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Do datové schránky

Poskytnutí informace
podle zákona č. 106/1999 Sb.
Na základě „Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu ze dne 8. 3. 2011, čj. VS
106/7/004/2011-50/Všeob/402“ podaného žadatelem - Oživení, o. s., IČ: 67365353 se sídlem
Lublaňská 18, Praha 2, 120 00, doručovací adresa Pelléova 7, Praha 6, 160 00, dne 22. března
2011 do datové schránky povinného subjektu - Vězeňská služba České republiky, Soudní
1672/1a, 140 67, v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 121/2000 Sb.,
o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů
(autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb., a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a po přezkoumání celé věci ve smyslu žádosti ze dne
17. února 2011 a podaného odvolání tímto
zrušuji
Rozhodnutí o odmítnutí žádosti ze dne 8. března 2011, č. j. VS 106/7/004/2011-50/402
a odvolání v plném rozsahu vyhovuji.
Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 17. února 2011, Vám k Vašim
požadavkům o poskytnutí, cit.

1. Kopie smlouvy popř. smluv o poskytnutí právních služeb; protože se v médiích vyskytla
informace, že některé uzavřené smlouvy s touto AK byly skartovány, žádáme Vás zároveň
o zajištění této informace eventuálně také vyžádáním kopie takové smlouvy či smluv
od Vašeho smluvního partnera, tedy od AK Němec, Bláha & Navrátilová.
2. Kopie veškerých faktur proplacených AK Němec, Bláha & Navrátilová na základě výše
uvedené smlouvy či smluv.
3. Informaci, zda tato AK v současné době poskytuje právní služby Generálnímu ředitelství
Vězeňské služby ČR, popř. v jakém rozsahu.
sděluji následující:
K bodu č. 1:
V příloze č. 1 a 2 jsou uvedeny kopie Smluv o poskytování právních služeb uzavřené
s Advokátní kanceláří Němec, Bláha & Navrátilová, s.r.o.
K bodu č. 2:
V příloze č. 3 a č. 4 jsou uvedeny kopie veškerých faktur proplacených Advokátní kanceláři
Němec, Bláha & Navrátilová, s.r.o. na základě uzavřených smluv.
K bodu č. 3:
Advokátní kancelář Němec, Bláha & Navrátilová, s.r.o. v současné době neposkytuje
Vězeňské službě žádné právní služby. Platnost Smlouvy o poskytování právních služeb byla
ukončena ke dni 13. 11. 2010.
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