
 
Magistrát města České Budějovice 

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

 

Dotazy týkající se přijímání uchazečů o zaměstnání a výběrových řízení na obsazení míst pro 

jejichž výkon je podmínkou ZOZ

 

„1. Kolik vedoucích odborů Magistrátu města České Budějovice je v současné době „pověřeno funkcí 

vedoucího odboru“- myšleno u odborů, kde vedoucí není jmenován jmenovitě? 

2. Na základě jakého právního titulu bylo provedeno „pověření“ – i několikaleté, podle jakého právního 

předpisu? 

3. Uveďte kvalifikovaný důvod, proč nejsou na neobsazená místa vedoucích odborů vypsána výběrová řízení 

a funkce nejsou řádně obsazena (například: vedoucí odboru kancelář tajemníka, vedoucí správního odboru, 

vedoucí odboru sociálních věcí, vedoucí odboru hlavního architekta)? 

4. Kolik bylo za rok 2014 propuštěno zaměstnanců z pozic kde je nutné pro výkon funkce splnit podmínku 

získání zvláštní odborné způsobilosti (dále jen ZOZ). 

5. Kolik pracovníků s platnou ZOZ bylo za rok 2014 přeřazeno na jiné pracoviště, kde ZOZ v oboru 

neuplatní? 

6. Jaké náklady hradil Magistrát města České Budějovice za účast zaměstnanců v souvislosti se získáním 

ZOZ za rok 2014? 

7. Kolik bylo za rok 2014 vypsáno výběrových řízení na obsazení míst, pro jejichž výkon je podmínkou získat 

ZOZ. 

8. Kolik se přihlásilo uchazečů s platnou ZOZ. 

9. Kolik uchazečů s platnou ZOZ bylo přijato. 

10. Uveďte seznam osob přijatých v roce 2014, na které se vztahuje povinnost podle § 21 odst. 5 zákona č. 

312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zák. v platném znění. 

V seznamu uveďte jméno, datum začátku výkonu funkce pro níž je úředník povinen prokázat zvláštní 

odbornou způsobilost k výkonu správních činností stanovených prováděcím právním předpisem, datum kdy 

byl úředník přihlášen k výkonu zkoušky a datum kdy zkoušku vykonal. 

11. Správní činnosti stanovené prováděcím právním předpisem zajišťuje územní samosprávný celek 

prostřednictvím úředníků, kteří prokázali zvláštní odbornou způsobilost. Výjimečně tyto činnosti může 

vykonávat i úředník, který nemá zvláštní odbornou způsobilost. Jaký byl výjimečný důvod pro to, aby 

vykonával správní řízení bez odborné způsobilosti pan Bc. Jaroslav Bednář. Uveďte datum, od kdy činnost 

vykonával, kdy byla splněna povinnost zaměstnavatele podle § 21 odst. 5 zák. 312/2002. Kdy jmenovaný 

ukončil vstupní vzdělávání a prokázal je osvědčením vydaným vzdělávací institucí, která vstupní vzdělání 

pořádala? Případně na základě jakých podkladů se na jmenovaného vztahuje výjimka podle § 33 zákona 

312/2002Sb. 

12. U každého bodu prosím uveďte kdo je odpovědný za bod, k němuž je dotaz veden? 

 

 

 



 

 

 

K citovaným dotazům sděluje povinný subjekt následující. 

 

K bodu 1. 

V současné době jsou vedením odboru pověření 3 zaměstnanci povinného subjektu. 

 

K bodu 2. 

K pověření jednotlivých zaměstnanců došlo v souladu s účinnou legislativou, resp. se zákonem č. 262/2006 

Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

K bodu 3. 

Vzhledem ke skutečnosti, že dikce zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů výslovně nezakazuje možnost dočasného pověření 

řízením (tedy bez uskutečněného výběrového řízení), byla tato možnost, v souladu s organizačním řádem 

povinného subjektu, využita. 

 

K bodu 4. 

V roce 2014 byl pracovní poměr, na pozicích u nichž je k výkonu nutná zvláštní odborná způsobilost (dále 

jen „ZOZ“), ukončen se dvěma zaměstnanci. 

 

K bodu 5. 

Na pozici kde nevyužije získanou ZOZ byla v roce 2014 přeřazena pouze jedna pracovnice povinného 

subjektu. 

 

K bodu 6. 

