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Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zák. c. 106/1999 b., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážená paní bakalářko,

dne 17.07.2017 jsme od Vás obdrželi pod výše uvedeným č.j. žádost o poskytnuti informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ve své žádosti jste požadovala níže uvedené
informace a položila níže uvedené otázky, na které Vám odpovídáme:

1.

Kolik soudních sporů vyhrál městský obvod Ostrava-Jih od listopadu 2014 do 2018?

Ve Vémi uvedeném období byl městský obvod Ostrava-Jih úspěšný v 568 soudních sporech. K dotazu dále
sdělují, že uvedený počet se týká řízení před soudem I. stupně, když počet řízení před odvolacími soudy či
soudy vyšší instance není ze strany městského obvodu evidován — opravné prostředky vjednáních, ve
kterých měl městský obvod úspěch ve věci, podává protistrana.

2. Jak byly vyplaceny náklady za právní zastoupení protistrany v těchto vyhraných sporech —
byly převedeny advokátní kanceláři, která obvod zastupovala nebo přešly do rozpočtu městského
obvodu Ostrava-Jih?

Náklady právního zastoupení protistrany ve výše uvedených sporech jsou vypláceny buď na základě dohody
protistrany správním zástupcem, případně mohou být vypláceny na základě vyhlášky ministerstva
spravedlnosti číslo 177/1996 Sb. (advokátní tarif).
Kdruhé části dotazu — náklady právního zastoupení protistrany ve výše uvedených sporech nebyly
převedeny advokátní kanceláři, která městský obvod zastupovala ani nepřešly do rozpočtu městského
obvodu Ostrava-Jih.
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