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Odpověď na Vaše podání ve věci jmenování Ing. Jiřího Papeže na post ředitele 
Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj 
 
 
Vážený pane řediteli,  
 
odboru auditu a supervize Ministerstva zemědělství (dále jen „MZe“) bylo Kanceláří ministra 
postoupeno k přímému vyřízení Vaše podání ve věci podezření z politicky motivovaného  
a účelového systému obsazování vedoucích pozic ve státní právě, konkrétně ředitele 
Krajského pozemkového úřadu (dále jen „KPÚ“) pro Plzeňský kraj, se kterým jste se obrátil 
na ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečku. 
  
K Vašemu podání sdělujeme následující skutečnosti. Dne 7. 1. 2014 bylo z důvodu 
transparentnosti obsazení pracovního místa ředitele KPÚ vyhlášeno veřejné výběrové řízení. 
Ke stejnému datu byl z funkce ředitele KPÚ odvolán tehdejší ředitel KPÚ Ing. Ivo Rada.  
Důvodem jeho odvolání bývalým ústředním ředitelem Státního pozemkového úřadu (dále jen 
„SPÚ“) JUDr. Petrem Šťovíčkem, Ph.D. byla nespokojenost s výkonem jeho funkce.  
 
Pro Vaši informaci uvádíme. První kolo výběrového řízení, do kterého se Ing. Ivo Rada 
kromě dalších uchazečů přihlásil, proběhlo dne 22. 1. 2014 a následné osobní pohovory 
uchazečů, tzn. druhé kolo, proběhlo dne 29. 1. 2014. Z výsledků výběrového řízení, tzn. 
z hodnocení kritérií, které provedli jednotliví členové výběrové komise je patrné, že po 
prvním kole výběrového řízení se Ing. Ivo Rada umístil na druhém místě. Do užšího seznamu 
druhého kola byli zařazeni uchazeči, kteří se umístili v hodnocení na prvních třech místech. 
Tito uchazeči byli pozváni k osobnímu pohovoru. Uchazečům byl mimo jiné zadán i znalostní 
test. Ve všech hodnocených kritériích a činnostech byl v rámci výběrového řízení uchazeč 
Ing. Jiří Papež hodnocen lépe než Ing. Ivo Rada. Odbor auditu a supervize MZe průběh 
výběrového řízení prošetřil a neshledal v postupu SPÚ žádné pochybení.   
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Závěrem, po prověření všech dostupných informací, můžeme konstatovat, že nebylo 
prokázáno, že by obsazením funkce nového ředitele KPÚ šlo o politicky motivovaný  
a účelový systém obsazování vedoucích pozic ve státní správě v Plzeňském kraji.  
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
Ing. Zdeněk Jaroš 
ředitel odboru 
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