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Zápis ze 48. zasedání Rady vlády pro zdraví a životní prostředí ze dne 30. 6. 2015  

Místo konání: Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 4, Praha, místnost 223k. 

Přítomni: dle prezenční listiny (Příloha č. I)  

V úvodu přivítal MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D., místopředseda Rady vlády pro zdraví  

a životní prostředí (dále jen „Rada“), náměstek pro ochranu a podporu veřejného zdraví  

a Hlavní hygienik ČR, všechny přítomné. Omluvil nepřítomnost pana ministra  

MUDr. Svatopluka Němečka, MBA, předsedy Rady, z důvodu pracovního vytížení.  

Program:  

1. MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. – místopředseda Rady, náměstek pro ochranu  

a podporu veřejného zdraví a hlavní hygienik ČR: Úvodní slovo 

2. MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. – místopředseda Rady, náměstek pro ochranu  

a podporu veřejného zdraví a hlavní hygienik ČR: Informace o průběhu realizace 

Národní strategie Zdraví 2020 a stavu přípravy akčních plánů 

3. Sdělení zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy: 

a) PaedDr. Miroslava Salavcová: Pokusné ověřování projektů „Pohyb a výživa“  

     a „Hodina pohybu navíc“  

b) PaedDr. Miroslava Salavcová: Vyhláška o požadavcích na potraviny, pro které  

     je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách  

     a školských zařízeních 

c) Ing. Šárka Seifertová: Bezpečnost na školách: 

    - Metodické doporučení k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských  

                  zařízeních - Minimální bezpečnostní standard 

         - Dotační program „Podpora zabezpečení škol a školských zařízení“ 

4. MUDr. Martina Havlíčková, CSc., Centrum epidemiologie a mikrobiologie infekčních 

nemocí, Státní zdravotní ústav, vedoucí Oddělení respiračních, střevních  

a exantematických virových nákaz: MERS – aktuální epidemiologická situace  

5. MUDr. Zdeňka Jágrová, vedoucí úseku odborných činností, Hygienická stanice 

hlavního města Prahy: Informace o mimořádné situaci: kontaminace pitné vody  

ve vodovodním řadu v Praze 6 

6. Sdělení jednotlivých členů Rady 

7. Diskuse 
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Bod 2. Informace o průběhu realizace Národní strategie Zdraví 2020 a stavu přípravy 

             akčních plánů 

MUDr. Valenta ve svém sdělení nejprve 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. Zadavatelem strategie je ministr 

zdravotnictví ČR, gestorem strategie je hlavní hygienik ČR, který je současně předsedou 

Řídícího výboru MZ ČR. Řídící výbor je složen z náměstků MZČR, kteří odpovídají  

za jednotlivá témata akčních plánů („dále jen „AP“). Za účelem přípravy AP pro zajištění 

realizace NS Zdraví 2020 byla na centrální úrovni na Ministerstvu zdravotnictví  

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, kteří 

vytvořili pracovní skupiny z odborných pracovníků v dané problematice (přes 200 

odborníků). AP měly být vyhotoveny do 31. 12. 2015, ovšem vzhledem k tomu, že jejich 

včasné dokončení představuje 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 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 a výrazně zkrátilo časové možnosti pro připomínková řízení 

a vypořádání dokumentů. Vládě bude do konce července předloženo na vědomí celkem  

13 AP, z nichž některé jsou členěny do dílčích AP.  

MZ ČR obdrželo v rámci vnějšího připomínkového řízení přibližně 650 připomínek, které 

byly uplatněny, z toho 400 zásadních. Jednotlivým resortům bylo zasláno vypořádání 

připomínek k AP. Některé připomínky vyžadují další jednaní s připomínkovými místy. 

Nezbytné je v rámci obecných připomínek, jenž prostupují všemi AP, ujasnit postavení  

a úlohu AP. V následujících dnech je MZ ČR připraveno jednat s jednotlivými 

připomínkovými místy, přičemž proběhnou dílčí jednání. MUDr. Valenta požádal členy 

Rady, aby se důkladně seznámili s připomínkami za svoje resorty v souladu se Statutem Rady 

a v souladu s dopisem č.j.: MZDR 26569/2015-1/SOZ ze dne 29. května 2015, ve kterém byli 

členové Rady vyzváni, aby zajistili podporu předloženým materiálům a poskytli součinnost 

při připomínkovém řízení.  

