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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 
 
K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví 
(MZ) dne 17. října 2022, evidované pod č. j.: xxx  
(s prodlouženou lhůtou přípisem MZ č. j.: xxx), kterou jste požádal o zpřístupnění 
jmenného seznamu všech řídících pracovníků vaší organizace /ministerstva, kteří 
vykonávají svoji funkci na níže uvedených pozicích:  
a) náměstek ministra,  
b) náměstek pro řízení sekce (a to i s uvedením názvu sekce) 
c) náměstek člena vlády  
d) ředitel odboru, a to i s uvedením názvu odboru, za který odpovídá,   
e) vedoucí oddělení, a to i s uvedením názvu oddělení, za které odpovídá,   
f) jiný řídící zaměstnanec s uvedením pozice v rámci struktury organizace/ministerstva 
(pokud existuje, pokud neexistuje, budu rád za informaci, že jiný řídící zaměstnanec není 
zařazený v organizační struktuře).  
 
Současně si dovolím požádat i informace tak, aby ze jmenných seznamů bylo zřejmé, kteří 
zaměstnanci vykonávali funkci k níže uvedenému datu:  
1. k 1. 1. 2017 a 1. 7. 2017,  
2. k 1. 1. 2018 a 1. 7. 2018,  
3. k 1. 1. 2019 a 1. 7. 2019,  
4. k 1.1. 2020 a 1.7. 2020, 
5. k 1.1. 2021 a 1.7. 2021, 
6. k 1.1. 2022 a 1.7. 2022; 
 
sděluji: 
 
V příloze zasíláme požadované informace.  
 
Doplňuji, že za roky 2017 a 2018 v naší odpovědi jména vedoucích oddělení nejsou 
uvedena, a to z důvodu, že evidence zaměstnanců v uvedených letech nebyla prováděna 
prostřednictvím elektronického personálního systému MZ. Vzhledem k této skutečnosti, 
nelze Vámi požadované informace z uvedených let zpracovat ve Vámi požadované 
struktuře, nelze je jednoduchým způsobem vyselektovat.  
 
Požadované informace by musely být v takto ucelené podobě nově vytvořeny. V tomto 
případě by se jednalo o mimořádně rozsáhlé vyhledávání dle § 17 zákona č. 106/1999 Sb. 
a MZ by bylo nuceno přistoupit k předpisu úhrady za poskytnutí požadovaných informací. 
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Dovolujeme si Vás požádat o Vaše upřesnění.  
 
 
 
S pozdravem  
 
 
 
 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková  
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 
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