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S M Ě R N I C E  

PRO JEDNOTNÝ POSTUP PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 

PODLÉHAJÍCÍ MEZINÁRODNÍM ZDRAVOTNICKÝM PŘEDPISŮM (2005) 

V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI NA PALUBĚ 

LETADLA PŘISTÁVAJÍCÍHO VE VSTUPNÍM MÍSTĚ  

PRO LETECKOU DOPRAVU 

Směrnice je realizačním opatřením Národního akčního plánu ČR pro případ vzniku události 

podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (MZP 2005), který byl schválen 

usnesením vlády ze dne 25. října 2011 č. 785. 

Ve směrnici jsou specifikovány subjekty podílející se na zajištění opatření k ochraně 

veřejného zdraví v rozsahu svých kompetencí stanovených příslušnými právními předpisy 

a dále jsou zde uvedeny postupy k zamezení šíření vysoce nakažlivých nemocí (VNN) 

 v souvislosti s leteckou dopravou podle požadavků MZP 2005. 

Činnosti a postupy upravené touto směrnicí se vztahují na místně příslušné orgány ochrany 

veřejného zdraví, státní orgány veterinární správy, poskytovatele zdravotních služeb, kteří 

mají Ministerstvem zdravotnictví přidělen statut centra vysoce specializované zdravotní péče, 

nebo kteří mají oprávnění k poskytování zdravotních služeb v oboru infekční lékařství. Dále 

se tyto činnosti a postupy vztahují na složky integrovaného záchranného systému. 

Na opatřeních k zamezení šíření VNN se dále podílí Letiště Praha, a. s. (LKPR) 

a poskytovatel letových navigačních služeb, a to v rozsahu svých povinností stanovených 

mezinárodními předpisy pro leteckou dopravu a svými vnitřními předpisy.  

Vstupním místem ČR pro letadla s letištěm určení v ČR, v případě podezření na VNN 

na palubě letadla, bylo určeno v souladu s požadavky MZP 2005 LKPR. Pro zajištění dočasné 

izolace osob v kontaktu s VNN na palubě letadla, které přistane ve vstupním místě ČR 

pro leteckou dopravu, vyčleňuje Ministerstvo obrany budovu Terminálu 4 LKPR. 

Činnost orgánů veterinární správy upravuje Operační manuál k postupu orgánů veterinární 

správy při vzniku mimořádné události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům 

(2005) v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci na palubě letadla přistávajícího 

na území ČR při přítomnosti zvířat v zájmovém chovu na palubě letadla (příloha č. 1), který 

byl zpracován Státní veterinární správou. 

Podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, v platném znění, je příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví, který nařizuje 
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ochranná opatření před zavlečením infekčních onemocnění ze zahraničí a rozhoduje o jejich 

ukončení, Ministerstvo zdravotnictví. Orgánem ochrany veřejného zdraví, který provádí 

šetření v místě určení je Hygienická stanice hlavního města Prahy. 

Velení v místě zásahu v souvislosti s řešením mimořádné události s výskytem VNN ve 

vstupním místě ČR pro leteckou dopravu, je ve fázi od přijetí příslušné informace z paluby 

letadla do zahájení činnosti všech subjektů zapojených do řešení mimořádné události, 

upraveno Letištním pohotovostním plánem LKPR. Určení velitele zásahu v navazujících 

fázích, kterými se rozumí období po vyžádání a schválení společného řešení mimořádné 

události* podle § 34 zákona o IZS, se řídí ustanovením § 3 odst. 6 vyhlášky č. 328/2001 Sb.,   

o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému. 

