
ŽÁDOST 

o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím 

 
 

Žádost o informace k výběrovému řízení  
 

Žádám o poskytnutí informace (popis požadované informace): 
 
Žádost č. 1 
 
Vážení, 
dne 8.1 město Moravská Třebová vypsalo výběrové řízení na post vedoucí odboru kancelář starosty a 
tajemníka. V souladu se zákonem 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, žádám o poskytnutí veškerých informací a podkladů ze zmíněného výběrového 
řízení, především pak:  

- Písemné zprávy komise, podle zákona č. 312/2002 Sb. § 9.  

- Jmenovitý seznam všech uchazečů, i těch, kteří z výběrového řízení odstoupili. 

- Pracovní zkušenosti a vzdělání všech zbylých uchazečů, kteří neodstoupili. 

- Písemné odůvodnění, proč podle výběrové komise nikdo z uchazečů nesplnil požadavky na 

vypsanou pozici.      

Prosím o poskytnutí informací v elektronické podobě na e-mailovou adresu  
 
Žádost č. 2 
 
Vážení, 
dne 4.3 město Moravská Třebová vypsalo opětovně výběrové řízení na post vedoucí odboru kancelář 
starosty a tajemníka. V souladu se zákonem 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, žádám o poskytnutí veškerých informací a podkladů ze zmíněného 
výběrového řízení, především pak:  

- Písemné zprávy komise, podle zákona č. 312/2002 Sb. § 9.  

- Pracovní zkušenosti a vzdělání jediné uchazečky. 

- Písemné odůvodnění, proč podle výběrové komise vybraná uchazečka splnila všechny 

požadavky na vypsanou pozici, a v čem je splnila lépe, než uchazeči při prvním výběrovém 

řízení na tuto pozici.   

Prosím o poskytnutí informací v elektronické podobě na e-mailovou adresu  

 
Odpověď na žádost:  
 
Žádost č. 1 
 
Vážený pane, 
 
na základě Vaší žádosti ze dne 05.05.2019 zasílám požadované informace k výběrovému 
řízení na pozici vedoucí/ho odboru kancelář starosty a tajemníka, které bylo vyhlášeno dne 
08.01.2019.  
Na vyžádání přikládám dva záznamy ze setkání výběrové komise, ze kterých je zřejmý 
jmenovitý seznam uchazečů, kteří se přihlásili a těch, kteří z výběrového řízení odstoupili. 



Pracovní zkušenosti a vzdělání uchazečů byly poskytnuty prostřednictvím doložených 
životopisů a byly určeny výhradně pro výběrovou komisi pro posouzení splnění požadavků a 
následně určení vhodnosti na tuto pracovní pozici. Po ukončení výběrového řízení byly 
veškeré poskytnuté doklady uchazečům vráceny. Co se týče písemného zdůvodnění 
rozhodnutí komise, uvádím, že toto je uvedeno ve II. záznamu z jednání komise, písm. g). 
 

 
S pozdravem 
 
 
Bc. Helena Brziaková 
Personalistka 
Odbor kancelář starosty a tajemníka  
Městský úřad Moravská Třebová 

 
 
Žádost č. 2 

 
Vážený pane, 
 
na základě Vaší žádosti ze dne 05.05.2019 zasílám požadované informace k 
výběrovému řízení na pozici vedoucí/ho odboru kancelář starosty a tajemníka 
(právník), které bylo vyhlášeno dne 04.03.2019.  
Na vyžádání přikládám dva záznamy ze setkání výběrové komise. 
Pracovní zkušenosti a dosažené vzdělání uchazečky byly poskytnuty prostřednictvím 
životopisu a byly určeny výhradně pro výběrovou komisi pro posouzení splnění 
požadavků a následně určení vhodnosti na tuto pracovní pozici. Po ukončení 
výběrového řízení byly veškeré poskytnuté doklady uchazečce vráceny.  Jak vyplývá 
z I. záznamu z jednání komise, požadované právní vzdělání uchazečka splnila. 
Skutečnost, že uchazečka splnila požadavky a nakonec byla výběrovou komisí 
doporučena jako vhodná kandidátka, uvádíme v záznamech z jednání komise.  
Komise neporovnávala, v čem splnila požadavky lépe oproti uchazečům v předchozím 
výběrovém řízení. Dovoluji si upozornit, že požadavky se dokonce při opakovaném 
výběrovém řízení zpřísnily a komise se vždy řídí daným zněním veřejné výzvy. 
V opakovaném výběrovém řízení se uchazečka zúčastnila pohovoru s členy výběrové 
komise, jemuž předcházela praktická zkouška a uspěla. 
 
S pozdravem 
 
 
Bc. Helena Brziaková 
Personalistka 
Odbor kancelář starosty a tajemníka  
Městský úřad Moravská Třebová 

 
 
 
Způsob poskytnutí informace: e-mail 
 
Dne: 15.05.2019 
 
 



 
 
 
Datum zveřejnění informace: 16.05.2019 


