PERSONÁLNÍ MAPA
MINISTERSTEV

Petr Vančura, státní tajemník
Daniel Koštoval, náměstek pro vyzbrojování a akvizice
Jakub Landovský, ČSSD, náměstek pro obrannou politiku a strategii
Alena Netolická, náměstkyně pro právo
Pavel Beran, náměstek pro ekonomiku a majetek
Tomáš Kuchta, náměstek pro průmyslovou spolupráci
a řízení organizací
• Antonín Rada, náměstek pro dozor a kontrolu
•
•
•
•
•
•

Platnost k 15. 10. 2015
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•
•
•

Jan Lišák, státní tajemník
Michal Franěk, náměstek pro justici a legislativu
Petr Jäger, náměstek pro mezinárodní a ústavní právo
Miroslav Zábranský, náměstek pro ekonomiku
Vladimír Zimmel, náměstek pro trestní politiku

ministr

• Petr Gajdušek, státní tajemník
• Lukáš Kaucký, ČSSD, náměstek člena vlády
• Jakub Kulhánek, ČSSD, náměstek pro řízení sekce
bezpečnostní a multilaterální
• Ivo Šrámek, náměstek pro řízení sekce evropské
• Martin Tlapa, náměstek pro mimoevropskou spolupráci
a ekonomickou diplomacii
• Ivana Červenková, náměstkyně pro řízení úřadu
• Martin Pros, ČSSD, náměstek pro řízení
sekce provozně-ekonomické
• Martin Smolek, náměstek pro řízení sekce právní a konzulární
•
•
•
•
•
•
•
•

ministr

ministr

OBRANY

PRŮMYSLU A OBCHODU

ZDRAVOTNICTVÍ

Robert Pelikán, ANO

Martin Stropnický, ANO

Jan Mládek, ČSSD

Svatopluk Němeček, ČSSD

premiér
Bohuslav Sobotka, ČSSD

ministr

ZAHRANIČNÍCH
VĚCÍ

(Běla Hejná, náměstkyně pro kabinet předsedy vlády)

vedoucí Úřadu vlády
Pavel Dvořák

Lubomír Zaorálek,
ČSSD

(Miluše Tvrzská, náměstkyně pro ekonomiku a správu
Tomáš Prouza, státní tajemník pro evropské záležitosti
a náměstek pro evropské záležitosti
Petr Špirhanzl, státní tajemník pro řízení služebních vztahů)

ministr

VNITRA

místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace
Pavel Bělobrádek, KDU-ČSL

Milan Chovanec,
ČSSD

ministr

ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu
Jiří Dienstbier, ČSSD

ministryně
PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCI
Michaela Marksová, ČSSD

•
•
•
•
•
•
•
•

ministr

ZEMĚDĚLSTVÍ
Marian Jurečka,
KDU-ČSL

ministryně

PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ
Karla Šlechtová, ANO

(Arnošt Marks, náměstek pro vědu, výzkum a inovace)

Dan Ťok, ANO

• Tomáš Čoček, státní tajemník a náměstek pro ekonomiku,
fondy EU a strategie
• Milan Feranec, ANO, náměstek pro vnitřní správu
• Ladislav Němec, náměstek pro dopravu
• momentálně neobsazeno, náměstek pro dopravní správu
• Kamil Rudolecký, náměstek pro civilní letectví a kosmické aktivity
• Jakub Kopřiva, náměstek pro legislativu

•
•
•
•
•

ministr

ÚŘ AD VL ÁDY

Jiří Kaucký, státní tajemník
Jiří Nováček, 1. náměstek pro vnitřní bezpečnost
Josef Postránecký, náměstek pro státní službu
Petr Mlsna, náměstek pro legislativu a archivnictví
Jana Vildumetzová, náměstkyně pro veřejnou správu
Jiří Zmatlík, náměstek pro ekonomiku, strategie a evropské fondy
Jaroslav Strouhal, náměstek pro informační a komunikační technologie
Monika Pálková, KDU-ČSL, náměstkyně pro sociální, zdravotnické
a právní zabezpečení

Petr Smrček, státní tajemník
Petr Šimerka, 1. náměstek pro legislativu
Robert Baxa, náměstek pro informační technologie
Zuzana Jentschke Stöcklová, ČSSD, náměstkyně pro sociální
a rodinnou politiku
Robin Povšík, ČSSD, náměstek pro řízení úřadu
Jan Marek, náměstek pro zaměstnanost a nepojistné sociální dávky
Iva Merhautová, KDU-ČSL, náměstkyně pro sociálně pojistné systémy
Martin Kučera, náměstek pro ekonomiku a fondy EU
Jana Hanzlíková, náměstkyně pro odvolání a správu nepojistných dávek

