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K Vašemu podání ze dne 19. března 2021

V Praze dne 6. dubna 2021

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle

zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů

Dne 19. března 2021 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví Vaši žádost o poskytnutí

informací podle zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod č.j.

kterou jste požádal o odpověď na následující dotazy ve věci výběrového

řízení na obsazení vedoucí pracovní místo ředitel/ka

a to:

1) podle jakého legislativního předpisu bylo postupováno v případě výběrového

řízení na obsazení vedoucí pracovní místo ředitel/ka

(a to z pohledu „pracovně-právního, resp. personálního“ – zda např.

zákoníkem práce, správním řádem, …);

2) listina, kterou bylo rozhodnuto o vyhlášení výběrového řízení a stanoveny

podmínky pro výběrové a následné oznámení o vyhlášení výběrového řízení, vč.

termínu zveřejnění na úřední desce;

3) seznam členů výběrové komise;

4) protokol o jednání s jednotlivými účastníky výběrového řízení při jednání

výběrové komise předmětného výběrového řízení, resp. protokol či záznam o

průběhu jednání výběrové komise výběrového řízení;

5) výsledky hlasování vývěrové komise, resp. protokol/doklad z jednání výběrové

komise s doporučením kandidáta na vítěze výběrového řízení;

6) doklad/rozhodnutí o úkonu, jimž bylo ministrem rozhodnuto, že nebyl vybrán

žádný z uchazečů (jak informoval ředitel odboru personálního emailem);

7) doklad/rozhodnutí o úkonu, jimž bylo ministrem rozhodnuto, že bude vyhlášeno

nové výběrové řízení (jak informoval ředitel odboru personálního emailem);
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8) doklad/rozhodnutí o úkonu, jimž bylo ministrem rozhodnuto, že s účinností od

15.03.2021 bude jmenována na vedoucí pracovní místo ředitelky

uchazečka s nejvyšším počtem získaných hlasů členů výběrové komise;

9) proč odbor personální nebyl předkladatelem návrhu (určenému ministrovi) ke

jmenování uchazečky s nejvyšším počtem získaných hlasů členů výběrové

komise, a dozvěděl se tuto informaci/skutečnost, o rozhodnutí ministra, ex post, a

to od oddělení Kanceláře ministra;

10) další podstatné dokumenty ve výběrovém řízení;

11) data, kdy byly jednotlivé výše uvedené dokumenty ministru předkládány k

jejich posouzení a rozhodnutí, a data, kdy bylo ministrem rozhodnuto.

K Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

K dotazu č. 1

Všechna výběrová řízení na obsazení volných vedoucích pracovních míst ředitelů

organizací v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví jsou realizována podle zákona

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. Bylo tak postupováno i v případě

výběrového řízení (dále jen „VŘ“) na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky

Podmínky výběrového řízení

nejsou upraveny samostatným vnitřním předpisem.

K dotazu č. 2

Kvalifikační požadavky stanovené na vedoucí pracovní místo ředitele které

vypracoval odbor personální MZ, byly schváleny ústním pokynem ministra zdravotnictví

ČR, doc. MUDr. Jana Blatného, Ph.D. (dále jen „ministr zdravotnictví“). V souladu s ním

bylo vyhlášeno dne 18. prosince 2020 na webových stránkách MZ výběrové řízení na

vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky s termínem zaslání přihlášek do

15. ledna 2021 včetně.

K dotazu č. 3

Na základě návrhu na jmenování členů výběrové komise odboru PER byli ministrem

zdravotnictví jmenováni následující členové VK:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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K dotazu č. 4:

Zápis z jednání výběrové komise pro výběr uchazeče na vedoucí pracovní místo ředitele

ze 17. února 2021 s informací o výsledku hlasování (pořadí uchazečů

stanoveném tajným hlasováním dle nejvyššího počtu získaných hlasů členů výběrové

komise) je přílohou tohoto přípisu. Přílohu tvoří i hlasovací listina obsahující detailní

informaci o průběhu hlasování (sčítání hlasů skrutátory zvolenými bezprostředně po

zahájení jednání výběrové komise).

K dotazu č. 5:

Viz odpověď na dotaz č. 4.

K dotazu č. 6:

Rozhodnutí ministra zdravotnictví neakceptovat výsledek jednání výběrové komise,

nejmenovat na vedoucí pracovní místo ředitele žádného z uchazečů

a vyhlásit nové výběrové řízení bylo komunikováno odboru PER nejprve písemně

(formou zápisu ručně psané poznámky ministra „nové VŘ – datum 23. 02. 2021“ s jeho

vlastnoručním podpisem na spisové obálce k dokumentu „Informace o průběhu

a výsledku VŘ na vedoucí pracovní místo ředitele +

návrh dalšího postupu“), a následně potvrzeno řediteli odboru PER

náměstkyní ministra, i ústně.

K dotazu č. 7:

Viz odpověď na dotaz č. 6.

K dotazu č. 8:

Rozhodnutí ministra zdravotnictví jmenovat na vedoucí pracovní místo ředitelky

uchazečku s nejvyšším počtem získaných hlasů členů výběrové komise bylo

sděleno řediteli odboru PER náměstkyní ministra

ústně.

K dotazu č. 9:

Jak vyplývá z datace na spisové obálce k dokumentu „Informace o průběhu a výsledku

VŘ na vedoucí pracovní místo ředitele + návrh dalšího

postupu“, odbor PER postoupil standardním způsobem předmětnou informaci dne 19. 2.

2021 Odboru kanceláře ministra. Další postup (tj. jmenovat na vedoucí pracovní místo

ředitele přímo řízené organizace kandidáta s nejvyšším počtem dosažených hlasů či

neakceptovat výsledek jednání výběrové komise a vyhlásit nové výběrové řízení) je plně

v kompetenci ministra zdravotnictví.

K dotazu č. 10:

Žadateli se pro informaci předkládá spolu se spisovou obálkou návrh na jmenování členů

výběrové komise pro výběrové řízení
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K dotazu č. 11:

Viz odpověď na dotaz č. 9.

S pozdravem

Přílohy (3):

1. Návrh na jmenování členů výběrové komise

2. Informace o průběhu a výsledku výběrového řízení na vedoucí pracovní

místo ředitele + návrh dalšího postupu

3. Hlasovací listina


