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Poskytnutí informace podle§ 14 odst. 5 písm. d) InfZ

Městský úřad Židlochovice, se sídlem Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, kancelář

tajemníka, pracoviště Nádražní 750, 667 01 Židlochovice, jako správní orgán příslušný ve

smyslu ustanovení § 10, § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „správní řád“), současně jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2

odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, (dále jen „InfZ“),

obdržel dne 28. 02. 2022 „Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.“, od XXXX XX

XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX Advokátní kancelář KM LEGAL s.r.o., Josefská 8, 602 00 Brno

(dále jen „žadatelka“), evidovanou pod sp. zn.: MZi-TAJ/4471/2022, kterou žadatelka

formulovala takto:

„Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tímto žádám Město

Židlochovice, jako povinný subjekt ve smyslu uvedeného zákona, o sdělení následujících

informací, příp. poskytnutí následujících dokladů:

1. Jakou částku uhradily Židlochovice za poskytování právních služeb třetím stranám

v roce 2021?

2. Jakou částku uhradily Židlochovice za poskytování právních služeb třetím stranám

v roce 2022, tj. za dobu od 1. 1. 2022 do současnosti?

3. Poskytovaly Židlochovicím v roce 2021 a 2022 právní služby tyto subjekty:

a) Advokátní kancelář HLADKY.LEGAL advokátní kancelář s.r.o., IČ 05277493, se

sídlem Brno, Orlí 483/1, nebo

b) Mgr. Jan Hladký, LL. M., advokát, se sídlem Brno, Orlí 483/1, nebo

c) Advokátní kancelář KOUKAL LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., IČ 10800387, se

sídlem Brno, Příkop 834/8, nebo

d) JUDr. Pavel Koukal, advokát, se sídlem Brno, Příkop 834/8?

Pokud ano, v jaké výši byla ze strany těchto subjektů fakturována Židlochovicím

odměna za poskytované právní služby, a to v roce 2021 a dále v roce 2022?

KM LEGAL AK s.r.o.
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4. Za jakých cenových podmínek poskytují subjekty uvedené v bodě 3) této žádosti právní

služby Židlochovicím, tj. jakým způsobem a v jaké výši je odměna stanovena?

5. Žádám o poskytnutí kopií smluv, na základě kterých poskytují Židlochovicím právní

služby subjekty uvedené v bodě 3) této žádosti.

6. Žádám o poskytnutí kopií veškerých faktur včetně jejich příloh vystavených

Židlochovicím v roce 2021 a 2022 ze strany subjektů uvedených v bodě 3) této žádosti.

7. Jaký subjekt zastupoval Židlochovice ve věcech týkajících se pana XXX XX XXX XXXXXXXXX

XXXXXXX nar. XXX XXX XXXXX bytem XXXXX XXXXXXXXXX a to zejména ve věci sepisu a

uzavření Dohody o započtení a srážkách z příjmu zaměstnance datované dne 26. 7.

2021. Jaký odměna byla Židlochovicím vyúčtována za právní služby dle tohoto bodu?

8. Jakým způsobem byly vybrány subjekty uvedené v bodě 3) této žádosti jako

poskytovatelé právních služeb pro Židlochovice? Bylo za tímto účelem konáno

výběrové řízení? Pokud ano, jaké byly podmínky výběrového řízení, kdo se výběrového

řízení účastnil, a jaký byl výsledek výběrového řízení?

Požadované informace žadatel požadoval zaslat v elektronické podobě do datové schránky

ID: bjygvzj.“

InfZ stanoví, že informace bude žadateli poskytnuta v souladu se žádostí. Je to tedy žadatel,

kdo určuje jak formu (podobu) informací, v závislosti na ní i způsob jejich poskytnutí, tak

především samotný předmět žádosti (okruh požadovaných informací). Důvod, pro který je

informace žadatelem poptávána, není pro zpřístupnění informace relevantní, neboť žádost

nemusí být odůvodněna.

Povinný subjekt k žádosti o poskytnutí informace uvádí:

Ad 1)

Za rok 2021 zaplaceno na právních službách – 476.026,10,- Kč

Ad2)

Za rok 2022 zaplaceno na právních službách – 48.859,80 Kč

Ad3)

a) Advokátní kancelář HLADKY.LEGAL advokátní kancelář s.r.o., IČ 05277493, se

sídlem Brno, Orlí 483/1 - ANO

b) Mgr. Jan Hladký, LL. M., advokát, se sídlem Brno, Orlí 483/1 - NE

c) Advokátní kancelář KOUKAL LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., IČ 10800387, se

sídlem Brno, Příkop 834/8 - ANO

d) JUDr. Pavel Koukal, advokát, se sídlem Brno, Příkop 834/8 - ANO

 Celkem fakturace HLADKY.LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o.

za rok 2021: 54.450,- Kč

za rok 2022: 0,- Kč

 Celkem fakturace KOUKAL LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o.

za rok 2021: 209.572,- Kč

za rok 2022: 0,- Kč
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 Celkem fakturace JUDr. Pavel Koukal, advokát

za rok 2021: 0,- Kč (změna právní formy na KOUKAL LEGAL, advokátní kancelář,

s.r.o., od 27. 4. 2021 fakturováno již na tuto společnost)

Ad 4) + 8)

Město Židlochovice na právní služby nevypisovalo výběrové řízení, neboť se jedná o zakázky

malého rozsahu, proto v tomto ohledu postupuje ve smyslu vydané Směrnice o zadávání

veřejných zakázek (upravující zadávání veřejných zakázek v souladu se zákonem č. 134/2016

Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů) ze dne 16. 05. 2019. Cenové

podmínky jsou stanoveny na základě poskytnuté nabídky, výše ceny je poté v závislosti na

typu služby stanovena za provedení celé služby nebo v hodinové sazbě.

Ad 5) + 6)

Povinný subjekt požadované informace, s výjimkou těch informací, o jejichž částečném

odmítnutí rozhodl Rozhodnutím o částečném odmítnutí poskytnutí informace ze dne 14. 03.

2022, sp. zn.: MZi-TAJ/4471/2022-2, poskytuje formou příloh.

Ad 7)

Město Židlochovice ve věcech týkajících se XXX XX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX nar. XXX XXX XXXXX

bytem XXXXX XXXXXXXXX zastupovala HLADKY.LEGAL advokátní kancelář, s.r.o. IČ

05277493, se sídlem Brno, Orlí 483/1, a KOUKAL LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., IČ

10800387, se sídlem Brno, Příkop 834/8.

Ve věci sepsání a uzavření Dohody o započtení a srážkách z příjmu zaměstnance, datované

dne 26. 7. 2021 zastupovala město Židlochovice KOUKAL LEGAL, advokátní kancelář

s.r.o., IČ 10800387, se sídlem Brno, Příkop 834/8 – za tyto právní služby byla vyfakturována

částka v celkové výši 17.000,- Kč.

Poučení:

Pokud se způsobem vyřízení žádosti v daném místě, kde jsou poskytovány informace, žadatel

nesouhlasí, může podle § 16a odst. 1 InfZ podat stížnost do 30 dnů od doručení této

informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

Mgr. Ivana Kejřová

tajemnice Městského úřadu Židlochovice