I. SPRÁVNÍ ÚŘADY PŘEDURČENÉ K ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 

PODLÉHAJÍCÍ MZP 2005 S OHLEDEM NA KOMPETENCE STANOVENÉ 

PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY: 

1. Ministerstvo zdravotnictví (MZ), 

2. Ministerstvo vnitra (MV), 

3. Ministerstvo obrany (MO), 

4. Ministerstvo dopravy (MD), 

5. Ministerstvo zahraničních věcí (MZV), 

6. Ministerstvo zemědělství (MZE), 

7. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), 

8. Ministerstvo životního prostředí (MŽP), 

9. Ministerstvo financí (MF), 

10. Hygienická stanice hlavního města Prahy (HS HMP), 

11. Magistrát hlavního města Prahy (MHMP), 

12. Státní veterinární správa (SVS), 

13. Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB), 

14. Česká obchodní inspekce (ČOI), 

                                                 
* Jedná se o mimořádnou událost podle odstavce 1, písm. b), § 2, zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném  
  záchranném systému a o změně některých zákonů. 
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15. Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI). 

II. SUBJEKTY, SÍLY A PROSTŘEDKY ZAPOJENÉ DO ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÉ 

UDÁLOSTI PODLÉHAJÍCÍ MZP 2005 

1. Řízení letového provozu ČR, s. p. (ŘLP). 

2. Letiště Praha, a. s. (LKPR): stálá lékařská služba (SLS LKPR), hasičský záchranný 

sbor (HZS LKPR), ostraha, služby pozemního odbavování, bezpečnostní a provozní 

složky leteckého dopravce. 

3. Hygienická stanice hlavního města Prahy (HS HMP). 

4. Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy (MěVS SVS). 

5. Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (MV-

GŘ HZS ČR) a jeho operační a informační středisko (OPIS MV-GŘ HZS ČR). 

6. Vyčleněné síly a prostředky Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy (HZS HMP) 

a jeho operační a informační středisko. 

7. Vyčleněné síly a prostředky Hasičského záchranného sboru ČR (HZS ČR). 

8. Vyčleněné síly a prostředky Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy (ZZS HMP) 

včetně zdravotnického operačního střediska (ZOS ZZS HMP). 

9. Nemocnice Na Bulovce, Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí (NB 

KIN). 

10. Státní zdravotní ústav (SZÚ). 

11. Vyčleněné síly a prostředky Armády ČR.  

12. Vyčleněné síly a prostředky Policie ČR. 

13. Vyčleněné síly a prostředky Celní správy České republiky. 

III. ČINNOST SUBJEKTŮ PŘEDURČENÝCH K ZAJIŠTĚNÍ NEZBYTNÝCH 

OPATŘENÍ VE STANOVENÉM VSTUPNÍM MÍSTĚ PRO LETECKOU 

DOPRAVU 

A. Řízení letového provozu ČR, s. p. (ŘLP). 

1. Přijímá hlášení kapitána letadla o podezření na výskyt VNN na palubě letadla.  
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2. Informuje kapitána letadla o tom, že vstupním místem ČR pro letadla                     

s podezřením na výskyt VNN na palubě letadla je dle MZP 2005 LKPR. 

3. Informuje OPIS MV-GŘ HZS ČR o pravděpodobném výskytu VVN na palubě 

letadla a předpokládaném místě přistání v ČR. 

4. Postupuje podle příslušných vnitřních předpisů a stanovených postupů. 

B. Letiště Praha, a. s. 

1. Při hlášení a činnostech postupuje podle příslušných právních předpisů                  

a Letištního pohotovostního plánu LKPR. 

2. Při své další činnosti se řídí rozhodnutím místně příslušného orgánu ochrany 

veřejného zdraví a nařízením MěVS SVS. 

C. Orgány ochrany veřejného zdraví 

1. Ministerstvo zdravotnictví 

a) Zajistí neprodlené informování HS HMP, NB KIN a SZÚ o mimořádné 

události. 

b) Pověří HS HMP provedením epidemiologického šetření v ohnisku nákazy. 

c) Zajistí prověření informací z neveřejného informačního systému Světové 

zdravotnické organizace (Event information site for IHR national focal points) 

a Evropské komise (Early warning and response system) se zaměřením na 

hlášený výskyt VNN ve světě. 

d) Podle výsledků epidemiologického šetření rozhodne o opatřeních k zamezení 

šíření VNN a o jejich ukončení, včetně případné aktivace Terminálu 4 LKPR 

za účelem zajištění dispozic pro dočasnou izolaci kontaktů s VNN. 

