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Rada města Loun na své 10. schůzi dne 4. dubna 2011 svým usnesením č. 136/2011 
schválila tato pravidla rady města č. P4/2011 pro přijímání absolventů středních a vysokých 
škol. 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
Za účelem získání základních pracovních návyků a praxe, která umožňuje následně lépe 
získat uplatnění na trhu práce, jsou na Městském úřadu Louny (dále jen „MÚ“) zřizována 
pracovní místa pro absolventy. 

Článek 2 
Výklad pojm ů 

 
Absolventem střední nebo vysoké školy (dále jen „absolvent“) se rozumí osoba s ukončeným 
středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním, která je vedena v evidenci úřadu práce a 
spadá do některé z kategorií uchazečů o zaměstnání uvedených v § 33 odst. 1 zákona o 
zaměstnanosti1 a která: 

• je státním občanem ČR popř. cizím státním příslušníkem s trvalým pobytem na území 
ČR a ovládá jednací jazyk, 

• je způsobilá k právním úkonům, 
• předloží doklad o nejvyšším dokončeném vzdělání, 

 
Společensky účelné pracovní místo (dále jen „SÚPM“), je pracovní místo, které je vyhrazeno 
pro konkrétního uchazeče a úřad práce přispívá na úhradu mzdových nákladů včetně 
pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti pojistného 
na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu 
tohoto zaměstnance. 
 

Článek 3 
Přijímání absolvent ů 

 
 
Počty absolventů přidělených na jednotlivé odbory stanovuje tajemnice MÚ svým příkazem 
na základě písemných požadavků jednotlivých vedoucích odborů a schválení počtu 
absolventů radou města pro následující kalendářní rok v rámci schvalování limitu počtu 
zaměstnanců. Takto stanovený počet absolventů včetně rozdělení absolventských míst na 
jednotlivé odbory je zveřejněn na internetových stránkách města. 
 
Uchazeči o absolventské místo podávají žádosti o přijetí na předepsaném formuláři 
personalistce MÚ. 
 

                                                 
1 Při zprostředkování zaměstnání se věnuje zvýšená péče uchazečům o zaměstnání, kteří ji pro svůj zdravotní stav, věk, péči o dítě nebo z jiných vážných 

důvodů potřebují. Jsou to zejména 
 

a) fyzické osoby se zdravotním postižením (§ 67), 
 

b) fyzické osoby do 20 let věku, 
 

c) těhotné ženy, kojící ženy a matky do devátého měsíce po porodu, 
 

d) fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku, 
 

e) fyzické osoby starší 50 let věku, 
 

f) fyzické osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců, 
 

g) fyzické osoby, které potřebují zvláštní pomoc; těmito osobami se rozumí zejména fyzické osoby, které se přechodně ocitly v mimořádně obtížných poměrech nebo 
které v nich žijí, fyzické osoby společensky nepřizpůsobené, fyzické osoby po ukončení výkonu trestu odnětí svobody nebo po propuštění z výkonu ochranného 
opatření zabezpečovací detence a fyzické osoby ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. 
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Evidenci zájemců o absolventské místo vede personalistka MÚ. 
 
V případě většího počtu uchazečů o jedno absolventské místo provede příslušný vedoucí 
odboru ve spolupráci s přímým nadřízeným absolventa a personalistkou pohovor 
s přihlášenými uchazeči. O výsledku pohovoru je pořízen písemný záznam podepsaný všemi 
zúčastněnými. 
 
Písemný záznam s návrhem na obsazení absolventského místa je předáván tajemnici MÚ ke 
schválení. 
 
Personalistka následně odesílá žádost o příspěvek na SÚPM vyhrazená pro uchazeče o 
zaměstnání  úřadu práce a následně zajišťuje veškerou administrativu související s takto 
vytvořeným SÚPM. 
 
Absolventi jsou přijímáni především z vážných provozních důvodů a k provádění pomocných 
administrativních prací na dobu určitou 12 měsíců s možností prodloužení o dalších 12 
měsíců. 
 

Článek 4 
Pracovní pom ěr absolventa 

 
Pracovní poměr absolventa se zakládá pracovní smlouvou na dobu určitou. Podmínkou 
uzavření pracovní smlouvy s vybraným uchazečem je uzavření dohody mezi městem Louny 
a úřadem práce. Pracovní poměr se řídí obecně platnými pracovně právními předpisy a 
vnitřními předpisy vydanými zaměstnavatelem.  
 
Absolventi nejsou úředníky ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 
samosprávných celků v platném znění. 
 
Každé 3 měsíce je přímým nadřízeným absolventa provedeno písemné zhodnocení jeho 
práce, se kterým je absolvent seznámen. Na základě takto provedeného hodnocení a 
písemné žádosti absolventa opatřené souhlasem a návrhem příslušného vedoucího odboru 
může tajemnice MÚ schválit prodloužení pracovního poměru o dalších 12 měsíců. 
Podmínkou schválení prodloužení pracovního poměru tajemnicí MÚ je opakované minimálně 
2x po sobě jdoucí nadprůměrné hodnocení absolventa přímým nadřízeným. 
 
V případě, že o to absolvent požádá, je mu po skončení pracovního poměru předáno 
závěrečné hodnocení. 
 

Článek 5 
Platové podmínky 

 
Absolventům náleží platový tarif odpovídající 4. třídě 1. platovému stupni dle nařízení vlády 
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 
v platném znění.  
 
V případě splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu může tajemnice 
MÚ na základě návrhu příslušného vedoucího odboru poskytnout absolventovi odměnu dle § 
134 zákoníku práce. 
 
V případě, že absolvent dosahuje po dobu minimálně 6 měsíců velmi dobrých pracovních 
výsledků, může mu být tajemnicí MÚ na návrh příslušného vedoucího odboru a po 
předložení hodnocení prokazujícího nadprůměrné pracovní výsledky, poskytnut osobní 
příplatek dle § 131 zákoníku práce.   
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Článek 6 
Nároky absolvent ů nad rámec zákoníku práce a další povinnosti 

 
Absolventům je zaměstnavatelem poskytován příspěvek na stravu formou nepeněžního 
plnění ze sociálního fondu ve stejném rozsahu jako ostatním zaměstnancům až po uplynutí 3 
měsíční zkušební doby. 
 
Absolventi mohou být zařazeni do plánu vzdělávání a využívat následující vzdělávací kurzy:  
 

• jazykové kurzy organizované zaměstnavatelem 
• vzdělávání pomocí e-learningových vzdělávacích portálů využívaných 

zaměstnavatelem. 
 
Absolvent je vždy do 3 měsíců od založení pracovního poměru povinen absolvovat vstupní 
vzdělávání prostřednictvím e-learningového vzdělávacího portálu. 
 

Článek 7 
Závěrečná ustanovení 

 
Tato pravidla se vztahují absolventy, jejichž pracovní poměr se zakládá až po nabytí 
účinnosti těchto pravidel. 
 
Tato pravidla nabývají účinnosti 01.05.2011 
 
 
 
 
 
Ing. Jan K e r n e r      Pavel  C s o n k a 
starosta m ěsta      místostarosta 
 
 