MUDr. Valenta dále zopakoval, že AP budou vládě předloženy do konce července pouze  

„na vědomí“, a to v podobě, která bude nezbytná pro potřeby vlády. Práce na nich tímto 

nekončí a budou dále rozvíjeny a konkretizovány tak, aby byly připraveny v souladu  

a ve spolupráci s ostatními resorty/dotčenými místy. AP představují především nasměrování 

k určitým cílům, které jsou zakotveny v NS Zdraví 2020. 

Na základě dotazu Ing. Pavlíny Kulhánkové, zástupkyně Ministerstva průmyslu a obchodu, 

doplnil MUDr. Valenta své sdělení o informaci, že pracovní skupiny mohou být dále 
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rozšiřovány o další členy, a to na základě návrhů odborných garantů či zájmu jednotlivých 

subjektů o spolupráci. Po předložení AP vládě budou probíhat další úpravy materiálů s cílem 

dojít konsenzu s ostatními resorty a nalézt společné cesty pro realizaci stanovených cílů. 

Jedná se o zdravotně-politický materiál, tedy musí být dosaženo shody. Zde je nutné zdůraznit 

především nezbytnost mezirezortní a regionální spolupráce, neboť proces implementace  

NS Zdraví 2020 vycházel ze zkušenosti s realizací „Dlouhodobého programu zlepšování 

zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví 21“ (dále Zdraví 21), který byl podpořen vládou 

ČR v roce 2002. Problémem při realizaci programu Zdraví 21 byla zejména nedostatečná 

regionální implementace a absence vytvoření mechanismů, které by zajistily implementaci 

dokumentu na centrální úrovni. Ačkoli byl zřízen výbor Zdraví 21, spolupráce nebyla 

přenesena na regiony a meziresortní spolupráce probíhala nekoordinovaně.    

Na sdělení MUDr. Valenty navázala Marta Špillingová, M.A., vedoucí oddělení podpory 

zdraví a primární prevence MZ ČR. Vyjádřila poděkování všem resortům za zaslání 

připomínek k AP v rámci vnějšího připomínkového řízení a zmínila snahu MZ ČR vypořádat 

připomínky v řádném termínu a uspokojivém stavu pro všechny zainteresované strany.  

MUDr. Valenta vyzval členy Rady, aby se v rámci svých resortů/úřadu účastnili všech 

projednávání AP. 

Bod 3. 

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

V další části jednání pohovořila PaedDr. Salavcová o dvou pokusných ověřováních  

„Pohyb a výživa“ a „Hodina pohybu navíc“ (Příloha č. II). Programy se týkají správného 

životního stylu a podpory pohybové aktivity žáků. Pokusné ověřování přitom představuje 

formu, kterou může Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásit, aby na vybraných 

školách ověřilo konkrétní metody, obsah, formy a organizaci vzdělávání. 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 

projektu „Pohyb a výživa“ je navození změn v pohybovém a výživovém režimu žáků 

základních škol. Dlouhodobým cílem je zlepšení pohybového a výživového chování žáků  

ve škole i mimo školu. Pokusné ověřování je zaměřeno na pedagogy základních škol, žáky  

1. stupně a jejich rodiče. Všechny informace k pokusnému ověřování jsou dostupné kromě 

přiložené prezentace taktéž na adrese http://pav.rvp.cz/. Jedná se o tříletý projekt, který začal 

v roce 2013 a v roce 2015 bude ukončen. Bylo na něj vyčleněno 30 mil. Kč. Na základě 

výsledků pokusného ověřování bude následně možno upravit školní vzdělávací programy. 

Pokusné ověřování projektu „Hodina pohybu navíc“ bylo schváleno koncem května 2015. 

Jedná se o jednoleté ověřování, dosavadní praxe však doporučuje trvání pokusného ověřování  

po dobu 2-3 let. Je zaměřeno na zvýšení pohybových aktivit žáků 1. – 3. ročníků, tedy na věk, 

ve kterém se utváří relativně trvalé a stabilní postoje ovlivňující životní styl.  

http://pav.rvp.cz/


 

4 

 

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. Za tímto účelem je pokusné ověřování prováděno 

na souboru pilotních základních škol vybraných prostřednictvím zveřejněné výzvy  

na stránkách MŠMT a Národního ústavu pro vzdělávání. Bližší informace jsou dostupné  

na webových stránkách MŠMT. 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. 

