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Vážený pane magistře, 
 
 
povinný subjekt obdržel dne 18. 3. 2016 Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.,  

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). 

 

Na základě Vašeho požadavku Vám poskytujeme Vámi požadované informace. Níže v přehledné tabulce 

uvádíme, kterých školení, konferencí, či soutěží se účastnil JUDr. Tomáš Elis, tajemník úřadu, v letech 2010 

– 2016. Všechny uvedené akce byly v přímé souvislosti s výkonem jeho funkce tajemníka úřadu (viz § 110 

zákona o obcích – tajemník plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních 

předpisů vůči zaměstnancům zařazeným do obecního úřadu, tzn. je personálním šéfem, stanoví 

zaměstnancům platy, odměny, vydává vnitřní směrnice, zodpovídá za vzdělávání zaměstnanců atd.). 

 
 

Název akce Cena akce 
 

Vícedenní 
Ano - Ne 

 

 
Nocleh v 

nákladech 
Ano - Ne 

 
2010     

1) Zákoník práce v soudní praxi 5.010,- ano ne 

2) Praktická personalistika pro ÚSC 4.200,- ano ne 

3) Ukončení volebního období obcí 2010 1.290,- ne ne 

4) Odpovědnost úředníků obcí a krajů za 
škodu způsobenou při výkonu veřejné 
moci 

 
1.980,- 

 
ne 

 
ne 

5) Zákoník práce 1.680,- ne ne 

Váš dopis zn:       

Ze dne: 18. 3. 2016 

Naše značka: MMOP 44751/2016 / PERS 

Vyřizuje: Bc. Pavlína Majdanicsová 

Pracoviště: PERS 

Telefon: 553 756 452  

Fax: 553 756 141 

E-mail: pavlina.majdanicsova@opava-city.cz 

Datum: 18. 4. 2016 
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Úřední hodiny: PO: 8-11  12-17, ÚT: zavřeno, ST: 8-11  12-17,  ČT: 8-11  12-14,  PÁ: 8-11  12-14   
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6) Změny v odměňování zaměstnanců 
ÚSC 

2.388,- ne ne 

 
 
2011 

    

1) Odměňování zaměstnanců ve veřejné 
správě - aktuality a praxe 

4.990,- ano ne 

2) Zákoník práce v soudní praxi 5.200,- ano ne 

3) Aktuální problematika řízení 
městského/obecního úřadu 

2.400,- ano ne 

4) Dopady legislativních změn v územní 
veřejné správě 

2.600,- ano ne 

5) Změny, které přináší navrhovaná 
novela zákoníku práce 

3.386 ne ne 

 
 
2012 

    

1) Zákoník práce ve znění účinném od 1. 
1. 2012 

3.108,- ne ne 

2) Spory mezi zaměstnancem a 
zaměstnavatelem při rozvázání 
pracovního poměru 

 
2.610,- 

 
ne 

 
ne 

3) Komunikační a prezentační 
dovednosti 

hrazeno z 
projektu 

ano ano  

4) Novela Zákoníku práce 2.800,- ne ne 

5) Motivace zaměstnanců hrazeno z 
projektu 

ano ano 

6) Pracovněprávní vztahy ve VS 2.990,- ne  ne  

7) Manažerské vzdělávání a řízení 
lidských zdrojů 

hrazeno z 
projektu 

ano ano 

 
 
2013 

    

1) Zákoník práce po novelách 5.600,- ano ne 

2) Obce a nový občanský zákoník 4.827,- ano ano 

3) Odborná konference k pracovnímu 
právu 

2.287,- ne ne 

4) Konference Personalista a vzdělávání 
ve veřejné správě 

2.595,- ano ne 

5) Trestní odpovědnost osob jednajících 
při výkonu územní samosprávy a 
místní správy 

 
3.013,- 

 
ne 

 
ne 

6) Aktuální změny v pracovním právu 
2014 

2.712,- ne ne 

7) Firemní kultura a etický kodex hrazeno z 
projektu 

ano ano 

 
2014 

    

1) Kulatý stůl se soudci Nejvyššího 
soudu 

6.885,- ano ne 

2) Odměňování členů zastupitelstev ÚSC 990,- ne ne 
3) Konference "Personalistika a 

vzdělávání ve veřejné správě" 
5.990,- ano ne 

4) Ukončení a zahájení volebního období 
zastupitelstva obce 2014 

1.450,- ne ne 
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5) Nové pracovněprávní předpisy 3.255,- ne ne  

 
 
2015 

    

1) Organizační změny ve světle 
judikatury soudů 

7.248,- ano ne 

2)  
Soutěž „Manažer roku“ 

registrační 
poplatek 15.000,- 

 
ne 

 
ne 

3) Personalistika, právo a vzdělávání ve 
veřejné správě 

7.500,- ano ne 

4) Vytvoření a implementace 
personálního portálu pro potřeby 
zaměstnanců ve VS 

 
zdarma 

 
ne 

 
ne 

 
 
2016 

    

1) Pracovní doba, dovolená a překážky v 
práci 

5.990,- ano ne 

 
 
Pokud se p. tajemník JUDr. Tomáš Elis účastnil seminářů a konferencí zaměřených na pracovní právo, 

vzdělávání a odměňování, účastnila se těchto seminářů a konferencí zároveň Ing. Handlosová, vedoucí 

pers. a mzdového oddělení, a to z důvodu přímé zodpovědnosti za personální a mzdové vztahy 

zaměstnanců (zodpovídá za zpracování a správnost všech pracovněprávních dokumentů, které mu jako 

personálnímu šéfovi předkládá k podpisu, současně je jeho prvním zástupcem, pokud se týká personálních 

věcí, jelikož je nezbytné, aby byla zajištěna zastupitelnost), popř. rovněž  Bc. Majdanicsová, personalistka, 

která je zodpovědná za vzdělávání zaměstnanců. Pokud semináře přímo souvisely s pracovní náplní 

asistentky tajemníka, účastnila se jich spolu s ním pí Zahradníková. 

 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUDr. Tomáš Elis 
tajemník  
Magistrátu města Opavy 
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