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Litoměřice 15.08.2018 

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

ze dne 14.08.2018 

 

Vážený pane, 

 

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), doručené na Městský úřad Litoměřice 

elektronicky dne 14.08.2018, Vám sdělujeme:  

 

Požadované informace: 

Žádám kopie zápisu z otvírání obálek na výběrové řízení „referent vymáhání pohledávek“, zároveň 

o informaci, podle jakého kritéria byly žadatelé zařazeni do dalšího kola výběrového řízení, a praxi 

vítězného uchazeče.  Zároveň žádám o informaci, kdo byl členem komise pro otvírání obálek a komise 

pro výběr uchazeče. Informace vztahující se k osobním údajům třetích osob žádám bez uvedení jmen 

a dalších osobních údajů. 

 

Poskytnuté informace: 

V příloze Vám zasíláme kopii zápisu z průběhu výběrového řízení na obsazení místa právní referent/ka 

pro vymáhání nedoplatků (dále jen „zápis“). Osobní údaje třetích osob byly v zápise anonymizovány. 

Podmínky výběrového řízení splnilo všech 11 uchazečů. 

 

Dále sdělujeme, že žadatelé (uchazeči) nebyli zařazeni do dalšího kola výběrového řízení, neboť další 

kolo se neuskutečnilo. Výběrová komise doporučila vítězného uchazeče na základě zpracované 

přihlášky a přiložených dokumentů a to vč. kompletního životopisu (praxe). 

 

Vítězný uchazeč má 10 let praxe ve státní správě a 7 let praxe v exekučních řízeních.  

 

Ze zápisu je patrné, že členy výběrové komise pro otevírání obálek byli: 

 

Předseda komise: Bc. Martina Skoková, vedoucí odboru Kancelář starosty a tajemníka 

Členové komise: Vladimíra Malá, referentka pro vymáhání pohledávek a zástupce vedoucí odboru 

                            Vladislava Lustyková, personalistka   

 

mailto:martina.skokova@litomerice.cz


V souladu s ust. § 6 a násl. zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, 

předala komise prostřednictvím svého předsedy osobě uvedené v § 7 odst. 3 tohoto zákona, tedy 

tajemníkovi městského úřadu zápis a ústně doporučení k výběru vítězného uchazeče. Tajemník rozhodl 

o uzavření pracovní smlouvy s uchazečem splňujícím podmínky výběrového řízení.    

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 Bc. Martina Skoková 

 vedoucí odboru Kancelář starosty a tajemníka 

 MěÚ Litoměřice 

 






