
 

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 
 
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 7. listopadu 2022, evidované pod č. j.: xxx, kterou jste požádal o 
informace týkající se všech vedoucích úředníků ministerstva, jmenovitě zejména 
náměstků ministra, ředitelů sekcí, odborů a jednotlivých oddělení případně jiných 
vedoucích pracovníků ministerstva s informací:  
• Jméno osoby, která danou pozici zastává 
• Kdy byla tato osoba na tento post jmenována nebo přijata na pracovní pozici 
• Zda byla daná pozice obsazena na základě Zákona o státní službě nebo na 
základě které jiné legislativy 
• Jakým způsobem byla daná pozice obsazena – tedy zda proběhlo výběrové řízení, 
nebo došlo k jmenování určitou osobou apod.  
• Tabulková třída dané pozice (pokud pozice nespadá do platových tabulek, 
případně jiná informace o orientační výši odměny na dané pozici) 
• Jaké kvalifikační a odborné požadavky byly kladeny na kandidáty při obsazování 
této pozice např. při výběrovém řízení; 
 

Vám sděluji následující:  

 
V příloze zasíláme tabulku s vedoucími pracovníky MZ. Doplňuji, že  
v přiloženém souboru není uvedeno konkrétní datum jmenování jednotlivých osob (jedná 
se o stav k 1.7.2022), neboť by to představovalo administrativní zátěž povinného subjektu, 
a proto, v souladu s Vaší žádostí, Vám předkládáme informace, kterými aktuálně 
disponujeme bez větší administrativní zátěže. 

Zároveň si Vás dovolujeme odkázat na informace zveřejňované na webových stránkách 
MZ (organizační schéma), kde jsou k dispozici i detailní informace – životopisy vedoucích 
pracovníků od pozice ředitel odboru: https://www.mzcr.cz/wp-
content/uploads/2022/10/Organizacni-schema-MZ_web_01_09_2022.pdf.  

K dalším bodům žádosti uvádím následující: 

Pozice jsou obsazovány na základě zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, respektive 
na základě zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.  

Na služební místa představených i místa vedoucích zaměstnanců se konají výběrová 
řízení. 

Platová třída je určena vnitřním předpisem, jedná se zpravidla o 14. nebo 15. platovou 
třídu u ředitele odboru a 16. platovou třídu u náměstka.  
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Kvalifikační předpoklady a požadavky jsou stanoveny v zákoně č. 234/2014 Sb., o státní 
službě a dále rozvedeny v příslušném vnitřním předpise. 

 
S pozdravem  
 
 
 
 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková  
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 
 

 

 

Příloha (1) Dle textu 


