
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

Ministr zdravotnictví od 13. 12. 2017

Osobní údaje

Narodil se 2. října 1986.
Je ženatý, bezdětný.

Vzdělání

 2017–dosud (doktorské studium)
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

 2017–2018 (MHA)
program Master of Healthcare Administration 
Advance Healthcare Management Institute, Praha

 2006–2013 (Mgr.)
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze 

 2006–2013 (Mgr.)
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

 2009–2010 roční studijní stáž
University College Dublin, National University of Ireland

Profesní a veřejná činnost

 od prosince 2017
Ministr zdravotnictví

 od října 2017
Poslanec Parlamentu České republiky

 2014–2017
Ministerstvo financí České republiky (Praha)
Tajemník ministra financí 

 2016 – únor 2018
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (Praha)
Člen správní rady

 2015 – únor 2018
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (Ostrava)
Člen dozorčí rady

 2015–2017



Státní tiskárna cenin, státní podnik (Praha)
Předseda dozorčí rady

 2014–2017
PRISKO a.s. (Praha)
Místopředseda představenstva společnosti

 2014–2017
THERMAL-F, a.s. (Karlovy Vary)
Člen představenstva společnosti

 2013–2014
MAFRA, a.s. (Praha)
Právník společnosti zodpovědný za právní servis pro mediální skupinu MAFRA, a. s. 
a společnost LONDA, spol. s. r. o.

 2011
European Newspaper Publishers' Association (Brusel)
Reprezentace evropských vydavatelů periodického tisku a mediálního průmyslu na úrovni 
Evropské unie, člen týmu vyjednávajícího se zástupci Evropské komise o regulaci 
vlastnictví médií v Evropské unii

 od 2010
Randova nadace (Praha)
Člen správní rady do roku 2013 a posléze člen dozorčí rady

 2010–2012
Spolek českých právníků Všehrd (Praha)
Starosta spolku 

 2010–2011
Čermák a spol., advokátní a patentová kancelář (Praha) – Právnická firma roku 2011
Patenty a ochranné známky, duševní vlastnictví

 2010
Velvyslanectví České republiky v Dublinu (Dublin)
Všechny úseky velvyslanectví, zvláštní zaměření na obchodně ekonomický úsek

 2009
Městský soud v Praze (Praha)
Obchodně právní úsek, Duševní vlastnictví

 2008  
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky (Praha)
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, Stálá komise pro sdělovací 
prostředky

Jazykové znalosti

angličtina
němčina
španělština 


	Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
	Vzdělání
	Jazykové znalosti
	angličtina němčina španělština 


