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Výroční zpráva Rady pro zdraví a životní prostředí 
za rok 2015 

 

 

 

Název PPOV    Rada pro zdraví a životní prostředí  

Vznik – datum a způsob   usnesením vlády č. 810 ze dne 9. 12. 1998 

Data poslední aktualizace statutu  dne 9. 1. 2002 usnesením vlády č. 36 
     dne 30. 10. 2002 usnesením vlády č. 1046 

dne 21. 8. 2013 usnesením vlády č. 660 
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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 

MUDr. Viera Šedivá  
Ministerstvo zemědělství 

Náměstkyně Sekce potravinářských výrob – Úřad pro potraviny 
 

člen 

JUDr. Jan Blecha 
Ministerstvo pro místní rozvoj 

Náměstek pro řízení sekce veřejného 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 

Mgr. Jaroslav 
Fidrmuc 

Ministerstvo školství, mládeže  
a tělovýchovy 

Náměstek pro řízení sekce 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 ČR.  

Úkoly sekretariátu Rady dle jejího statutu zabezpečovaly v roce 2015 Mgr. Klára Papežová  
a Ing. Jana Müllerová, referentky Odboru strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví 
Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví ČR. 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.  

 

Přehled zasedání a základní projednávaná témata v roce 2015: 
 

48. zasedání Rady ze dne  30. 6. 2015 

V úvodu přivítal MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D., místopředseda Rady, náměstek pro ochranu  
a podporu veřejného zdraví a hlavní hygienik ČR, všechny přítomné. Dále MUDr. Valenta  
ve svém sdělení shrnul proces implementace Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany  
a podpory zdraví a prevence nemocí (dále jen „NS Zdraví 2020“). NS Zdraví 2020 byla 
schválena usnesením vlády ČR ze dne 8. ledna 2014 č. 23 a usnesením poslanecké sněmovny 
č. 175 ze dne 20. března 2014, kde zadavatelem strategie je ministr zdravotnictví ČR, gestorem 
strategie je hlavní hygienik ČR, který je současně předsedou Řídícího výboru Ministerstva 
zdravotnictví ČR (dále jen „MZ ČR“). Řídící výbor je složen z náměstků MZ ČR, kteří odpovídají  

mailto:vh@mzcr.cz


 4 

 

za jednotlivá témata akčních plánů („dále jen „AP“). Za účelem přípravy AP pro zajištění 
realizace NS Zdraví 2020 byla na centrální úrovni na MZ ČR vytvořena Resortní pracovní 
skupina pro podporu a ochranu veřejného zdraví a prevenci nemocí a pro implementaci 
programu Zdraví 2020 v ČR složená z odborných garantů. Ti vytvořili pracovní skupiny 
z odborných pracovníků v dané problematice (přes 200 odborníků). AP měly být vyhotoveny  
do 31. 12. 2015. Vzhledem k tomu, že jejich včasné dokončení představovalo podmínku čerpání 
finančních prostředků z Evropských investičních a strukturálních fondů pro celou oblast 
zdravotnictví v letech 2014-2020, došlo v návaznosti na rozhodnutí vlády k požadavku předložit 
13 AP včetně jejich dílčích AP vládě „na vědomí“ do konce července 2015. Toto rozhodnutí 
významným způsobem ovlivnilo způsob práce jednotlivých pracovních skupin. Zkrácení termínu  
pro předložení AP vládě ovlivnilo zejména plynulý průběh dokončení AP, čímž byly výrazně 
zkráceny časové možnosti pro připomínková řízení a vypořádání dokumentů. Bylo zdůrazněno, 
že AP budou vládě předloženy do konce července pouze „na vědomí“, a to v podobě nezbytné 
pro potřeby vlády. Proto práce na AP tímto neskončila a dokumenty budou dále rozvíjeny 
a konkretizovány tak, aby byly připraveny v souladu a ve spolupráci s ostatními 
resorty/dotčenými místy a byla nalezena společná cesta pro realizaci stanovených cílů.  
Byla také zdůrazněna především nezbytnost mezirezortní a regionální spolupráce. Dále 
MUDr. Valenta doplnil, že pracovní skupiny mohou být rozšiřovány o další členy na základě 
návrhů odborných garantů či zájmu jednotlivých subjektů o spolupráci.  

