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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.  
 
 
Vážený pane doktore, 
 
dne 9. 6. 2022 byla Státnímu pozemkovému úřadu (dále jen „SPÚ“) doručena Vaše žádost 
adresovaná Krajskému pozemkovému úřadu pro Pardubický kraj (dále jen „KPÚ pro 
Pardubický kraj“), podaná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
v platném znění (dále též „InfZ“), zaevidovaná pod č. j. SPU 210417/2022, kterou požadujete 
poskytnout níže uvedené informace týkající se KPÚ pro Pardubický kraj: 
 
„1) Kolik, kdy a na jakou konkrétní pozici bylo v letech 2017 - 2022 (dodnes) vypsáno nabídek 
práce na pozici vedoucího odboru/oddělení/pobočky u Vašeho úřadu (bez ohledu na to, zda 
byl daný post nakonec skutečně obsazen)?  

 
2) Jaký byl vždy pro danou nabídku práce na pozici vedoucího odboru/oddělení/pobočky 
stanoven předpokládaný termín nástupu do práce a do jaké platové třídy byl daný nastupující 
uchazeč u Vašeho úřadu zařazen, případně do jaké platové třídy by byl býval úspěšný uchazeč 
o konkrétní pozici zařazen (nebylo-li žádného takového)?“ 
 
SPÚ k Vaší žádosti sděluje následující: 
 
K bodu č. 1  
 
Na vedoucí pozice v rámci KPÚ pro Pardubický kraj byly v letech 2017 – 2022 (dodnes) 
celkem vypsány 2 (dvě) nabídky na obsazení volných služebních míst představených státních 
zaměstnanců. Jednalo se o pozice 

a) Vedoucí Oddělení správy majetku státu, KPÚ pro Pardubický kraj, vyhlášeno 25. 6. 
2018 - 9. 7. 2018 včetně 

b) Vedoucí Oddělení převodu majetku státu, KPÚ pro Pardubický kraj, vyhlášeno 6. 8. 
2021 - 16. 8. 2021 včetně 

 
K bodu č. 2  
 

a) Vedoucí Oddělení správy majetku státu, KPÚ pro Pardubický kraj – předpokládaný den 
nástupu na toto služební místo byl ke dni 15. 8. 2018, platová třída 14 (jednalo se 
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současně o pozici zástupce ředitele KPÚ pro Pardubický kraj dle § 9 zákona 
č. 234/2014 Sb., o státní službě) 

b) Vedoucí Oddělení převodu majetku státu, KPÚ pro Pardubický kraj – předpokládaný 
den nástupu na toto služební místo byl ke dni 1. 10. 2021, platová třída 14 (jednalo se 
současně o pozici zástupce ředitele KPÚ pro Pardubický kraj dle § 9 zákona 
č. 234/2014 Sb., o státní službě) 
 

 
S pozdravem 
 
 
 
Mgr. Xenia Veselá 
ředitelka Odboru zastupování státu a legislativy    
Státní pozemkový úřad 
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