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Adresát - žadate|:
Grigorij Vdovičenko
nar.7.I.I979
bytem Brandlova L565/79, Chodov, I49 00 Praha4
Identifikátor datové schránky ubyib9g

Číslo 1ednac i:l,B5 / 2O2O

V Řitce dne 14. 70,2O2O

Výzva k upřesnění žádosti
(§ r+, odst.5, písm. a), b) zákonač.LO6/L999 Sb., o svobodném

"přístupu k informacím)

Obci Řitka (dále jižjen ,,povinná osoba") byla dne 24,9,2020 a následně dne 1. 1,0,2020
vyrozuměna o tom, že Grigorij Vdovičenko, nar. 1,7,7979, bytem Brandlova t565/19,
Chodov, I49 00 Praha 4, jako žadate| (dále již jen ,,žadate|"), žádá o poskytnutí informací
podle zákona č,1,06/L999 Sb,

V žádosti ze dne 24.9.2020 žadatel uvedl, že žádá ,,seznam identiftkovatelných příjmů a
výdajů Obce Řttka za roky 201"8,2019 a 2020" a současně tam i uvedl zřejmě ilustrativně
,,možnott strukturu dlt" s poznámkou, že ,,obecní účetní to budou tři kliky v příslušném
účetním programu a že zůslóní dat v pdf. by neměIo být komplikované", Na základě toho
žadatel od povinné osoby obdržel informaci (a dokumenty) a povinná osoba měla za to,
že to musí dle jeho žádosti postačovat. Na základě toho však žadatel dne 1. 10. 2020 podal
další žádost o informaci, kterou již nežádá jen ,,seznam identifikovatelných příjmů a
výdajů Obce Řitka za roky 2OIB,2019 a 2020" , ale zřejmě v jeho rámci i o ,,knihy došlýih
faktur za uvedená období" a ,,knihy vydaných faktur za uvedená období s identifikací
jednotlivých plateb",

Byť se povinné osobě může zdát, že tato poslední žádost žadatele již může být zřejmá,
nadále zůstává neobjasněno, co přec jen žádá v položce ,,knihy vydaných faktur za
uvedená období s identifikací jednotlivých plateb" zejména s ohledem na to, že tento
seznam žádáte v konkrétní požadované struktuře dat znovu v poslední žádosti
konkretizované.

Předně je třeba žadatele poučit, že podle § 14, odst. 2 zákonač,106/7996 Sb. je třeba, aby
byIozjeho žádosti zřejmé, že se jedná o informaci podle tohoto zákona a dále, abybyla
řádně specifikována jako jasné právní jednáni kterého chcete docílit, |de totiž o to, že není
jasné, co chce konkrétně z,,knihy vydaných faktur za uvedenó období s identifikací
jednotlivých plateb" vidět. V daném směru zřejmě chtěl žadatel sdělit, že žádá výpis, který 

.

bude obsahovat přijaté a vydané faktury s uvedením toho, kdo a komu fakturu vystavil a

co měIo být takovou fakturou vyúčtováno. Povinná osoba tímto jen vykládá žádost tak, jak
se domnívá, že žadatel chtěl vyjádřit vůIi, ale pokud to tak není, je třeba žádost vyjasnit
tak, aby bylo napříště možné žádosti vyhovět, Do té doby musí mít pořinná osoba za to,



že se nejednalo o žádost podle zákona č. 106/7996 Sb. a je třeba ji shora uvedeným
šměrem doplnit. K upřesnění ž{dosti se tak pciskytuje lhůta 30ti dnů ode dne
doručení tétovýzvy krukám žadatele. Vpřípadě, že nebude tato žádostVe stanovené
Ihůtě upřesněna, bude podle § ].4, odst, 5, písm, b) odmítnuta pro nesrozumitelnost.

Nad rámec uvedeného povinná osoba žadatele poučuje, že poskytnutí informace žádaným
způsobem, u, ,ž9 obecní účetní třikrát klikne v příslušném účetním programu", nebude
zde namístě, ne6oť v elektronické podobě se účetnictví vede až s nástupem externí účetní
od roku 2020. Do té doby se vedlo účetnictví v listinné podobě. Za d,aných okolností,
pokud by se měl seznam žádaných položek sestavovat zatak rozsáhlé období, jak žadatel
uvádí, je třeba počítat s tím, že se může jednak jednat o vytvoření metadat, které by bylo
podle povinné osoby její nepřiměřenou zátéží [§ 4a zákona č.1,06/ 1999 Sb.J a jednak i o
činnost, která by povinné osobě přivodila náklady vzniklé s poskytnutím informace, }ejí
přesné vyčíslení a uložení k úhradě (§ tZ, odst. 1 a násled. zákona č.1,06/1,999 Sb.) lze
očekávat, pokud řádně, včas a srozumitelně žadatel povinné osobě sdělí ve lhůtě k tomu
touto výzvou stanovené, co vlastně žádá a v jaké formě.
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