Na sdělení MUDr. Valenty navázala Marta Špillingová, M.A., vedoucí oddělení podpory zdraví  
a primární prevence MZ ČR. Poděkovala všem resortům za zaslání připomínek k AP v rámci 
vnějšího připomínkového řízení a zmínila snahu MZ ČR vypořádat připomínky s uspokojivým 
stavem pro všechny zainteresované strany v řádném termínu.  

V další části jednání pohovořila PaedDr. Miroslava Salavcová, zástupkyně odboru vzdělávání 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“), o dvou pokusných ověřováních 
„Pohyb a výživa“ a „Hodina pohybu navíc“. V rámci pokusného ověřování se sledují přínosy  
a rizika daného vzdělávání a hodnotí se možnosti nabídky konkrétních postupů pro další školy 
v běžném provozu. Obsahem pokusného ověřování tříletého projektu „Pohyb a výživa“  
je navození změn v pohybovém a výživovém režimu žáků základních škol a je zaměřeno  
na pedagogy základních škol, žáky 1. stupně i jejich rodiče s dlouhodobým cílem zlepšit 
pohybové a výživové chování žáků ve škole i mimo školu. Na základě výsledků pokusného 
ověřování bude následně možno upravit školní vzdělávací programy. 

Pokusné ověřování jednoletého projektu „Hodina pohybu navíc“ se zaměřuje na zvýšení 
pohybových aktivit žáků 1. – 3. ročníků, tedy na věk, ve kterém se utváří relativně trvalé  
a stabilní postoje ovlivňující životní styl. Součástí je ověření metodiky pohybu zaměřené  
na provozování pohybových aktivit žáků ve školních družinách. Výstupem pokusného ověřování 
bude návrh praktické koncepce pohybových aktivit ve školních družinách tak, aby byla přínosná, 
atraktivní, motivující a stimulující pro současnou generaci žáků. Základními cíli je vytvořit, vydat 
a ověřit metodiku pro pohybové aktivity ve školních družinách, ověřit možnosti pozitivního 
ovlivňování rodičů žáků zapojených do pilotního ověřování, získat vyhodnotitelná data  
o průběhu zavádění metodiky pohybu programu a připravit kvalitní podklady  
pro rozhodování o tom, zda a v jaké podobě začlenit úpravu koncepce pohybových aktivit  
do školního vzdělávacího programu školních družin. 

Dále PaedDr. Salavcová informovala o stavu příprav vyhlášky připravené MŠMT ve spolupráci 
s MZ ČR, která stanovuje požadavky na potraviny, pro které je přípustná reklama a které  
lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních. Ve svém sdělení uvedla,  
že žáci jsou vzděláváni a vychováváni v rámci rámcového vzdělávacího programu  
ke správnému životnímu stylu a ke správné životosprávě, což podporuje i propracovaný systém 
školního stravování, ale bohužel uvedený systém narušuje nekoordinované prostředí 
doplňkového prodeje prostřednictvím školních automatů a bufetů, ve kterých jsou žákům 
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nabízeny vysoce kalorické a nevhodné potraviny a nápoje. Hlavním cílem regulace doplňkového 
prodeje je přizpůsobení nabídky výživovým požadavkům dětí, žáků a studentů, a tím snížení 
rizika vlivu obezigenního prostředí ve školách a školských zařízeních včetně stanovení 
požadavků na prodej potravin a jejich reklamu. Návrh vyhlášky je připraven na základě 
nutričního profilování a dodržování požadavků stanovených vyhláškou bude dozorováno orgány 
ochrany veřejného zdraví. V době zasedání Rady se nacházela vyhláška ve vnitřním 
připomínkovém řízení na MŠMT.  
 
