
 
Magistrát města České Budějovice 

Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím 

 

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

v platném znění. 

 
Statutární město České Budějovice, Magistrát města České Budějovice, jako povinný subjekt ve 

smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

v platném znění (dále jen „povinný subjekt“ a „InfZ“), obdrželo dne 3.2.2015 Vaši žádost o 

poskytnutí informací dle InfZ. Vaše žádost obsahuje následující citované dotazy: 

 

„V souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí informací o 

odměnách vynaložených z veřejného rozpočtu zaměstnancům magistrátu za volby konané v letech 

2013 a 2014. Žádám o poskytnutí informací v tomto rozsahu: jméno, příjmení, rok narození, obec, 

kde má příjemce trvalý pobyt, výše, účel a podmínky poskytnutých veřejných prostředků. 

1. Výdaje na všechny platy zaměstnanců přijatých na dobu určitou, odměny osob vyplácené 
podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr uzavřených se zaměstnanci 
Magistrátu a odměny vyplacené zaměstnancům Magistrátu za zajištění prací spojených 
s přípravou a konáním volby prezidenta v roce 2013 a na platy za přesčasovou práci. 

2. Výdaje na všechny platy zaměstnanců v pracovním poměru na dobu určitou nebo odměny 
osob vyplácené podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr uzavřených se 
zaměstnanci Magistrátu a odměny vyplacené zaměstnancům Magistrátu za zajištění prací 
spojených s přípravou a konáním voleb do Evropského parlamentu a do obecních 
zastupitelstev konané v roce 2014 a na platy za přesčasovou práci“. 

 

K citovanému dotazu sděluje povinný subjekt následující. 

 

K bodu 1. 

Výdaje na všechny platy zaměstnanců přijatých na pracovní smlouvu na dobu určitou za účelem 

zabezpečení voleb prezidenta 2013 – údaje jsou uváděny ve hrubé mzdě: 

 

Miroslav Persona, roč. 1953, tr. pobyt Č. Budějovice                               Kč 59.224,-  

Ivan Farka Ing., roč. 1942, tr. pobyt Č. Budějovice                                    Kč 40.865,- 

Marcela Soukupová, roč. 1950, tr. pobyt Č. Budějovice                           Kč 44.171,- 

 

Výdaje na platy osob přijatých na Dohodu o provedení práce za účelem zabezpečení voleb: 

 

Josef Savula, roč. 1947, tr. pobyt Č. Budějovice                                       Kč 59.100,- 

 

Platy na přesčasovou práci nebyly vynaloženy, přesčasová práce nebyla z důvodu voleb nikomu 

nařízena. Taktéž odměny nebyly za volby prezidenta vyplaceny. 



 
Magistrát města České Budějovice 

Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím 

Ostatní výdaje, tj. výdaje za dohody uzavřené se zaměstnanci vám byly již poskytnuty a to 

v odpovědi ze dne 10.2.2015 pod sp. zn. KP-PO/52/2015/EZI/10. 

 

 

K bodu 2. 

Výdaje na všechny platy zaměstnanců v pracovním poměru na dobu určitou  za zajištění prací 

spojených s přípravou a konáním voleb do EP a do obecních zastupitelstev konaných v roce 

2014       0,- Kč – žádné pracovní smlouvy na dobu určitou nebyly na předmětné volby uzavřeny. 

 

Výdaje na cizí zaměstnance u shora uvedených voleb – DPP a DPČ: 

 

Miroslav Persona, roč. 1953, tr. pobyt Č. Budějovice                      Kč 120.000,- 

Ivan Farka Ing., roč. 1942, tr. pobyt Č. Budějovice                           Kč 120.000,- 

Marcela Soukupová, roč. 1950, tr. pobyt Č. Budějovice                  Kč 100.500,- 

Josef Savula, roč. 1947, tr. pobyt Č. Budějovice                              Kč   97.600,- 

 

Odměny a přesčasová práce u zaměstnanců MMČB nebyly za předmětné volby vyplaceny 

žádné. 

 

Byly vypláceny odměny za dohody uzavřené se zaměstnanci MMČB. Ty vám byly již poskytnuty 

a to v odpovědi ze dne 10.2.2015 pod sp. zn. KP-PO/52/2015/EZI/10. 

 

 


