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Vzdělání:
2017 – dosud doktorandské studium, Lékařská fakulta Univerzita Palackého v Olomouci,
Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví LF UP
Téma: Fetální alkoholový syndrom z pohledu veřejného zdravotnictví
2002 – 2005 Univerzita Palackého v Olomouci – Lékařská fakulta – Ekonomika
a řízení zdravotnictví – Management zdravotnictví
magisterské studium
1996 – 2001 Univerzita Karlova - 3. lékařská fakulta, Praha - Veřejné zdravotnictví –
bakalářské studium
1996 – 1994 Vyšší odborná zdravotnická škola MEDEA Praha – Zdravotnický záchranář
maturitní zkouška
1990 – 1994 Gymnázium, Liberec, přírodovědný obor
maturitní zkouška
Pracovní zkušenosti:
1999 – dosud Ministerstvo zdravotnictví ČR
říjen 2017 – dosud Odbor zdravotních služeb,
Oddělení dotačních programů (do r.2017 oddělení zdravotních programů)
služební místo: vedoucí oddělení dotačních programů - vrchní ministerský rada
Náplň práce:
 odborné vedení zaměstnanců v oddělení dotačních programů
- komplexní zpracování a koordinace protidrogové politiky MZ, včetně meziresortní a
mezinárodní spolupráce v oblasti prevence závislostí
- předseda poradního orgánu Ministerstva zdravotnictví pro oblast návykových nemocí,
- předseda komise pro dotační program „Protidrogové politiky MZ“
- gestor Akčního plánu k omezení škod působených alkoholem v ČR
- zpracování Výzev a metodik dotačních programů Odboru zdravotních služeb MZ, včetně
komplexního vedení dotačních řízení
- další činnosti viz náplň práce 2007 - 2017
2007 – 2017

Odbor zdravotních služeb,
Oddělení dotačních programů
služební místo: vrchní ministerský rada

Náplň práce:
 komplexní zpracovávání agendy protidrogové politiky resortu zdravotnictví, včetně
meziresortní a mezinárodní spolupráce v oblasti prevence závislostí jako např.:
- věcné zpracování právních předpisů v oblasti protidrogové politiky – např. Zákon č.65/2017
Sb. o ochraně zdraví před návykovými látkami,
- zpracovávání nelegislativních dokumentů v oblasti protidrogové politiky – Akční plán
k omezení škod působených alkoholem v České republice pro období 2015 – 2018,
- spolupráce při zpracování meziresortních strategických dokumentů v oblasti protidrogové
politiky – Národní strategie protidrogové politiky pro období 2010 – 2018, včetně příslušných
akčních plánů,
- příprava stanovisek k materiálům určeným pro jednání Rady vlády pro koordinaci
protidrogové politiky,
- správa a řízení dotačního řízení pro program „Protidrogové politika MZ“,

-

zastupování resortu na jednáních k problematice protidrogové politiky
zastupování ČR ve Výboru Evropské komise pro národní politiky a akce v oblasti alkoholu,
vyřizování dotazů veřejnosti k problematice protidrogové politiky

2006

Odbor zdravotní péče a farmacie
Oddělení zdravotních programů
pracovní pozice: zástupce ředitele a vedoucí oddělení

Náplň práce:
odborné vedení zaměstnanců v Oddělení zdravotních programů, věcná spolupráce při přípravě
právních předpisů v oblasti zdravotní péče a farmacie, zpracovávání agendy protidrogové politiky
resortu zdravotnictví.
2005 – 2001 Odbor zdravotních péče,
Oddělení zdravotních programů
pracovní pozice: referent
Náplň práce:
komplexní zpracování agendy protidrogové politiky resortu zdravotnictví, včetně meziresortní a
mezinárodní spolupráce v oblasti prevence závislostí jako např.:
- věcné zpracování právních předpisů v oblasti protidrogové politiky – např. zákon č. 379/2005
Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a
jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- spolupráce při zpracování meziresortních strategických dokumentů v oblasti protidrogové
politiky
- příprava stanovisek k materiálům určeným pro jednání Rady vlády pro koordinaci
protidrogové politiky,
- správa dotačního řízení pro program „Protidrogové politika MZ“,
- zastupování resortu na jednáních k problematice protidrogové politiky.
1999 – 2000

Odbor mezinárodních věcí
Pracovní pozice: referent

Náplň práce:
spolupráce při zpracování agendy související s členstvím České republiky ve Světové zdravotnické
organizaci – příprava odborných zástupců České republiky na jednání Světové zdravotnické
organizace, spolupráce při koordinaci plnění aktivit ČR vyplývajících ze Zdraví 21 – Dlouhodobý
program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR.
1998 – 1997

Fakultní nemocnice Motol – dětská onkologie – zdravotní asistent

1994 – 1996

Záchranná služba hl. m. Prahy - zdravotnický záchranář

Jazykové znalosti:
Anglický jazyk – aktivně (splněn 1.stupeň znalosti jazyka pro standardizované jazykové zkoušky
stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy)
Slovenský jazyk – aktivně (rodilý mluvčí)
Německý jazyk – pasivně (pokročilý začátečník)
Ruský jazyk – pasivně (pokročilý začátečník)
Ostatní znalosti a dovednosti:
- znalost práce na PC (např. Word, Excel, Power Point, Outlook, ASPI, internet)
- řidičský průkaz skupina B
- flexibilita, zodpovědnost, pracovitost, organizační a komunikační schopnosti, odolnost vůči stresu