 

b) Vyhláška o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze 

             nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních 

PaedDr. Salavcová informovala o stavu příprav vyhlášky, která stanovuje požadavky  

na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách 

a školských zařízeních (Příloha č. III). 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. 

Uvedený systém však narušuje nekoordinované prostředí doplňkového prodeje 

prostřednictvím školních automatů a bufetů, ve kterých jsou žákům nabízeny vysoce 

kalorické a nevhodné potraviny a nápoje. To potvrzuje taktéž výroční zpráva České školní 

inspekce a výsledky monitoringu hlavního hygienika ČR, který proběhl v letech 2011 a 2014. 

Hlavním cílem regulace doplňkového prodeje je přizpůsobení nabídky výživovým 

požadavkům dětí, žáků a studentů, a tím snížení rizika vlivu obezitogenního 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. Tato 

vyhláška je připravena MŠMT ve spolupráci s MZ ČR. V současnosti probíhá vnitřní 

připomínkové řízení na MŠMT. Následně byly sděleny podrobnější informace  

o podobě vyhlášky. 

MUDr. Valenta doplnil, že MZ ČR nechtělo jít cestou zákazu prodeje konkrétních potravin. 

Proto přistoupilo k úpravě podmínek prodeje potravin cestou nutričních profilů, které 

vycházejí z nutričních profilů definovaných WHO pro danou věkovou skupinu populace. 

Snahou bylo taktéž uzpůsobit požadavky podmínkám a zvyklostem ČR, a tím zabránit 

zkušenostem např. Dánska a Maďarska, kde na základě nastavených přísných požadavků bylo 

od přijatých vyhlášek brzy ustoupeno.    
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Na sdělení PaedDr. Salavcové reagovala MUDr. Viera Šedivá, zástupkyně ministerstva 

zemědělství, která uvedla, že Ministerstvo zemědělství nebylo přizváno k tvorbě vyhlášky  

a nebylo ani součástí pracovní skupiny pro přípravu vyhlášky. Dále uvedla,  

že Potravinářská komora byla zřejmě součástí této pracovní skupiny. Upozornila, že návrh 

vyhlášky by měl být v souladu se správnou terminologií. 

MUDr. Valenta odpověděl, že návrh vyhlášky nebyl připravován ve spolupráci s dalšími 

resorty, ale pouze v rámci MZ ČR. S Potravinářskou komorou proběhlo pouze jednání s cílem 

upravit požadavky vyhlášky tak, aby na ně byl schopný reagovat trh, i samotní výrobci 

potravin. Vzhledem k tomu, že požadavky WHO byly velmi přísné, bylo zapotřebí dojít 

k určitým kompromisům, aby byla vyhláška uplatnitelná. Připomínky k návrhu vyhlášky 

mohou být uplatněny v rámci vnějšího připomínkového řízení. Doplnil, že zmocnění 

k přípravě vyhlášky vychází ze školského zákona. 

Další dotaz byl směřován k případným sankcím za nedodržování vyhlášky. MUDr. Valenta 

uvedl, že sankce za nedodržování požadavků stanovených vyhláškou budou uvedeny  

v  Zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.  

 

c)  Bezpečnost na školách 

Dalším přednášejícím byla Ing. Seifertová s příspěvkem na téma „Vyhodnocení 

minimálního bezpečnostního standardu“ (Příloha č. IV). Sdělila, že rok 2014 a zejména 

potom nešťastná událost, která se odehrála na jedné ze škol ve Žďáru nad Sázavou, ukázala 

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, a to ve spolupráci ministrů 

školství, mládeže a tělovýchovy a zdravotnictví. Česká školní inspekce provedla šetření 

bezpečnostních prvků na školách. Ministerstvo školství 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 dále představila výsledky šetření České školní inspekce o stavu 

zajištění objektové bezpečnosti ve školách a školských zařízeních a uvedla informace  

o obsahu minimálního bezpečnostního standardu, jehož cílem je zajištění fyzické bezpečnosti 

dětí, žáků a studentů s důrazem na psychické bezpečí a komfort žáků.  

