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I. Předseda a členové Rady vlády pro zdraví a životní prostředí (dále „RVZŽP“) 

 

 

Jméno a příjmení Zástupce resortu/zastávaná funkce 
Funkce zastávaná 

v RVZŽP 

MUDr. Svatopluk Němeček, 

MBA 
Ministerstvo zdravotnictví ČR 

Ministr zdravotnictví 
předseda Rady 

MUDr. Vladimír Valenta, 

Ph.D. 

Ministerstvo zdravotnictví ČR 

Hlavní hygienik ČR 

náměstek ministra zdravotnictví 

místopředseda 

Rady 

Mgr. Monika Pálková 

Ministerstvo vnitra 

Náměstkyně ministra vnitra pro sociální, zdravotnické a právní 

zabezpečení 

bezpečnostní výzkum a programové řízení 

 

člen 

Ing. Tomáš Kuchta 
Ministerstvo obrany 

náměstek ministra 

 

člen 

Mgr. Jana Hanzlíková 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Náměstkyně ministryně pro ochranu práv dětí a sociální 

začleňování 

 

člen 

Ing. Berenika Peštová, Ph.D. 
Ministerstvo životního prostředí 

náměstkyně ministra a ředitelka sekce technické ochrany ŽP 

 

člen 

Ing. Eduard Muřický 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 

náměstek ministra 

 

člen 

Ing. Karla Petrová 

 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

náměstkyně pro radiační ochranu 

 

 

člen 

Ing. Jindřich Šnejdrla 
Ministerstvo zemědělství 

náměstek úseku komodit, výzkumu a poradenství 

 

člen 

Ing. Ondřej Votruba 
Ministerstvo pro místní rozvoj 

náměstek ministryně pro veřejné investování 

 

člen 

Ing. Jan Gregor 
Ministerstvo financí 

náměstek pro veřejné rozpočty MF 

 

člen 

Ing. Martin Tlapa, MBA 

Ministerstvo zahraničních věcí 

náměstek ministra pro mimoevropské země a ekonomickou 

diplomacii 

 

člen 

Ing. Luděk Sosna Ph.D. 
Ministerstvo dopravy 

ředitel odboru strategie MD ČR 

 

člen 

PhDr. Jindřich Fryč 

Ministerstvo školství, mládeže  

a tělovýchovy 

náměstek ministra pro vzdělávání 

 

člen 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Doktor_medic%C3%ADny
http://cs.wikipedia.org/wiki/Master_of_Business_Administration
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Rada vlády pro zdraví a životní prostředí (dále jen „Rada“) je poradním a iniciativním orgánem 

vlády pro oblast zdraví a životního prostředí s mezirezortní působností. Svojí koordinační 

činností přispívá k řešení úkolů plynoucích ze strategických dokumentů schválených vládou 

České republiky pro oblast ochrany a podpory veřejného zdraví a prevenci nemocí a napomáhá 

ke zlepšování meziresortní spolupráce v oblasti životního prostředí a zdraví. 

 

II. Zaměstnanci: 

Rada, resp. její sekretariát, nemá žádné zaměstnance. V souladu s Organizačním řádem 

Ministerstva zdravotnictví administruje činnost sekretariátu Rady Odbor strategie a řízení 

ochrany a podpory veřejného zdraví Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví Ministerstva 

zdravotnictví.  

Úkoly sekretariátu Rady dle jejího statutu zabezpečovala v roce 2014 Mgr. Klára Papežová  

a referenti Odboru strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví Sekce ochrany  

a podpory veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví. Kontaktní údaj na sekretariát  

Rady je: vh@mzcr.cz.  

Dle článku č. 9 odst. 2 Statutu Rady sekretariát zajišťuje: 

a) administrativní a organizační zabezpečení činnosti Rady, 

b) soustřeďování podkladů a informací potřebných pro činnost Rady, 

c) zpracovávání odborných podkladů pro jednání Rady na základě pokynů předsedy Rady, 

d) aktualizování informací o Radě a jejích členech zveřejněných na internetu. 

Rada má dva pracovní týmy – jeden pro řešení úkolů vyplývajících z Protokolu o vodě a zdraví 

(v gesci Ministerstva zdravotnictví za účasti zástupců Ministerstva životního prostředí  

a Ministerstva zemědělství) a jeden pro řešení úkolů vyplývajících z Charty o dopravě, životním 

prostředí a zdraví (v gesci Ministerstva dopravy za účasti zástupců Ministerstva zdravotnictví  

a Ministerstva životního prostředí). 

