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Véc: žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. — odpověď na žádost

Váženápan-
městská část Praha 20 obdržela dne 3.1.2022 Vaší žádost o poskytnutí informací dle zákona č.

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne

3.1.2022 (dále jen „Zádost“).

S odkazem na Vaši Žádost Várn sdělujeme následující:

a) pokud se na náš úřad hlásí do výběrového řízení uchazeč, který je nebo byl

zaměstnancem jiného územně samosprávného celku, pracovní posudek nevyžadujeme.

Sporadicky se stává, že uchazeč o zaměstnání posudek od předchozích zaměstnavatelů nebo

současného zaměstnavatele předloží sám.

Pracovní posudek vydává na žádost zaměstnance jeho stávající zaměstnavatel a je povinen

tento pracovní posudek vydat do 15 dnů od podané žádosti. Nevydá jej však dříve než v době

dvou měsíců před skončením pracovního poměru zaměstnance. Jiné informace, které mohou být

obsahem pracovního posudku, je zaměstnavatel oprávněn podávat pouze se souhlasem

zaměstnance. (§ 314 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů).

b) Neformálně (ústně, či telefonicky) hodnocení uchazeče o pracovní místo nezjišt'ujeme.

c) Informace na webových stránkách předchozího zaměstnavatele nevyhledáváme.

Výběrová komise přistupuje při volbě nového zaměstnance pečlivě, při pohovoru hodnotí

zejména požadavky vztahující se k obsazení dané pracovní pozice, jako je délka praxe a

zkušenosti, odborné zaměření, chuť se dále v oboru vzdělávat, komunikační schopnosti, ochota

samostatné práce i práce v týmu a samozřejmě i nezbytná uživatelská znalost s PC.

Tolik k Vašemu dotazu

JUDr. Barbora Lukšová Frantová

Tajemník Uřadu MC Praha 20
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