne 25.01.2022 (dále jen „žádost"). 

V souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím poskytuje povinný 

subjekt k výše uvedené žádosti následující informace — viz příloha. Jedná se o tři stížnosti (podněty) 

týkající se výše uvedených obchodních společností. 

Závěrem povinný subjekt uvádí, že žádost dle ust. § 8a odst. 1, ust. § 12 a ust. § 15 zákona o svobodném 

přístupu k informacím rozhodnutím č.j . SMO/078133/22/Vnitř./  sp.zn. S-SMO/048127/22/Vnitř./26, 

ze dne 09.02.2022 částečně odmítl, a to v rozsahu poskytnutí informací týkajících se „jména, příjmem►, 

akademického titulu, telefonního čísla a e-mailové adresy" osoby, která povinnému subjektu zaslala výše 

uvedené stížnosti (podněty). 

S pozdravem 
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Odesláno: čtvrtek 16. prosince 2021 17:36 
Komu: info-aacc 
Předmět: Podnět k Vašemu článku 

Váženi, 

obracím se na Vás v souvislosti s tímto článkem -&gt; 

httos://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/do-mosnova-prichazi-novy-investor

Do Mošnova přichází nový investor --
Ostrava 

www.ostrava.cz

Dle mých informací projekt nabírá obrovské zpoždění. Ze strany zastřešujících společností jsou mé rodině 

(=investorům projektu) dluženy poměrně zásadní peníze, které nebyly ve lhůtě splatnosti uhrazeny a představenstvo 
s námi ukončilo jakoukoliv komunikaci. 

Veškerá tvrzení jsem připraven doložit listinými důkazy a odkazy na veřejně dostupné zdroje. Stačí si "pospojovat 
tečky". 

V případě zájmu mě prosím kontaktujte s návrhy termínů. 

~ 

Ostrava plone portal 

Tato zpráva vám byla zaslána, protože w...•. - 
portálu na adrese httns://www.ostrava.cz, který spravujete. 
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w3 sám poslal/a reakci týkající se 



Předmět: FW: Maestoso Advanced Materials 

Předmět: Maestoso Advanced Materials 
v 

Datum: 20. prosince 2021 8:55:58 SEC 

Komu:

Vážený pane  

obracím se na Vás jako zástupce akcionářů společnosti Kaprona Invest, která skrze 

majetkový podíl ovládá Maestoso Advanced Materials. 

Společnosti, které, stejně jako Maestoso, ovládají pánové  nám dluží 

řádově miliony korun. Upřímně řečeno, začíná nám docházet trpělivost. 

Vzhledem k informacím, kterými disponuji, se obávám, že projekt, na který jste z majetku 

města ostravy poskytl pozemky, nebude realizován. 

Pokud byste se chtěl o celé záležitosti dozvědět více, rád se za Vámi zastavím. 

S přáním klidných svátků, 



From: 

Sent: Tuesday, January 25, 2022 11:34 AM 

To:

Subject: Re: Maestoso Advanced Materials - vyjádření k aktuálnímu stavu 

Váženi', 

s Kapronou, první nadační máme uzavřenou smlouvu o zpětném odkupu akcií společnosti Kaprona Invest. V této smlouvě je zcela jasně 

definována kupní cena, podmínky platby a odevzdání akcií. Poslední splátka měla dorazit 15.12.2021. Ke dnešnímu dni není v pině výši 

uhrazeno. 

Jakékoliv poznámky či komentáře ing. , který není statutárním orgánem společnosti Kaprona, první nadační jsou pro nás v tomto 

kontextu absolutně irelevantní. 

S přátelským pozdravem, 
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Magistrát města ostravy 

odbor vnitřních věcí 

Vaše značka: 

Ze dne: 

Č.j.: 
p. zn.. 

Vyřizuje: 

Telefon: 

Fax: 
E-mail: 

Datum: 

SMO/078133/22/Vnitř./

S-SMO/048127/22/Vnitř./26 

2022-02-09 

Maestoso Advanced Materials a.s. 

ROZHODNUTÍ 

Magistrát města Ostravy jako povinný subjekt (dále jen „povinný subjekt") ve smyslu ust. § 2 odst. 

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

(dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím"), rozhodl o žádosti obchodní společnosti 

Maestoso Advanced Materials a.s., I

(dále jen „žadatel"), která byla povinnému subjektu doručena dne 25.01.2022, v níž bylo 

požadováno poskytnutí všech stížností a upozornění obdobného charakteru na činnost obchodních 

společností Maestoso Advanced Materials a.s., I

, Kaprona, první nadační a.s., I  se sídlem 

, a Kaprona Invest, a.s., I , které povinný 

subjekt obdržel v období od 01.11.2021 do dne 25.01.2022 (dále jen „žádost") 

takto: 

Dle ust. 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím se žádost žadatele doručená 
povinnému subjektu dne 25.01.2022 o poskytnutí informací částečně odmítá tak, že nebude 
poskytnuta informace o osobních údajích osoby, která povinnému subjektu zaslala tři stížnosti 
(podněty) týkající se výše uvedených obchodních společností, a to v rozsahu „jméno, příjmení, 
akademický titul, telefonní číslo a e-mailová adresa ". 

