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Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Dne 11. 8. 2020 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaše 4 žádosti o informace podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 10. 8. 2020, v nichž
požadujete poskytnutí následujících informací:
Žádostč.1:
1.JakábylaprofesníkariéraJUDr.PavlínyMatulové,právníkaodboruregionálníhorozvoje,územníhoplánování
astavebníhořádu,předjejímnástupemnaKrajskýúřad(dálejenKU),počínajeukončenímstudiajmenované?
2.NajakéškolezískalaJUDr.Matulovádiplom?
3.JakédalšívzděláníJUDr.Matulovápřípadněabsolvovala?
4.OdkdyvykonáváJUDr.Matulováfunkciajakákonkrétnípracovnínáplňzjejíhozařazenívyplývá?
5.JakájevýšemzdyaodměnpaníJUDr.Matulové,vyplacenýchodr.2017dosoučasnosti?
6.Kdojejejímpřímýmnadřízeným?
Žádostč.2:
1.JakábylaprofesníkariéraIng. ViktoraTomšíka,vedoucíhooddělenístavebníhořáduodboruregionálního
rozvoje,územníhoplánováníastavebníhořádupředjehonástupemnaKrajskýúřad(dálejenKU),počínaje
ukončenímstudiajmenovaného?
2.NajakéškolezískalIng.Tomšíkdiplomajakáodbornostbylapředmětemjehostudia?
3.JakédalšívzděláníIng.Tomšíkabsolvoval,abymohlsvojifunkcivykonávat?
4. Od kdy vykonává Ing. Tomšík funkci vedoucího oddělení stavebního řádu odboru regionálního rozvoje,
územníhoplánováníastavebníhořáduKÚajakákonkrétnípracovnínáplňzjehozařazenívyplývá?
5.JakájevýšemzdyaodměnIng.Tomšíkavyplacenýchodr.2017?
6.Kdojejehopřímýmnadřízeným?
7.Kolikpodánívýšejmenovanýzpracovalvlétech2017,2018,2019,2020.Kolikztěchtopodánívypracoval
vřádnémtermínuaukolikazákonnýtermíndodržennebyl?
8.Pokudvýšejmenovanýnepracovalřádně,jakýmzpůsobemakýmbylsankcionován?
9.JepovinnostíIng.Tomšíka,jakopracovníkaodvolacíhoorgánuvestavebnímřízení,abysedostavilkmístnímu
šetření?
10. Pokud ne, je jeho povinností zabezpečit, aby tak učinila jiná osoba? Pokud ano, kterou osobu k účasti
prohlídkypověřujeajakoutentopracovníkvykonávánaKUJčKfunkciajakémusímítvzdělání?
11.Kolikjeodr.2017známopřípadů,kdyIng.Tomšík,jakopracovníkodvolacíhoorgánukonstatuje,žese
prvoinstančníSÚdopustilnečinnostianepostupovalpodlepříslušnéhozákonaanevyvodilztaktoflagrantních
porušenípracovníchpovinnostíprotitomutoúřadudůsledky?
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12. V kolika případech, které od r. 2017 do současnosti vypracoval, reagoval Ing. Tomšík na žádost o ochranu
proti nečinnosti prvoinstančního SÚ – porušení povinnosti učinit úkon nebo vydat rozhodnutí v zákonem
stanovené lhůtě až po 3 měsících?
Žádost č. 3:
1. Jaká byla profesní kariéra pana Ing. Josefa Chmela, referenta odboru regionálního rozvoje, územního
plánování, stavebního řádu a investic před jeho nástupem na Krajský úřad (dále jen KU), počínaje ukončením
studia jmenovaného?
2. Na jaké škole získal Ing. Chmel diplom a jaká odbornost byla předmětem jeho studia?
3. Jaké další vzdělání případně Ing. Chmel absolvoval, aby mohl svoji funkci vykonávat?
4. Od kdy vykonává Ing. Chmel funkci referenta odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního
řádu a investic KÚ a jaká konkrétní pracovní náplň z jeho zařazení vyplývá?
5. Jaká je výše mzdy a odměn Ing. Chmela vyplacených od r. 2017?
6. Kdo je jeho přímým nadřízeným?
7. Kolik podání výše jmenovaný zpracoval v létech 2017, 2018, 2019, 2020. Kolik z těchto podání vypracoval
v řádném termínu a u kolika zákonný termín dodržen nebyl?
