
Typ závazku Předmět činnosti Smlouva na období Odměna dle smlouvy
Odměna vyplacena v I. 

pololetí 2022

byl jmenován od 03.01.2022 poradce ministra zdravotnictví bez nároku na finanční plnění

byl jmenován od 03.01.2022 poradce pro oblast lékařské etiky bez nároku na finanční plnění

byl jmenován od 03.01.2022 poradce pro oblast onkologie bez nároku na finanční plnění

byl jmenován od 03.01.2022 poradce pro oblast vědy a výzkumu bez nároku na finanční plnění

byl jmenován od 03.01.2022 poradce pro oblast financování krajských 

hygienických služeb

bez nároku na finanční plnění

byla jmenována od 03.01.2022   poradce pro oblast pro oblast práva a 

personalistiky

smlouva o poskytování právních 

služeb – zveřejněná v registru smluv 

od 07.03.2022, č. 0064/22)

do max částky 35 000 Kč/měsíc, bez DPH

105 000,-

byl jmenován od 05.01.2022 poradce pro koordinaci v rámci Rady 

poskytovatelů

bez nároku na finanční plnění

byl jmenován od 11.01.2022 poradce pro oblast laboratorní medicíny a 

farmacie

bez nároku na finanční plnění

byla jmenována od 25.1.2022 poradkyně ministra zdravotnictví bez nároku na finanční plnění

byl jmenován od 09.02.2022 poradce ministra zdravotnictví bez nároku na finanční plnění

byl jmenován od 01.03.2022 poradce pro reformu péče o duševní zdraví bez nároku na finanční plnění

byla jmenována od 15.03.2022 poradce pro ošetřovatelskou péči bez nároku na finanční plnění

byl jmenován od 17.03.2022 poradce pro oblast primární péče v 

pediatrii

bez nároku na finanční plnění

PharmDr. Šárka KOZÁKOVÁ, MBA

doc. MUDr. Jan BLATNÝ, Ph.D.

prof. MUDr. Tomáš KAŠPÁREK, Ph.D.

PhDr. Martina ŠOCHMANOVÁ, MBA  - od 15.03.2022

MUDr. Karel ZITTERBART, Ph.D.	- od 17.03.2022

prof. RNDr. Ondřej SLABÝ, Ph.D.

Mgr. Michal BARTOŠ 

JUDr. Alena TOBIÁŠOVÁ, MBA

MUDr. Dalibor ŠTAMBERA, MBA

PharmDr. Jiří SKALICKÝ, Ph.D.

Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří

Celkové náklady na poradenství od 1. ledna 2022 do 30. června 2022

Ministr

Název

Mgr. et Mgr. Marek Orko VÁCHA, Ph.D. 

PhDr. Ivo HLAVÁČ

prof. MUDr. Jiří VORLÍČEK, CSc., dr. h. c



poradce pro otázky spojené s 

programovým prohlášením vlády a 

legislativním procesem

smlouva o poskytování služeb 

poradce – zveřejněná v registru 

smluv od 30.03.2022, č. 0131/22

do max částky 45 000 Kč/měsíc, včetně 

DPH
45 350,-

Typ závazku Předmět činnosti Smlouva na období Odměna dle smlouvy
Odměna vyplacena v I. 

pololetí 2022

DPČ poradenská činnost 15.4.2022 - 31.12.2022 350,- Kč/hod. 0

DPČ

Poradenská činnost - Zajištění spolupráce s MZ 

při nastavení kritérií pro monitorování 

možností poskytovat zdravotní péči osobám se 

vzácným onemocněním a onkologickým 

pacientům - uprchlíkům z UA a koordinaci 

poskytovatelů lůžkové péče pro zajištění 

poskytování lůžkové péče pacientům 

přepravovaným z UA

16.5.2022 - 31.12.2022 350,- Kč/hod. 4 550,- Kč

Typ závazku Předmět činnosti Smlouva na období Odměna dle smlouvy
Odměna vyplacena v I. 

pololetí 2022

Dohoda o pracovní činnosti

Posouzení problematiky Veřejné podpory v 

rámci programů financovaných z různých 

zdrojů, problematika služby v obecně 

hodpodářském zájmu přímo řízených 

organizací MZ ČR a další poradenství v oblasti 

veřejné podpory.

1.6.2022 - 31.12.2022
             hodinovou sazbu není možné zveřejnit 

bez souhlasu protistrany 
0 Kč                                                  

Typ závazku Předmět činnosti Smlouva na období Odměna dle smlouvy
Odměna vyplacena v I. 

pololetí 2022

Sekce ekonomiky a zdravotního pojištění

Sekce zdravotní péče

Název

JUDr. Michal Říha	

Název

NM

Název

prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. 

JUDr. Karel Zuska

prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D. 



Typ závazku Předmět činnosti Smlouva na období Odměna dle smlouvy
Odměna vyplacena v I. 

pololetí 2022

smlouva o poskytování právních služeb právní zastoupení vě věci Diag Human do vyčerpání výše 5.000.000,- bez DPH 1.700 Kč/hodina 5.250.397,- včetně DPH

Jednání Rozkladové komise 300,- Kč/hodin 114.555,-

Odměna

141 600,- Kč

Sekce legislativy a práva

Rezortní odborná komise ke schvalování projektů pokusů na zvířatech 0 Kč

Sekce HH

Níže jsou uvedeny pouze ty, u kterých byla vyplácena odměna:

Poradní orgán nebo pracovní tým zřízený ministrem Odměna vyplacena v I. pololetí 2022

Rozkladová komise

Název

Bělina & Partners


