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Žádám o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu specifikovaném na listu dotazník této
žádosti. Informace mi poskytněte vyplněním požadovaných údajů do listu dotazník této žádosti a
následně mi celý tento dokument (při zachování formátu .xlsx) zašlete na níže uvedenou elektronickou
adresu.
Kolik jste měli k 31.12. daného roku zaměstnanců?
(uveďte číslem do příslušné buňky)
Zabezpečovali jste v uvedených letech školení pro vaše zaměstnance?

ano

ne

ano

ne

ano

ne

do 1 dne

delší než 1 den

do 1 dne

delší než 1 den

do 1 dne

delší než 1 den

Není rozhodné, zda byla školení zabezpečena vlastnimi zdroji, či s využitím
externích "školitelů" (pro odpověď uveďte číslo 1 do příslušné buňky)
Kolik školení pro vaše zaměstnance jste realizovali v daném roce?
(pro odpověď uveďte číslo do příslušné buňky)
Vlastními zdroji vašeho úřadu (tj. bez využití externích lektorů apod.) bylo v
daném roce 2017 zabezpečeno školení
(pro odpověď uveďte číslo do příslušné buňky)
Školení v daném roce byla o délce
(pro odpověď uveďte číslem počet školení o uvedených délkách do příslušných
buněk)
Kolik vašich zaměstnanců školení v daném roce absolvovalo?
(uveďte číslem do příslušné buňky)
Kolik školení v daném roce mělo jakoukoliv podporu (např. lektory, studijní
materiály apod.) z Evropské unie?
(uveďte číslem do příslušné buňky)
Na co byla školení v daném roce zaměřena?
(uveďte číslem počet v příslušné buňce u jednotlivých zaměření )
IT
Lidské zdroje
Bezpečnost práce
Právo - jakékoliv zaměření
Jiné - tj. nespadající do žádné předchozí kategorie
Jakých školení se jakékoliv podpora z Evropské unie týkala?
(uveďte číslem počet v příslušné buňce u jednotlivých zaměření )
IT
Lidské zdroje
Bezpečnost práce
Právo - jakékoliv zaměření
Jiné - tj. nespadající do žádné předchozí kategorie

Odpověď:

Ministerstvo pro místní rozvoj obdrželo Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, která se týkala personální
problematiky, konkrétně školení zaměstnanců.
Na základě Vaší žádosti Vám v příloze zasíláme tabulku, která obsahuje Vámi požadované údaje.