8. Pokud si výše jmenovaný referent neplnil své pracovní povinnosti řádně, jakým způsobem a kým byl
sankcionován?
9. Je povinností Ing. Chmela, jako pracovníka odvolacího orgánu ve stavebním řízení, aby se dostavil k místnímu
šetření?
10. Pokud ne, je jeho povinností zabezpečit, aby tak učinila jiná osoba? Pokud ano, kterou osobu k účasti
prohlídky pověřuje a jakou tento pracovník vykonává na KU funkci a jaké musí mít vzdělání?
11. Kolik je od r. 2017 do současnosti známo případů, kdy Ing. Chmel jako pracovník odvolacího orgánu
konstatuje, že se prvoinstanční SU dopustil nečinnosti a nepostupoval podle příslušného zákona a nevyvodil
z takto flagrantních porušení pracovních povinností proti tomuto úřadu důsledky?
12. V kolika případech, které od r. 2017 do současnosti vypracoval, reagoval Ing. Chmel na žádost o ochranu
proti nečinnosti prvoinstančního SÚ – porušení povinnosti učinit úkon nebo vydat rozhodnutí v zákonem
stanovené lhůtě až po 3 měsících?
Žádost č. 4:
1. Jaká byla profesní kariéra Ing. Luboše Průchy, vedoucího odboru regionálního rozvoje, územního plánování,
stavebního řádu a investic před jeho nástupem na Krajský úřad (dále jen KU), počínaje ukončením studia
jmenovaného?
2. Na jaké škole získal Ing. Průcha diplom a jaká odbornost byla předmětem jeho studia?
3. Jaké další vzdělání případně Ing. Průcha absolvoval, aby mohl svoji funkci vykonávat?
4. Od kdy vykonává Ing. Průcha funkci, vedoucího odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního
řádu a investic KÚ a jaká konkrétní pracovní náplň z jeho zařazení vyplývá?
5. Jaká je výše mzdy a odměn Ing. Průchy vyplacených od r. 2015?
6. Kdo je jeho přímým nadřízeným?
7. Kolik podání výše jmenovaný zpracoval v létech 2017, 2018. 2019, 2020. Kolik z těchto podání vypracoval
v řádném termínu a u kolika zákonný termín dodržen nebyl?
8. Pokud Ing. Průcha nepracoval řádně, jakým způsobem a kým byl sankcionován?
9. Je povinností Ing. Průchy, jako pracovníka odvolacího orgánu ve stavebním řízení, aby se dostavil k místnímu
šetření?
10. Pokud ne, je jeho povinností zabezpečit, aby tak učinila jiná osoba? Pokud ano, kterou osobu k účasti
prohlídky pověřuje a jakou tento pracovník vykonává na KÚ funkci a jaké musí mít vzdělání?
11. Kolik je od r. 2017 známo případů, kdy Ing. Průcha, jako odvolací orgán konstatuje, že se prvoinstanční SÚ
dopustil nečinnosti, nereagoval v zákonem stanovené lhůtě nebo nepostupoval podle příslušného zákona
a nevyvodil z takto flagrantních porušení pracovních povinností proti tomuto úřadu důsledky?
12. V kolika případech od r. 2017 do současnosti reagoval odbor, který Ing. Průcha řídí, na žádost o ochranu
proti nečinnosti prvoinstančního SÚ – porušení povinnosti učinit úkon nebo vydat rozhodnutí v zákonem
stanovené lhůtě až no 3 měsících?
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K výše uvedeným žádostem Vám sdělujeme následující:
ad žádost č. 1:
1. Profesní kariéra před nástupem na KÚ:
1987 – 1989 Oblastní státní meliorační správa – referent investiční výstavby
1989 – 1990 Zemědělské zásobování a nákup J. Hradec – právník
1991 – 1995 Státní statek Třeboň – právník
1997 – 2008 Město Český Krumlov – právník
2. Diplom získala na: Karlova Univerzita, Právnická fakulta, obor právo (tit. JUDr.)
3. Další absolvované vzdělání: vstupní vzdělávání úředníků; účast na řadě prezenčních kurzů či seminářů v rámci
zastávané agendy.