Rada průběžně spolupracuje zejména se Státním zdravotním ústavem se sídlem v Praze,  

jehož zástupce se pravidelně zúčastňuje zasedání Rady a prostřednictvím zastoupených resortů 

spolupracuje i s řadou institucí přímo řízených jednotlivými resorty. 

 

III. Přehled činností: 

Na každém zasedání Rady je provedena kontrola zápisu z předchozího zasedání, kontrola plnění 

závěrů přijatých Radou a probíhá jednání podle schváleného programu a diskuse k aktuální 

problematice a návrhům jednotlivých členů Rady.  

 

 

 

 

 

 

mailto:vh@mzcr.cz
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Přehled zasedání a základní projednávaná témata v roce 2014: 

 

46. zasedání Rady ze dne ze dne  29. 7. 2014 

 

Jednání zahájil MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D., místopředseda Rady, náměstek pro ochranu  

a podporu veřejného zdraví a Hlavní hygienik ČR.  V úvodu přivítal nové členy Rady, neboť 

vzhledem ke změně politické situace došlo k obměně většiny jejích členů. Následně připomněl 

změnu statutu Rady č. 660 ze dne 21. srpna 2013, ve které byla rozšířena její působnost jako 

mezirezortního orgánu pro realizaci cílů Zdraví 2020 – Národní strategii ochrany a podpory 

zdraví a prevence nemocí (dále jen „NS Zdraví 2020“) a souvisejících implementačních 

dokumentů (akčních plánů). NS Zdraví 2020 byla dále věnována pozornost zejména v souvislosti 

s přípravou akčních plánů, jejichž včasné dokončení je hlavní podmínkou pro čerpání finančních 

prostředků z Evropských investičních fondů. V souvislosti s NS Zdraví 2020 byly zmíněny 

nejdůležitější determinanty zdraví, které jsou zahrnuty v Národní strategii, hlavní cíle a prioritní 

oblasti. Byla uvedena horizontální a vertikální témata a k jednotlivým tématům byli představeni 

garanti pracovních skupin pro tvorbu akčních plánů.  

Byla zmíněna návaznost NS Zdraví 2020 na „Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu 

obyvatelstva ČR – Zdraví 21“ (dále jen „Zdraví 21“) podpořený vládou ČR v roce 2002, která  

je naplněním požadavku vlády na aktualizaci tohoto strategického dokumentu. Zdraví 21  

je v současnosti provázáno s NS Zdraví 2020 a nebylo dosud ukončeno. Nadále proto přetrvává 

úkol pro resorty informovat ministra zdravotnictví o stavu realizace Zdraví 21 a dalších 

strategických dokumentů (dle UV 1046/2002 a UV 936/2007). O jeho ukončení bude 

pravděpodobně požádáno až po vytvoření akčních plánů Národní strategie Zdraví 2020.  

Realizace NS Zdraví 2020 je stanovena do konce roku 2020 s možností revize a aktualizace 

i po tomto termínu. 

 

MUDr. Valenta dále uvedl zásadní potíže při realizaci Zdraví 21, kde byla zmíněna nedostatečná 

regionální implementace Zdraví 21 a absence vytvoření mechanismů, které by zajistily 

implementaci dokumentu na centrální úrovni. Tyto poznatky vedly k úpravám paragrafů v návrhu 

novely zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, které tuto povinnost/pravomoc 

krajských hygienických stanic upravují. Stejně tak bude rozšířená povinnost krajů a krajských 

úřadů podílet se na realizaci zdravotních politik a přijetí odpovědnosti za regionální implementaci 

strategických dokumentů. Návrh novely zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví  

se v době jednání nacházel ve schvalovacím procesu v Parlamentu České republiky. Pro zajištění 

realizace Národní strategie Zdraví 2020 na centrální úrovni, byla na Ministerstvu zdravotnictví 

vytvořena Resortní pracovní skupina pro podporu a ochranu veřejného zdraví a prevenci nemocí 

a pro implementaci NS Zdraví 2020 v ČR, složená z odborných garantů jednotlivých témat. Tito 

garanti v průběhu roku 2014 vytvořili pracovní skupiny složené z odborníků, které dostaly  

za úkol na přípravě akčních plánů a realizaci jednotlivých témat pracovat. Jmenování  

do pracovních skupin se týká cca 200 odborníků.  

