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Vazeny pan 

Váš dopis značky Naše značka Vyřizuje/linka V Praze dne: 26.5.2020 
MK 34899/2020 KST — 

Věc: Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, platném znění. 

Vážený pane 

k Vaší žádosti o poskytnutí informace ze dne 19. 5. 2020 Vám sdělujeme, že výběrová 
komise měla dle $ 28 odst. 3 zákona o státní službě 3 členy, které jmenoval státní tajemník. 
Zákon o státní službě nestanovuje požadavky na odbornost a zkušenost jednotlivých členů 
komise, jmenování je tedy na úvaze státního tajemníka. 

V tomto případě tedy nelze poskytnout informaci dle zákona o svobodném přístupu 
k informacím $ 2 odst. 4, neboť se jedná v tomto případě o dotaz na názor. 

Podle $ 27 odst. 3 zákona o státní službě s žadatelem, jehož žádost nebyla vyřazena, 
provede výběrová komise pohovor, který je zaměřen na obor služby, jehož se výběrové řízení 
týká. Na jednání výběrové komise se použije ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád., 
nepoužije se pouze $ 146 správního řádu. Dle $ 49 správního řádu je ústní jednání neveřejné, 
pokud zákon nestanoví jinak nebo správní orgán neurčí, že jednání nebo jeho část jsou 
veřejné. 

Z toho vyplývá, že výběrová komise je povinna při posuzování vhodnosti uchazečů, 
vycházet ze zákonných předpisů. Výběrová komise dle $ 164 zákona o státní službě 
konstatuje, kteří uchazeči ve výběrovém řízení uspěli či neuspěli. 

Informaci o tom, na základě čeho posuzovala výběrová komise vhodnost kandidátů 
nelze poskytnout, neboť je jednak jednání výběrové komise neveřejné a jednak je to otázka na 
názor — v tomto případě nelze informaci dle zákona o svobodném přístupu k informacím 
poskytnout. 

Výše uvedeného výběrového řízení se zúčastnili dva uchazeči, se kterými byl proveden 
pohovor. Oba uchazeči byli označeni výběrovou komisí jako úspěšní a seřazení v abecedním 
pořadí. Oba uchazeči byli pozváni k pohovoru, z čehož vyplývá, že oba i splnili požadavky, 
které byly vymezeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení ze dne 11.3.2020 č.j. MK 
17232/2020 KST. Dohoda dle $ 28 odst. 3 byla uzavřena na který byl jedním 
ze dvou uchazečů v tomto výběrovém řízení.



Zákon nestanovuje žádné podmínky pro uzavření dohody, pouze stanovuje, že služební 

orgán vybere v dohodě s bezprostředně nadřízeným představeným z těch, kteří uspěli. Vaše 
žádost o informaci, z čeho dohoda vycházela a za jakých podmínek byla tato dohoda 
uzavřena, sděluji, že nelze informaci poskytnout, neboť jde o dotaz na názor ve smyslu § 2 
odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím 

Kancelář státního tajemníka


