
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 19. dubna 2010 č. 298 

 
o odvolání a jmenování členů orgánů zdravotních pojišťoven 

 
 
             Vláda    
 
             I. odvolává  
 
                1. ke dni 31. března 2010  
 
                    a) z funkce členky Dozorčí rady Vojenské zdravotní pojišťovny České 
republiky paní Ing. Marii Heranovou, Ministerstvo financí, 
 
                    b) z funkce členky Dozorčí rady Zaměstnanecké pojišťovny Škoda paní 
Ing. Jarmilu Fuchsovou, Ministerstvo financí, 
 
                    c) z funkce členky Správní rady Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců 
bank, pojišťoven a stavebnictví paní Mgr. Ivanu Dortovou, Ministerstvo zdravotnictví,  
 
                    d) z funkce člena Správní rady Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra 
České republiky pana Bc. Radko Česeneka, Ministerstvo zdravotnictví, 
 
                2. na základě rezignace 
 
                    a) ke dni 30. listopadu 2009 z funkce člena Správní rady Revírní 
bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny pana Ing. Tomáše Stejskala, 
 
                    b) ke dni 20. ledna 2010 z funkce člena Správní rady Zdravotní 
pojišťovny METAL-ALIANCE pana Mgr. Davida Kotrise, Ministerstvo 
zdravotnictví,  
 
                    c) ke dni 31. ledna 2010 z funkce členky Správní rady Zdravotní 
pojišťovny MÉDIA paní Ing. Anetu Wolfovou, 
 
                    d) ke dni 2. března 2010 z funkce členky Správní rady Vojenské zdravotní 
pojišťovny České republiky paní Mgr. Nikol Ullmannovou; 
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           III. jmenuje 
 
                1. s účinností od 20. dubna 2010  
 
                    a) do funkce členky Dozorčí rady Vojenské zdravotní pojišťovny České 
republiky paní Ing. Marii Heranovou, Ministerstvo financí, na návrh ministra financí, 
 
                    b) do funkce člena Dozorčí rady Vojenské zdravotní pojišťovny České 
republiky pana Ing. Tomáše Kroutila, Ministerstvo práce a sociálních věcí, na návrh 
ministra práce a sociálních věcí, 
 
                    c) do funkce členky Dozorčí rady Vojenské zdravotní pojišťovny České 
republiky paní Ing. Ivetu Filipovou, Ministerstvo zdravotnictví, na návrh ministryně 
zdravotnictví, 
 
                    d) do funkce členky Dozorčí rady Zaměstnanecké pojišťovny Škoda paní 
Mgr. Jitku Šálovou, Ministerstvo financí, na návrh ministra financí, 
 
                    e) do funkce členky Správní rady Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra 
České republiky paní MUDr. Helenu Sajdlovou, Ministerstvo zdravotnictví, na návrh 
ministryně zdravotnictví, 
 
                    f) do funkce člena Správní rady Revírní bratrské pokladny, zdravotní 
pojišťovny pana Ing. Jiřího Pavlíka, Ministerstvo zdravotnictví, na návrh ministryně 
zdravotnictví, 
 
                    g) do funkce člena Správní rady Zdravotní pojišťovny METAL-
ALIANCE pana Mgr. Vladimíra Vavříčka, Ministerstvo zdravotnictví, na návrh 
ministryně zdravotnictví, 
 
                    h) do funkce členky Správní rady Zdravotní pojišťovny MÉDIA paní Mgr. 
Lenku Hynštovou, Ministerstvo zdravotnictví, na návrh ministryně zdravotnictví, 
 
                    i) do funkce člena Správní rady Vojenské zdravotní pojišťovny České 
republiky pana Bc. et Bc. Jana Alexu, Ministerstvo zdravotnictví, na návrh ministryně 
zdravotnictví, 
 
                2. s účinností od 12. května 2010 do funkce člena Správní rady Oborové 
zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví pana Bc. Jana 
Růžičku, Ministerstvo zdravotnictví, na návrh ministryně zdravotnictví. 
 
 
Provede: 

předseda vlády 
 

 Předseda vlády 
 Ing. Jan Fischer, CSc., v. r.  

  


