
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

"Ján É33 ČESKÉ REPUBLIKY

V Praze 7. listopadu 2018

Váš dopis ze dne 24. října 2018

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle zákona

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

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

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

dne 24. října 2018, evidované pod ve věci:

1) jakým způsobem (výběrovým řízením/bez výběrového řízení) a kdy, v rozmezí

od 1. 1. 2017 do 1. 9. 2017, byla obsazena pozice vedoucího oddělení veřejných

zakázek, které nově vzniklo schválenou systemizací od 1.1.2017.

2) jakým způsobem (výběrovým řízením/bez výběrového řízení) a kdy, v rozmezí

od 1. 1. 2017 do 1. 9. 2017, byla obsazena pozice ředitele odboru hospodářské

správy. Pokud proběhlo více kol výběrových řízení, sdělte mi, prosím, data jejich

vyhlášení. Zároveň Vás zdvořile žádám, abyste mi sdělil, zda uchazeč, který byl

vybrán,

byl v době konání výběrového řízení úředníkem ve službě nebo představeným,

anebo šlo osobu, která v době konání výběrového řízení neměla status úředníka

nebo představeného dle služebního zákona.

K Vašemu podání, Vám sděluji následující:

Ad 1)

Obsazení pozice vedoucí oddělení veřejných zakázek (dále jen „V VZO") v době

o dl . 1.2017-1.9.2017

o rozhodnutím státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví ze dne 2. 1. 2017

byla převedena na pozici V VZO JUDr. Marcela Rohlíková,

» na služební místo V VZO nebylo realizováno výběrové řízení.

Ministerstvo zdravotnictví, Kancelář ministra

Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, www.mzcr.cz



z 37.:: MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Ž23 ČESKÉ REPUBLIKY

Ad 2)

Obsazení pozice ředitele odboru hospodářské správy (dále jen „Ř HOS") v době

o d l 1.2017-1.9.2017

• dne 11.7. 2017 byl jmenován na pozici Ř HOS Ing. Ivan Chválny,

• na služební místo Ř HOS bylo realizováno výběrové řízení,

• kolo výběrového řízení bylo vyhlášeno ve dnech 22. 4. 2016 a 13. 9. 2016,

» kolo výběrového řízení bylo vyhlášeno ve dnech 18. 10. 2016 a 3. 3. 2017,

• kolo výběrového řízení bylo vyhlášeno dne 24. 5. 2017,

« pozice byla obsazena uchazečem, který podal služebnímu orgánu žádost o přijetí

do služebního poměru, jejíž součástí byla též žádost o jmenování na služební místo

představeného dle § 24 odst. 4 ZSS.

S pozdravem
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