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Vyřízení stížnosti dle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“) 
poskytnutím požadovaných informací dle § 16. odst. 5 zákona. 
 
Vážená paní doktorko, 
 
povinný subjekt obdržel dne 27. 9. 2016 přípis označený jako 1) Stížnost podle ustanovení § 16a) zákona  

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)  

a 2) Žádost o informaci podle zákona, která bude vyřízená samostatně. 

Na základě Vašeho požadavku Vám tímto poskytujeme požadované informace, které se týkají první části 

přípisu označené jako Stížnost podle ustanovení § 16a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů a to ve lhůtě do 7 dnů od obdržení stížnosti dle § 16, odst. 5 

zákona.   

 
Otázka č. 1 stížnosti: 
 

 
Odpověď na otázku č. 1 stížnosti: 
 
Váš dotaz se týkal výběrového řízení na pracovní místo „referent/ka odboru rozvoje města a strategického 

plánování MMO“ na dobu určitou uveřejněného na stránkách úřadu práce www.portal.mpsv.cz pod  

č. 15/2016 a na www.opava-city.cz pod č. 531/16. Pod těmito čísly bylo zveřejněno pouze jedno jediné 

výběrové řízení, proto považujeme naši odpověď za srozumitelnou a velmi snadno rozklíčovatelnou. 

 
 
 
 
 
 

Váš dopis zn:       

Ze dne:       

Naše značka:  

Vyřizuje: Bc. Pavlína Majdanicsová 

Pracoviště: personální a mzdové oddělení 

Telefon: 553 756 452  

Fax: 553 756 141 

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

Datum: 03.10.2016 

 

Kontaktní údaje: tel.: +420 553 756 111, fax: +420 553 756 141, e-mail: info@opava-city.cz, http://www.opava-city.cz  
Úřední hodiny: PO: 8-11  12-17, ÚT: zavřeno, ST: 8-11  12-17,  ČT: 8-11  12-14,  PÁ: 8-11  12-14   
IČ: 00300535, DIČ: CZ00300535, č.ú.: 27-1842619349/0800 (výdajový), č.ú.: 19-1842619349/0800 (příjmový) 
 

http://www.portal.mpsv.cz/
http://www.opava-city.cz/


Otázka č. 2 stížnosti: 
 

 
Odpověď na otázku č. 2 stížnosti: 
 
Způsob ověření požadavku označeného jako „velmi dobrá znalost práce na PC“ probíhá formou zpracování 

konkrétního úkolu na PC nebo formou testu u všech výběrových řízení.   

 
Otázka č. 3 stížnosti: 
 

 
 
Odpověď na otázku č. 3 stížnosti: 
 
Výpis z evidence Rejstříku trestů fyzických osob je úřední dokument, na kterém jsou vyznačeny všechny 

Vaše záznamy v Rejstříku trestů fyzických osob.  Co se týká předkládání dokumentů v rámci podání 

přihlášek k výběrovým řízením, tak zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků  

a o změně některých zákonů, v platném znění v § 4, odst. 1 požaduje splnění podmínky bezúhonnosti, ta se 

dokládá právě výpisem z evidence Rejstříku trestů fyzických osob ne starší než 3 měsíce. 

 
Pro splnění této podmínky se předkládají listiny v originálu nebo ověřených kopiích právě s ohledem na 

věrohodnost veřejné listiny. Právě proto požadujeme po uchazečích předložení Výpisu z evidence Rejstříku 

trestů fyzických osob v originále. Po ukončení výběrového řízení jsou veškeré originály neúspěšným 

uchazečům vráceny.  

 
 
S pozdravem 
 
 
Ing. Martina Věntusová 
pověřená řízením kanceláře tajemníka 
Magistrátu města Opavy 
 
 
„OTISK RAZÍTKA“ 
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