
Na základě Vaší žádosti, která nám byla doručena dne 31. 10. 2021, Vám poskytujeme 
následující informace: 

1. k 30. 9. 2021 máme fyzicky 678 úředníků v pracovním poměru podle zákona 
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  

2. schválený počet funkčních míst přepočtený na celé úvazky k 1. 11. 2021:  
 

  odbory, oddělení 
stav    

k 1. 11. 2021 

      

  tajemník 1 

  odbory:   

  agendy řidičů a motorových vozidel 64,5 

  cestovního ruchu, kultury a sportu 20 

  dopravy a územního rozvoje 39 

  dotačních projektů 18 

  ekonomický 50 

  informatiky a Smart City  20 

  interního auditu a kontroly 9 

  investic 37 

  kancelář primátora 23 

  kancelář tajemníka 46 

  majetkoprávní 36 

  městské zeleně a odpadového hospodářství 13 

  ochrany 11 

  památkové péče 7 

  právní 7 

  sociálních věcí 109,25 

  správních činností 51,5 

  stavební 52 

  strategie a řízení 24 

  školství 18,25 

  živnostenský 18 

  životního prostředí 26 

  oddělení:   



  zprostředkující subjekt ITI 1,5 

  zahraničních vztahů 3 

  komisí městských částí a detašovaných pracovišť 6,5 

Celkem  Magistrát města Olomouce 711,5 
 

3. a)    struktura zaměstnanců Magistrátu města Olomouce podle pohlaví 

ke dni 31. 12. 2020 (analýza se provádí vždy ke konci kalendářního roku): 

- počet mužů: 310, 

- počet žen: 551, 

 

3. b)    věková struktura zaměstnanců Magistrátu města Olomouce ke dni 31. 12. 2020 

(analýza se provádí vždy ke konci kalendářního roku): 

  
21-30 let 31-40 let 41-50 let 51-60 let 61 let a výše celkem 

počet procento počet procento počet procento počet procento počet procento počet procento 

MMOl 47 6,5% 118 16,2% 268 36,9% 219 30,1% 75 10,3% 727 100% 

 

3. c)    vzdělanostní struktura zaměstnanců Magistrátu města Olomouce 

ke dni 31. 12. 2020 (analýza se provádí vždy ke konci kalendářního roku): 

rok* 
počet 

zaměstnanců 
celkem 

VŠ doktorské 
vzdělání 

VŠ magisterské 
vzdělání 

VŠ bakalářské 
vzdělání 

vyšší odborné 
vzdělání 

úplné střední a 
střední vzdělání 

základní vzdělání 

počet % počet % počet % počet % počet % počet % 

2020 727 6 0,83% 356 48,97% 79 10,87% 22 3,03% 261 35,90% 3 0,41% 

 
 


