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Článek 1  

 Úvodní ustanovení 

Komise pro řešení výskytu závažných infekčních onemocnění v ČR (dále jen „Ústřední 
epidemiologická komise“) je stálým pracovním orgánem vlády. 
 

Článek 2  
Působnost Ústřední epidemiologické komise 

(1) Ústřední epidemiologická komise koordinuje zpracování a aktualizaci 
Pandemického plánu ČR a dále kontroluje a koordinuje v celém rozsahu řízení ochrany 
veřejného zdraví akceschopnost resortů včetně jimi stanovených nezbytných veřejných služeb 
v případě výskytu závažných infekčních onemocnění včetně výskytu chřipky způsobené 
novou variantou chřipkového viru. 

(2) V rámci plnění úkolů v oblasti ochrany veřejného zdraví a zajištění akceschopnosti 
resortů včetně jejich jimi stanovených nezbytných veřejných služeb v případě výskytu 
závažných infekčních onemocnění včetně výskytu chřipky způsobené novou variantou 
chřipkového viru  

a) informuje vládu o průběhu a důsledcích výskytu závažných infekčních onemocnění včetně 
výskytu chřipky způsobené novou variantou chřipkového viru v případě vzniku pandemie 
chřipky 

b) koordinuje a kontroluje činnost krajských epidemiologických komisí  

c) vyhodnocuje vývoj epidemiologické situace 

d) doporučuje vládě v rozsahu stanoveném právními předpisy příjímání příslušných 
protiepidemických opatření s celostátní působností 

e) v rámci své činnosti předkládá vládě zprávy o vývoji epidemiologické situace a navrhuje 
nezbytná opatření na úseku ochrany veřejného zdraví a k zajištění akceschopnosti resortů 
včetně jimi stanovených nezbytných veřejných služeb. 

(3) Ústřední epidemiologická komise je oprávněna podle potřeby žádat prostřednictvím 
předsedy Ústřední epidemiologické komise podklady od všech ministrů, vedoucích správních 
úřadů a hejtmanů potřebné pro plnění svých úkolů. 

(4) Ústřední epidemiologická komise rozhoduje o rozsahu sběru potřebných údajů 
ke stanovení protiepidemických opatření na území ČR. 

(5) Jestliže vláda vyhlásí nouzový stav, stává se Ústřední epidemiologická komise 
součástí Ústředního krizového štábu. 
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Článek 3  
Složení Ústřední epidemiologické komise 

(1) Ústřední epidemiologická komise má 21 členů, kterými jsou předseda, 
místopředseda, tajemník a další členové. 

(2) Předsedou je ministr zdravotnictví 

(3) Místopředsedou  je hlavní hygienik ČR 

(4) Tajemníkem je zástupce odboru ochrany veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví 
ČR. 

(5) Dalšími členy jsou: 
              a) vedoucí pracovníci ministerstev v úrovni minimálně ředitele odboru 

       - obrany,  
       - vnitra, 
       - dopravy,  
       - financí 
       - školství, mládeže a tělovýchovy,  
       - průmyslu a obchodu, 
       - pro místní rozvoj,  
       - zemědělství,  
       - zahraničních věcí   

              b) místopředseda Správy státních hmotných rezerv, 
              c) zástupce Národní referenční laboratoře ve Státním zdravotním ústavu a člen EISS 
              d) zástupce Národního referenčního centra pro analýzu epidemiologických dat 

ve Státním zdravotním ústavu a člen EISS, 
              e) zástupce odboru ochrany veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví ČR,  
              f) zástupce odboru bezpečnosti a krizového řízení Ministerstva zdravotnictví ČR,  
              g) zástupce úseku zdravotní péče Ministerstva zdravotnictví ČR, 
               h) zástupce úseku farmacie Ministerstva zdravotnictví ČR, 
               i) zástupce České republiky v Poradním sboru Evropského centra pro prevenci 

a kontrolu nemocí, 
               j) tiskový mluvčí Ministerstva zdravotnictví ČR 
 
Členy Ústřední epidemiologické komise uvedené v tomto odstavci pod písmeny a) a b) 
jmenují a odvolávají věcně příslušní vedoucí ústředních správních úřadů a neprodleně o tom 
informují předsedu Ústřední epidemiologické komise. 
Členy Ústřední epidemiologické komise uvedené v tomto odstavci pod písmeny c) až j) 
jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví. 

