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Telefon:

Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Vážený pane magistře,
Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 12. 8. 2021 Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 12. 8. 2021, v níž požadujete
poskytnutí následujících informací:

1. Počet pracovníků vykonávajících působnost krajských úřadů podle
‒ zákona č. 183/2006
‒ zákona č. 184/2006
‒ zákona č. 416/2009
‒ a to také ve spojitosti se zákonem č. 500/2004 a zákonem č. 150/2002
v rozdělení na roky 2018, 2019, 2020 a 2021 a na:
A) počet pracovníků, kteří u vašeho úřadu pracovali nebo stále pracují a u kterých je kvalifikačním
předpokladem zkouška zvláštní odborné způsobilosti pro územní plánování (dále jen ZOZ ÚP)
B) počet pracovníků, kteří u vašeho úřadu pracovali nebo stále pracují a u kterých je kvalifikačním
předpokladem zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního rozhodování a vyvlastnění (dále
jen ZOZ SŘ)
2. Počet a výčet jednotlivých výběrových řízení, která byla v letech 2018, 2019, 2020 a 2021 v rozdělení na
jednotlivé roky vypsána na obsazení pracovních míst, pro které jsou kvalifikačním předpokladem výše
uvedené zkoušky ZOZ, počet uchazečů, kteří se přihlásili do těchto výběrových řízení a výsledek, zda
pracovní místa byla z těchto výběrových řízení obsazena nebo ne (informace ve struktuře: VŘ číslo – počet
uchazečů – místo obsazeno ANO/NE)
3. Počet stávajících pracovníků podle výše uvedených ZOZ zařazených do jednotlivých platových tříd podle
Katalogu prací ve veřejných službách a správě s rozdělením na počet pracovníků s ZOZ ÚP a počet
pracovníků se ZOZ SŘ (informace ve struktuře: platová třída – ZOZ ÚP/ZOZ SŘ – počet pracovníků)
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
Bod 1)
Počet pracovníků vykonávající působnost krajských úřadů podle zákona č. 183/2006, zákona č. 184/2006,
zákona č. 416/2009 a to také ve spojitosti se zákonem č. 500/2004 a zákonem č. 150/2002:
r. 2018 – 34 osob

r. 2019 – 34 osob

identifikátor DS: kdib3rr
e-podatelna:
posta@kraj-jihocesky.cz

r. 2020 – 34 osob
tel: 386 720 111
fax: 386 359 069

r. 2021 – 34 osob
IČ:
70890650
DIČ: CZ70890650

Naše č. j.: KUJCK 91499/2021

Sp. zn.: KHEJ 90070/2021/kakr SO

Bod 1) A
Počet pracovníků s kvalifikačním požadavkem ZOZ v územním plánování („J“):
r. 2018 – 15 osob

r. 2019 – 15 osob

r. 2020 – 15 osob

r. 2021 – 15 osob

Bod 1) B
Počet pracovníků s kvalifikačním požadavkem ZOZ při územním rozhodování a při rozhodování na úseku
stavebního řádu a vyvlastnění („K“)
r. 2018 – 23 osob

r. 2019 – 22 osob

r. 2020 – 22 osob

r. 2021 – 22 osob

Bod 2)
V oznámení o vyhlášení výběrového řízení neuvádíme ZOZ jako požadavek, pouze jako výhodu. ZOZ jako
kvalifikační požadavek u dané pozice řešíme dle zákona o úřednících, kdy zaměstnanec může tuto činnost
vykonávat bez ZOZ, kterou musí posléze prokázat do 18. měsíců.
Bod 3)
Počet stávajících pracovníků podle uvedených ZOZ zařazených do jednotlivých platových tříd ve struktuře:
platová třída – ZOZ ÚP/ZOZ SŘ – počet pracovníků:
13.PT – ZOZ ÚP/ZOZ SŘ – 2 osoby
12.PT – ZOZ ÚP – 3 osoby
11.PT – ZOZ ÚP – 10 osob
13.PT – ZOZ ÚP/ZOZ SŘ – 2 osoby
12.PT – ZOZ SŘ – 7 osob
11.PT – ZOZ SŘ – 11 osob
10.PT – ZOZ SŘ – 1 osoba
9.PT – ZOZ SŘ – 1 osoba
S pozdravem
Mgr. Petr Podhola
vedoucí odboru
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