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Váš dopis ze dne 15. června 2021

V Praze dne 22. června 2021

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle

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

předpisů

Dne 15. června 2021 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví (MZ) Vaši žádost evidovanou

pod č.j. kterou jste požádal o poskytnutí následujících

informací souvisejících s výběrem nového ředitele Národního ústavu duševního zdraví,

státní příspěvkové organizace, konkrétně pak:

1) Výzvu k zasílání přihlášek do výběrového řízení, způsob a datum jejího

zveřejnění či rozeslání;

2) Hodnotící kritéria uchazečů a přehled jejich změn v průběhu výběrového

řízení;

3) Seznam členů výběrové komise;

4) Záznam, protokol nebo jiný obdobný dokument zachycující průběh jednání

výběrové komise;

5) Výsledky jednotlivých uchazečů výběrového řízení s uvedením jejich jména.

K Vaší žádosti uvádím následující:

K bodu č. 1 žádosti:

Ministr zdravotnictví ČR, prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, vyhlásil dne

13. dubna 2021 na úřední desce MZ ČR výběrové řízení na vedoucí pracovní místo

ředitele / ředitelky NÚDZ s termínem zaslání přihlášek do 13. května 2021 včetně.

K bodu č. 2 žádosti:

Kvalifikační požadavky na uchazeče na vedoucí pracovní místo ředitele / ředitelky NÚDZ

byly specifikovány v inzerátu výběrového řízení vyvěšeného na úřední desce MZ ČR

v sekci „Nabídka pracovních míst“ ve lhůtě od 13. dubna do 13. května 2021 (viz příloha

č. 1). V průběhu výběrového řízení nebyly žádným způsobem doplňovány nebo měněny.
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K bodu č. 3 žádosti:

Finální seznam členů výběrové komise byl schválen ministrem zdravotnictví ČR, Mgr. et

Mgr. Adamem Vojtěchem, MHA, dne 2. června 2021 (viz příloha č. 2).

K bodu č. 4 žádosti:

Viz příloha 3 – Zápis z jednání výběrové komise pro výběr uchazeče na vedoucí místo

ředitele NUDZ ze dne 11. června 2021.

K bodu č. 5 žádosti:

Viz příloha č. 4 – Hlasovací listina

S pozdravem

Přílohy (4)

1. Znění inzerátu výběrového řízení vyvěšeného na úřední desce MZ ČR

2. Seznam členů výběrové komise

3. Zápis z jednání výběrové komise pro výběr uchazeče na vedoucí místo ředitele NUDZ ze

dne 11. června 2021

4. Hlasovací listina
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