Robert Szurman, státní tajemník
Jiří Havlíček, ČSSD, 1. náměstek pro správu úřadu
Eduard Muřický, náměstek pro průmysl
Pavel Šolc, náměstek pro energetiku
Karel Novotný, náměstek pro podnikání, digitální ekonomiku a spotřebitele
Vladimír Bärtl, náměstek pro EU a zahraniční obchod
Tomáš Novotný, ČSSD, náměstek pro EU fondy, VVI a investiční pobídky
Jiří Koliba, ČSSD, náměstek pro stavebnictví

SPRAVEDLNOSTI

DOPRAVY

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

(Marek Ondroušek, ČSSD, náměstek pro lidská práva,
rovné příležitosti a legislativu
Jan Kněžínek, náměstek pro legislativní radu vlády
Martina Štěpánková, náměstkyně pro lidská práva)

ministr

ministr

ministryně

ŠKOLSTVÍ
Kateřina Valachová,
ČSSD

ministr

FINANCÍ

KULTURY

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Andrej Babiš, ANO

Daniel Herman, KDU-ČSL

Richard Brabec, ANO

Jan Sixta, státní tajemník
Ondřej Landa, pověřený náměstek pro legislativu
Ondřej Závodský, KDU-ČSL, náměstek pro státní majetek
Simona Hornochová, náměstkyně pro daně a cla
Jan Gregor, náměstek pro veřejné rozpočty
Lenka Jurošková, ČSSD, náměstkyně pro mezinárodní vztahy
Miroslav Hejna, náměstek pro informační a komunikační technologie
Tomáš Vyhnánek, náměstek pro finanční řízení

•
•
•
•
•
•
•

Zdeněk Novák, státní tajemník
Kateřina Kalistová, 1. náměstkyně pro živé umění
Anna Matoušková, ANO, náměstkyně člena vlády
Patrik Košický, náměstek člena vlády
Petra Smolíková, náměstkyně pro legislativu a mezinárodní vztahy
René Schreier, náměstek pro ekonomiku a provoz
Vlastislav Ouroda, náměstek pro kulturní dědictví

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ivo Beneda, státní tajemník
Lenka Teska Arnoštová, ČSSD, náměstkyně člena vlády
Lenka Taie Kolaříková, ČSSD, náměstkyně pro mezinárodní věci
Petr Landa, náměstek pro ekonomiku a přímo řízené organizace
Radek Policar, náměstek pro legislativu a právo
Josef Vymazal, ANO, náměstek pro zdravotní péči
Tom Philipp, KDU-ČSL, náměstek pro zdravotní pojištění
Lenka Ptáčková Melicharová, KDU-ČSL, náměstkyně pro strategie
Vladimír Valenta, náměstek pro ochranu a podporu veřejného zdraví

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jiří Bakalík, státní tajemník
Jiří Jirsa, KDU-ČSL, 1. náměstek pro řízení úřadu
Jaroslava Beneš Špalková, náměstkyně pro zahraniční vztahy
Aleš Kendík, náměstek pro vodní hospodářství
Pavel Sekáč, náměstek pro zemědělskou a rybářskou politiku EU
Viera Šedivá, náměstkyně pro potravinářskou výrobu
Patrik Mlynář, náměstek pro lesní hospodářství
Jindřich Šnejdrla, ČSSD, náměstek pro komodity, výzkum a poradenství
Zdeněk Adamec, náměstek pro ekonomiku a informační technologie

•
•
•
•
•
•

Zdeňka Pikešová, státní tajemnice
Klára Dostálová, 1. náměstkyně pro regionální rozvoj
Olga Letáčková, náměstkyně pro Národní orgán pro koordinaci
Jan Blecha, náměstek pro veřejné investice
Simeona Zikmundová, náměstkyně pro ekonomiku a provoz
Zdeněk Semorád, náměstek pro evropské programy

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jindřich Fryč, státní tajemník
Petr Hulínský, ČSSD, náměstek člena vlády
Stanislav Štěch, náměstek člena vlády
Zuzana Matušková, pověřená náměstkyně pro ekonomiku
Jaroslav Fidrmuc, náměstek pro vzdělávání
Robert Plaga, ANO, náměstek pro vysoké školství, vědu a výzkum
Václav Velčovský, pověřený náměstek pro operační programy
Pavel Šulc, náměstek pro sport, tělovýchovu a mládež
Dana Prudíková, náměstek pro legislativu a strategie
Ivo Krýsa, náměstek pro majetek

momentálně neobsazeno, státní tajemník
Jan Landa, 1. náměstek pro řízení úřadu
Jan Kříž, náměstek pro fondy EU
Vladimír František Mana, ČSSD, náměstek pro státní správu
Vladimír Dolejský, náměstek pro ochranu přírody a krajiny
Berenika Peštová, ANO, náměstkyně pro technickou ochranu
životního prostředí
• Vladislav Smrž, náměstek pro politiku životního prostředí
a mezinárodní vztahy
•
•
•
•
•
•
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