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Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle  
zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů 

 

K Vaší žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví dne  

23. listopadu 2021, evidovanou pod č.j. MZDR XXX/MIN/KAN, prostřednictvím které jste 

vznesl následující dotazy: 

Které pozice v rámci ministerstva, vládních institucí, státních institucí (včetně nikoliv však  

výlučně státních úřadů), právnických osobách (včetně nikoliv však výlučně státních 
podnicích) a jiných „politicky exponovaných“ funkcích spadají do pravomoci Ministra 
zdravotnictví (dálejen „Pozice“)? 

Zejména žádám o informace, které Pozice, a to včetně Pozice, které podléhají regulaci 
podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě ve znění pozdějších předpisů, ministr 
(včetně jejich celkového počtu): 
a) navrhuje, 

b) jmenuje, 
c) případně s čím souhlasem? 
 

Dále žádám o informace: 
d) jak dlouhé je funkční období jednotlivých Pozic, 
e) jaký je počet jednotlivých Pozic, 

f) kdy by dojde případně k nejbližšímu jmenování do Pozic, a 
g) jaká je finanční odměna (plat, mzda či jiná finanční odměna) pro jednotlivce v této 
Pozici? 
 

uvádíme následující: 
 

K dotazům a) až e) uvádím, že všechny tyto informace jsou obsaženy v  právní úpravě, 

kterou citujete, a proto lze pouze odkázat na dotčenou legislativu, a sice zákon 

č. 234/2014 Sb., o státní službě a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. V souvislosti 

s tím jsou dále požadované informace o „pozicích“ uveřejněny na internetových 

stránkách resortu Ministerstva zdravotnictví prostřednictvím organizačního schématu, 

které je pravidelně aktualizováno.  
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K dotazu f) uvádíme, že „jmenování do pozic“ probíhá dle aktuálního stavu výběrových 

řízení.  

K dotazu g) v tomto obecném rámci odkazuji na příslušná nařízení vlády, a sice nařízení 

vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, a nařízení vlády č. 

341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.  

 

 
S pozdravem 
 

v z. Ing. Daniela Matějková 

vedoucí oddělení strategií, protokolu, vládní a parlamentní agendy  

elektronicky podepsáno 

 

 


