
 
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 28.01.2015 Vaši žádosti o poskytnutí informací dle InfZ. Vaše 

žádost obsahuje následující citované dotazy: 

 

„ 1. Žádám o zveřejnění, od kdy jsou jednotliví vedoucí 3 odborů dlouhodobě pověřeni zastupováním 

vedoucího odboru i když řádně jmenovaný vedoucí odboru již delší dobu není zaměstnancem magistrátu. 

2. Žádám o upřesnění na základě jakých konkrétních ustanovení zákona a organizačního řádu je dlouhodobé 

pověření uskutečněno? 

3. Žádám o zveřejnění, které funkce vedoucích odborů nejsou obsazeny? 

4. Kdo je pověřen výkonem funkce vedoucího odboru kancelář tajemníka?“ 

 

K citovaným dotazům sděluje povinný subjekt následující. 

 

K bodu 1. 

Jelikož z žádosti není blíže patrné, jaké tři odbory má žadatel na mysli, bylo vycházeno z již dříve položených 

dotazů, které směřovaly ke správnímu odboru, odboru sociálních věcí a útvaru hlavního architekta. Na 

správním odboru je zastupováním vedoucího pověřen Ing. Kostík a to od 01.02.2013. Na odboru sociálních 

věcí je zastupováním pověřena Bc. Voštová a to od 01.04.2011 a útvar hlavního architekta je v rámci 

pověření veden Ing. Šramem od 28.07.2011. 

 

K bodu 2. 

Pověření pracovníka zastupováním vedoucího odboru, není žádným zákonným ustanovením ani 

organizačním řádem, jak bylo uvedeno již ve vyjádření KP-PO/354/2014/EZI/76, vyloučeno. Nejedná se tedy 

o konkrétní ustanovení, ale o kontext těchto předpisů, v rámci něhož je tento stav možný. 

 

K bodu 3. 

V současné době nejsou obsazeny funkce vedoucích odboru sociálních věcí, na kterou bylo vypsáno 

výběrové řízení s ukončením příjmu přihlášek ke dni 31.01.2015. Výběrové řízení na obsazení funkce 

vedoucího odboru správního bude vypsáno v průběhu I. pololetí roku 2015. Útvar hlavního architekta je v 

současné době veden Ing. arch. Němcem, a to na základě uzavřené mandátní smlouvy, která pokrývá 

činnosti spadající do kompetence vedoucího odboru. K 01.01.2015 byl u povinného subjektu zřízen nový 
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odbor vnitřních věcí, jehož vedením je v současné době pověřen p. Michl, a to do doby ukončeného 

výběrového řízení. 

 

K bodu 4. 

K tomuto bodu povinný subjekt sděluje, že ke dni položení dotazu, resp. doručení žádosti, neexistuje u 

povinného subjektu funkce vedoucího odboru kanceláře tajemníka. Výkonem této funkce, vzhledem k výše 

uvedené skutečnosti, tedy není a ani nemůže být žádná osoba pověřena. Daná funkce byla v organizační 

struktuře na odboru kancelář tajemníka zrušena, a to z důvodu vzniku odboru vnitřních věcí, v rámci něhož 

byla zřízena funkce vedoucího odboru. 


