
 
Magistrát města České Budějovice 

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

 

 

Ověření účelnosti vynaložených nákladů

 

„…žádám o poskytnutí těchto informací: 

1. Pro ověření účelnosti vynaložených nákladů na zabezpečení výkonu přenesené působnosti žádám o 

doplnění následující tabulky:  

 

Výkony všech pracovnic s oprávněním vstupu do agend 

eOP a eCD od počátku roku do 30.12.2014 

 

 

eOP 

 

e-pas 

Výkon 

pracovnice 

celkem 

Jméno 

pracovnice 

    

    

    

    

 

Pokud nemáte potřebné k datu 30.12.2014 údaje, které lze získat ze stávajících agend, doplňte jmenovitě 

pracovnice podle uskutečněných transakcí v tabulce již předvyplněné. 

 

2. Jaká je četnost činností prováděných mimo obsluhy přepážek a je tato časově náročná. Údaje uveďte 

do tabulky. 

 

Čas v hodinách potřebný pro každou činnost za rok (případně do 30.11.2014) 

 

3. Porovnejte vytížení pracovnic a využití zařízení s věcným záměrem, který mohl být podkladem pro 

provedení reorganizací schválených: 

Rada města České Budějovice přijala u s n e s e n í č. 1522/2013: 

Rada města České Budějovice přijala u s n e s e n í č. 1905/2013:“ 

 

 

Jméno pracovnice Zpracování 

rozhodnutí 

   

     

     



 

 

K citovaným dotazům sděluje povinný subjekt následující. 

 

K bodu 1. 

Výkony všech pracovnic s oprávněním vstupu do agend eOP a 

eCD od počátku roku do 30.12.2014 

 

 

eOP 

 

e-pas 

Výkon 

pracovnice 

celkem 

Jméno pracovnice 

6845 417 7262 Fišerová 

6672 218 6890 Fojtů 

5196 1808 7004 Jirkalová 

6676 231 6907 Fraňková 

5787 363 6150 Machová 

6112 104 6216 Novotná 

2072 796 2868 Bradáč+Vejskrabová1 

591 14 605 Kusová 

3164 2693 5857 Petříková 

3379 2826 6205 Mynářová 

1095 862 1957 Tibitanzlová 

1921 4468 6276 Dvořáková 

2502 4355 6857 Soukupová 

1245 867 2112 Vincíková+Lindnerová1 

527 2486 3013 Funková+Koloušková1 

1417 3415 4832 Šimková 

 

 

K bodu 2. 

Informace požadované v tomto bodu, nejsou povinnému subjektu známy, jelikož nedisponuje žádnými 

statistikami, jakou časovou náročnost zabírá ta která agenda vykonávána mimo činnosti na přepážkách. 

Povinný subjekt není dle InfZ povinen vytvářet nové informace. Informační povinnost povinného subjektu 

se nevztahuje k informacím, které povinný subjekt nemá a ani je vzhledem ke své působnosti mít nemusí. O 

tomto bodu bylo vydáno rozhodnutí zaslané společně s tímto vyjádřením. 

 

                                                           
1 u těchto pracovníků se jedná o součty výkonů, jelikož se během roku na dané pozici pod totožným přístupem 

nahradili. Ze systému však již není patrné, kolik z celkového objemu výkonů vážících se k jednomu přístupu, 

vytvořila která z uvedených osob. 



 

 

K bodu 3. 

V podkladech ze kterých následně vzešla jmenovaná usnesení, nebylo uváděno jednotkové vytížení 

pracovnic, tak jak je nyní požadováno v žádosti. O nárůst počtu tabulkových míst bylo žádáno z titulu 

narůstající agendy jednotlivých odborů.  

 

 

 