V příspěvku na téma Vyhodnocení minimálního bezpečnostního standardu Ing. Šárka 
Seifertová, zástupkyně MŠMT sdělila, že rok 2014 a také nešťastná událost na jedné ze škol  
ve Žďáru nad Sázavou, ukázaly nezbytnost prověřit bezpečnost na školách. Vláda z podnětu 
předsedy vlády uložila ministryni spravedlnosti koordinovat, zpracovat a do 30. listopadu 2014 
předložit zprávu o prošetření postupu příslušných orgánů a navrhnout případná opatření  
ve spolupráci ministrů školství, mládeže a tělovýchovy a zdravotnictví. MŠMT rozhodlo,  
že budou přijata opatření, která mají za cíl minimalizovat bezpečnostní rizika, a vydalo minimální 
bezpečnostní standard, na jehož podporu vyhlásilo program „Podpora zabezpečení škol  
a školských zařízení“. Ing. Seifertová seznámila přítomné s obsahem minimálního 
bezpečnostního standardu, jehož cílem je zajištění fyzické bezpečnosti dětí, žáků a studentů 
s důrazem na psychické bezpečí a komfort žáků.  

Aktuální epidemiologické situaci problematiky MERS se věnovala MUDr. Martina Havlíčková, 
CSc., vedoucí Oddělení respiračních, střevních a exantematických virových nákaz Státního 
zdravotního ústavu. V rámci onemocnění MERS se zmínila o problému velké mutační 
schopnosti koronavirů a prvním výskytu v roce 2012 v oblasti Středního východu a Saudské 
Arábie. Onemocnění bylo popisováno jako závažná pneumonie, která rychle progredovala  
do akutního pulmonálního selhání, přičemž se u části pacientů objevily i problémy ledvinné.  
Jako nejpostiženější oblast uvedla Jižní Koreu, kde se počátek onemocnění nepodařilo 
podchytit taktéž v souvislosti s místními zvyky. V laboratořích v ČR bylo vyšetřováno několik 
případů s podezřením, ale žádný nebyl prokázán.  

MUDr. Zdeňka Jágrová, vedoucí Úseku odborných činností Hygienické stanice hlavního města 
Prahy, přiblížila události, které se odehrály v souvislosti s kontaminací pitné vody  
ve vodovodním řadu v Praze 6. Uvedla veškeré činnosti Hygienické stanice hlavního města 
Prahy (dále jen „HSHMP“) od prvních okamžiků vzniklé situace, informovala o komunikaci 
s veřejností a o přijatých opatřeních zabraňujících vzniku dalších případů onemocnění. Výsledky 
bakteriálního vyšetření vody prokázaly přítomnost masivně koliformních mikrobů, tedy fekální 
znečištění vody. Mezi zmíněná opatření patřilo „Nařízení mimořádného opatření při epidemii  
a nebezpeční jejího vzniku pro provozovatele potravinářských podniků vyrábějících nebo 
rozvážejících pokrmy, školní jídelny, menzy, dětské skupiny“ a dále „Nařízení HSHMP 
mimořádné opatření k prevenci a vzniku šíření onemocnění virem hepatitidy typu A u vnímavé 
části populace“. Byl odpojen vodovodní řad. MUDr. Jágrová uvedla počty evidovaných 
onemocnění, počty osob, které navštívily lékařské služby první pomoci, počty nemocných včetně 
počtu provedených očkování proti žloutence typu A. Na závěr sdělila příčinu kontaminace pitné 
vody, kterou byla prasklina ve vodovodním řadu pitné vody v hloubce 6 m, nad nímž vedla 
kanalizace a docházelo tak k průsaku a kontaminaci pitné vody (toto umístění je od 60. let již 
nepřípustné).  

V závěru jednání pak MUDr. Valenta poděkoval všem přítomným za účast. 

