
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): 
 
Vážení, 
 
dne 25.11.2019 rada města schválila jako nového ředitele technických služeb města Moravská Třebová 
pana Vítězslava Škrabala. 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. 

- Prosím, chci i vědět, jakým poměrem hlasů výběrová komise vybrala mezi uchazeči a jak nakonec 

proběhl výběr pana Škrabala na radě města.    

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

 
 
 
Odpověď na žádost:  
 
Vážený pane, 

 

na základě Vaší žádosti sděluji: 

ad 1 

Žádáte o písemné zprávy komise podle zákona č. 312/2002 Sb. K tomu sděluji, že toto výběrové 

řízení se v režimu zákona o úřednících neuskutečnilo. Nicméně z každého výběrového řízení se 

pořizují záznamy, proto Vám budou poskytnuty tyto.  

 

 

ad 2 

Dále žádáte o poskytnutí jmenného seznamu všech uchazečů. S ohledem na ochranu osobních 

údajů neúspěšných uchazečů, i těch, kteří z výběrového řízení odstoupili, Vám budou poskytnuty 

záznamy z výběrového řízení v anonymizované podobě (viz bod 1). Uvedený postup je v souladu 

s metodikou nadřízeného orgánu.  



ad 3 

Pracovní zkušenosti a vzdělání všech zbylých uchazečů, kteří neodstoupili, Vám poskytnuty 

nebudou, protože s těmito informacemi již nedisponujeme. Veškeré poskytnuté doklady 

(přihláška, životopis ad.) byly vráceny uchazečům spolu s vyrozuměním o výsledku výběrového 

řízení.  

Sděluji pouze pracovní zkušenosti a vzdělání vítězného uchazeče p. Vítězslava Škrabala. 

Jmenovaný studoval na Středním odborném učilišti spojů v Ostravě, obor: Zařízení sdělovací 

techniky, kde získal střední vzdělání s maturitní zkouškou. Pracovní zkušenosti získal např. na 

pozici mechanika, traťového dozoru, vedoucího stavby, manažera pro výstavbu a servis sítí. 

 

ad 4 

Dále Vás zajímá, jakým poměrem hlasů výběrová komise vybrala mezi uchazeči a jak nakonec 

proběhl výběr p. V. Škrabala na radě města. Přílohou poskytuji výslednou bodovací tabulku 

vzešlou z druhého kola výběrového řízení s anonymizovanými osobními údaji.  

Záznamy z výběrového řízení byly předloženy na zasedání rady v působnosti valné hromady TS 

dne 18.11.2019, kde bylo jednohlasně rozhodnuto, že první tři uchazeči budou dále pozváni před 

valnou hromadu k ústním pohovorům. Následující  mimořádné zasedání se konalo dne 

25.11.2019. Na toto zasedání se dostavili všichni tři nejlepší uchazeči a po proběhnuvších ústních 

pohovorech bylo hlasováno o volbě jednatele, přičemž p. Vítězslav Škrabal byl zvolen 6 ze 7 

hlasů.   

 

 

 

S pozdravem 

 

 

Bc. Helena Brziaková 

personalistka 

odbor kancelář starosty a tajemníka  

Městský úřad Moravská Třebová 

 

 

 
 
Způsob poskytnutí informace: e-mailem  
 
Dne: 08.01.2020 

 
 
 
Datum zveřejnění informace: 13.01.2020 


