
 

SENÁT 

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ 

VÝBOR PRO ZÁLEŽITOSTI EVROPSKÉ UNIE 

139. USNESENÍ 

z 16. schůze, konané dne 22. listopadu 2017 

ke sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu Evropský akční plán „Jedno zdraví“ 

proti antimikrobiální rezistenci (AMR) 

Senátní tisk č. K 061/11 

 Po úvodní informaci Evy Gottvaldové, náměstkyně ministra zdravotnictví, zpravodajské 

zprávě senátorky Evy Sykové a po rozpravě  

 

VÝBOR 

 

I.  přijímá 

ke sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu Evropský akční plán „Jedno zdraví“ 

proti antimikrobiální rezistenci (AMR) doporučení, které je přílohou tohoto usnesení; 

 

II.  doporučuje 

Senátu Parlamentu ČR, aby se ke sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu Evropský 

akční plán „Jedno zdraví“ proti antimikrobiální rezistenci (AMR), vyjádřil ve smyslu 

doporučení přijatého výborem; 

 

III. určuje 

zpravodajkou výboru pro jednání na schůzi Senátu PČR senátorku Evu Sykovou; 

 

IV. pověřuje 

předsedu výboru Václava Hampla, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu 

Parlamentu ČR. 

 

 

 

 

 

 

 Václav Hampl v.r. 

předseda výboru 

Eva Syková v.r. 

zpravodajka výboru 

Šárka Jelínková v.r. 

ověřovatelka výboru 

 

 

 



Příloha k usnesení č. 139 z 16. schůze VEU 

22. 11. 2017 

 

 

Doporučení k vyjádření Senátu PČR 

ke sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu Evropský akční plán „Jedno zdraví“ 

proti antimikrobiální rezistenci (AMR) 

 

 

Senát PČR 

 

I.  

1. se seznámil 

s Evropským akčním plánem „Jedno zdraví“ proti antimikrobiální rezistenci (AMR); 

2. je si vědom,  

že narůstající antimikrobiální rezistence představuje závažný problém s výraznými 

zdravotními, sociálními a ekonomickými dopady; 

3. je toho názoru, 

že úspěšné řešení antimikrobiální rezistence musí vycházet z principů „Jedno zdraví“ 

reflektujících skutečnost, že zdraví lidí a zvířat spolu souvisí a že nemoci se přenášejí 

z lidí na zvířata a naopak, a proto musí být řešeny současně; 

4. zdůrazňuje 

potřebu systematického a odborně podloženého přístupu a koordinace činností na 

vnitrostátní, evropské i mezinárodní úrovni při řešení antimikrobiální rezistence; 

5. podporuje 

vládu v jejích snahách o uplatňování přístupu „Jedno zdraví“ navazujícího na Evropský 

akční plán a o mezioborový přístup při hledání řešení antimikrobiální rezistence; 

6. vyzývá 

vládu, aby dokončila práce na novém akčním plánu a seznámila s ním Senát; 

 

II. 

1. žádá vládu, 

aby Senát informovala o tom, jakým způsobem zohlednila toto usnesení, a o dalším 

vývoji projednávání; 

2. pověřuje 

předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil Evropské komisi. 

 