Následně MUDr. Valenta představil materiál „Zpráva o zdraví obyvatel České republiky“ 

(dále jen „Zpráva“), jehož tvorbu zajistil tým odborníků Státního zdravotního ústavu a Národního 

monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti, a který vydalo Ministerstvo 

zdravotnictví. Jedná se o komplexní informaci o zdravotním stavu obyvatel a východisko  
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pro měření efektivity NS Zdraví 2020 a při stanovování priorit a cílů v oblasti zdraví. Tvorba 

zpráv o zdravotním stavu obyvatel by měla být schválena novelou návrhu zákona č. 258/2000 Sb.  

o ochraně veřejného zdraví, jak na centrální (Ministerstvo zdravotnictví), tak na regionální úrovni 

(Krajské hygienické stanice ve spolupráci s krajskými úřady) v intervalu pěti let.  

 

Dalším bodem programu bylo sdělení MUDr. Heleny Kazmarové, vedoucí Oddělení hygieny 

životního prostředí Státního zdravotního ústavu (SZÚ), která je rovněž jedním z garantů témat 

NS Zdraví 2020 – „Snižování zdravotních rizik ze životního a pracovního prostředí“. Seznámila 

přítomné s informacemi, které zazněly na 4. zasedání Celoevropského programu pro dopravu, 

zdraví a životní prostředí, které se konalo v Paříži v dubnu 2014. Představila hlavní cíle 

projednané na tomto zasedání, aktivity k jednotlivým prioritním cílům a přístupy k naplňování 

vize, mezi které lze zařadit tvorbu akčních plánů na národní úrovni. Zmínila propojení aktivit 

programu s dalšími činnostmi s cílem povzbudit synergie těchto mezinárodních procesů, jako  

je Rio+20, Zdraví 2020 a EFE proces (životní prostředí pro Evropu) a stejně tak s dalšími 

aktivitami jiných mezinárodních a regionálních organizací včetně finančních a nevládních 

organizací a občanské společnosti. Zasedání se pravidelně účastní za ČR zástupci resortů 

Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva dopravy a Ministerstva životního prostředí, přičemž 

hlavním gestorem je Ministerstvo dopravy. Informace o 4. zasedání lze nalézt na webových 

stránkách UNECE. 

 

Dalším bodem programu bylo sdělení MUDr. Marie Nejedlé, vedoucí Centra podpory veřejného 

zdraví SZÚ, která podrobněji pohovořila o Zprávě o zdraví obyvatel České republiky, která 

shromažďuje data z českých a mezinárodních statistik a studií o zdravotním stavu české 

populace. Věnovala pozornost problematice střední délky života a počtu let strávených ve zdraví 

u obyvatel ČR, výskytu rizikových faktorů životního stylu jako hlavní příčině kardiovaskulárních 

chorob, které jsou nejčastější příčinou úmrtí obyvatel České republiky. Upozornila na vzrůstající 

trend výskytu kouření cigaret a konzumace alkoholu zejména u mladistvých. Mezi dalšími 

nejčastějšími příčinami úmrtí obyvatel ČR jmenovala zhoubné novotvary, na které umírá 

přibližně 30 % české populace, přičemž je ČR v rámci Evropy na 2. místě ve výskytu novotvarů.   

Za významný problém označila nedostatečnou primární prevenci, která má významný vliv  

na zdravotní chování osob a je účinným nástrojem při snaze o snížení výskytu řady onemocnění. 

Dále byl zmíněn výskyt infekčních onemocnění včetně narůstajícího výskytu HIV infekce.  

 V oblasti výživy byly uvedeny výsledky studie individuální spotřeby potravin populace, 

která proběhla v Centru výživy a bezpečnosti potravin SZÚ v Brně v centru prof. MVDr. Jiřího 

Rupricha, CSc. Dále zazněla problematika životního prostředí, která je taktéž součástí Zprávy  

o zdraví obyvatel ČR. MUDr. Nejedlá uvedla např. počty dětí, které jsou vystaveny tabákovému 

kouři v domácím prostředí, počty osob žijících v prostředí se zvýšenou hladinou hluku, 

problematiku chronické expozice aerosolovým částicím apod. Na závěr MUDr. Nejedlá 

zdůraznila význam prevence jako účinného nástroje v boji proti rozvoji řady chorob a vztah 

nepříznivého trendu nárůstu nemocných k ekonomickému dopadu pro stát (např. náklady státu 

na léčbu a zdravotní péči, hospodářské ztráty apod.).  
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47. zasedání Rady dne ze dne 10. 12. 2014 

