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K Vašemu podání ze dne 23. března 2021

V Praze dne 13. května 2021

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle

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

předpisů

Dne 23. března 2021 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví Vaši žádost o poskytnutí

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

kterou jste v návaznosti na naši odpověď požádala

písemná pravidla pro konání výběrového řízení v případě výběrového řízení na funkci

ředitele ministerstvem zřízené nemocnice či jiné organizace, nebo zda záleží výlučně na

vůli ministra při určení podmínek řízení a členů výběrové komise a dále, zda je

stanoveno, kolik má mít členů výběrová komise a o informaci o složení členů výběrové

komise a jejich funkcí v případě řízení konaného 11.12.2020 a informaci o výsledku

hlasování, tj. kolik hlasů každý z uchazečů získal.

K Vaší žádosti Vám sděluji následující:

Výběrová řízení na obsazení volných vedoucích pracovních míst ředitelů organizací

v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví jsou realizována v souladu se zákonem

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 PN

Jihlava. Podmínky výběrového řízení nejsou upraveny samostatným vnitřním předpisem.

Ředitelé přímo řízených organizací jsou vybíráni v otevřeném a transparentním

výběrovém řízení výběrovou komisí (dále také jen „VK“) složenou z předních odborníků,

v níž jsou zastoupeni např. zástupci odborných společností, profesních organizací,

lékařských fakult, odborových svazů a vzdělávacích institucí ve zdravotnictví. Ke

způsobu jmenování členů výběrové komise je možno konstatovat, že stanovení počtu
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členů VK, způsob jejich výběru a jmenování je plně v kompetenci ministra zdravotnictví.

Tato komise v neveřejném hlasování rozhodne o výběru nejvhodnějšího uchazeče,

výsledek hlasování VK je následně předložen ministru zdravotnictví. Je ve výlučné

kompetenci ministra zdravotnictví, zda bude akceptovat doporučení výběrové komise

a jmenuje uchazeče s nejvyšším počtem získaných hlasů členů výběrové komise, nebo

se rozhodne pro jiný postup (např. vyhlásit nové výběrové řízení).

Seznam členů VK a výsledek hlasování VK ve výběrovém řízení pro výběr uchazeče

na vedoucí pracovní místo ředitele PN Jihlava je součástí zápisu z jednání VK ze dne

11. prosince 2020, který přikládám přílohou.
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