4. Funkci právníka vykonává na KÚ JčK od 1. 8. 2008.
Pracovní náplň týkající se přenesené působnosti zahrnuje vykonávání dílčích legislativních prací, právní činnosti
a právní poradenství v oboru služby správních úřadů nebo územních samosprávných celků; zajišťování právní
činnosti v územní působnosti Jihočeského kraje (zákon o veřejných zakázkách, koncesní zákon, stavební zákon,
správní řád, legislativa EU); zastupování Jihočeského kraje před soudem v řízení ve věcech náležejících do
funkční působnosti odboru.
5. Sdělení ohledně výše mezd a odměn od roku 2017: dotčená osoba nedala souhlas se zveřejněním této
informace.
6. Přímým nadřízeným: Ing. Luboš Průcha, vedoucí odboru regionálního rozvoje, územního plánování a
stavebního řádu.
ad žádost č. 2:
1. Profesní kariéra před nástupem na KÚ:
1974 – 1975 Stavocentral – vedoucí stav. Přípravy
1976 – 1997 ONV-Okresní úřad Č. Budějovice – vedoucí správních činností
1998 – 2000 MMR – vedoucí regionálních pracovišť
2. Diplom získal na: ČVUT Praha, Stavební fakulta, obor pozemní stavby, poté ochrana a tvorba ŹP (tit. Ing.)
3. Další absolvované vzdělání: zkouška zvláštní odborné způsobilosti „K“-Územní rozhodování a rozhodování na
úseku stavebního řádu a vyvlastnění; vzdělávání vedoucích úředníků; účast na řadě prezenčních kurzů či
seminářů v rámci zastávané agendy.
4. Funkci vedoucího oddělení územního plánování a stavebního řádu vykonával od 1. 6. 2001, od 1. 1. 2006
vykonával funkci vedoucího oddělení stavebního řádu (ukončení prac. poměru k 30. 11. 2019).
Pracovní náplň týkající se přenesené působnosti zahrnuje vykonávání koordinace a usměrňování výkonu
stavebního úřadu v působnosti kraje; zabezpečuje a koordinuje jednotný postup v činnosti stavebních úřadů a
územního plánování v pověřených obcích; koordinuje prošetřování a vyřizování oznámení, podnětů, petic a
stížností občanů, organizací, sdružení i podnětů orgánů státní správy, směřující proti řešení otázek obsažených
v územně plánovací dokumentaci a na postupy a rozhodování na úseku stavebně správním; vykonává státní
stavební dohled; řeší připomínky, náměty a stížnosti občanů i organizací postoupené vedoucím odboru;
iniciativně navrhuje způsoby řešení nových otázek a problémů v rámci Jihočeského kraje na svěřeném úseku;
zpracovává podklady pro různá opatření, vyhlášky, rozhodnutí odboru atd.; provádí všechny základní
administrativní úkony související se svěřenou agendou.
5. Sdělení ohledně výše mezd a odměn od roku 2017: dotčená osoba nedala souhlas se zveřejněním této
informace.
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6. Přímým nadřízeným: Ing. Luboš Průcha, vedoucí odboru regionálního rozvoje, územního plánování a
stavebního řádu.
7. Z důvodu, že Ing. Tomšík již není pracovníkem Krajského úřadu, je odmítnuto poskytnout tyto informace.
8. Plnění povinností zaměstnance: zaměstnanec za dobu svého působení u Jihočeského kraje neobdržel žádné
písemné výtky, za které by byl sankcionován.
