
 
From:  
Sent: Monday, September 12, 2016 4:44 PM 
To: Pošta; Majdanicsová Pavlína 
Subject: dotaz k výběrovému řízení / žádost o informaci podle zák. č. 106/1999 Sb. 
 
Magistrát města Opavy 
personální oddělení 
paní Pavlína Majdanicsová 
 
Vážená paní, 
 
jsem uchazečkou o zaměstnání evidovanou na Úřadu práce v Opavě, od něhož jsem obdržela tip na 
výběrové řízení č. 15/2016 na místo referenta odboru rozvoje města a strategického plánování 
MMOp.  
Přestože nesplňuji ani jedno výběrové kritérium a sama bych si nedovolila se o místo ucházet, nechci 
Úřadu práce zavdat důvod se domnívat, že se vyhýbám práci, a proto si Vás dovoluji zdvořile požádat 
o sdělení, zda – s ohledem na údaje uvedené v mém profesním životopise (viz příloha) má vůbec 
smysl podávat si přihlášku do výběrového řízení. 
 
Předem Vám děkuji za Váš názor reflektující Vaše pracovní zkušenosti z předchozích výběrových 
řízení. 
 
 
Současně žádám o poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999 Sb.,  

1) kolik přihlášek bylo podáno na uvedené VŘ ke dni 12. 9. 2016 a kolik z přihlášených uchazečů 
splňuje některé (prosím uvést kolik) ze stanovených výběrových kritérií „obligatorních“ (dobrá 
znalost AJ) i „zvýhodňujících“ (a – g) 

a) VŠ vzdělání ekonomického směru 
b) velmi dobrá orientace v oblasti dotačních prgramů EU (zejména Strukturální fondy EU) 
c) praxe ve veřejné správě 
d) praxe v oblasti dotačních a grantových programů podpory regionálního rozvoje obcí 
e) doložitelná zkušenost s dotačním managementem  
f) doložitelná zkušenost s tvorbou strategických dokumentů 
g) konkrétní zkušenosti s prezentacemi veřejnosti. 

 
2) a současně žádám o informaci, jak bude při VŘ zjišťována a ověřována „velmi dobrá znalost 

práce na PC“ . 
 
S pozdravem 
PhDr.  
nar.  
Xxxxxx xxx, 747 xx  
adresa k doručování: xxxxxxxxxxvxxxxxx 
xxxxxx - datová schránka fyzické osoby  
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