
 

Magistrát města České Budějovice 

Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím 

 
Výběrová řízení na obsazení tří pozic v rámci odborů magistrátu města 

 

 

 Vedoucí odboru sportovních zařízení 

 Technik na oddělení evidence motorových vozidel na odboru dopravy a silničního hospodářství 

 Vedoucí oddělení ekonomiky a agendy odboru na odboru sportovních zařízení 
 

 

1) Kdy bylo výběrové řízení (VŘ) vypsáno? 

Informace o datech vypsání jednotlivých výběrových řízení, dle žádosti, jsou uvedeny v přílohách  

č. 1, č. 2 a č. 3, které zahrnují mimo jiné též „oznámení Magistrátu města České Budějovice o 

vyhlášení výběrového řízení“.  
 

 

2) Kdo VŘ vypsal? 

Ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků vyhlašuje 

výběrová řízení vedoucí úřadu. Výběrová řízení na pozice uvedené v žádosti vyhlásil tajemník 

Magistrátu města České Budějovice. 
 

 

3) Kdo sestavil výběrovou komisi? 

Výběrovou komisi jmenuje tajemník Magistrátu města České Budějovice na návrh příslušného 

vedoucího odboru, pod který spadá pozice, na níž je dotčené výběrové řízení vyhlášeno. 
 

 

4) Kdo byl členem výběrové komise? Kolika kdo se VŘ zúčastnil? 

Požadované informace jsou uvedeny v přílohách č. 1, 2 a 3. 
 

 

5) Kdo byli uchazeči na obsazení pozice? 

Požadované informace jsou uvedeny v přílohách č. 1, 2 a 3, nicméně z jednotlivých zápisů z 

výběrových řízení musely být odstraněny požadované údaje. 
 

Odůvodnění Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti: 
 

Dle ustanovení § 8a InfZ platí, že povinný subjekt poskytne informace týkající se osobnosti, 

projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje jen v souladu s právními předpisy, 

upravujícími jejich ochranu. Mezi právní předpisy, které upravují takovou ochranu, patří mimo jiné 

zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Ustanovení § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., 

o ochraně osobních údajů stanoví, že osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného 

nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze 

subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více 

prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo 

sociální identitu. Ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů může příslušný správce údajů zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektů údajů, 

když zpracováním osobních údajů lze rozumět ve smyslu ustanovení § 4 písm. e) zákona č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů mimo jiné předávání, šíření a zveřejňování těchto údajů.  

Kopie veškerých žadatelem požadovaných dokumentů obsahují osobní údaje fyzických osob, 

respektive jejich jména a příjmení, případě tituly, když na základě těchto osobních údajů lze tyto 

subjekty identifikovat. S ohledem na skutečnost, že povinný subjekt nedisponuje souhlasem 

žádného z uchazečů o nabízené pozice, není povinný subjekt oprávněn žadateli takového informace 

předat ani jinak zveřejnit. Tímto je ve smyslu ustanovení § 8a InfZ naplněn důvod pro částečné 

odmítnutí žádosti dle ustanovení § 15 odst. 1 InfZ. 



 

Magistrát města České Budějovice 

Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím 

 
6) Jaké byly podmínky – kritéria pro vyhodnocení VŘ? 

Výběrová řízení mají různá kritéria. Jedním z kritérií u všech výběrových řízení je úspěšné 

absolvování testu znalostí na počítači z aplikace MS Word, příp. MS Excel. V další fázi jednotliví 

členové výběrové komise pokládají uchazeči v rámci ústního pohovoru otázky vztahující se ke 

konkrétní pozici. 

 

A) Technik na odd. motorových vozidel 

- znalosti v oblasti státní správy a samosprávy 

- znalosti ze zákona o pozemních komunikacích 

- znalosti v postupu přihlašování motorových vozidel 

- otázky ze zákona o obcích 

- znalosti organizačního řádu MMČB 

- znalosti a představa o příslušné pozici, na kterou se uchazeč hlásí, včetně znalosti 

zákonů, které jsou potřebné pro výkon činnosti na uvedené funkci 

- možnost nástupu uchazeče na předmětnou pracovní pozici 

 

B) Vedoucí oddělení ekonomiky na odboru sportovních zařízení 

- znalosti v oblasti státní správy a samosprávy 

- orientace ve struktuře odboru SZ 

- představa o činnostech na jednotlivých sportovištích 

- otázky ohledně rozpočtu MMČB a odboru SZ 

- otázky týkající se rozpočtové skladby, členění rozpočtu odboru 

- otázky týkající se provádění a znalostí v oblasti finančních analýz, ekonomické 

rozborové činnosti ve veřejné správě a příspěvkových organizacích 

- možnost nástupu jednotlivých uchazečů na předmětnou pracovní pozici   

 

 

C) Vedoucí odboru sportovních zařízení 

- představa o činnostech na jednotlivých sportovištích 

- otázky ze zákona o obcích 

- otázky vztahující se k zákoníku práce 

- znalosti v oblasti státní správy a samosprávy 

- znalosti týkající se rozpočtové skladby územních rozpočtů 

- znalosti rozpočtu odboru sportovních zařízení po položkách, členění rozpočtu odboru 

- znalosti v organizování chodu a znalosti jednotlivých činností odboru 

- otázky týkající se datových schránek, chodu pošty odboru, vyřizování objednávek 

atd. 

 

 

7) Jak dopadlo hodnocení kandidátů jednotlivě? 

Každý člen výběrové komise provádí hodnocení kandidáta samostatně. Po vyhodnocení je proveden 

součet bodů jednotlivých kandidátů. Po jejich součtu oznámí členové komise návrh na přijetí 

uchazeče s nejvyšším počtem dosažených bodů vedoucímu úřadu prvního a druhého v pořadí. 

Druhé místo se určuje pro případ, že by vítěz VŘ v průběhu hodnocení, oznámení a doručení 

výsledku VŘ, odmítl nástup na pozici. Vítězové předmětných VŘ jsou uvedeni v zápise, který je 

dokládán v přílohách. 

 

 

8) Kopie veškerých zápisů z těchto VŘ a kopie vyhlášení VŘ. 

Kopie požadovaných dokumentů tvoří přílohy č. 1, 2, a 3 tohoto přípisu. 


