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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 11. 5. 2021, evidované pod

ve věci dotazů týkajících se MeSES, Vám sdělujeme následující (odpovědi

pod jednotlivými dotazy):

1. Kdy a kým byli jmenování jednotliví členové MeSES?

Informace je veřejně přístupná na internetových stránkách MeSES „O skupině“, kde je

mj. publikováno: „Skupina je apolitická, členy jmenuje ministr zdravotnictví na návrh

vedoucího skupiny.“ Ohledně detailů je tedy nutné kontaktovat zástupce skupiny

MeSES, např. prostřednictvím e-mailu: info@meses.cz.

2. Kdy a kým bylo jmenováno vedení skupiny MeSES – předseda, místopředseda,

tajemník (jak je uvedeno ve statusu);

Dtto

3. Dále žádám o zveřejnění zápisů jednání skupiny MeSES se seznamem

přítomných členů a výsledků hlasování o přijatých závěrech dle Čl. 2 Jednacího

řádu.

Zápisy MZ ČR nedisponuje, je nutné kontaktovat zástupce skupiny MeSES – viz kontakt

výše.

Princip spolupráce je uveden na úvodní straně skupiny MeSES, kde je publikováno:

„Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES) je odborný poradní orgán
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Ministerstva zdravotnictví České republiky, zřízený příkazem ministra zdravotnictví.

Mezioborová skupina vydává stanoviska, zprávy a doporučení na základně současných

vědeckých poznatků, a integruje přitom pohledy různých oborů, včetně například

ekonomie, humanitních věd a práva. Doporučení skupiny jsou veřejná.“

4. Prosím také o informaci, jakým způsobem je zajištěna neměnnost a archivace

informací na soukromé webové; stránce www.meses.cz, kde držitelem je Mgr.

Josef Šlerka.

Dtto

Dále žádám o následující informace týkající se epidemiologické skupiny:

5. Statut a jednací řád skupiny;

Statut a Jednací řád vztahující se k době, kdy skupina MeSES spolupracovala s MZ ČR,

byl publikován na internetových stránkách skupiny MeSES (odkaz je na úvodní stránce).

Pro Statut a Jednací řád skupiny vztahující se k období po oficiální spolupráci s MZ ČR,

je nutné kontaktovat zástupce skupiny MeSES – viz kontakt výše.

6. Datum jmenování jednotlivých členů a vedení skupiny;

Členové MeSES byli jmenování ministrem zdravotnictví dne 6.4.2021. Personální složení

je veřejně přístupné na internetových stránkách MeSES v sekci členové.

7. Potvrzení aktuálnosti údajů na webu; https://ppo.mzcr.cz/workGroup/153; zápisy

z jednání

Jak bylo mediálně uvedeno panem ministrem zdravotnictví a potvrzeno náměstkyní pro

zdravotní péči, prof. MUDr. Martinou Vašákovou, Ph.D., pracovní skupiny a poradní

orgány MZ ČR se aktuálně restrukturalizují. V návaznosti na tyto změny budou průběžně

aktualizovány i související informace, tedy i Portál poradních orgánů, pracovních skupin

a odborných komisí MZ ČR. Přesný termín aktualizace Vámi uvedené skupiny v tuto

chvíli nelze předjímat, přičemž na budoucí rozhodnutí MZ ČR se se informační povinnost

povinných subjektů v režimu InfZ nevztahuje
1
.

Nad rámec výše uvedeného ještě dodáváme, že spolupráce s MeSES byla ze strany MZ

ČR ukončena Příkazem ministra č. 20/2021 ze dne 18. května 2021. Příkaz je přiložen

v příloze. Jak bylo výše několikrát uvedeno, pro bližší informace o fungování

Mezioborové skupiny pro epidemické situace MeSES je nutné kontaktovat přímo

zástupce skupiny, a to např. e-mailem info@meses.cz.

S pozdravem

1
ustanovení § 2 odst. 4 InfZ: Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí

rozhodnutí a vytváření nových informací.
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Příloha

1. Příkaz ministra č. 20/2021 ze dne 18. května 2021
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