 

V úvodu jednání MUDr. Valenta informoval přítomné o stavu rozpracování NS Zdraví 2020 

do jednotlivých implementačních dokumentů, akčních plánů. Další sdělení věnoval problematice 

přetrvávajícího rizika zavlečení Eboly do jednotlivých zemí zejména v souvislosti s humanitární 

pomocí. V Evropě označil za hrozbu především zavlečení individuálních případů nemoci 

a postižení jejich bezprostředních kontaktů. Uvedl aktivity ČR v oblasti humanitární pomoci 

pro západní Afriku (finanční, materiální). V době 47. zasedání Rady byl návrh na další finanční 

podporu ze strany ČR připomínkován jednotlivými resorty s termínem předložení vládě 

31. 1. 2015. MUDr. Valenta dále informoval o opatřeních na území ČR, která vychází ze směrnic 

pro výskyt vysoce nebezpečné nákazy.  

MUDr. Kazmarová promluvila o přípravě materiálu k Akčnímu plánu NS Zdraví 2020 na téma 

„Rizika ze životního a pracovního prostředí“. Představila pracovní skupinu, která se podílí  

na přípravě tohoto materiálu, ve které jsou zastoupeni nejen zástupci Ministerstva zdravotnictví, 

ale také zástupci různých institucí a fakult. Byl připraven návrh prioritních oblastí, které 

vycházejí z podrobné analýzy situace. Výchozím bodem jsou koncepční materiály ve vztahu 

k životnímu prostředí. Byly představeny hlavní oblasti řešení.  

MUDr. František Kožíšek, CSc., vedoucí oddělení hygieny vody ze SZÚ pohovořil o Plánech  

pro zajištění bezpečného zásobování pitnou vodou („Water Safety Plans“) a Protokolu o vodě  

a zdraví. Zmínil bezpečnost distribuované pitné vody a zavedení systematické analýzy rizika  

do výroby pitné vody „Water Safety Plans“ (dále jen „WSP“), která je prosazovaná WHO  

a Mezinárodní asociací pro vodu (IWA). Tento systém se stal nedílnou součástí doporučení 

WHO, jak konzistentně zajistit bezpečnost zásobování pitnou vodou. Evropská komise (dále jen 

„EK“) navrhla novelu přílohy II směrnice Rady 98/83/ES (Požadavky na monitorování kvality 

vody). Na závěr uvedl zásadní legislativní, organizační a odborné otázky, které vznikají  

při implementaci WSP do české legislativy.  

MUDr. Magdalena Zimová, CSc., vedoucí Národní referenční laboratoře pro odpady  

a půdu ze SZÚ pohovořila o vývoji produkce odpadů v ČR, způsobech nakládání s nimi  

a o vývoji při nakládání s komunálním odpadem. Byla zmíněna evropská a vnitrostátní legislativa 

vztažená k problematice odpadového hospodářství, mezinárodní dokumenty, projekty  

a strategické materiály. Pozornost byla věnována hodnocení zdravotních rizik a expozici 

toxickým látkám při nakládání s odpady. Zaznělo téma hodnocení dopadu nakládání s odpady  

na zdraví a zdravotní rizika při nakládání s bioodpady, problematika nebezpečných odpadů  

a technologické postupy sanace z pohledu zdravotních rizik. V další části byly uvedeny 

informace o strategických materiálech v odpadovém hospodářství a strategické cíle na období 

2015-2024. Taktéž byla zmíněna provázanost s NS Zdraví 2020 a závazky ve vztahu k této 

strategii.  Hlavním cílem bude především snížit zdravotní rizika při nakládání s odpady, zejména 

nebezpečnými. Nakonec byla přednesena problematika kontaminovaných míst a půdy v ČR 

zahrnující kontaminaci půd městských aglomerací.  
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Přítomní členové Rady byli MUDr. Valentou informováni o předložení Souhrnné zprávy  

o naplňování strategických dokumentů v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví za rok 2013 

vládě. MUDr. Valenta rovněž poděkoval všem přítomným za včasné poskytnutí podkladů  

ke zpracování tohoto materiálu. Zprávy o naplňování strategických dokumentů v oblasti ochrany 

a podpory veřejného zdraví jsou vždy po schválení vládou dostupné ke stažení na stránkách 

Ministerstva zdravotnictví. 