 

Bod 4. MERS – aktuální epidemiologická situace 

O uvedené problematice informovala MUDr. Havlíčková (Příloha č. V). Nejdříve  

se věnovala problematice koronavirů včetně onemocnění SARS (Severe Acute Respiratory 

Syndrome) a dále novým respiračním virům. K onemocnění MERS zmínila problém velké 

mutační schopnosti koronavirů a první výskyt v roce 2012 v oblasti Středního východu  
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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 Koreji bylo 

evidováno 185 případů, hlášeno bylo 30 úmrtí a 90 osob hospitalizovaných (z toho  

30 v kritickém stavu). V laboratořích v ČR bylo vyšetřováno několik případů s podezřením,  

ale žádný nebyl prokázán. Na závěr uvedla, že aktualizované informace k dané problematice 

lze vyhledat na webových stránkách Státního zdravotního ústavu.  

 

Bod 5. Informace o mimořádné situaci: kontaminace pitné vody ve vodovodním řadu 

             v Praze 6 

Na sdělení MUDr. Havlíčkové navázala svou prezentací MUDr. Jágrová. Přiblížila události, 

které se odehrály v souvislosti s kontaminací pitné vody ve vodovodním řadu v Praze  

6 (Příloha č. VI). 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). Na krátkém 

videu ukázala místo praskliny.  

MUDr. Šedivá reagovala na toto sdělení s dotazem, zda Ministerstvo zdravotnictví uvažuje  

o zvýšení frekvence odběru a kontroly pitné vody zejména u provozovatelů stravovacích 

služeb, popř. o povinnosti vícekrát předkládat vzorky pitné vody k mikrobiologickému 

vyšetření, než je nyní v platné legislativě. V současnosti je totiž velmi časté podávat hostům 

domácí limonády připravované z pitné vody z kohoutku.   

MUDr. Valenta uvedl, že z výsledků státního zdravotního dozoru krajských hygienických 

stanic, který je prováděn u provozovatelů stravovacích služeb v běžném režimu, vyplývá,  

že současné nastavení frekvence kontroly pitné vody je plně postačující a daří se zachytit včas 

případné problémy. Proto o zvýšení frekvence kontroly MZ ČR zatím neuvažuje. Lze však 

uvažovat v tomto smyslu o problematice odběrových míst. 
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Body 6. a 7. Sdělení jednotlivých členů Rady, Diskuse 

V poslední části jednání vyzval MUDr. Valenta přítomné k diskusi.   

Byl vznesen dotaz, jak souvisí vytvoření AP s podmínkou ex-ante kondicionality  

a o jaký operační program se jedná.  

MUDr. Valenta uvedl, že podmínkou pro čerpání dotací z evropských fondů v období  

2014-2020 je splnění tzv. ex-ante kondicionalit. Pro zdravotnictví je zásadní existence 

vnitrostátního nebo regionálního strategického rámce politiky v oblasti zdraví. Částečné 

splnění této podmínky představuje strategický dokument NS Zdraví 2020, který byl schválen 

vládou a poslaneckou sněmovnou. Jedná se však o obecný dokument bez detailních 

subkritérií, proto Evropská komise následně vyžádala k úplnému splnění předběžných 

podmínek vypracování více konkrétních AP. K druhé části dotazu uvedl, že se jedná 

především o Operační program zaměstnanost (MPSV). 

V závěru MUDr. Valenta poděkoval všem přítomným za účast. 

Přílohy k zápisu: Příloha č. I: prezenční listina 

                            Příloha č. II: prezentace PaedDr. Salavcová 

                            Příloha č. III: prezentace PaedDr. Salavcová 

                            Příloha č. IV: prezentace Ing. Seifertová 

                            Příloha č. V: prezentace MUDr. Havlíčková 

                            Příloha č. VI: prezentace MUDr. Jágrová 

 

Zapsala: Ing. Jana Műllerová, oddělení podpory zdraví a primární prevence MZČR 

Schválil: MUDr. Vladimír Valenta Ph.D., náměstek ministra pro ochranu a podporu    

veřejného zdraví a hlavní hygienik ČR  

 

 

 


