V Praze dne 3. července 2020
č. j. SPH 1171/2020

Věc: Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážený pane,
dne 24. června 2020 obdržela Správa Pražského hradu Vaši žádost o informace podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“), týkající se pracovní pozice „produkční restaurátorských dílen“ u Správy Pražského
hradu.

K Vaší žádosti poskytujeme následující informace:

Pracovní pozice pod názvem „správce Restaurátorské a konzervárenské dílny“ u Správy
Pražského hradu zřízena není. Vámi dotazovaný druh vykonávané práce se týká
pravděpodobně pracovní pozice: produkční restaurátorských dílen.
1) Výběrové řízení pro zmíněnou pracovní pozici vypsáno nebylo. Za účelem obsazení
pracovního místa řadových zaměstnanců se zpravidla výběrová řízení nevypisují. Výběr
zaměstnance probíhá ve dvou fázích. První kolo zahrnuje posouzení vzdělání a dosavadní
praxe z písemného materiálu dodaného uchazečem a druhé kolo se uskutečňuje formou
ústního pohovoru s daným uchazečem.
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2) Náplní práce produkčního restaurátorských sbírek je zajišťování administrativních úkonů
spojených s činností v restaurátorských dílnách Pražského hradu, zejména pak (nikoli
však výhradně) administrativní vedení a koordinace prací prováděných v restaurátorských
dílnách, vedení evidence nezbytné k řádnému zajištění provozu, zejména evidence
spolupracujících externích restaurátorů a jejich přítomnosti, evidence inventáře, evidence
materiálu a knihu výdeje materiálu, evidence prostorů pronajímaných za úplatu, evidence
dokumentace, dále vedení evidence restaurovaných předmětů umístěných v dílnách,
dohled na řádné vybavení externích spolupracovníků podle příslušných interních předpisů,
provádění zaškolení externích spolupracovníků z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti
práce ve vztahu k prostorům restaurátorských dílen, zajištění průběhu doprovodných akcí
navazujících na činnost restaurátorských dílen, spolupráce při organizování a provádění
fotodokumentace předmětů ze sbírek Pražského hradu nebo restaurovaných předmětů,
vykonávání dalších prací dle pokynů vedoucího oddělení pro zabezpečení úkolů oddělení
uměleckých sbírek.
3) Kvalifikačním předpokladem pro výkon prací v 11. platové třídě je vysokoškolské
vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském
studijním programu. Požadavky Správy Pražského hradu na praxi a vzdělání uchazeče
jsou ekonomické vzdělání a orientace v uměleckém prostředí.
4) Paní ……………………….uzavřela se Správou Pražského hradu pracovní smlouvu dne
2. července 2020, přičemž sjednaným druhem práce (pracovní pozice) je produkční
restaurátorských dílen.
5) Pracovní pozice produkčního restaurátorských dílen je určena pro řadového zaměstnance
Správy Pražského hradu zařazeného do 11. platové třídy, který splňuje všechny
kvalifikační předpoklady. Podle § 123 zák. č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce v platném
znění přísluší zaměstnanci platový tarif stanovený pro platovou třídu a platový stupeň, do
kterých je zařazen. Podle odstavce 4 téhož paragrafu zařadí zaměstnavatel zaměstnance do
platového stupně podle doby dosažené praxe, doby péče o dítě a doby výkonu vojenské
základní (náhradní) služby nebo civilní služby.

S pozdravem,
Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
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