9. Z důvodu, že Ing. Tomšík již není pracovníkem Krajského úřadu, je odmítnuto poskytnout tyto informace.
10. Z důvodu, že Ing. Tomšík již není pracovníkem Krajského úřadu, je odmítnuto poskytnout tyto informace.
11. Z důvodu, že Ing. Tomšík již není pracovníkem Krajského úřadu, je odmítnuto poskytnout tyto informace.
12. Z důvodu, že Ing. Tomšík již není pracovníkem Krajského úřadu, je odmítnuto poskytnout tyto informace.
ad žádost č. 3:
1. Profesní kariéra před nástupem na KÚ:
1990 – 1995 ČVUT Praha – technický pracovník + pedagog
1995 – 1999 OSVČ – inženýrská činnost (investiční výstavba)
1997 – 1998 VOŠ České Budějovice – externí učitel stavebních předmětů
1998 – 2009 SŠ obchodu, služeb a podnikání a VOŠ – učitel odborných předmětů
2002 – 2009 SŠ obchodu, služeb a podnikání a VOŠ – garant oboru správa a samospráva ve školství
2008 – 2009 SŠ obchodu, služeb a podnikání a VOŠ – zástupce ředitele technické větve VOŠ
2000 – 2001 SPŠ Č. Budějovice – externí učitel
2006 – 2007 VOŠ České Budějovice – projekt MATEO
2. Diplom získal na:

ČVUT Praha, Stavební fakulta, obor pozemní stavby (tit. Ing.).

JčU, Pedagogická fakulta – doplňkové studium učitel odbr. předmětů;
Sdružení škol vyššího studia CASPHE, MŠMT – učitel VOŠ
3. Další absolvované vzdělání: zkouška zvláštní odborné způsobilosti „K“-Územní rozhodování a rozhodování na
úseku stavebního řádu a vyvlastnění; vstupní vzdělávání úředníků; účast na řadě prezenčních kurzů či seminářů
v rámci zastávané agendy.
4. Funkci referenta na úseku stavebního řádu – dozor vykonává od 1. 7. 2009.
Pracovní náplň týkající se přenesené působnosti zahrnuje vykonávání koordinace výkonu stavebního úřadu v
působnosti kraje; zajišťuje nápravy nesprávných a nezákonných rozhodnutí vydaných správními úřady nižšího
stupně; prošetřuje způsoby vyřízení stížností proti postupu správního orgánu; zajišťuje činnosti na úseku
stavebního řádu příslušející II. stupňovému orgánu na území Jihočeského kraje; vykonává činnosti týkající se
vyřizování podnětů, stížností, přezkoumávání rozhodnutí v odvolacím řízení, přezkumném řízení, obnovy řízení
atd.; kontroluje výkon státní správy na úseku stavebně správním u podřízených stavebních úřadů v působnosti
Jihočeského kraje; provádí dozorovou a kontrolní činnost v oblasti stavebně správní u podřízených stavebních
úřadů; vykonává státní dozor ve věcech stavebního řádu; vede přehledně svěřenou agendu a příslušnou
dokumentaci.
5. Sdělení ohledně výše mezd a odměn od roku 2017: dotčená osoba nedala souhlas se zveřejněním této
informace.
6. Přímým nadřízeným jmenovaného je v současnosti Ing. Jaroslav Hodina, vedoucí odd. stavebního řádu OREG
7. Počty zpracovaných podání (jedná se pouze o evidovaná podání – podání, podněty, stížnosti, odvolání
a žádosti), tedy nikoliv např. elektronická podání, která přijdou prostřednictvím emailu, nesplňují náležitosti §
37 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v relevantním znění (dále jen „správní řád“), a zodpovězeny jsou
pracovníkem OREG rovněž pouze emailem.
rok 2017……….22 (v 1 případě nebyla zákonná lhůta dodržena)
rok 2018……….29 (v 9 případech nebyla zákonná lhůta dodržena)
rok 2019……….24 (ve 14 případech nebyla zákonná lhůta dodržena)
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rok 2020……….22 (ve 13 případech nebyla zákonná lhůta dodržena)

Nicméně k těmto údajům je zapotřebí podotknout, že samotné počty, bez uvedení důvodů, proč nebyla lhůta
dodržena, jsou značně zkreslující.
8. Pracovní výkon, tj. počet vyřízených podání má vliv na výši odměn; u jmenovaného došlo v minulosti ke
snížení prémií, resp. odebrání mimořádných prémií v případě, kdy odd. stavebního řádu z důvodu trvané
neobsazenosti pracovních míst tyto prémie obdrželo.
9. Odvolací orgán nevede stavební řízení, výjimkou by byl pouze případ, pokud by si vedení takového řízení sám
atrahoval dle § 80 odst. 4 písm. b) správního řádu) popř. jde-li o opatření či stavbu dle § 13 odst. 4 zák.
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební
zákon“), resp. § 13 odst. 6 tohoto zákona ve znění do 31. 12. 2017, či pokud by si tuto pravomoc vyhradil dle
§ 17 stavebního zákona. Nicméně Ing. Josef Chmel žádné takové řízení, coby oprávněná úřední osoba nikdy
nevedl (ostatně v letech 2017 – 2020 situace, aby OREG projednával povolení nějaké stavby ve stavebním řízení
ani nenastala).
