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Rozhodnutí n částečném odmítnutí žádostí dle § 15 mist. 1 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů

Vážení,

Státní zdravotní ústav (dále len „SZÚ“) jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 so,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dálc jen „1an“), rozhodl o žádostí

žadatele, ze dne 6. října 2022, ve věci žádosti o poskytnutí informace k otázkám:

na Vedení! a w'rw/a' Mempmění? Pmí 0 !Mita„kdy byla wpxáłra ry'bímve' řízení NRme [břr'pku MHMP/60m mpimční

VR nebyla vadami CEM, která m' přad v 7020 dmfuíłm dne :dělí/a, Že
na tuto

poąíríirfamom'na
VR am' ”hada„ik/:jl zadne ,wýrárm nebylo

Pmí a VR treky/z' íłfamam'łrí zub-tipu' tim/01m' CEM,
10mm

a VR?LMIÍŽe Š Z U pmkúąavl např. zaznam z !Men/!lu vyrazne/m

Kdy byla gpxa'rm VR na

”faxem vadami/10 /ínéNRL?

Bude letý WJÉÍW red/ne'
VR ?za !ktopaąía'?

Kdy na vybrána VR rm vadami CEM a z” v !em/1 2000 už 2022.?

Padmíméau VŘ ?Wife/e SZ U r/ miz 202 7při obxaąem'paçľ !fy/üfané/m byla zna/all ang/ítkžbo jagg/Áaa. jak muze

mít/tym'
ňadz'lelka doložil tuto :Im/01! na požadwmně límvlll? Dilpaw'e dokumentem, klerý 0 11410 zna/axtpmkaąeval? “

takto:

I. V tozsahu otázky „Může SZÚ prokázat např. záznam z internetu o vypsaném VŘ?“ 'tl „Bude tedy

vypsáno reálné VŘ na tuto pozicí“ dle usti Š 15 odst. 1 Ian se žádost o poskytnutí informací

odmítá.

II. V rozsahu otázky „Podmínkou VŘ při obsazení pozice ředitele SZU vypsaného v rocc 2021 byla

znalost anglického lazykai Jak může stávající ředitelka doložit tuto znalost na požadované úrovni?

Disponuje dokumentem, který by futt) znalost prokazovalř“ se žádost 0 poskytnutí informací

v souladu s § 14 odst, 5 písm. c> IuíZ odkládá.

III. Ve zbylěm rozsahu se žádost o poskytnutí informací poskytuje
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Odůvodnění:

K výroku l. tohoto rozhodnutí SZÚ sděluje:

Dle ustanovení
š

2 odst. 4 IntZ se povinnost poskytovat m formace netýká dotazů na názory, budoucí

íozhodnutí a vytváření nových informací. Vzhledem k tomu, že \" ámi
požadovaným: dokumenty

v rozsahu SZU záznam z internetu o V R?“ SZU 'u aniotázky „Může prokázat např. vypsaněm nedisponuje

nema zákonnou Vaše žádost se V uvedeném rozsahu odmítá. Otázkapovinnost jmu disponovat, „Bude

tedy vypsáno reálné VR na tuto pozici“ se týká budoucího rozhodnutí, proto se žádost v uvedeném

rozsahu odmítal

K výroku II. tohoto rozhodnutí SZÚ sděluje:

Výše uvedene nespadă do působnosti szÚ, szÚ dle
š

2 odst. 1 Infl
je jako povinný subjekt povinen

informaceposkytovat vzmhující se k jeho působností, ktera je uvedena
VS

86 zákona č, 258/ 2000 Sb.,

o ochxaně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a ve statutu SZU. Podmínky výběrového řízení

stanovílo Ministerstvo zdravotnictví Ceské republiky, jako zřizovatel, stávající ředitelka
tyto podmínky

splnila.

K výroku III. Tohoto rozhodnutí szÚ sděluje

Výběrové řízení na pozici vedoucí NRL proběhlo, jak V am jíž bylo v dřívějším dotazu dle Int'Z sděleno,

od 15.01.2020 na

základě
žádostí o vyvěšení inzerátu na internetových stránkách SZU, kterou podal

statutární
orgán szu, do 11.03.2020, kdy došlo k

uplynutí lhůty k podávání přihlášek do tohoto

výběrového řízení, a to v souladu s právními předpisy.

Dokument k výběrovému řízení byl zveřejněn na

internetových
stránkách szÚ.

Tyto internetové stránky

jsou přístupné veřejností, tedy t všem zaměstnancům SZU.

Výběrová řízení na
jina pracovní místa, tedy na pozice vedoucí NRL, probíhají v souladu s právními

předpisy,

K dotazu VŘ na vedoucí CEM a to v letech 2000 až 2022?“ szÚ„Kdy byla vypsána sděluj eme následující.

těmito informacemi V rozsahu K získání nutnénedisponuje požadovaném jejich by bylo vyvinout činnost,

která jde nad rámec běžného Vyhledávání informací il dochází k ní ke zvýšenému Výtížení zaměstnanců

cl to naSZU, úkor plnění ostatních pracovních povinností Vzhledem ke shora uvedenému si Vás

dovolujeme upozornit, že SZU poskytnutí výše uvedených informací zpoplatní. V případě, že si i přesto

přejete poskytnutí těchto informací, sdělte nám tuto skutečnost obratem písemně na dodatem Ěszuxz.

Zpoplamění bude provedeno v souladu s aktuálním ceníkem uvedeným na internetových stránkách

hrou /wwwszucz [kruhovna /CCnLkasluzclm

Dovolujeme si Vás v souvislostí s předchozí žádostí o informace dle InfŽ upozornit, že ve sdělení:

řízení na„Výběrové pracovní pozice se vypisuje na všechna místa.“ se výrazem „vypisuje“ rozumí
postup

stanovený zákonem,



Poučení:

K výroku I. tohoto rozsudku je možno podat odvolání \'e

lhůtě
l5 dnů ode dne doručení prostřednictvím

Státního zdravotního ústavu k Ministerstvu zdravotnictví Ceské republiky.

K výroku II. a III Není odvolání přípustné
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