 

49. zasedání Rady ze dne 14. 12. 2015 

V úvodu přivítal MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D., místopředseda Rady, všechny přítomné. Dále 
MUDr. Valenta ve svém sdělení informoval o stavu naplňování NS Zdraví 2020. V rámci 
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předchozích jednání byli členové Rady průběžně informováni o vzniku materiálu,  
jak byl postupně schvalován a přijímán vládou i Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. 
Všech 13 AP, včetně jejich dílčích AP, bylo vzato na vědomí usnesením vlády ze dne 20. srpna 
2015 č. 671, v souladu s usnesením vlády ze dne 8. ledna 2014 č. 23, kterým bylo příslušným 
resortům uloženo využívat tyto akční plány při přípravě právních předpisů a strategických 
dokumentů a při přípravě podkladů pro návrh státního rozpočtu ČR v letech 2015-2020. Tímto 
byla naplněna podmínka čerpání finančních prostředků z Evropských investičních  
a strukturálních fondů. Následně byly AP projednány na Výboru pro zdravotnictví Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR. Byla tak ukončena přípravná a schvalovací fáze, na kterou navázala 
fáze realizační. Podobně jako v průběhu přípravných prací je potřeba stavět na vytvořené řídící 
struktuře NS Zdraví 2020, kde byl ustanoven Řídící výbor. Pod Řídícím výborem v rámci 
sekčních gescí na MZ má každý náměstek včetně ředitele ÚZISu svoje sekční týmy. Celkem 
existuje 20 pracovních skupin, které jsou klíčovým institutem v rámci koordinace a realizace 
jednotlivých AP. Úlohou Rady bude i nadále, dle ukotvení ve statutu Rady, koordinace plnění  
AP na meziresortní úrovni. Dále se MUDr. Valenta vyjádřil k časovému harmonogramu, kdy 
vlastní realizace NS Zdraví 2020 bude probíhat v letech 2016–2020. MZ ČR je povinno  
dle usnesení vlády ze dne 8. ledna 2014 č. 23 do 30. 9. každého roku vládu informovat, jak 
probíhá realizace AP. Zde se předpokládá spolupráce rezortů při vypracovávání zpráv  
o naplňování. V roce 2017 bude provedeno průběžné hodnocení stavu realizace 
s vyhodnocením možnosti rozšíření naplňování NS Zdraví 2020 i za horizont roku 2020.  
Dle stávajícího harmonogramu by v roce 2021 měla být vypracována závěrečná hodnotící 
zpráva.  

MUDr. Valenta se dále zmínil, že AP obsahují velké množství aktivit, a proto je nezbytné určit 
priority z hlediska obsahu i z hlediska možné realizace. Dále proběhne výběr realizátorů v rámci 
neziskového sektoru i soukromého (cílem je co nejširší spolupráce) a rozpracují se aktivity  
do projektových záměrů (na nichž bude pracovat příslušná pracovní skupina či v některých 
případech přímo realizátor). Je nezbytné také určit zdroje financování aktivit. Proto na jednání 
s gestory jednotlivých AP bylo dohodnuto, že MZ ČR připraví rešerši pro financování 
jednotlivých aktivit. MUDr. Valenta v této souvislosti vyzval přítomné resorty, aby pomohly najít 
podporu z Evropských fondů či dotačních programů jednotlivých ministerstev a zaslaly vyjádření 
za jejich resort na MZ ČR.   

Dalším úkolem bude vypořádat se s usnesením vlády ze dne 30. října 2002 č. 1046 týkajícím  
se programu Zdraví 21, které by mělo být navrhnuto ke zrušení, protože úlohu Zdraví 21  
by měla úplně převzít NS Zdraví 2020 a naplňování AP.  

MUDr. Helena Kazmarová, vedoucí Centra zdraví a životního prostředí Státního zdravotního 
ústavu, představila současný stav Akčního plánu pro snižování rizik z životního a pracovního 
prostředí (který spadá pod rámec NS Zdraví 2020). Zdůraznila, že bude následovat aktualizace 
členů pracovní skupiny a rozšíření skupiny, aby došlo k rozšíření o odborníky z ostatních resortů 
– např. MŽP, MŠMT, MPSV.   

