Magistrát města České Budějovice
Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
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 23. 5. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informací týkajících se
zastupování statutárního města České Budějovice JUDr. Jaromírem Toufarem coby obecným zmocněncem,
doplněnou a upřesněnou dne 7. 6. 2016.
K uvedené žádosti povinný subjekt sděluje, že JUDr. Jaromír Toufar je zaměstnancem společnosti SPRÁVA
DOMŮ s.r.o. Tato společnost byla založena v roce 1997 za účelem zabezpečování správy domovního a
bytového fondu ve vlastnictví statutárního města České Budějovice, přičemž město je jejím jediným
společníkem a vlastníkem. V rámci své činnosti SPRÁVA DOMŮ s.r.o. mimo jiné také zastupuje statutární
město České Budějovice v řízeních před soudy, a to ve věcech týkajících se spravovaného majetku (zejm.
výpovědi nájemních smluv, vymáhání dlužného nájemného apod.). Jednal-li JUDr. Jaromír Toufar před
soudy ve věcech týkajících se správy nemovitostí ve vlastnictví města, činil tak především jako pověřený
zaměstnanec společnosti SPRÁVA DOMŮ s.r.o., která má k zastupování města v daných věcech generální
plnou moc. Mimo to JUDr. Toufar v několika případech zastupoval město jako obecný zmocněnec na základě
plné moci udělené mu statutárním městem České Budějovice. Od roku 2005 bylo v archivu statutárního
města České Budějovice dohledáno celkem pět takových případů. Informace za dřívější období povinný
subjekt nemá k dispozici, neboť příslušné dokumenty již prošly skartačním řízením. Vzhledem k tomu, že se
nejednalo o veřejnou zakázku ve smyslu zákona o veřejných zakázkách, výběrové řízení nebylo konáno. Jako
obecný zmocněnec JUDr. Toufar nepobíral žádnou zvláštní odměnu mimo jeho standardní pracovněprávní
odměňování.
Ve věci vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 15 C 329/2011 jsou orgány města
samozřejmě průběžně informovány. Zpráva o stavu věci byla předkládána také radě města, která svým
usnesením rozhodovala o dalším postupu, případně je věc řešena s příslušným náměstkem.

