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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 odst. 4 zákona č. 106/1999 sb., o žádosti o poskytnutí informace,
která byla zaslána prostřednictvím datové schránky Obce Bílence 3rmbups, datované dne 13. 02.
2022, doručené dne 13. 02. 2022 ve 22:31:18 hod., žádosti od Mgr.
narození

, datum

(dále jen „žadatel“)
takto:

Podle ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., se poskytnutí informací odmítá a to
konkrétně tak, že se povinnost poskytovat informace netýká vytváření nových informací.
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Odůvodnění:
Obec Bílence obdržela prostřednictvím datové schránky 3rmbups dne 13. 02. 2022 ve 22:31:18
hod. žádost označenou „Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.“ (dále jen „žádost“).
V této žádosti požadujete zpřístupnění následujících informací - cituji:
„1. Veškeré smlouvy uzavřené mezi Obcí Bílence a advokátem JUDr. Vladimírem Davidem, IČ:
66201837, se sídlem Mírové náměstí 48, 44001 Louny v období od 01.01.2019 do současné doby.
2. Veškeré smlouvy uzavřené mezi Obcí Bílence a subjektem JUDr. Vladimírem Davidem, advokátní
kancelář GODYCKI & DAVID v období od 01.01.2019 do současné doby.
3. Veškeré peněžité plnění z období 01.01.2020 do současné doby ze smluv uzavřených mezi obcí
Bílence a JUDr. Vladimírem Davidem, IČ: 66201837, se sídlem Mírové náměstí 48, 44001 Louny.
4. Veškeré peněžité plnění z období 01.01.2019 do současné doby ze smluv uzavřených mezi obcí
Bílence a subjektem JUDr. Vladimírem Davidem, advokátní kancelář GODYCKI & DAVID.“

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 odmítla poskytnutí
informací k bodu 1, 2, 3, 4. žádosti, kdy:
Žádosti v bodě 1 nelze vyhovět.
Tento bod obsahuje požadavek na poskytnutí veškerých smluv uzavřených mezi Obcí Bílence a
advokátem JUDr. Vladimírem Davidem, IČ: 66201837, se sídlem Mírové náměstí 48, 440 01
Louny v období od 01.01.2019 do současné doby. Obec Bílence však v daném období neuzavřela
žádné písemné smlouvy, jejichž 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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Žádosti v bodě 2 nelze vyhovět.
Tento bod obsahuje požadavek na poskytnutí veškerých smluv uzavřených mezi Obcí Bílence a
subjektem JUDr. Vladimírem Davidem, IČ: 66201837, se sídlem Mírové náměstí 48, 440 01
Louny v období od 01.01.2019 do současné doby, přičemž se jedná o shodnou osobu jako v bodě
1 žádosti.
Obec Bílence však v daném období neuzavřela žádné písemné smlouvy, jejichž 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.
Žádosti v bodě 3 nelze vyhovět.
Tento bod obsahuje požadavek na poskytnutí veškerého peněžitého plnění z období 01.01.2020 do
současné doby ze smluv uzavřených mezi obcí Bílence a subjektem JUDr. Vladimírem Davidem,
advokátní kancelář GODYCKI & DAVID. Jelikož v tomto období nebyly uzavřeny žádné
smlouvy, nemohlo dojít k peněžitému plnění plynoucího z těchto smluv.
Žádosti v bodě 4 nelze vyhovět.
Tento bod obsahuje požadavek na poskytnutí veškerého peněžitého plnění z období 01.01.2019 do
současné doby ze smluv uzavřených mezi obcí Bílence a subjektem JUDr. Vladimírem Davidem,
advokátní kancelář GODYCKI & DAVID, přičemž se jedná o shodnou osobu jako v bodě 3
žádosti. Jelikož v tomto období nebyly uzavřeny žádné smlouvy, nemohlo dojít k peněžitému
plnění plynoucího z těchto smluv.
Nad rámec výše uvedeného Vám dále uvádím, že dne 07. 12. 2021 Vám bylo prostřednictvím
datové schránky zasláno poskytnutí informací k žádosti ze dne 14. 11. 2021, ve kterém jste
požadoval zpřístupnění informací týkajících se výdajů obce na právní služby a tyto informace
Vám byly dne 07. 12. 2021 poskytnuty. Dle mého názoru se nyní ptáte na tytéž informace, avšak
jinak formulované.
Vzhledem k možnému nepochopení se Vám navrhuji, i když vím, že jste časově pracovně
zaneprázdněn, osobně se sejít a vyřešit vše k oboustranné spokojenosti. Pevně věřím, že toto
řešení usnadní využívání zákona č. 106/1999 Sb., včetně zatěžování státní správy písemným
„ping-pongem“, které musí být i pro Vás značně časově náročné.
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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.

Za Obec Bílence

Mgr., Bc.
Petra
Kubániková

Digitálně podepsal
Mgr., Bc. Petra
Kubániková
Datum: 2022.02.28
08:48:43 +01'00'

Mgr. Petra Kubániková, starostka
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