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_______________________________________________________________________________
ROZHODNUTÍ
Obec Bílence, jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl v souladu s ustanovením
§15 odst. 1 ve spojení s § 2, §11 zákona č. 106/1999 sb., o žádosti o poskytnutí informace, která
byla zaslána prostřednictvím datové schránky Obce Bílence 3rmbups, datované dne 27. 07. 2022,
doručené dne 27. 07. 2022 v 16:36:20 hod., žádosti od Mgr.
, trvale bytem Bílence č. p.

, datum narození

, Bílence (dále jen „žadatel“), doplněné dnem 09. 08. 2022

v 10:36:32 hod.
takto:
Podle ustanovení § 2 odst. 4, § 11 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., se poskytnutí informací
v bodech 1 – 4 žádosti
odmítá
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a to konkrétně tak, že dle § 2 odst. 4 se povinnost poskytovat informace netýká vytváření
nových informací; dle § 11 odst. 3 se poskytují informace, které vznikly činností povinného
subjektu.
Odůvodnění:
Obec Bílence obdržela prostřednictvím datové schránky 3rmbups dne 27. 07. 2022, doručené dne
27. 07. 2022 v 16:36:20 hod. žádost označenou „Žádost o informace podle zákona č. 106/1999
Sb.“ (dále jen „žádost“). V této žádosti požadujete zpřístupnění následujících informací - cituji:
„1. Text žaloby (návrh na zahájení řízení) ve věci sporu o zaplacení částky 3.000.000,- Kč proti
společnosti FISAD s.r.o.
2. Všechna soudní rozhodnutí ve věci - spor s f. FISAD s.r.o. (rozsudek, usnesení nebo
platební příkaz).
3. Smlouvu sjednanou na poskytnutí právních služeb ve věci - spor s f. FISAD s.r.o.
4. Faktury vystavené za poskytnuté právní služby ve věci - spor s f. FISAD s.r.o.
5. Uvést částku, která byla uhrazena za náklady řízení.“
Obec Bílence Vaši žádost posoudila a elektronicky do datové schránky Vás dne 02. 08. 2022
vyzvala k doplnění žádosti.
Obec Bílence obdržela prostřednictvím datové schránky 3rmbups dne 09. 08. 2022 v 10:36:32
hod. doplnění žádosti, ve kterém uvádíte – cituji:
„V návaznosti na vaší výzvu ze dne 2.8.2022 upřesňuji, že v bodě č. 5 žádám o sdělení částky, která
byla uhrazena za náklady řízení ve věci sporu o zaplacení částky 3.000.000,- Kč proti společnosti
FISAD s.r.o.
Očekávám, že odpověď na body 1 - 4 žádosti bude vyřízena v zákonné lhůtě.“
Na základě doplnění žádosti ze dne 09. 08. 2022 došlo dne 24. 08. 2022 k poskytnutí informací
k bodu číslo 5 žádosti o informace, pro body 1 – 4 žádosti o informace bylo vydáno toto
rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.
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Obec Bílence využila ustanovení § 11 odst. 3zákona č. 106/1999 Sb., a částečně odmítla
poskytnutí informací k bodům č. 1, 2 Vaší žádosti.
Žádosti v bodě 1 nelze vyhovět.
Tento bod obsahuje požadavek na poskytnutí textu žaloby (návrhu na zahájení řízení) ve věci
sporu o zaplacení částky 3.000.000,- Kč proti společnosti FISAD s.r.o.
Text žaloby sepisoval právní zástupce obce JUDr. Vladimír David z advokátní kanceláře Godycki
& David se sídlem Mírové náměstí 48, 440 01 Louny.
Pro získání textu žaloby se tedy obraťte na JUDr. Vladimíra Davida, který má kompletní spisový
materiál týkající se sporu o zaplacení částky 3.000.000,- Kč proti společnosti FISAD s.r.o.
Žádosti v bodě 2 nelze vyhovět.
Tento bod obsahuje požadavek na poskytnutí všech soudních rozhodnutí ve věci - spor s f. FISAD
s.r.o. (rozsudek, usnesení nebo platební příkaz).
Jedná se o informace od třetích osob, které nevznikly naší činností. Pro jejich získání Vám
doporučuji obrátit se na (jak je již uvedeno výše) na JUDr. Vladimíra Davida, který má kompletní
spisový materiál týkající se sporu o zaplacení částky 3.000.000,- Kč proti společnosti FISAD s.r.o.
Podle ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. se povinnost poskytovat informace netýká
dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Z uvedeného ustanovení
vyplývá, že povinný subjekt je povinen poskytovat pouze ty informace, které má nebo by měl mít
k dispozici, přičemž není povinen nové informace vytvářet, vyjadřovat své názory či domněnky
k určité problematice.
Obec Bílence využila ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., a částečně odmítla poskytnutí
informací k bodům č. 3, 4 Vaší žádosti, kdy:
Žádosti v bodě 3 nelze vyhovět.
Tento bod obsahuje požadavek na poskytnutí smlouvy sjednané na poskytnutí právních služeb ve
věci - spor s f. FISAD s.r.o.
Obec Bílence však neuzavřela žádnou písemnou smlouvu, jejímž předmětem by bylo poskytování
právních služeb, přičemž žádný právní předpis neukládá Obci Bílence uzavírat písemné smlouvy
ohledně právního zastoupení či jiných právních služeb, proto Obec Bílence není povinna mít
takovéto smlouvy k dispozici.
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Nad rámec výše uvedeného Vám uvádím, že právní služby byly Obci Bílence poskytnuty na
základě plné moci, což je jednostranný právní úkon, který umožňuje subjektu, aby se při právním
úkonu, který nechce vykonat sám, dal zastoupit fyzickou nebo právnickou osobou. Jedná se o
legitimní způsob právního zastoupení, kdy v počátku právního zastoupení nebylo jasné, kolika
právních úkonů se bude právní zastoupení týkat, jakým směrem a s jakou časovou náročností se
bude vyvíjet.
Tuto informaci jste obdržel opakovaně od roku 2021 – např. na základě rozhodnutí o odmítnutí
žádosti o informace ze dne 14. 11. 2021, datované dnem 02. 06. 2022 zaevidované pod číslem
jednacím OÚBíl./429/2022.
Žádosti v bodě 4 nelze vyhovět.
Tento bod obsahuje požadavek na poskytnutí faktur vystavených za poskytnuté právní služby ve
věci - spor s f. FISAD s.r.o.
Obec Bílence žádné faktury za poskytnuté právní služby ve věci spor s f. FISAD s.r.o.
nevystavovala.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to v souladu s ustanovením § 16 zákona o
svobodném přístupu k informacím. Odvolání musí být podáno ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení
tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává k nadřízenému orgánu podáním učiněným u povinného
subjektu, který rozhodnutí vydal.
Digitálně
Mgr., Bc.
podepsal Mgr., Bc.
Petra Kubániková
Petra
Datum: 2022.08.24
Kubániková 14:25:54 +02'00'

Za Obec Bílence

Mgr. Petra Kubániková, starostka
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