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Praha 6. 5. 2022 
 
Poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím 
 
Vážený pane, 
 
Ministerstvu financí byla dne 21. dubna 2022 doručena Vaše žádost o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Vaše žádost je formulována takto: 
 
„1) Kolik a jaké odbory Úřadu vlády od 17. prosince 2021 do současnosti změnily svého 
vedoucího pracovníka?  
 
2) K jakým personálním změnám došlo od 17. prosince 2021 do současnosti na 
pozicích ředitelů/vedoucích sekcí? 
 
Dokument mi, prosím, zašlete nejlépe ve strojově čitelné podobě, konkrétně 
a jmenovitě rozepsané ke každému odboru zvlášť.“ 
 
Dne 22. dubna 2022 bylo Ministerstvu financí doručeno druhé podání označené jako 
Doplnění předchozí žádosti, kterým jste předmětnou žádost pod bodem 1) upřesnil 
takto: 
 
„omlouvám se, při odesílání mé včerejší žádosti jsem udělal chybu. V prvním dotazu 
jsem chybně uvedl „Kolik a jaké odbory Úřadu vlády od 17. prosince 2021 do 
současnosti změnily svého vedoucího pracovníka?“.  
Chtěl bych se tímto opravit – dotaz jsem samozřejmě směřoval přímo na vás – 
Ministerstvo financí. Dotaz by tak měl znít: „Kolik a jaké odbory ministerstva od 17. 
prosince 2021 do současnosti změnily svého vedoucího pracovníka?“ 
 
K jednotlivým bodům žádosti Vám Ministerstvo financí sděluje následující: 
 
Ad 1) 
Od 17. prosince 2021 do podání Vaší žádosti změnil svého vedoucího pracovníka na 
Ministerstvu financí jeden odbor. Do funkce ředitele odboru 74 – Vnější vztahy 
a komunikace, jehož ředitelem byl Ing. Michal Žurovec, byla jmenována Mgr. Michaela 
Lagronová.  
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Ad 2) 
Předně je nutno uvést, že v podmínkách Ministerstva financí stojí v čele sekce 
náměstek pro řízení sekce. Od 17. prosince 2021 do podání Vaší žádosti došlo na 
uvedené pozici ke dvěma personálním změnám. 
 
V lednu 2022 skončil služební poměr Mgr. Ondřeje Landy, náměstka sekce 09 – Právní 
a majetek státu. Sekce je v současné době řízena zástupkyní, JUDr. Martinou 
Matejovou, Ph.D., ředitelkou odboru 71 – Legislativa a sporné agendy. 
 
V dubnu 2022 byl do funkce náměstka sekce 07 – Mezinárodní vztahy a finanční trhy 
jmenován JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D. (v době jmenování byla funkce neobsazená). 
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