Poskytnutí informace na žádost v souladu se zákonem
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v platném znění

Povinný subjekt:

Dům zahraniční spolupráce

Sídlo:

Na Poříčí 1035/4, Praha 1, 110 00

IČO:

61386839

Dne 27.10. 2020 obdrželo DZS 2 žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Anonymizovaný text 1. žádosti:
1.

Jak plní Dům zahraniční spolupráce zákon 136/2014 Sb., o zaměstnanosti paragraf
81

2.

Kdy bylo výběrové řízení na náměstka ředitelky.

Odpověď na žádost:
1. Plnění zákona č. 136/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně § 81, naplňuje Dům
zahraniční spolupráce tím, že:
a) zaměstnává osoby se zdravotním postižením a
b) odebírá výrobky a služby od dodavatelů, kteří zaměstnávají více než 50 %
osob se zdravotním postižením (tzv. náhradní plnění).
2. O obsazení místa ředitelky i jejího náměstka bylo rozhodnuto v roce 2016.

Anonymizovaný text 2. žádosti:

1. Ve výběrovém řízení EHP 2019 měli v podmínkách "souhlas vedoucího" viz níže.
Nicméně vybrali studentky, které nedodaly souhlas i když jiní studenti souhlas
dodali. Mohou si podle své libosti na FF UK určovat, kdy jsou podmínky platné a
kdy není potřeba dodržovat psané podmínky ve výběrovém řízení?
Mohou si na FF UK podle libosti měnit, kdy je přihláška kompletní a kdy není?
I v roce 2019 i v roce 2020 bylo ke kompletní přihlášce potřeba součinnost
vedoucího závěrečné práce, ale jednou je přihláška nekompletní a jindy to nevadí.
Je možné takhle postupovat ve výběrových řízeních? Dochází tím k porušení
nějakého předpisu?
Odpověď na žádost:
1. Pravidla Programu Vzdělávání Fondů EHP stanovují, že výběrové řízení je
v kompetenci vysílající instituce. Vysílající instituce si sama nastavuje kritéria, podle
kterých bude zájemce vybírat, a musí postupovat v souladu s grantovou smlouvou.
Subjekt vně vysílající instituce tedy nemůže o výběrovém řízení rozhodovat.
Současně platí, že vysílající instituce je v uvedené souvislosti povinna respektovat
zákaz diskriminace, na jehož základě podmínky nastavené v rámci konkrétního
výběrového řízení musí platit pro všechny účastníky, na které se vztahují. To se týká
rovněž případné změny podmínek, je-li v rámci konkrétního výběrového řízení
přípustná.

