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KARLOVARSKÝ KRAJ 

HEJTMANKA KRAJE 

 

 
Statut 

Krajské epidemiologické komise Karlovarského kraje 

pro řešení výskytu závažných infekčních onemocnění (dále jen „statut“) 
 

 

Čl. I 

Úvodní ustanovení 

Krajská epidemiologická komise Karlovarského kraje (dále jen „komise“) je zřízena k provedení 

Usnesení vlády České republiky č. 682/2011 (VV) k Pandemickému plánu České republiky  

ze dne 14. září 2011. 

 

Čl. II 

Působnost  

1. Komise se podílí se na aktualizaci Pandemického plánu Karlovarského kraje a Havarijního plánu 

Karlovarského kraje, a řídí, kontroluje a koordinuje akceschopnost subjektů působících v oblasti 

ochrany veřejného zdraví na území Karlovarského kraje v případě výskytu závažných infekčních 

onemocnění, včetně výskytu chřipky způsobené novou variantou chřipkového viru, v celém 

rozsahu řízení ochrany veřejného zdraví. 

2. V rámci plnění úkolů ochrany veřejného zdraví a zajištění akceschopnosti subjektů důležitých pro 

zajištění funkcí území Karlovarského kraje v případě výskytu závažných infekčních onemocnění 

včetně výskytu chřipky způsobené novou variantou chřipkového viru 

a) informuje hejtmana/ku Karlovarského kraje a tajemníka/ci bezpečnostní rady Karlovarského 

kraje 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  na území Karlovarského kraje, 

c) informuje o vývoji epidemiologické situace na území Karlovarského kraje Komisi pro řešení 

výskytu závažných infekčních onemocnění v ČR (dále jen „Ústřední epidemiologická 

komise“) v intervalech, které tato komise stanoví, 

d) doporučuje přijímání příslušných protiepidemických opatření s působností na území 

Karlovarského kraje, 

e) vydává prostřednictvím předsedy/kyně potřebné podklady k činnosti komise a pro plnění jejích 

úkolů, 

f) navrhuje sběr potřebných údajů ke stanovení protiepidemických opatření na území 

Karlovarského kraje. 

3. V případě, kdy z důvodu řešení výskytu závažných infekčních onemocnění, včetně výskytu 

chřipky způsobené novou variantou chřipkového viru je v Karlovarském kraji nutné přistoupit k 

vyhlášení krizového stavu, stává se komise součástí krizového štábu Karlovarského kraje, tj. 8. 

skupiny „zdravotnictví, sociálních věcí a zabezpečení péče o děti a mládež“, pro podporu činnosti 

krizového štábu. 
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Čl. III 

Složení 

1. Předsedou/kyní komise je ředitel/ka Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje se sídlem v 

Karlových Varech (dále jen „KHS KK“). 

2. Místopředsedou/kyní komise je ředitel/ka odboru protiepidemického KHS KK. 

3. Tajemníkem/cí komise je pracovník/ce odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského 

kraje (dále jen „KÚ KK“). 

4. Členy komise jsou: 

a) vedoucí odboru zdravotnictví KÚ KK, 

b) ředitel/ka odboru krajské veterinární správy státní veterinární správy pro Karlovarský kraj, 

c) vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení KÚ KK, 

d) zástupce KHS KK, 

e) ředitelé, jednatelé nemocnic  na území Karlovarského kraje, 

f) ředitel/ka Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, 

g) zástupce krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, 

h) zástupce krajského vojenského velitelství Karlovy Vary, 

i) zástupce Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje,  

j) tiskový mluvčí KÚ KK,  

k) odborníci (tj. zástupci dalších orgánů veřejné správy, právnické, podnikající fyzické a fyzické 

osoby) povolaní s ohledem na druh řešené mimořádné události nebo krizové situace. 

5. Členy komise písemně jmenuje a odvolává hejtman/ka  Karlovarského kraje. 

6. Člen komise může, v případě vážných důvodů, delegovat pro práci v této komisi na dobu určitou 

jiného zaměstnance úřadu, který je jeho zástupcem (dále jen „zástupce“). Zástupce se musí  

před započetím své práce prokázat písemným zmocněním k zastupování člena komise. Tímto se 

na něj vztahují veškerá práva a povinnosti člena komise. 

 

 

Čl. IV 

Předseda/kyně 

1. Předseda/kyně komise 

a) řídí práci komise a odpovídá za její činnost, 

b) svolává jednání komise, 

c) v případě nebezpečí z prodlení činí opatření, která jsou obvykle projednávána komisí, 

d) zabezpečuje zaslání zápisu z jednání předsedovi/kyni Ústřední epidemiologické komise a 

hejtmanovi/ce Karlovarského kraje, 

e) navrhuje hejtmanovi/ce Karlovarského kraje jmenování a odvolání členů komise,  

f) rozhoduje o tom, zda budou na jednání přizváni odborníci (tj. zástupci dalších orgánů veřejné 

správy, právnické, podnikající fyzické a fyzické osoby), 
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g) v případě nutnosti řešení výskytu závažných infekčních onemocnění včetně výskytu chřipky 

způsobené novou variantou chřipkového viru může zřídit pracovní skupinu složenou 

z vybraných členů komise a stanoví rozsah jejich činnosti. 

2. Po dobu nepřítomnosti předsedy/kyně komise jej zastupuje a práci komise řídí její 

místopředseda/kyně. 

 

Čl. V 

Tajemník/ce 

Tajemník/ce komise: 

1. Připravuje a zabezpečuje průběh jednání komise: 

a) sestavuje návrh programu jednání, 

b) odpovídá za včasné rozeslání podkladů všem účastníkům jednání, 

c) odpovídá za zpracování zápisu z každého jednání a za včasné doručení závěrů z jednání 

předsedovi/kyni Ústřední epidemiologické komise, hejtmanovi/ce Karlovarského kraje a všem 

členům komise, 

d) zabezpečuje evidenci uložených úkolů, zajišťuje kontrolu jejich plnění a o stavu plnění 

uložených úkolů pravidelně informuje předsedu/kyni komise, 

e) zabezpečuje podle pokynů předsedy/kyně komise zpracovávání informací pro veřejnost a 

sdělovací prostředky o projednávaných otázkách a závěrech přijatých komisí, 

f) zabezpečuje vedení evidence zápisů z jednání komise. 

2. Zpracovává „Jednací řád Krajské epidemiologické komise Karlovarského kraje“. 

 

 

Čl. VI 

Jednání 

1. Komise jedná podle potřeby, zpravidla jedenkrát ročně v objektech KHS KK případně KÚ KK. 

Závěry z jednání jsou vydávány formou zápisu z jednání komise. Zápis z jednání podepisuje 

předseda/kyně komise. 

2. Komise může část nebo celé jednání označit za neveřejné. 

3. Přijaté závěry z jednání jsou závazné pro všechny členy komise. 

 

 

Čl. VII 

Náklady na činnost 

1. Náklady na činnost komise jsou hrazeny z rozpočtu KHS KK. 

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

 

 

 

Čl. VIII 

Jednací řád komise 

Jednání komise se řídí při jednání jednacím řádem komise. 
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Čl. IX 

Přechodná a závěrečná ustanovení 

1. Změny a doplňky tohoto statutu schvaluje hejtman/ka Karlovarského kraje. 

2. Tento statut je přístupný na internetové stránce Karlovarského kraje a v sídle KÚ KK a KHS KK. 


