
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

é.;
I M

::Ě
ČESKÉ REPUBLIKY

Váš dopis ze dne 3. února 2019
V Praze 12. února 2019

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

dne 3. února 2019, evidované pod ve věci poskytnutí

informace o výši veškerých vyplacených platů (včetně, avšak nikoli výlučně, osobního

ohodnocení a všech příplatků), odměn (včetně, avšak nikoli výlučně odměny řádné,

mimořádné a odměny za plnění cílových úkolů), jiných příjmů a benefitů spojených

s výkonem funkce (včetně, avšak nikoli výlučně, odměny za působení v dozorčích

orgánech a naturální požitky - nepeněžitý příjem spočívající v užívání služebního

vozidla, poskytnuté ubytování), zdůvodnění mimořádné odměny, počet odpracovaných

měsíců u osob na pozicích: ministr, náměstek ministra (NM), náměstek ministra

(NAM), státní tajemník s postavením náměstka pro řízení organizačních věcí státní

služby, náměstek pro ekonomiku a zdravotní pojištění, náměstek pro legislativu

a právo, náměstek pro zdravotní péči, hlavní hygienik ČR s postavením náměstka

pro ochranu a podporu veřejného zdraví a to za kalendářní rok 2018 (vyplacených,

resp. poskytnutých v souvislosti s výkonem výše uvedené pozice, resp. funkce

za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018). Prosím o poskytnutí ve struktuře pozice-

sekce-plat-odměny-jiné funkční požitky-zdůvodnění mimořádné odměny-počet

odpracovaných měsíců, Vám sděluji následující:

Ministerstvo zdravotnictví, Kancelář ministra

Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, www.mzcr.cz
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V příloze Vám poskytuji informace o platu a odměnách vedoucích zaměstnanců

Ministerstva zdravotnictví, a to za období od 1. ledna do 31. prosince 2018,

a to v anonymizované podobě.

S pozdravem
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