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

Městský úřad Tišnov, Kancelář tajemnice, coby povinný subjekt dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „SvInf“), obdržel dne
20.9.2021 podání, jež učinil

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (dále jen „žadatel“)

ve věci žádosti o poskytnutí informací dle SvInf evidované pod č.j. xxxxxx/xxxx, jíž žadatel požádal o
poskytnutí následujících informací:
1. Jaký je smluvní měsíční plat pracovníka ve funkci xxxxxxxxx?
2. V jaké výši byly pro pracovníka ve funkci xxxxxxxxx vyplaceny v letech 2018, 2019, 2020 případné
roční odměny?
3. S jakými externími právními poradnami či advokátními kancelářemi mělo v letech 2018, 2019,
2020 a má v letošním roce 2021 Město Tišnov uzavřeny smlouvy o právní pomoci a spolupráci?
4. Jaká byla a je dle těchto smluv Městem Tišnov placená roční smluvní částka za roky 2018, 2019,
2020 a pro letošní rok 2021? Žádám rozepsat na jednotlivé subjekty.

Správní orgán žádost posoudil podle obsahu a tímto poskytuje žadateli v souladu s ustanovením § 14
odst. 5 písm. d) SvInf tyto informace k bodu č. 3 a č. 4 žádosti (viz výše):
AD 3)
V roce 2018 nadále trvala smlouva o poskytování právní pomoci uzavřená mezi městem Tišnovem a
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v roce 2016 ohledně zastoupení v řízení o náhradě
škody.
V roce 2019 uzavřelo město Tišnov:
-

smlouvu o právní pomoci s xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve věci zastoupení v řízení o ukončení nájemní
smlouvy v Hotelu Květnice. Na základě této smlouvy byly právní služby advokátkou poskytovány
také v roce 2020;

-

smlouvu o poskytnutí právních služeb s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ohledně
zastoupení v soudním sporu o náhradu škody na zdraví.

str. 2

V roce 2020 uzavřelo město Tišnov:
-

příkazní smlouvu na poskytování právní pomoci s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ohledně poskytování
právních služeb týkající se jednacího řízení bez uveřejnění navazující na soutěž o návrh na akci
Revitalizace náměstí Míru v Tišnově;

-

smlouvu na poskytování právních služeb s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v rámci tzv. „Poradny pro
obce“ pro rok 2021 (jako službu pro obce, které jsou členem Svazu měst a obcí, uzavřená na
dobu 1 roku) spočívající ve zpřístupnění již zodpovězených právních dotazů jiných obcí či
subjektů či zodpovězení případných individuálních dotazů.

V roce 2021 trvá uzavřená smlouva o poskytování právních služeb s xxxxxxxxxxxxxxx v rámci programu
„Poradna pro obce“.
S výjimkou „Poradny pro obce“ byly všechny výše uvedené smlouvy o právní pomoci uzavřeny
s konkrétním advokátem (či advokátní kanceláří) za účelem poskytnutí právní pomoci pro vyřešení
konkrétní záležitosti. Město Tišnov v žadatelem označeném období nemělo a nemá uzavřenou
„rámcovou“ smlouvu o právní pomoci, na jejímž základě by bylo městu Tišnovu poskytováno povšechné
právní poradenství. Tuto činnost až na specializované problematiky vykonává mimo jiné v rámci své
pracovní činnosti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
AD 4)
Na základě smlouvy o poskytování právní pomoci z roku 2016 (zastoupení v řízení o náhradě škody) byla
xxxxxxxxxxxxx v roce 2018 na základě poskytnutých úkonů právní služby (nikoliv roční smluvní částky)
uhrazena částka celkem ve výši 9 680 Kč.
Na základě smlouvy o poskytování právní pomoci z roku 2019 (zastoupení v řízení o ukončení nájemní
smlouvy v Hotelu Květnice) byla xxxxxxxxxxxxxxx v roce 2019 na základě poskytnutých úkonů právní
služby (nikoliv roční smluvní částky) uhrazena částka celkem ve výši 27 148 Kč a v roce 2020 částka ve
výši 10 790,78 Kč.
Na základě příkazní smlouvy o poskytování právní pomoci z roku 2020 (poskytování právních služeb
v jednacím řízení bez uveřejnění) byla xxxxxxxxxxxxxxx v roce 2020 uhrazena sjednaná odměna celkem
ve výši 60 439,50 Kč.
V případě smlouvy o poskytování právních služeb formou „Poradny pro obce“ činí roční poplatek částku
ve výši 2 662 Kč. Předmětný poplatek byl xxxxxxxxxxx uhrazen v roce 2020, plnění probíhá v roce 2021.
Na základě smlouvy o poskytování právní pomoci z roku 2019 (zastoupení v soudním sporu o náhradu
škody na zdraví) činila mimosmluvní odměna xxxxxxxxxxxxxxxx dle § 6 a násl. vyhl.č. 177/1996 Sb. +
paušální náhrada hotových výdajů, náhrada za promeškaný čas a cestovné částku celkem ve výši
151 844,11 Kč, jež byla uhrazena pojišťovnou jako plnění z uzavřené pojistné smlouvy (vyplaceno v roce
2021).
K výše uvedenému se uvádí, že mimo ročního poplatku v případě „Poradny pro obce“, nebyla žádná ze
smluv uzavírána s formou platby roční smluvní částky.
Ohledně žádosti o informace v části uvedené pod bodem č. 1 a č. 2 (viz výše) vydal MěÚ Tišnov, Kancelář
tajemnice v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 SvInf rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.

Mgr. Kateřina Trtílková
právník MěÚ Tišnov
Rozdělovník:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

