
Komu: Obec ŘITKA, IČO : 00241644, Na Návsi 54 252 03 Řitka
Identifikátor datové schránky q7ka76z

od: Grigorij Vdovičenko, nar. 1.1.1979, Brandlova 1565/19, Chodov, 149 00 Praha 4
Identifikátor datové schránky ubyib9g

věc:  žádost o informaci na základě zákona č. 106/1999 Sb.
 o svobodném přístupu k informacím č.1
– poděkování, opakovaná stížnost na nečinnost povinného subjektu

datum: 11.12.2020

Vážený pane starosto, 
děkuji vám za dokumenty zaslané poštou. 
tj. za Knihu došlých faktur za období 01/2020-09/2020 (včetně) celkem 12 stran
Kniha vydaných faktur, celkem 1 strana
Kniha plateb za období  01/2020-09/2020 (včetně) celkem 15 stran, 
dokumenty „Opis položek“  hromada papírů, bohužel se v tomto případě jedná o naprosto zbytečně 
poslané dokumenty, jak jsme upřesňovali po vašich výzvách, dokument který chceme je
„účetní deník“  který je jasně definován v zákoně 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví § 13 ve znění:
 

(1) Účetní jednotky účtují, pokud tento zákon nestanoví jinak:
a) v deníku (denících), v němž účetní zápisy uspořádají z hlediska časového (chronologicky) a 
jímž prokazují zaúčtování všech účetních případů v účetním období,

tento dokument jsme i za existence účetní která si fakturuje velmi nadprůměrnou částku 27.000 Kč 
měsíčně a která pracuje v účetním programu Triada, která opět dle informací poskytnutá Obcí stojí 
ročně nemalé částky, nedostali. 
 
Navíc nerozumíme tomu, proč když už obec používá dle svých vyjádření účetní software, který 
umožňuje i dle webových stránek vývojáře programu import dat do elektronických formátů (xls, 
cvs, pdf atd.) nám byly požadované dokumenty vytisknuty a zaslány poštou. 

Obec Řitka se všemi silami brání tomu nám zaslat účetní deník, dokonce starosta tvrdí, že účetnictví
nebylo před rokem 2020 vedeno elektronicky, čemuž nevěříme, nedokážeme si představit že by v 
roce 2019 u útvaru který nakládá s veřejnými prostředky bylo něco takového vůbec možné. Navíc 
dle informací poskytnutých Obcí byly náklady na účetní software Phoenix v roce 2019 dokonce 
vyšší než náklady na software Triada v roce 2020, tj. je nepravděpodobné že by účetní software 
Phoenix neobsahoval modul účetnictví. 

Není vyloučeno že Obec svým obstrukčním postupem skrývá některé finanční transakce, 
pravděpodobně hotovostní, které by vedení Obce usvědčovalo z hospodaření v rozporu se zásadami 
§ 38 zákona č. 128/2000 Sb. Zákona o obcích.

Dále není vyloučeno, že ze strany Obce se jedná o diskriminaci z důvodu rasy, národnosti, 
náboženského přesdědčení, neboť i když mám české občanství jsem etnický rus a pravoslavný 
křesťan. Dle dostupných údajů z webových stránek Obce bývají žádosti čechů dle zákona o 
svobodném přístpu k informacím bez problému kladně vyřizovány. Pokud by tomu tak bylo musel 
bych se samozřejmě bránit příslušnou žalobou na diskriminaci a požadovat odškodnění vyjádřené v 
penězích. Není možné aby v demokratické společnosti byl někdo diskriminován na základě 
národnosti nebo náboženského přesvědčení. 



Podáváme tímto opakovanou stížnost na nečinnost povinného subjektu. 

Žádáme tímto o informaci kdy a jestli Obec Řitka poslala naší stížnost nadřízenému orgánu a 
to dle § 16a zákona č. 106/1999 Sb.

Dále trváme na poskytnutí všech požadovaných dokumentů.

Děkuji a jsem s pozdravem 

Grigorij Vdovičenko


