
STATUT 

 

Rada vlády pro zdravotní rizika 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

 

1. Rada vlády pro zdravotní rizika je stálým poradním, iniciativním a koordinačním 

orgánem vlády České republiky (dále jen „ČR“) pro zdravotní situace související se 

zdravotním rizikem pro občany nebo území České republiky (dále jen „Rada“).  
2. Organizační zázemí pro Radu vytváří Úřad vlády ČR.   

 

Článek 2 

Působnost Rady 

 

Rada plní zejména tyto úkoly: 

a) koordinuje strategický přístup v rámci jednotlivých zdravotních hrozeb,  

b) provádí podporu Integrovanému centrálnímu řídícímu týmu,  

c) provádí dohled nad činností Integrovaného centrálního řídícího týmu, 

d) podílí se na prosazování opatření směřujících k eliminaci zdravotních hrozeb. 

 

Článek 3 

Složení Rady 

 

1. Rada se skládá z předsedy, místopředsedů a členů Rady. 

2. Předsedou Rady je předseda vlády, místopředsedy Rady jsou ministr zdravotnictví a 

ministr vnitra.  

3. Dalšími členy Rady jsou: 

a) ministr obrany, 

b) vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci, 

c) zástupce Asociace krajů, 

d) zástupce zdravotních pojišťoven, 

e) expert v oblasti epidemiologie. 

 

4. Rada rozhoduje hlasováním s rovnoprávným postavením všech členů. V případě 

rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.  

5. Předseda Rady svolává a řídí zasedání Rady. Zasedání Rady se konají za přítomnosti 

předsedy Rady a konají se dle potřeby.   

6. Předseda Rady dále zejména: 

a) řídí činnost Rady, 

b) navrhuje program zasedání Rady, 

c) jmenuje členy Rady uvedené v odst. 3 písm. c) až e), 

d) jmenuje po projednání s Radou Řídící výbor Integrovaného centrálního 

řídícího týmu a jeho předsedu, 

e) rozhoduje o přizvání hostů na zasedání Rady.  

 

7. Po dobu nepřítomnosti předsedy Rady nebo z jeho pověření zastupuje předsedu v 

plném rozsahu jím pověřený místopředseda Rady.  

8. Členové Rady jsou povinni účastnit se zasedání Rady, schůzí výborů či jednání 

pracovních skupin, jichž jsou členy.  



9. Vládní zmocněnci v rámci své odbornosti působí i v Integrovaném centrálním řídícím 

týmu, pokud o to tento tým požádá.  

10. Členové Rady mají právo předkládat Radě návrhy, včetně návrhů na doplnění 

programu zasedání Rady.  

11. Členové Rady schvalují program zasedání Rady.  

 

 

Článek 4 

Integrovaný centrální řídící tým  

 

1. Rada zřizuje Integrovaný centrální řídící tým (dále jen „ICŘT“), který je pracovním 

orgánem Rady dočasného charakteru po dobu trvání zdravotního rizika. 

2. Účelem ICŘT je zajištění řízení a koordinace opatření přijatých Českou republikou a 

orgány veřejné správy v rámci řešení zdravotního rizika, včetně přijetí adekvátních 

centrálně řízených opatření a nasazených sil a prostředků zaměřených na oblasti 

zvýšeného šíření zdravotního rizika s  cílem eliminovat její další šíření.  

 

 

Článek 5 

Aktivace ICŘT 

 

O aktivaci a deaktivaci ICŘT rozhoduje Rada.  

 

 

Článek 6 

Složení ICŘT 

 

1. ICŘT se skládá z Řídícího výboru Integrovaného centrálního řídícího týmu (dále jen 

„Řídící výbor“) a nestálých členů, které jmenuje Řídící výbor.  

 

2. Členy Řídícího výboru jsou: 

a) 2 zástupci ministerstva zdravotnictví, 

b) 2 zástupci Armády ČR, 

c) hlavní hygienik ČR. 

 

3. Nestálými členy ICŘT jsou dle potřeby: 

a) ředitel odboru ochrany veřejného zdraví MZČR, 

b) stálí členové Centrálního řídícího týmu MZČR podle jeho statutu (dále jen „CŘT 

MZČR“), 

c) zástupci MZČR, 

d) zástupci Ministerstva obrany ČR, 

e) zástupci Ministerstva vnitra ČR, 

f) zástupci Armády ČR, 

g) zástupci Policie ČR, 

h) zástupci Hasičského záchranného sboru, 

i) zástupce sdružení (asociace) praktických lékařů. 

 

4. Z členů Řídícího výboru předseda Rady po projednání v Radě jmenuje předsedu 

Řídícího výboru. Předseda Řídícího výboru řídí činnost Řídícího výboru.    



5. Na základě požadavku ÚSÚ nebo jiných subjektů můžou být nestálí členové ICŘT 

doplněni o další nestálé členy. O začlenění dalších nestálých rozhoduje Řídící výbor. 

 

 

 

Článek 7 

    Působnost ICŘT 

 

1. Působnost ICŘT zajišťuje a provádí Řídící výbor, který rozhoduje jako kolektivní 

orgán hlasování. K přijetí rozhodnutí Řídícího výboru je potřeba nadpoloviční většina 

členů Řídícího výboru.  

2. ICŘT provádí analýzy a predikce vývoje situace v souvislosti se zdravotní hrozbou, 

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“), 

krajskými hygienickými stanicemi (dále jen „KHS“) a ostatními organizacemi.  

3. ICŘT zabezpečuje operativní řízení, monitorování a vyhodnocování stavu realizace 

přijímaných opatření k zamezení šíření zdravotního rizika z ohniska nákazy do dalších 

oblastí ČR. 

4. ICŘT realizuje opatření k efektivnímu řízení digitálních projektů (např. Chytrá 

karanténa) v oblastech predikce vývoje, podpory rozhodování, aktivního vyhledávání 

kontaktů, testování vč. řízení kapacit odběrových míst, laboratoří, řízení karantén a 

souvisejícího materiálního a IT zabezpečení ke zvládnutí zdravotního rizika.  

5. ICŘT navrhuje systémová opatření k řešení situace a předkládá je k projednání a 

schválení na zasedání Rady. 

6. ICŘT realizuje a dohlíží na implementaci národní strategie testování (např. Národní 

strategii testování nemoci COVID-19 v návaznosti na Stupně pohotovosti v oblasti 

ochrany veřejného zdraví) a v případě potřeby předkládá návrhy k její realizaci Radě.  

7. ICŘT dále zejména: 

a) zabezpečuje operativní součinnost s CŘT MZČR, 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 Radou, vládou ČR, případně Parlamentem České 

republiky, 

e) může na svá zasedání přizvat představitele dalších ministerstev, jiných 

správních úřadů, orgánů územních samosprávných celků a další odborníky, 

f) ICŘT k zajištění své činnosti zřizuje pracovní skupiny, o zřízení pracovní 

skupiny rozhoduje Řídící výbor ICŘT. 

 

 

Článek 8 

Závěrečná ustanovení 

 

Tento Statut nabývá účinnosti dnem schválení vládou. 
 


