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Váš dopis ze dne 20. května 2021

V Praze dne 27. května 2021

Odpověď na žádost o poskytnutí informace podané dle

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

předpisů

Podáním ze dne 20. května 2021, evidovaným pod č. j.:

jste dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění

pozdějších předpisů, jste požádal o následující informace:

1. Ministerstvo zdravotnictví do nedávna spolupracovalo s Mezioborovou skupinou

pro epidemické situace (dále jen „MeSES“). Kteří ze členů MeSES disponovali

odbornými znalostmi v oblasti epidemiologie?

2. člen skupiny MeSES, byl prezentován právě jako epidemiolog. Na

základě jakých Vám dostupných informací je jeho odbornou specializací

epidemiologie (např. informace o dosaženém vzdělání, publikační činnosti

apod.)?

3. Jakou částku uhradilo Ministerstvo zdravotnictví České republika v období březen

2020 do období květen 2021 (včetně) v souvislosti s pandemií onemocnění

COVID-19 skupině MeSES či jejím jednotlivým členům a za jaké služby (za jaká

plnění)?

K Vaší žádosti Vám sděluji následující:
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Ad 1)

Členové MeSES a bližší informace k těmto:

Ad 2)

je český lékař, internista a infektolog, v letech 2013–2018 primář

kliniky infekčních nemocí Ústřední vojenské nemocnice, v roce 2021 hlavní epidemiolog

institutu IKEM. Veřejně dostupné informace (životopis) např. zde:
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Ad 3)

Ministerstvo zdravotnictví České republiky za období březen 2020 do období květen

2021 (včetně) v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 skupině MeSES vyplatilo,

na základě jedné dohody o provedení práce, částku ve výši 80 280,- Kč včetně

příslušenství, a to za výkon činností „Koordinace a podpora poradního orgánu

Mezioborová skupina pro epidemické situace, příprava odborných podkladů skupin,

příprava tiskových zpráv a obsahu na webové stránky, organizace schůzek, pořizování

zápisů, komunikace s médii.

S pozdravem


