STATUT
Centrální řídící tým COVID-19
Článek 1
Úvodní ustanovení
Centrální řídící tým COVID-19 (dále jen CŘT) je poradním orgánem vlády České republiky
dočasného charakteru k zajištění řízení a koordinace opatření přijatých Českou republikou
v rámci řešení virového onemocnění COVID-19 /označovaný jako SARS CoV-2/ s důrazem
na řešení opatření tzv. „Chytré karantény“. Chytrou karanténou se rozumí postupné snižování
plošných opatření přijatých vládou České republiky na území České republiky a přijetí
adekvátních centrálně řízených opatření a nasazených sil a prostředků zaměřených na oblasti
zvýšeného šíření viru s cílem eliminovat další šíření tohoto virového onemocnění.
Organizační zázemí pro CŘT vytváří Armáda České republiky.

Článek 2
Působnost CŘT
1. CŘT provádí analýzy a predikce vývoje situace v souvislosti COVID-19, plánuje a
připravuje doporučení k realizaci opatření. Řídí a koordinuje krátkodobá a dlouhodobá
opatření napříč všemi zapojenými ústředními správními úřady (dále jen ÚSÚ), státní správou,
Policií České republiky (dále jen „PČR“), Hasičským záchranným sborem (dále jen „HZS“),
Armádou České republiky (dále jen „AČR“) a ostatními organizacemi k řešení situace
s důrazem na nejvíce postižené oblasti České republiky s cílem zajistit efektivní podporu
orgánům územních samosprávných celků místní správy, samosprávy a orgánům působícím
v ohnisku nákazy.
2. CŘT zabezpečuje operativní řízení, monitorování a vyhodnocování stavu realizace
přijímaných opatření k zamezení šíření virového onemocnění z ohniska nákazy do dalších
oblastí ČR.
3. CŘT navrhuje systémová opatření k řešení situace a předkládá je k projednání a schválení
na jednání vlády ČR.
4. CŘT dále zejména:
a) zabezpečuje operativní součinnost s orgány krizového řízení místní správy a samosprávy,
vládních a nevládních organizací,
b) koordinuje posouzení vývoje situace, obsah a přiměřenost opatření přijímaných správními
úřady a orgány územních samosprávných celků,
c) posuzuje, projednává a koordinuje přijímání opatření meziresortního charakteru
navrhovaných ministerstvy,
d) připravuje návrhy a opatření k řešení situace a podklady pro přijímání rozhodnutí
vyžadujících schválení Vládou ČR, případně Parlamentem České republiky.
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Článek 3
Aktivace CŘT
O dočasné aktivaci CŘT rozhoduje vláda.
Článek 4
Složení CŘT
1. Předsedou CŘT jmenuje předseda vlády některého z členů vlády nebo členů CŘT.
2. Stálými členy CŘT jsou:
a) zástupce Ministerstva obrany,
b) zástupce Ministerstva zdravotnictví,
c) zástupce Ministerstva vnitra,
d) hlavní hygienik ČR,
e) zástupce Armády ČR,
f) zástupce Policie ČR,
g) zástupce Hasičského záchranného sboru,
h) vládní zmocněnec pro digitalizaci a IT.
3. Nestálí členové CŘT:
Na základě požadavku ÚSÚ nebo jiných subjektů může být CŘT doplněno o nestálé členy.
O začlenění nestálých členů do CŘT rozhoduje předseda CŘT.
Členové CŘT vykonávají činnosti na pracovišti CŘT, které zřizuje a zabezpečuje AČR,
pokud není stanoveno jinak. Předseda CŘT určí způsob práce, činnost a zajištění směnného
provozu CŘT. Za určení a vyčlenění osob do CŘT a jejich dostupnost odpovídají určené
složky, viz článek 4, bod 2. a 3. CŘT spolupracuje zejména s operačními a situačními centy
MV ČR, AČR, PČR a HZS, případně s ostatními orgány státní správy a samosprávy.
4. Základní organizační struktura CŘT:
Předseda
CŘT
Zástupce MV (PČR,HZS)

