
Organizační schéma Ministerstva 

zdravotnictví 

účinnost od 1.1. 2021

                                    

Odbor komunikace s veřejností Kabinet ministra (oddělení)

(TIS) (KAB)   

                      
oddělení tiskové

oddělení styku s veřejností 
Oddělení bezpečnosti           

(OBE)  

Odbor kanceláře ministra

(KAN)  Oddělení krizové připravenosti

  oddělení protokolu, vládní a parlamentní 

agendy (OKP) 

    oddělení spisové a archivní služby  

Oddělení interního auditu       ;

Odbor kontroly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (OIA) 

(KON) 

oddělení kontroly I a stížností Praha

    oddělení kontroly II Brno

 

   Sekce organizačních věcí státní 

služby                                                                                                                              

Sekce ekonomiky a zdravotního 

pojištění
Sekce  legislativy a práva Sekce zdravotní  péče

Sekce ochrany a podpory 

veřejného zdraví

Náměstek pro legislativu a právo Náměstek pro zdravotní péči 

(ST) 
(NE) (NL) (NZ) (HH) 

                
                                                                                                                                                                              

Odbor finanční Odbor legislativní Odbor zdravotní péče Odbor ochrany veřejného zdraví

(FIN) (LEG) (OZP) (OVZ) 

oddělení rozpočtu a analýz 
oddělení legislativy zdravotního pojištění a 

ochrany veřejného zdraví
oddělení zdravotní péče    oddělení epidemiologie a podpory zdraví

Odbor personální

oddělení účtárny  
oddělení legislativy zdravotních služeb a 

zdravotnických povolání 
oddělení kvality zdravotních služeb oddělení hygieny obecné a komunální  

(PER) oddělení hygieny práce a pracovního 

lékařství

 oddělení personálního rozvoje
Odbor přímo řízených organizací      Odbor právní                  Odbor vědy a lékařských povolání

oddělení hygieny výživy, předmětů běžného 

užívání, dětí a mladistvých 

(OPŘ) (PRO)  (VLP) 

oddělení řízení přímo řízených organizací
oddělení správních agend 

oddělení vědy, výzkumu a dotací na 

vzdělávání Oddělení ekonomicko - správní                                                                                                      

oddělení Český inspektorát lázní a zřídel oddělení právních agend oddělení akreditací    
 (OES) 

Odbor hospodářské správy
oddělení uznávání kvalifikací   

(HOS) 
Odbor evropských fondů a 

investičního rozvoje

Odbor mezinárodních věcí a 

Evropské unie 

Oddělení chemických látek a 

biocidních přípravků                                                                       

oddělení provozní  
   (EFI) 

(MEZ) Odbor ošetřovatelství a nelékařských 

povolání 
 (OBP) 

oddělení správy budovy oddělení projektového řízení oddělení Evropské unie  
(ONP)      

oddělení financování a administrace 

projektů  

oddělení bilaterální spolupráce a 

mezinárodních organizací 
oddělení vzdělávání    Oddělení pohotovostního operačního 

centra

oddělení kontroly a koordinace projektů oddělení uznávání kvalifikací    
 (POC)

oddělení finančních mechanismů   
Oddělení podpory práv pacientů

oddělení investičního rozvoje
(OPP)

Odbor IT a elektronizace 

zdravotnictví

oddělení metodik a administrace programů
(ITEZ)

oddělení národního centra elektronického 

zdravotnictví

Odbor dohledu nad zdravotním 

pojištěním

oddělení  informačních a komunikačních 

technologií a kybernetické bezpečnosti

(DZP)                   

oddělení správy zdravotních pojišťoven Oddělení inspektorátu omamných a 

psychotropních látek  

oddělení kontroly zdravotních pojišťoven          (OPL) 

Odbor regulace cen a úhrad                          

(CAU) 

oddělení úhradových mechanismů

oddělení zdravotních výkonů 

Oddělení léčiv a zdravotnických 

(OLZP) 
 

Státní tajemník                                                      

s postavením náměstka pro řízení 

organizačních věcí státní služby

Náměstek pro ekonomiku a zdravotní 

pojištění

 Hlavní hygienik ČR                                                     

s postavením náměstka pro ochranu a 

podporu veřejného zdraví 

Náměstek ministra

(NM) 

Náměstek ministra

(NAM) 

Oddělení pro reformu péče o duševní 

zdraví 

(ORDZ) 

Oddělení koncepcí a dotací 

(OKD)

Kancelář státního tajemníka                               

(KST) oddělení     

 oddělení služebních a pracovních vztahů                      
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