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Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle  
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů  
 
Dne 22. dubna 2022 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 následující informace: 

1. Kolik a jaké odbory ministerstva od 17. prosince 2021 do současnosti změnily 
svého vedoucího pracovníka? 

2. K jakým personálním změnám došlo od 17. prosince 2021 do současnosti na 
pozicích ředitelů/vedoucích sekcí?  

 
V návaznosti na Vaše dotazy jste byl následně vyzván k upřesnění Vaší žádosti, neboť 
nebylo v části zřejmé, o jaké informace žádáte. Dne 29. dubna 2022 jste zaslal následující 
upřesnění: „Pod druhým bodem žádosti – o pozice ředitelů a vedoucích sekcí – jsem měl 
na mysli jednotlivé sekce ministerstva – tedy náměstky ministra, jak je uvedeno  
v „Organizační schéma MZ“ na webových stránkách instituce.“ 
 
V návaznosti na výše uvedené Vám k Vašemu požadavku sděluji: 
 
K dotazu č. 1 
K 1. lednu 2022 došlo ke zrušení odboru kontroly, kdy předmětná agenda je nadále 
vykonávána oddělením kontroly; v daném období také došlo k personální změně na pozici 
ředitele odboru zdravotní péče, pozice byla neobsazena do 30.4.2022 (nová ředitelka 
odboru jmenována ke dni 1.5.2022). 
 
 
K dotazu č. 2 
Na pozici náměstka ministra v souladu s organizačním schématem MZ viz: 
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/01/Organizacni-schema-
MZ_web_01_04_2022.pdf  došlo v daném období k nástupům náměstka ministra pana 
Bc. Josefa Pavlovice a náměstka ministra pana Mgr. Jakuba Dvořáčka, MHA, který na 
pozici náměstka ministra vystřídal Ing. Milana Blahu, Ph.D. 
 
Nad rámec Vámi formulované žádosti k dotazu č. 2 uvádím, že pan Ing. Milan Blaha, Ph.D 
byl na základě výsledku výběrového řízení k 1.1.2022 jmenován do funkce náměstka pro 
informační a komunikační technologie. Paní prof. MUDr.  Martina Koziar Vašáková, Ph.D. 
ukončila své působení ve funkci náměstkyně pro zdravotní péči ke dni 18.4.2022. 
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S pozdravem  
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková  
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 
 


