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ZDRAVOTNICTVÍ

ČESKÉ REPUBLIKY

Váš dopis ze dne 18. května 2021
V Praze dne

Odpověď

Ministerstva

zdravotnictví

na

žádost

o

22. června 2021

informaci

dle

zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů

K Vámi

podané

o svobodném

žádosti

přístupu

o

poskytnutí

k informacím,

informace
ve

znění

dle

zákona

pozdějších

č.

106/1999

předpisů,

Sb.,

doručené

Ministerstvu zdravotnictví dne 18. 5. 2021, evidované pod č. j.:
s prodlouženou lhůtou přípisem č.j.

ve věci

dotazů týkajících se rozpuštění poradní skupiny MeSES Vám sdělujeme následující
(odpovědi pod jednotlivými dotazy):

1.

o rozhodnutí, kterým byla skupina rozpuštěna

Návrh na zrušení příkazu ministra č. 18/2021 – Mezioborová skupina pro epidemické
situace (MeSES) byl předložen a odsouhlasen poradou vedení Ministerstva zdravotnictví
dne 18. května 2021.

2.

Se

zdůvodnění, proč byla skupina rozpuštěna

skupinou

byla

ukončena

spolupráce

z důvodu

dostatečného

odborného

a personálního zajištění řízení a koordinace epidemie onemocnění covid-19 ze strany
Ministerstva zdravotnictví, ale také s ohledem na fakt, že názory MeSES navenek vždy
ne zcela korespondovaly s odbornými výstupy pracovních skupin Centrálního řídícího
týmu Ministerstva

zdravotnictví. V rámci

zachování

jednotných postupů ministerstva

v boji proti epidemii Covid-19 bylo rozhodnuto o ukončení činnosti Mezioborové skupiny
pro epidemické situace jako odborného poradního orgánu Ministerstva zdravotnictví.
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3.

ZDRAVOTNICTVÍ

ČESKÉ REPUBLIKY

informaci, kdo o rozpuštění rozhodl

Ad bod 1

4.

podklady, na základě kterých k tomuto rozhodnutí ministerstvo dospělo

MZ k tomuto rozhodnutí nedospělo na základě podkladů, nýbrž s ohledem ke zlepšující
se

epidemiologickou

situaci

a

dostatečné

personální

kapacity

na

Ministerstvu

zdravotnictví.

5.

informaci, kdy přesně bylo o rozpuštění rozhodnuto a kdy přesně to bylo členům
skupiny oznámeno

Ad bod 1

6.

informaci, kdo tuto poradní skupinu nahradí, případně seznam odborníků, kteří
budou nyní ministerstvu radit

Na MZ funguje od počátku pandemie rozsáhlá struktura Centrálního řídícího týmu covid19, pod který spadají pracovní a poradní orgány, které vznikly za účelem navrhování
opatření a zajištění řízení a koordinace opatření v souvislosti se šířením onemocnění
covid-19

a

opatření

epidemiologické

k zajištění

situace,

poskytování

testováním,

zdravotních

vakcinací

včetně

služeb.

Vývojem

doporučování

změn

protiepidemických opatření se na Ministerstvu zdravotnictví zabývá Klinická skupina
Covid. V ní jsou nejen odborní zaměstnanci ministerstva zdravotnictví, ale i zástupci
SZÚ,

ÚZIS,

epidemiologů,

infektologů,

vakcinologů,

intenzivistů,

imunologů

a pneumologů, pediatrů nebo internistů. Z důvodu zvýšení efektivity došlo ke sloučení
Klinické,

Laboratorní

a

Epidemiologické

skupiny,

které

původně

fungovaly

odděleně.Seznam členů vč. zápisů z pravidelných jednání jsou dostupné na webových
stránkách MZ.

S pozdravem

