Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:
Předmětem žádosti ze dne 12. 8. 2021 byl požadavek na poskytnutí následujících
informací:
1. Počet pracovníků vykonávajících působnost krajských úřadů podle
‒ zákona č. 183/2006
‒ zákona č. 184/2006
‒ zákona č. 416/2009
‒ a to také ve spojitosti se zákonem č. 500/2004 a zákonem č. 150/2002
v rozdělení na roky 2018, 2019, 2020 a 2021 a na:
A) počet pracovníků, kteří u vašeho úřadu pracovali nebo stále pracují a u
kterých je kvalifikačním předpokladem zkouška zvláštní odborné způsobilosti
pro územní plánování (dále jen ZOZ ÚP)
B) počet pracovníků, kteří u vašeho úřadu pracovali nebo stále pracují a u
kterých je kvalifikačním předpokladem zkouška zvláštní odborné způsobilosti
na úseku územního rozhodování a vyvlastnění (dále jen ZOZ SŘ)
2. Počet a výčet jednotlivých výběrových řízení, která byla v letech 2018, 2019,
2020 a 2021 v rozdělení na jednotlivé roky vypsána na obsazení pracovních
míst, pro které jsou kvalifikačním předpokladem výše uvedené zkoušky ZOZ,
počet uchazečů, kteří se přihlásili do těchto výběrových řízení a výsledek, zda
pracovní místa byla z těchto výběrových řízení obsazena nebo ne (informace
ve struktuře: VŘ číslo – počet uchazečů – místo obsazeno ANO/NE)
3. Počet stávajících pracovníků podle výše uvedených ZOZ zařazených do
jednotlivých platových tříd podle Katalogu prací ve veřejných službách a
správě s rozdělením na počet pracovníků s ZOZ ÚP a počet pracovníků se
ZOZ SŘ (informace ve struktuře: platová třída – ZOZ ÚP/ZOZ SŘ – počet
pracovníků)
Výše uvedená žádost byla dne 17. 9. 2021 upřesněna ve smyslu níže uvedeném:
K bodu 1. doplňujeme, že žádáme o poskytnutí počtu skutečně pracujících
zaměstnanců v jednotlivých letech (2018-2021 dle žádosti), nikoli počet
pracovních míst stanovený systemizací vašeho úřadu. Dále doplňujeme, že
žádáme o počet rozlišený podle skutečně pracujících zaměstnanců na úseku
stavebního řádu (bod 1.a žádosti) a územního plánování (bod 1.b žádosti) a
jejichž výkon činnosti správního orgánu je podmíněn zkouškou odborné
způsobilosti a to ať zkouškou již disponují nebo se na ni připravují a jsou/byli
v období 18 měsíců od nástupu na pracovní místo, kde je zkouškou ZOZ
v uvedených oborech výkon práce podmíněn.
K bodu 3. žádosti doplňujeme s odkazem na doplnění výše k bodu 1., že
žádáme o poskytnutí počtu skutečně pracujících zaměstnanců, na
zmíněných úsecích rozlišených podle jejich skutečného zařazení do

platových tříd v letech 2018-2021, nikoliv počet pracovních míst stanovený
systemizací vašeho úřadu.

Poskytnutá informace:
Žadateli byla zaslána tabulka obsahující požadované informace.
Informaci zpracoval:
Dne 30. 9. 2021, Mgr. Michal Novák, odbor majetkový, právní a správních činností,
oddělení právní.
Počet listů: 1
Počet příloh: 1
Počet listů/svazků příloh: 1

