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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.: MZDR 21667/2021-1/MIN/KAN, 
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. Petr Smejkal, 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: 

 MUDr. Petr Smejkal, vedoucí skupiny, lékař a hlavní epidemiolog v institutu IKEM 
 PhDr. Martin Buchtík, Ph. D., sociolog, ředitel ústavu STEM 

(https://www.stem.cz/o-nas/nase-vedeni/)  
 Prof. RNDr. Zdeněk Hel, Ph.D., imunolog, University of Alabama, Birmingham, 

USA ( https://www.iniciativa-snih.cz/zdenek-hel/)  
 MUDr. Daniel Dražan, praktický lékař pro děti a dorost, člen výboru České 

vakcinologické společnosti 
 Doc. MUDr. František Duška, Ph.D, AFICM, EDIC, proděkan 3. lékařské fakulty 

UK, přednosta Kliniky anesteziologie a resuscitace, Fakultní nemocnice 
Královské Vinohrady 

 Prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. profesorka demografie, Přírodovědecká 
fakulta UK 

 Prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D., profesor ekonomie, CERGE-EI, člen NERV 
 Mgr. Daniel Krejcar, vedoucí klinický psycholog, Psychiatrická nemocnice 

Bohnice 
 Mgr. Jan Kulveit, Ph.D., Senior Research Scholar, Future of Humanity Institute, 

Oxford Univeristy 
 Prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc., vedoucí katedry politologie a sociologie, 

Právnická fakulta UK 
 Ing. René Levínský, Ph.D, výzkumník, CERGE- EI, ředitel Centra pro modelovaní 

biologických a společenských procesů 
 Doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS, epidemiolog, děkan Lékařské 

fakulty Ostravské univerzity ( https://lf.osu.cz/ueovz/rastislav-madar/20047/#2-
zivotopis)  

 Petr Pospíchal, publicista 
 RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D., viroložka, vedoucí Katedry genetiky a mikrobiologie, 

Přírodovědecká fakulta UK ( https://www.uhkt.cz/zamestnanci/tachezy)  
 Mgr. Irena Kotíková, tajemnice MeSES 

 
 
Ad 2) 
MUDr. Petr Smejkal 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: 
http://poliklinikanarodni.cz/wp-content/uploads/2019/03/PETR-SMEJKAL-cesky-
medicina-AB.pdf.  
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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 
 
 
 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 
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