Povinný subjekt uhradil za rok 2014 v souvislosti s účastí zaměstnanců na ZOZ částku Kč 332.410,-, ve které 

jsou obsaženy veškeré náklady včetně ubytovacích služeb. 

 

K bodu 7. 

Výběrových řízení, na pozice u kterých je podmínkou výkonu získat ZOZ, bylo v roce 2014 celkem 25. 

 

 



 

 

K bodu 8. 

Tato informace není povinnému subjektu známa, jelikož v případě neúspěšných uchazečů jsou osobní 

materiály z výběrového řízení na žádost vraceny poštou, případně si je uchazeči osobně vyzvedávají na 

personálním oddělení. Po uplynutí lhůty 3 měsíců jsou materiály skartovány a je ponechána vždy pouze 

vlastní přihláška vítězného kandidáta včetně osobních materiálů. Zpětně tedy nelze dovodit, kdo z uchazečů 

disponoval certifikátem ZOZ. 

 

K bodu 9. 

Celkem bylo v roce 2014 přijato 13 uchazečů, kteří měli k době vykonání výběrového řízení platnou ZOZ 

vhodnou na příslušnou pozici. 

 

K bodu 10. 

V roce 2014 byli dle specifikace v žádosti přijati tito uchazeči:  

Jméno, příjmení, titul Datum 

počátku 

výkonu fce 

Termín 

přihlášení na 

ZOZ 

Datum vykonání 

zkoušky ZOZ 

Eliška Švarcová Ing. 13.1.2014 29.7.20141  

Martina Warischová 21.1.2014 23.6.2014 4.12.2014 

Martina Ramešová Ing. 28.1.2014 23.6.2014 4.12.2014 

Ladislava Lišková Ing. 10.2.2014 25.7.2014 11.11.2014 

Adam Hlaváč Ing. 18.2.2014 23.6.2014  

Jana Petrášková Bc. 17.3.2014 1.9.2014  

Erika Křížová Bc. 17.3.2014 uznáno vzděl. -- 

Markéta Vondrášková Mgr. 24.3.2014 uznáno vzděl. -- 

Marcela Slipková Bc. 1.4.2014 uznáno vzděl. -- 

Gabriela Břečková Bc. 1.4.2014 uznáno vzděl. -- 

Lenka Šabacká Bc. 1.4.2014 uznáno vzděl. -- 

Marcela Lokvencová Ing. 22.4.2014 29.7.2014 */  

Magdalena Urbanová Mgr. 1.5.2014 uznáno vzděl.  

Vladimír Dolejšek ing.arch. 1.6.2014 15.9.2014  

Pavel René Robausch 11.6.2014 23.9.2014  

Miroslava Vincíková Ing. 25.8.2014 24.11.2014  

Jiří Zaviačič Bc. 1.9.2014 uznáno vzděl.         -- 

Hana Lahodná Dvořáková 15.9.2014   

Jaroslava Kubešová Mgr. 22.9.2014   

Martina Matoušová Bc. 24.9.2014   

Václav Vašek Ing. 8.10.2014   

Eva Pařízková Ing. 1.11.2014   

Marek Bradáč 18.11.2014   

Michaela Funková Ing. 18.11.2014   

Petra Matoušková Mgr. 20.11.2014   

                                                           
1 dosud nebyl ČVUT stanoven termín, jinde nelze tuto speciální ZOZ vykonat. 

 

 



 

 
K bodu 11. 

Pan Bc. Jaroslav Bednář vykonával správní činnost, v souladu s § 21 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb., o 

úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to 

od nástupu k povinnému subjektu dne 01.12.2013. Uchazeč byl přijat na dobu určitou jako zástup za 

zaměstnankyni čerpající rodičovskou dovolenou, kdy v důsledku této skutečnosti a ekonomické úspory bylo 

přistoupeno k výkonu činnosti bez ZOZ. K následnému přihlášení na ZOZ ke dni 09.06.2014 došlo až po 

podání přihlášky jmenovaného do výběrového řízení na dobu neurčitou. Vstupní vzdělání ukončil jmenovaný 

ke dni 17.04.2014. 

 

K bodu 12. 

Podklady k bodům 1. – 4. byly poskytnuty odborem kancelář tajemníka, 

Podklady k bodům 5. – 10. byly poskytnuty personálním oddělením, 

Na bodu 11. spolupracovaly dva výše uvedené odbory. 

 

 


