
 

 

Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01  Praha 2 
tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz 

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle  
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů  
 
Dne 9. listopadu 2021 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví (MZ) Vaši žádost o poskytnutí 
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, evidovanou pod č.j. xxx. 
 
Předmětným podáním jste požádal o seznam představených zaměstnanců k 7.9.2021 dle 
Vámi připojeného seznamu. 

 

K Vaší žádosti Vám níže zasílám jmenný seznam (jména uvádíme bez akademických 
titulů). 

 

Tiskové neobsazeno 

Styku s veřejností Marek Šplíchal 

oddělení strategií, protokolu, vládní a parlamentní 

agendy 

Daniela Matějková 

oddělení spisové a archivní služby Milada Bartoňková 

oddělení kontroly I a stížností Praha Veronika Hemzová 

oddělení kontroly II Brno Eva Jiráková 

oddělení personálního rozvoje Libuše Neščáková 

oddělení služebních a pracovních vztahů Tomáš Doležal 

oddělení provozní Marek Benda 

oddělení správy budovy Jan Kollert 

oddělení rozpočtu a analýz Ladislava Klimentová 

oddělení účtárny Lenka Drdajová 

oddělení řízení přímo řízených organizací Šárka Křiváčková 

oddělení Český inspektorát lázní a zřídel Zdeněk Třískala 

oddělení projektového řízení Kateřina Dimitrovová 

oddělení financování a administrace projektů Věra Galuszková 

oddělení kontroly a koordinace projektů Kateřina Lehká 
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oddělení finančních mechanismů Lucia Hrivňáková 

oddělení investičního rozvoje Jana Benešová 

oddělení metodik a administrace programů neobsazeno 

oddělení správy zdravotních pojišťoven Jan Zapletal 

oddělení kontroly zdravotních pojišťoven Jarmila Marková 

oddělení úhradových mechanismů Tomáš Troch 

oddělení zdravotních výkonů Martina Cetelová 

oddělení léčiv Petr Davídek 

oddělení zdravotnických prostředků a cenové a 

úhradové regulace 

Jan Wolf 

oddělení legislativy zdravotního pojištění a ochrany 

veřejného zdraví 

Jan Knytl 

oddělení legislativy zdravotních služeb a 

zdravotnických povolání 

Eva Vozábová 

oddělení správních agend Denisa Kopková 

oddělení právních agend Martin Pohl 

oddělení bilaterální spolupráce a mezinárodních 

organizací 

Marcela Kubicová 

oddělení zdravotní péče Venuše Škampová 

oddělení kvality zdravotních služeb Blanka Kavková 

oddělení vědy, výzkumu a dotací na vzdělávání Olga Laaksonen 

oddělení akreditací Kateřina Pávková 

oddělení uznávání kvalifikací Barbora Poláková 

oddělení vzdělávání Lenka Hladíková 

oddělení uznávání kvalifikací Kateřina Přibylová 

oddělení národního centra elektronického 

zdravotnictví 

Jiří Borej 

oddělení informačních a komunikačních technologií 

a kybernetické bezpečnosti 

Václav Minářů 

oddělení epidemiologie a podpory zdraví Zdeněk Kyselý 
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oddělení hygieny obecné a komunální Ondřej Fries 

oddělení hygieny práce a pracovního lékařství Matyáš Fošum 

oddělení hygieny výživy, předmětů běžného 
užívání, dětí a mladistvých 

Silvie Slavíková 

 

 

S pozdravem 
 
 
 

 

 

 

 

Mgr. Daniela Kobilková 

ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 