Hlavní hygienik ČR
Vedoucí směny – AČR/PČR/HZS

Skupina
analýzy

Operační
skupina

Skupina informačních
technologií a podpory

2

Skupina komunikace
a analýzy otevřených
zdrojů

Článek 5
Předseda a místopředseda CŘT

1. Předseda CŘT:
a) řídí činnost CŘT,
b) pravidelně informuje Vládu ČR o přijatých a provedených opatřeních a navrhuje Vládě ČR
systémová opatření nebo rozhodnutí.
2. Předseda CŘT určuje místopředsedu CŘT.
3. Místopředseda nebo vedoucí směny CŘT:
a) po dobu nepřítomnosti zastupují předsedu CŘT,
b) vedoucí směny CŘT organizuje a řídí činnost směn CŘT a po dobu nepřítomnosti
zastupuje předsedu CŘT.
Článek 6
Pracovní skupiny a externí spolupráce
1. CŘT může na svá zasedání přizvat představitele dalších ministerstev, jiných správních
úřadů, orgánů územních samosprávných celků a další odborníky. O jejich přizvání
rozhoduje předseda CŘT.
2. CŘT k zajištění své činnosti zřizuje pracovní skupiny. Při CŘT se zřizují povinně tyto
pracovní skupiny: Skupina analýzy, Operační skupina, Skupina informačních technologií
a podpory, Skupina komunikace a analýzy otevřených zdrojů. V případě potřeby může
předseda CŘT rozhodnout o zřízení jiné pracovní skupiny.
Článek 7
Skupina analýzy
Skupina analýzy zejména:
a) odpovídá za shromažďování, zpracování, třídění a předávání informací potřebných pro
vyhodnocení situace a přijetí rozhodnutí,
b) z poskytnutých dat a informací jednotlivých složek CŘT provádí analýzu situace na území
ČR nebo v krizových oblastech šíření virového onemocnění, včetně predikce možného vývoje
z krátkodobého hlediska (3 dnů), střednědobého hlediska (7 dnů) a dlouhodobého hlediska
(30 dnů),
c) provádí zpětnou analýzu efektivnosti přijatých opatření k zamezení šíření virového
onemocnění v ohnisku nákazy,
d) provádí analýzu dostupnosti sil a prostředků jednotlivých složek zapojených do řešení
a realizace opatření proti virové nákaze včetně dostupnosti a zajištění materiální podpory,
e) podílí se na zpracování materiálů pro předsedu CŘT a pro jednání vlády ČR a zpracování
denního souhrnného hlášení.
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Článek 8
Operační skupina
Operační skupina zejména:
a) provádí plánování realizace opatření, nasazení sil a prostředků zainteresovaných složek
k řešení virové nákazy, včetně zajištění materiální podpory pro včasnou identifikaci a izolaci
nakažených a potenciálně nakažených,
b) odpovídá za řízení složek na centrální úrovni státu a spolupráci se složkami místní správy a
samosprávy pro včasnou identifikaci a izolaci nakažených a potenciálně nakažených a přijetí
dalších opatření,
c) vede trvalý přehled o situaci virové nákazy COVID-19 na území ČR,
d) odpovídá za přípravu a provedení denního operačního brífinku a zpracování denního
souhrnného hlášení pro předsedu CŘT,
e) odpovídá za zpracování podkladů CŘT pro předsedu CŘT nebo vládu ČR,
f) zajišťuje rozpracování plnění úkolů stanovených předsedou CŘT,
g) zajišťuje evidenci a distribuci dokumentů a materiálů CŘT.
Článek 9
Skupina informačních technologií a podpory
Skupina informačních technologií a podpory zejména:
a) provádí a zajišťuje koordinaci výstupů z jednotlivých informačních systémů složek CŘT
a tzv. „Trekovacího call centra“ skupiny COVID19CZ,
b) zpracovává a pravidelně aktualizuje plán spojení a kontaktní údaje složek CŘT, včetně
místní správy a samosprávy,
c) zajišťuje zpracování a fúzi informací dle nastaveného informačního toku do společného
přehledu situace virové nákazy COVID-19 pro koordinaci všech složek CŘT,
d) zabezpečuje zpracování celkového přehledu situace “Real time epi dashboard” a jeho
publikaci,
e) zabezpečuje provoz a materiální vybavení pracoviště CŘT.

Článek 10
Skupina komunikace a analýzy otevřených zdrojů
Skupina komunikace a analýzy otevřených zdrojů zejména:
a) provádí analýzu informačního prostředí,
b) provádí zpracování podkladů pro potřeby strategické komunikace (STRATCOM) ÚKŠ
a vlády ČR,
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c) zpracovává podklady pro CŘT ke komunikaci s médii v záležitostech chytré karantény a
přijímaných opatření v ohnisku nákazy,
d) zabezpečuje koordinaci komunikace mezi jednotlivými složkami CŘT ve vazbě na ÚKŠ
a vládu ČR,
e) koordinuje komunikační a informační kanály pro kraje, místní správy a samosprávy,
f) podílí se na zpracování materiálů na jednání vlády ČR a denního souhrnného hlášení,
g) připravuje scénáře ke krizové komunikaci CŘT,
h) zabezpečuje tvorbu informačních kampaní a jejich realizaci.
Článek 11
Jednací řád CŘT upravuje způsob jednání. Jednací řád CŘT, jeho změny a doplnění podléhají
schválení CŘT.
Článek 12
Závěrečná ustanovení
Tento Statut nabývá účinnosti dnem schválení vládou.

Přílohy:
Příloha 1 – Procesy řízení „chytré karantény“.
Příloha 2 – Algoritmus činností CŘT.
Příloha 3 – Organizační struktura a složení CŘT.
Příloha 4 – Model řešení situace v ohnisku nákazy.
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