 

IV. Výstupy a shrnutí 

Rada pro zdraví a životní prostředí se na svých zasedáních v roce 2014 věnovala aktuální 

problematice a řešení priorit v ochraně zdraví a životního prostředí.  

Na jednotlivých setkáních Rady byla projednána následující aktuální témata: 

 

- Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí a příprava 

souvisejících implementačních dokumentů 

- 4. zasedání Panevropského programu pro dopravu, zdraví a životní prostředí 

- Zpráva o zdraví obyvatel České republiky za rok 2014 

- Epidemie Eboly 

 

- Akční plán pro snižování rizik ze životního a pracovního prostředí (v rámci NS Zdraví 

2020) 

 

- Plány pro zajištění bezpečného zásobování pitnou vodou („water safety plans“) a Protokol 

o vodě a zdraví 

 

- Expozice obyvatel toxickým látkám z odpadů a kontaminovaných míst 

 

- Souhrnná zpráva o naplňování strategických dokumentů za rok 2013 

 

Vládě ČR byl k 31. 5. 2014 předložen materiál „Výroční zpráva o činnosti Rady pro zdraví  

a životní prostředí“ za rok 2013 dle usnesení vlády č. 175/2002 a plánu nelegislativních úkolů 

vlády na I. pololetí 2014. Vláda tento materiál projednala na svém zasedání dne 9. 6. 2014  

pod číslem jednacím 591/14, na schůzi vlády č. 24 jako bod jednání č. 9, pro informaci vlády.  

Rada koordinovala a odborně garantovala zpracování materiálu „Souhrnná zpráva  

o meziresortním naplňování strategických dokumentů v oblasti ochrany a podpory 

veřejného zdraví za rok 2013“, který byl předložen vládě ČR. Vláda tento materiál projednala 

na svém zasedání dne 22. 12. 2014 pod č. j. 1506/14, číslo schůze 49, bod jednání 2, 

pro informaci vlády. 

 



 8 

 

Zápisy z jednotlivých zasedání Rady a další dokumenty jsou zveřejněny na internetových 

stránkách Ministerstva zdravotnictví: 

http://www.mzcr.cz/Verejne/obsah/rada-pro-zdravi-a-zivotni-prostredi_1100_5.html 

 

V. Rozdělování dotací 

Rada pro zdraví a životní prostředí o dotacích nerozhoduje ani se nepodílí na jejich rozdělování. 

 

VI. Mezinárodní spolupráce  

Rada přímo nebo prostřednictvím příslušných resortů spolupracuje zejména s WHO (Světová 

zdravotnická organizace), Radou Evropy, OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci  

a rozvoj) a dále Mezinárodním výborem Červeného kříže a Červeného půlměsíce, UNAIDS 

(Organizace OSN pro boj s AIDS), Globálním fondem pro boj s AIDS, TBC a malárií, FAO 

(Organizace OSN pro výživu a zemědělství), OSN (Ekonomická komise pro Evropu), UNEP 

(Program OSN pro životní prostředí), UNHCR (Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky), 

OCHA (Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí), ECHO (Organizace Evropské 

komise pro humanitární pomoc). 

 

VII. Výdaje na činnost Rady za rok 2014 

V souvislosti s činností Rady v roce 2014 nevznikly Ministerstvu zdravotnictví ani ostatním 

rezortům žádné finanční výdaje.  

Úkoly sekretariátu Rady zajišťovali bez vyjádření úvazku či jeho části odborní pracovnici sekce 

ochrany a podpory veřejného zdraví MZ (viz bod II), drobné výdaje na administrativu  

a občerstvení pokryl rozpočet MZ. 

 

VIII. Plán činnosti na rok 2015 

Činnost Rady bude v roce 2015 prioritně zaměřena na aktuální problémy v oblasti zdraví  

a životního prostředí. Tyto zahrnují především mezirezortní koordinaci a zajištění naplňování 

strategických dokumentů pro oblast ochrany a podpory veřejného zdraví schválených vládou ČR 

a strategických dokumentů nelegislativní povahy Evropské unie a WHO pro oblast podpory 

veřejného zdraví. Důraz bude kladen na mezirezortní koordinaci a spolupráci při naplňování 

dokumentu „Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí“. 

http://www.mzcr.cz/Verejne/obsah/rada-pro-zdravi-a-zivotni-prostredi_1100_5.html