10. Vzhledem k odpovědi na bod 9, situace popisovaná v tomto bodě, nemohla nenastat. Pouze pro úplnost
doplňuji, že pokud oprávněná úřední osoba, určená pro vedení stavební řízení, nařídí v jeho průběhu ústní
jednání, které spojí s ohledáním na místě (nařízení takového jednání není pro stavební řízení v každém případě
povinné), pak se samozřejmě tohoto jednání účastní.
11. Není znám žádný případ.
12. Ve 2 případech.
ad žádost č. 4:
1. Profesní kariéra před nástupem na KÚ:
1999 – 2001 JčU České Budějovice, Zemědělská fakulta – odborné práce v rámci doktorandského studia
2. Diplom získal na: JčU České Budějovice, Zemědělská fakulta, obor manažerské poradenství (tit. Ing.).
3. Další absolvované vzdělání: zkouška zvláštní odborné způsobilosti „K“-Územní rozhodování a rozhodování na
úseku stavebního řádu a vyvlastnění; vzdělávání vedoucích úředníků; účast na řadě prezenčních kurzů či
seminářů v rámci zastávané agendy;
4. Funkci vedoucího odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investice vykonával
od 1. 4. 2017; od 1. 1. 2018 došlo ke změně názvu odboru na odbor regionálního rozvoje, územního plánování
a stavebního řádu.
Pracovní náplň týkající se přenesené působnosti zahrnuje řízení dozoru nad výkonem samostatné a přenesené
působnosti obcí ve správním obvodu kraje; řídí metodickou činnost pro obce ve správním obvodu kraje pro
výkon státní správy; řídí výkon přenesené působnosti na úseku územního řízení a stavebního řádu; řídí nápravu
nesprávných opatření obce vydaných v přenesené působnosti na úseku územního řízení a stavebního řádu;
vypracovává návrhy řešení rozporů, ke kterým došlo při projednávání územně plánovací dokumentace a v
řízeních podle stavebního zákona a rozhoduje o nich ve smyslu § 136 stavebního zákona; řídí, sjednocuje a
kontroluje výkon státní správy prováděný dle stavebního zákona; metodicky řídí stavební úřady měst a obcí;
vypracovává příslušná stanoviska k podnětům, stížnostem a podáním směřujícím proti činnosti oddělení
územního plánu a stavebního řádu, které jsou vyřizovány na úrovni ústředních orgánů státní správy;
spolupracuje s ústředním orgánem státní správy na úseku územního plánování a stavebního řádu při tvorbě
právních předpisů; řídí vydávání souhlasů k uzavření dohody mezi obcí, která je stavebním úřadem s jinou obcí,
pro níž bude vykonávat tuto působnost.
5. Sdělení ohledně výše mezd a odměn od roku 2017: dotčená osoba nedala souhlas se zveřejněním této
informace;
6. Přímým nadřízeným: JUDr. Milan Kučera, PhD., ředitel KÚ JčK
7. Ing. Průcha je vedoucí odboru a nebyl určen jako oprávněná úřední osoba, tudíž žádná podání neřešil.
8. Plnění povinností zaměstnance: zaměstnanec za dobu svého působení u Jihočeského kraje neobdržel žádné
písemné výtky, za které by byl sankcionován;
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9. Ing. Průcha je vedoucí odboru a nebyl určen jako oprávněná úřední osoba, tudíž žádná podání neřešil.
10. Ing. Průcha je vedoucí odboru a nebyl určen jako oprávněná úřední osoba, tudíž žádná podání neřešil.
11. Ing. Průcha je vedoucí odboru a nebyl určen jako oprávněná úřední osoba, tudíž žádná podání neřešil.
12. Ve jmenovaném časovém horizontu evidujeme 4 takové případy - Nicméně k těmto údajům je zapotřebí
podotknout, že samotné počty, bez uvedení důvodů, proč nebyla lhůta dodržena, jsou značně zkreslující.
S pozdravem
Mgr. Petr Soukup
vedoucí odboru

v z. Ing. Zdeňka Pandulová
vedoucí oddělení
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