
 

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 25.2.2015 Vaši žádost o poskytnutí informací dle InfZ. Vaše 
žádost obsahuje následující citované dotazy: 
 
 
 
„V návaznosti na moji žádost ze dne 28.1.2015, která byla doručena poskytovateli informací téhož dne, ve 
věci zveřejnění kritérií, podle kterých bylo provedeno vyúčtování dohod o provedení práce, žádám o doplnění 
informací ve věci evidence odpracovaných hodin níže uvedených zaměstnanců a o identifikaci osoby (osob), 
která/é prováděla/y kontrolu provedených činností v souladu s odpracovanými hodinami, a to v rámci dohod 
o provedení práce při zabezpečení přípravy a provedení voleb prezidenta 2013, voleb do EP a ZM v roce 
2014 u osob uvedených v následující tabulce: tabulka přiložena níže 
 

1. Žádám o zveřejnění kopií výkazů odpracovaných hodin po jednotlivých dnech u výše uvedených 
osob. (Včetně informace, kde a v jaké podobě je uložen výkaz odpracovaných hodin) 

2. Ve výše uvedené tabulce žádám u každého uvedeného pracovníka jmenovité vyplnění osoby 
odpovědné za kontrolu a schválení výkazu odpracovaných hodin dle jednotlivých voleb jmenovitě. 

3. Žádám o zveřejnění dohod provedení práce včetně podpisové doložky: Ing. Zdeněk Řeřábek. 
4. Kde jsou evidence o docházce uloženy 
5. Kdo stanovil hodinovou sazbu u osob uvedených v tabulce, která se výrazně liší a na základě 

jakých kritérií.“ 
 
 
 
 
K citovaným dotazům sděluje povinný subjekt následující. 
 
K prvnímu odstavci a k bodu 2: 
Přikládáme vyplněnou tabulku. K osobám uvedeným v tabulce je však nutno uvést, že se jedná o osoby 
zodpovědné za zhodnocení úkolu, nikoliv však za schvalování odpracovaných hodin. Odpracované hodiny 
u jednotlivých osob, se kterými byly dohody uzavřeny, byly vyhodnocovány předkladatelem návrhů na 
uzavření dohod o provedení práce tj. zodpovědnou osobou ze správního odboru. 
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K bodu 1 
Kopie výkazů odpracovaných hodin po jednotlivých dnech u uvedených osob z tabulky jsou 

okopírovány a přiloženy (viz Příloha č. 1). Veškeré tyto výkazy jsou uloženy na personálním 

odd. odboru KT a jsou uloženy v papírové podobě. Toto se týká ale pouze voleb do 

zastupitelstva obce. Tento způsob evidence byl zaveden v souladu s uvedením do provozu 

docházkového systému IKOS.  

U předešlých voleb nebyly pracovní výkazy vyplňovány. Evidenci u jednotlivých osob, se 
kterými byly uzavřeny DPP, si vždy sledovala osoba, která byla na dohodě uvedena jako 
přebírající daný úkol, na který byla dohoda uzavřena. Na správním odboru potom byl 
vedoucím odboru (= p. Suchopár u voleb na prezidenta a Ing. Kostík u voleb do EP) 
zpracován výkaz o počtu odpracovaných hodin, který byl vedoucím SO podepsán a předán 
dále ke zpracování na personální oddělení do mezd.  

 

V této souvislosti uvádíme, že dle ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2006 Sb. 
v platném znění (dále jen ,,zákoník práce‘‘), se na dohody o pracích konaných mimo 
pracovní poměr nevztahuje mj. právní úprava týkající se pracovní doby a doby odpočinku 
zaměstnanců, kteří jsou v pracovním poměru. Ta zahrnuje též povinnost vést evidenci 
pracovní doby ve smyslu ustanovení § 96 zákoníku práce. Proto je u DPP zjednodušená 
evidence pracovní doby pouze doporučena, nikoliv však nařízena. 

K bodu 3 

Dohoda o provedení práce na volby do zastupitelstva obce je předložena ve fotokopii (viz. 

Příloha č. 2), dle povinností vyplývajících ze zákona o ochraně osobních údajů, jsou však 

některá data začerněna. Na Váš dotaz uvádíme, že dohoda byla podepsána tehdejším 1. 

náměstkem primátora Ing. Miroslavem Jochem. Na zbývající volby, tedy do EP a na volbu 

prezidenta nebyla žádná dohoda s tajemníkem MM uzavřena. 
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K bodu 4 

Evidence o docházce k volbám do zastupitelstva obce jsou uloženy na personálním oddělení 

KT, taktéž shora uvedená evidence ke zbývajícím volbám (tj. tabulky s vyčíslenými částkami 

k výplatě na základě návrhů na uzavření DPP, včetně vlastních uzavřených a podepsaných 

DPP, včetně seznamů osob, kteří se na volbách budou podílet s popisem jejich jednotlivých 

činností, které byly obdrženy od SO) je uložena na personálním oddělení KT.  

K bodu 5 

Hodinové sazby pro jednotlivé osoby, se kterými se příslušné DPP uzavřely,  byly 

navrhovány správním odborem (vždy vedoucím odboru – u voleb na prezidenta p. 

Suchopárem, u ostatních voleb Ing. Kostíkem) na základě důležitosti, rozsahu a náročnosti 

prováděných činností, které byly předmětem konkrétních dohod. Tyto návrhy byly 

následně zkonzultovány ve spolupráci VO SO s tajemníkem MMČB. Po rozhodnutí o rozsahu 

počtu hodin a hodinových odměn, byly tyto předány zpět na SO, kde docházelo ke 

zpracování příslušných DPP. Sepsané dohody byly pak následně podepsány tajemníkem 

MMČB a prostřednictvím personálního oddělení předány příslušným osobám s tím, že 

jejich kopie zůstaly uloženy na personálním oddělení. 

 

 