Dalším bodem programu bylo sdělení doc. MUDr. Jaroslava Kříže, CSc., člena Společnosti 
hygieny a komunitní medicíny ČLS JEP a předsedy Pracovní skupiny MZ ČR pro nerovnosti  
ve zdraví, na téma Problematika zdravotních nerovností v ČR. Nejprve uvedl, že zdravotní 
nerovnosti jsou rozdíly mezi zdravotním stavem určitých skupin obyvatelstva a zmínil  
se o determinantách zdravotních nerovností i o průkopníkovi této problematiky Siru Michaelu 
Marmotovi, který prosadil tuto problematiku do Světové zdravotnické organizace (WHO). Oblast 
determinant zdraví je v programu Zdraví 21 i NS Zdraví 2020 pokládána za jednu z významných 
okolností snižování zdravotní nerovnosti. Doc. Kříž dále popsal důvody pro omezování 
zdravotních nerovností a také aktivitu pracovní skupiny pro otázky nerovností, jež vybrala  
4 nerovnosti, kterých by si měla vláda všimnout, a měly by být řešeny v rámci realizace  
NS Zdraví 2020: ukazatele zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje, riziko nezdravé výživy  
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u dětí z rodin ohrožených chudobou a populace seniorů v hmotné nouzi, ukazatele zdravotního 
stavu a determinant zdraví u romské populace, zhoršené zdraví exponovaných obyvatel  
na Ostravsku způsobené znečištěným ovzduším. Zdůraznil také, že některé změny v návaznosti 
na definované nerovnosti se již objevují – např. pro děti z rodin ohrožených chudobou MŠMT 
plánuje v roce 2016 vyčlenit 30 mil. Kč na školní obědy.  

Na závěr MUDr. Valenta všem poděkoval za účast i za celoroční spolupráci. 

 

IV. Výstupy a shrnutí 

Rada se na svých zasedáních v roce 2015 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 související informace o procesu implementace a stavu naplňování 

- Akční plán pro snižování rizik ze životního a pracovního prostředí (v rámci NS Zdraví 
2020) 
 

- Vyhláška o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet 
k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních 

 
- Pokusné ověřování projektů „Pohyb a výživa“ a „Hodina pohybu navíc“ 

 
- Bezpečnost na školách 

 
- MERS 

 
- Kontaminace pitné vody ve vodovodním řadu v Praze 6 

 
- Problematika zdravotních nerovností v ČR. 

 

Vládě ČR byl k 31. 5. 2015 předložen materiál „Výroční zpráva o činnosti Rady pro zdraví  
a životní prostředí za rok 2014“ dle usnesení vlády č. 175/2002 a plánu nelegislativních úkolů 
vlády na I. pololetí 2015. Vláda tento materiál projednala na svém zasedání dne 3. 6. 2015  
pod číslem jednacím 629/15, na schůzi vlády č. 22 jako bod jednání č. 8, 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 2014“, který byl předložen vládě ČR. Vláda tento materiál projednala 
na svém zasedání dne 14. 12. 2015 pod č. j. 1545/15, číslo schůze 47, bod jednání 4, 
pro informaci vlády. 

 

Zápisy z jednotlivých zasedání Rady a další dokumenty jsou zveřejněny na internetových 
stránkách MZ ČR: 

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

 

 

http://www.mzcr.cz/Verejne/obsah/rada-pro-zdravi-a-zivotni-prostredi_1100_5.html
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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 2015 

V souvislosti s činností Rady v roce 2015 nevznikly MZ ČR ani ostatním rezortům žádné finanční 
výdaje.  

Úkoly sekretariátu Rady zajišťovali bez vyjádření úvazku či jeho části odborní pracovníci Sekce 
ochrany a podpory veřejného zdraví MZ ČR (viz bod II), drobné výdaje na administrativu  
a občerstvení pokryl rozpočet MZ ČR. 

 

VIII. Plán činnosti na rok 2016 

Činnost Rady bude v roce 2016 i nadále prioritně zaměřena na aktuální problémy v oblasti 
zdraví a životního prostředí zahrnující 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 a mobilizaci zdrojů pro realizaci Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany 
a podpory zdraví a prevence nemocí a jejích implementačních dokumentů – akčních 
plánů. 


