
Jednací řád Národní imuniza ční komise 
 

1. Národní imunizační komise (dále jen „komise“) se schází dle potřeby, nejméně 
však 1x ročně. 

2. Jednání komise svolává na základě návrhu místopředsedy předseda komise 
prostřednictvím tajemníka. Jednání řídí předseda, v jeho nepřítomnosti 
místopředseda. 

3. Pozvánka na jednání obsahuje datum, čas, místo jednání a jeho program. 
Program je navrhován předsedou komise. K pozvánce se dle potřeby připojují 
podkladové materiály týkající se programu jednání. Pozvánka na zasedání 
komise se rozesílá v elektronické podobě, a to 10 dní před vlastním jednáním 
komise. 

4. Členové komise jsou povinni se jednání účastnit a plnit aktivně úkoly 
vyplývající z jednání a členství v této komisi. Členové komise mají možnost 
omluvit se předsedovi (resp. tajemníkovi) z účasti na jednání komise, a to ve 
lhůtě 3 dnů před stanoveným termínem, a zaslat písemné vyjádření 
k jednotlivým bodům programu, případně za sebe vyslat svého zástupce. 

5. Zástupce za omluveného člena vystupuje na jednání jako člen komise. 
Komise může na svá jednání přizvat další odborníky nebo si vyžádat další 
odborná stanoviska. Přizvaní odborníci nemají hlasovací právo. 

6. Členové komise rozhodují o projednávané problematice veřejným hlasováním 
prostou většinou hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas 
předsedy. Komise je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční 
většina členů. 

7. Za vypracování zápisu z každého jednání komise je zodpovědný tajemník 
komise. Věcnou a formální správnost zápisu a závěrů komise verifikuje svým 
podpisem předseda komise. Zápis se předává formou informace pro p. 
ministryni na poradu vedení Ministerstva zdravotnictví členům komise. 

8. Zápis obsahuje datum, čas a místo jednání komise, jména osob přítomných i 
omluvených, program jednání, závěry jednání a u stanovených úkolů i jméno 
odpovědné osoby a termín splnění zadaného úkolu. 

9. Jedenkrát ročně předseda, místopředseda, tajemník a členové komise 
podávají čestné prohlášení, kterým dokládají, že přijatými závěry komise 
nevznikla osobní výhoda. 

 
Jednací řád komise nabývá účinnosti dnem vydání. 
 