Odůvodnění 

Dne 25.01.2022 obdržel povinný subjekt žádost, ve které žadatel požadoval poskytnutí informací 

dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Zadatel v podané žádosti požadoval poskytnutí 

všech stížností a upozornění obdobného charakteru na činnost obchodních společností Maestoso 

Advanced Materials a.s.,  Kaprona, 

první nadační a.s., I  a Kaprona 

Invest, a.s., I  které povinný subjekt obdržel 

v období od 01.11.2021 do dne 25.01.2022 (dále jen „žádost"). 

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
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Dle ust. § 8a zákona o svobodném přístupu k informacím povinný subjekt informace týkající se 

osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje poskytne jen v souladu 

s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu. 

Dle článku 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení 

GDPR") se osobními údaji rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné 

fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo 

identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační 

údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, 

psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 

Při vyřizování žádosti bylo zjištěno, že povinný subjekt má k dispozici celkem tři podněty 

požadované v žádosti. Součástí těchto podnětů jsou mimo jiné i informace, které mají povahu 

osobních údajů jejich podatele, a to v rozsahu jeho jména, příjmení, akademického titulu, 

telefonního čísla a e-mailové adresy. Z tohoto důvodu povinný subjekt ve smyslu ust. § 4 odst. 4 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), 

považoval podatele uvedených podnětů za dotčenou osobu, jíž je povinný subjekt povinen umožnit 

uplatňovat její práva a oprávněné zájmy. Povinný subjekt současně podle ust. § 4 odst. 2 správního 

řádu poskytl této osobě přiměřené poučení o jejích právech a povinnostech, jelikož vyhodnotil, že je 

to vzhledem k povaze úkonu a osobním poměrům dotčené osoby potřebné. Za tímto účelem 

povinný subjekt vyrozuměl podatele o podané žádosti a o jeho právu se k ní vyjádřit. Dále podatele 

stížností vyzval k vyjádření, zda uděluje nebo neuděluje souhlas s poskytnutím svých osobních 

údajů, neboť povinnému subjektu, který je v tomto případě správcem osobních údajů, nesvědčí 

žádný jiný z taxativně stanovených právních titulů uvedených v čl. 6 odst. 1 nařízení GDPR pro 

zpracování požadovaných osobních údajů. Dne 08.02.2022 povinný subjekt od podatele stížností 

(podnětů) obdržel sdělení, že nezbytný souhlas povinnému subjektu neuděluje. Při poskytování 

žádostí dle zákona o svobodném přístupu k informacím musí povinný subjekt zvažovat 

proporcionalitu mezi ochranou osobních údajů osob, kterých se žádost týká, garantovanou právními 

předpisy, a právem žadatele na informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Omezení 

základních práv a svobod je podle testu proporcionality možné pouze tehdy, jedná-li se o zásah, 

který je pro dosažení sledovaného cíle vhodný, nutný a přiměřený. Povinný subjekt vyhodnotil, že 

zájem na ochranu osobních údajů dotčené osoby převažuje nad zájmem veřejným, neboť 

poskytnutím jejích osobních údajů by mohlo dojít k nepřiměřenému zásahu do jejích základních 

práv. Z těchto důvodů povinný subjekt upřednostnil právo na ochranu osobnosti a osobních údajů 

dotčené osoby podle čl. 10 Listiny základních práv a svobod nad právem na informace podle čl. 17 

odst. 5 Listiny základních práv a svobod. 

V souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím povinný subjekt 

poskytl k výše uvedené žádosti kopie tří stížností (podnětů) týkajících se výše uvedených 

obchodních společností, nicméně žadateli nelze poskytnout osobní údaje osoby, která povinnému 

subjektu zmíněné tři stížnosti (podněty) zaslala, a to v rozsahu „jméno, příjmení, akademický titul, 

telefonní číslo a e-mailová adresa" této osoby. 

Dle ust. 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím pokud povinný subjekt žádosti, byť 

i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě 

o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nemůže povinný subjekt postupovat jinak, než že žádost 

ve smyslu ust. § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím částečně odmítne. 
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Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí lze dle ust. § 16 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím 

ve spojení s ust. § 83 odst. 1 správního řádu podat odvolání. Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne 

oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje 

prostřednictvím odboru vnitřních věcí Magistrátu města Ostravy. 

„otisk úředního razítka" 
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