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Statut 
Epidemiologické komise krizového štábu Libereckého kraje 

 
Článek 1 

Úvodní ustanovení 

Epidemiologická komise krizového štábu Libereckého kraje (dále jen krajská epidemiologická komise) je 
pracovní skupinou krizového štábu Libereckého kraje. 
 

Článek 2 
Působnost krajské epidemiologické komise 

(1) Krajská epidemiologická komise se podílí na aktualizaci Krajského pandemického plánu a dále řídí, 
kontroluje, koordinuje v celém rozsahu řízení ochrany veřejného zdraví a akceschopnosti subjektů 
v regionu v případě výskytu závažných infekčních onemocnění včetně výskytu chřipky způsobené novou 
variantou chřipkového viru, pokud krajská hygienická stanice vlastními silami a prostředky nestačí činit 
potřebná opatření. 

(2) V rámci plnění úkolů ochrany veřejného zdraví a zajištění akceschopnosti subjektů důležitých pro 
zajištění chodu regionu v případě výskytu závažných infekčních onemocnění včetně výskytu chřipky 
způsobené novou variantou chřipkového viru 

a) informuje krizový štáb o průběhu a důsledcích výskytu závažných infekčních onemocnění včetně 
výskytu chřipky způsobené novou variantou chřipkového viru v případě pandemie chřipky a o přijatých 
opatřeních,  
b) vyhodnocuje vývoj epidemiologické situace v regionu, 
c) informuje Komisi pro řešení výskytu závažných infekčních onemocnění v ČR v intervalech jí 
stanovených, 
d) rozhoduje v rozsahu stanoveném právními předpisy o příjímání příslušných protiepidemických 
opatřeních s regionální působností, 
e) prostřednictvím předsedy může vyžádat potřebné podklady ke své činnosti a pro plnění svých úkolů, 
f) rozhoduje o sběru potřebných údajů ke stanovení protiepidemických opatření v regionu. 

 
Článek 3 

Složení krajské epidemiologické komise 

(1) Složení krajské epidemiologické komise je přílohou tohoto statutu. 
(2) Členy Komise uvedené v tomto odstavci jmenuje a odvolává vedoucí odboru zdravotnictví Krajského 
úřadu Libereckého kraje na návrh příslušných nadřízených pracovníků. 

(3) Členství v komisi končí ukončením pracovního či služebního poměru. 

(4) V případě vážných důvodů může člen krajské epidemiologické komise delegovat na dobu určitou pro 
práci v této komisi jiného zaměstnance úřadu, který je jeho zástupcem (dále jen „zástupce“). Zástupce se 
musí před započetím své práce prokázat písemným zmocněním s rozhodovací pravomocí a pověřením 
hlasovat, podepsaným zastupovaným členem krajské epidemiologické komise. 
 

Článek 4 
Předseda Krajské epidemiologické komise 

(1) Předseda krajské epidemiologické komise 
a) řídí práci v krajské epidemiologické komisi a odpovídá vedoucímu odboru zdravotnictví kraje za její 
činnost, 
b) svolává zasedání krajské epidemiologické komise, 
c) v případě nebezpečí z prodlení činí opatření, která jsou obvykle zajišťována Krajskou epidemiologic-
kou komisí. Tato opatření jsou dodatečně schvalována na jejím nejbližším zasedání, 
d) podepisuje usnesení, kterým jsou přijímány závěry Krajské epidemiologické komise, 
e) usnesení jsou zasílána předsedovi Komise pro řešení výskytu závažných infekčních onemocnění 
v ČR a bezpečnostní radě kraje prostřednictvím jejího tajemníka, 
f) rozhoduje o tom, zda budou na jednání přizváni experti či další představitelé orgánů státní správy, 
resp. další osoby dle specifik regionu, 
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(2) Po dobu nepřítomnosti předsedy krajské epidemiologické komise jej zastupuje a práci krajské epide-
miologické komise řídí místopředseda. 
 
 

Článek 5 
Externí spolupracovníci 

Krajská epidemiologická komise může ke spolupráci přizvat zástupce dalších orgánů státní správy, 
případně příslušné experty či další osoby dle specifik regionu. 
 

Článek 7 
Zasedání krajské epidemiologické komise 

(1) Krajská epidemiologická komise zasedá podle potřeby nejméně 1x ročně zpravidla na Krajské hygie-
nické stanici. Závěry ze zasedání jsou vydávány formou usnesení krajské epidemiologické komise. 

(2) Krajská epidemiologická komise může část nebo celé zasedání označit za neveřejné. 

(3) K přijetí návrhu usnesení krajské epidemiologické komise je třeba nadpoloviční většiny všech členů 
nebo jejich zástupců. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího. Krajská epidemiologická 
komise je usnášeníschopná v případě účasti nejméně 7 členů krajské epidemiologické komise na jejím 
zasedání. 

(4) Přijatá usnesení jsou závazná pro všechny členy krajské epidemiologické komise. 
 

 
 

Článek 8 
Náklady na činnost krajské epidemiologické komise 

(1) Náklady na činnost krajské epidemiologické komise jsou hrazeny z rozpočtu Krajského úřadu 
Libereckého kraje. 

(2) Členství v krajské epidemiologické komisi je čestné a členové nemají nárok na odměnu za výkon 
práce. 

 
 

Článek 9 
Přechodná a záv ěrečná ustanovení 

(1) Změny a doplňky tohoto statutu schvaluje vedoucí odboru zdravotnictví. 

(2) Tento statut je přístupný na internetových stránkách Krajského úřadu Libereckého kraje a Krajské 
hygienické stanice Libereckého kraje. 

(3) Tento statut nabývá účinnosti dnem schválení vedoucím odboru zdravotnictví Krajského úřadu 
Libereckého kraje. 
 
 
Statut komise byl schválen dne 1. července 2007 
 

 
 
                   Jiří Benedikt 
          vedoucí odboru zdravotnictví 
        Krajského úřadu Libereckého kraje   
 
Aktualizace Říjen 2009 Čermín 
 