(6) Členství v Ústřední epidemiologické komisi končí ukončením výkonu funkce, 
odvoláním člena příslušným vedoucím ústředního správního úřadu popřípadě ukončením 
pracovního nebo služebního poměru. 

(7) V případě vážných důvodů může člen Ústřední epidemiologické komise delegovat 
na dobu určitou pro práci v Ústřední epidemiologické komisi jiného zaměstnance úřadu, 
kterého je zástupcem (dále jen „zástupce“). Zástupce se musí před započetím své práce 
v Ústřední epidemiologické komisi prokázat písemným zmocněním s rozhodovací pravomocí 
a pověřením hlasovat, podepsaným příslušným vedoucím ústředního správního úřadu. 
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Článek 4 
 Předseda Ústřední epidemiologické komise 

(1) Předseda  

a) řídí práci v Ústřední epidemiologické komisi a odpovídá vládě za její činnost 

b) svolává zasedání Ústřední epidemiologické komise 

c) v případě nebezpečí z prodlení činí opatření, která jsou obvykle zajišťována Ústřední 
epidemiologickou komisí; tato opatření jsou dodatečně schvalována na jejím nejbližším 
zasedání 

d) podepisuje usnesení Ústřední epidemiologické komise 

e) předkládá vládě k projednání materiály z oblasti působnosti Ústřední epidemiologické 
komise 

f) rozhoduje o tom, zda budou na jednání Ústřední epidemiologické komise pozváni experti 
a představitelé orgánů veřejné správy 

g) jmenuje a odvolává členy pracovního štábu Ústřední epidemiologické komise. 

(2) Po dobu nepřítomnosti předsedy jej zastupuje a práci řídí místopředseda. 
 

Článek 5 
 Pracovní štáb Ústřední epidemiologické komise 

(1) Ústřední epidemiologická komise zřizuje k operativnímu plnění některých úkolů 
po dohodě s příslušnými resorty pracovní štáb. 

(2) Pracovní štáb nemá vlastní statut. 

(3) Předsedou pracovního štábu je tajemník Ústřední epidemiologické komise. 

(4) Členové Ústřední epidemiologické komise mají právo se účastnit jednání 
pracovního štábu. 

(5) K práci v pracovním štábu mohou být přizváni rovněž externí spolupracovníci. 

 
Článek 6  

 Externí spolupráce 

Ústřední epidemiologická komise může přizvat ke spolupráci zástupce dalších orgánů 
veřejné správy, případně příslušné experty. 
 

Článek 7  
Zasedání Ústřední epidemiologické komise 

(1) Ústřední epidemiologická komise zasedá podle potřeby, nejméně 1x za rok, závěry 
ze zasedání Ústřední epidemiologické komise jsou vydávány formou usnesení Ústřední 
epidemiologické komise. 

(2) Ústřední epidemiologická komise může část nebo celé zasedání označit jako 
neveřejné. 

(3) K přijetí návrhu usnesení Ústřední epidemiologické komise je třeba souhlasu 
nadpoloviční většiny všech členů Ústřední epidemiologické komise nebo jejich zástupců. 
V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího. 

(4) Přijatá usnesení jsou závazná pro všechny členy. 
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Článek 8  
 Náklady na činnost Ústřední epidemiologické komise 

(1) Náklady na činnost jsou hrazeny z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ČR. 

(2)  Jednotlivá zasedání se zpravidla konají na Ministerstvu zdravotnictví ČR. 

(3) Členové Ústřední epidemiologická komise nemají nárok na odměnu za výkon 
funkce v Ústřední epidemiologické komisi. 

 
Článek 9  

Jednací řád Ústřední epidemiologické komise 

Jednací řád je vnitřním předpisem Ústřední epidemiologické komise, která schvaluje 
jeho změny a doplňky. 
 

Článek 10  
Přechodná a závěrečná ustanovení 

(1) Změny a doplňky tohoto statutu schvaluje vláda. 

(2) Tento statut je přístupný veřejnosti na internetových stránkách Ministerstva 
zdravotnictví a Úřadu vlády České republiky. 

(3) Tento statut nabývá účinnosti dne 14. září 2011. 
 
 


