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Váš dopis ze dne 24. prosince 2019

V Praze dne 14. ledna 2020

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. prosince 2019, evidované ve věci

žádosti o zaslání následujících informací:

1) Protokol o kontrole služebních vztahů v Hygienické stanici hlavního města Prahy

vedený o celkovém počtu 62 stran,

která byla vykonána ze strany MV ČR, sekce pro státní službu, a to na základě podnětu

zástupce státního tajemníka v MZ ČR.

2) Informaci, kolik podnětů podal zástupce státního tajemníka v MZ ČR nebo státní

tajemník v MZ ČR během roku 2018 a 2019 na sekci pro státní službu MV ČR na ostatní

organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR spadající do režimu zákona o státní službě.

Pokud byly tyto podněty podány, žádám o sdělení informace, na jaké organizace byly

podány a datum jejich podání.

3) Informaci, kolik kontrol dodržování zákona o státní službě provedla sama sekce

státního tajemníka v MZ ČR (tj. zaměstnanci sekce státního tajemníka v MZ ČR)

na jednotlivých KHS, HSHMP nebo SÚKL a to v roce 2018 a 2019? Žádám uvést nejen
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počet, ale i označení dané organizace, kde byla kontrola provedena, na co konkrétně byla

zaměřena a zároveň také zaslání protokolů z dané kontroly.

4) Informaci, kolik metodických návštěv uskutečnil zástupce státního tajemníka v MZ ČR

nebo státní tajemník v MZ ČR v roce 2018 a 2019 na jednotlivých organizacích spadající

do režimu zákona o státní službě, tj. KHS, HSHMP nebo SÚKL. Pokud nějaké metodické

návštěvy byly realizovány žádám zároveň o poskytnutí zápisů z těchto metodických

návštěv či z jakékoli jiné metodické činnosti, která byla ze strany MZ ČR ve věci zákona

o státní službě v roce 2019 realizována.

Vám sděluji následující:

K bodu č. 1)

Kontrolu služebních vztahů může podle § 13 odst. 7 zákona č. 234/2014 Sb. o státní

službě ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“) provést pouze

náměstek ministra vnitra pro státní službu, resp. jím pověření zaměstnanci, proto

Ministerstvo zdravotnictví ČR (dále jen „MZ“) není povinným subjektem dle zákona

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

jen „InfZ“), z důvodů své věcné nepříslušnosti; protokolem disponuje kontrolovaná osoba

a kontrolní orgán.

K bodu č. 2)

I v tomto případě MZ není povinným subjektem a kontrolním orgánem, nedisponuje tedy

ani plánem kontrolní činnosti (z důvodů své věcné nepříslušnosti).

Nicméně podle principů dobré správy nad rámec k tomuto Vašemu dotazu MZ uvádí,

že kontroly služebních vztahů a související agendy ze strany náměstka ministra vnitra

ve služebních úřadech mohou vycházet i ze zjištění učiněných sekcí organizačních věcí

státní služby MZ při běžné úřední činnosti (např. odvolací řízení, stížnosti, apod.).

V období let 2018 a 2019 byly Ministerstvu vnitra – sekci pro státní službu ze strany MZ

podány podněty k vykonání kontroly na Hygienické stanici Hlavního města Prahy se

sídlem v Praze, a to podnětem ze dne 6. února 2019 a na Krajské hygienické stanici

Plzeňského kraje se sídlem v Plzni ze dne 9. srpna 2019.
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K bodu č. 3)

Kontrolu služebních vztahů provádí sekce státní služby ministerstva vnitra, nikoli MZ.

K bodu č. 4)

Proběhlo jednání státního tajemníka/zástupce státního tajemníka s řediteli Krajských

hygienických stanic Libereckého kraje a Ústeckého kraje (dne 24. května 2019) a v Hradci

Králové a v Pardubicích (dne 11. července 2019, na kterém byli přítomni ředitelé kraje

Vysočina, Jihomoravského a Olomouckého kraje). Další takové jednání proběhlo dne

18. července 2019 na Krajské hygienické stanici Karlovarského kraje, kde byli přítomni

také zástupci KHS Plzeň a KHS Ústí nad Labem.

Ve dnech 11. – 12. prosince 2019 proběhlo jednání s vedoucím služebního úřadu KHS

Moravskoslezského kraje, Olomouckého kraje a Vysočiny. Stejně tak probíhala metodická

jednání v roce 2018, a to konkrétně 3. května 2018 na KHS Pardubice, dne 13. dubna

2018 na KHS Karlovarského kraje, dne 25. dubna 2018 na KHS kraje Vysočina, dne

26. října 2018 na KHS Ústí nad Labem.

Setkání a jednání státního tajemníka s řediteli hygienických stanice (jako jejich přímého

nadřízeného služebního orgánu) je běžnou oboustrannou pracovní činností, včetně řešení

metodických poznatků z praxe s přihlédnutím k místním specifikům. Není jakýkoli důvod

pořizovat z těchto standardních a běžných pracovních jednání zápis.

Formálnějším způsobem vzájemné komunikace, jak jistě víte, jsou pak porady ředitelů

za účasti státního tajemníka a náměstkyně pro ochranu a podporu veřejného zdraví

a hlavní hygieničky ČR, které se konají již několikátým rokem. Ne jinak tomu bylo v roce

2018 či 2019. Zápisy z těch, které se v sledovaném období uskutečnily, tvoří přílohu této

odpovědi.

Kromě toho provádí sekce organizačních věcí státní služby MZ pro podřízené hygienické

stanice běžnou metodickou a vzdělávací činnost k aktuálním otázkám státní služby (např.

systemizace, změny služebních poměrů apod.). V roce 2019 proběhly 2 takové akce

v Praze a Brně, ve dnech 9. října 2019 a 16. října 2019. Kromě právníků a personalistů se

někteří ředitelé hygienických stanic těchto setkání a workshopů také zúčastnili. Zároveň

probíhají pravidelná metodická setkávání pořádaná sekcí pro státní službu Ministerstva
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vnitra v souvislosti se zákonem o státní službě v Benešově, o kterých MZ pravidelně

podřízené služební úřady informuje a zajišťuje jejich účast.

S pozdravem

Přílohy

1. záznam z porady ředitelů KHS ze dne 10. června 2019

2. záznam z porady ředitelů KHS ze dne 5. září 2018
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