e) Rozhodnutím stanoví zejména: 

- karanténní prostor a podmínky pobytu osob v tomto prostoru, 

- nezbytnost umístění vybraných předmětů z letadla v režimu 

karantény (například lékárničky, vybavení palubního bufetu atd.), 

- způsob manipulace se zavazadly cestujících dotčeného letu event. 

manipulace s ostatním nákladem letadla, 

- použití ochranných prostředků a nezbytné zdravotní úkony či 

prohlídky osob, u kterých se předpokládá výkon činností spojených s 

úklidem a údržbou potenciálně kontaminovaných ploch letadla, 
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- převoz osoby podezřelé u onemocnění VNN v přepravním 

ochranném prostředku na NB KIN, 

- provedení dekontaminace letadla, včetně typu dekontaminačních 

činidel podle druhu původce nákazy a době potřebné expozice,  

- určení prostor pro sběr nebezpečného odpadu, způsob nakládání 

s odpadem včetně jeho likvidace. 

f) Při formulaci rozhodnutí o opatřeních a vyžádání součinnosti složek IZS 

vychází z odhadu rizika nákazy původci infekčních onemocnění podle zásad 

uvedených v příloze 3. 

g) Na základě doporučení HS HMP požádá podle § 34 zákona č. 239/2000 Sb.    

o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, OPIS MV 

GŘ HZS ČR o společné řešení mimořádné události*.  

h) Cestou OPIS MV-GŘ HZS ČR v případě potřeby požádá o předání informace 

o kontaktní osobě MZ na Společné operační centrum Ministerstva obrany 

(SOC MO) k aktivaci Terminálu 4 LKPR za účelem zajištění dočasné izolace 

kontaktů s VNN (nejedná se vyžádání plánované pomoci na vyžádání ani        

o vyžádání ostatní pomoci dle zákona o IZS). 

2. Hygienická stanice hlavního města Prahy 

a) Na základě pověření MZ vysílá do ohniska nákazy na LKPR proškolený tým 

vybavený osobními ochrannými prostředky splňujícími kritéria podle přílohy 

2, vedený epidemiologem.  

b) Zahajuje činnosti v ohnisku nákazy na LKPR v době do 90 minut od přijetí 

informace o výskytu podezření na VNN.  

c) Pravidelně informuje MZ o výsledcích epidemiologického šetření, vývoji a 

všech změnách situace a konzultuje s ním navržené postupy k ochraně 

veřejného zdraví. 

d) Ředitel HS HMP v případě potřeby svolává štáb určený k řešení mimořádné 

události s výskytem VNN.  

e) Epidemiolog HS HMP navazuje komunikaci se SLS LKPR a s velitelem 

letadla za účelem získání informací o zdravotním stavu nemocné nebo 

z nemoci podezřelé osoby. 

                                                 
* Jedná se o mimořádnou událost podle odstavce 1, písm. b), § 2, zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném  
  záchranném systému a o změně některých zákonů. 
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f) Stanoví zásady spolupráce s velitelem letadla a v závislosti na výsledku 

epidemiologického šetření způsob a organizaci opouštění letadla osobami na 

palubě letadla. 

g) Podle výsledků epidemiologického šetření předá rozhodnutí o opatřeních 

k ochraně veřejného zdraví vydaná příslušným orgánem ochrany veřejného 

zdraví osobám z paluby letadla a vybraným subjektům předurčeným k řešení 

mimořádné události podléhající MZP 2005. 

h) V případě potřeby požádá podle § 34 zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném 

záchranném systému a o změně některých zákonů, Hasičský záchranný sbor 

hl. m. Prahy o společné řešení mimořádné události*. 

i) V případě potřeby doporučí MZ, aby požádalo podle § 34 zákona č. 239/2000 

Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, 

Hasičský záchranný sbor ČR o společné řešení mimořádné události*. 

D. Státní veterinární správa 

 Činnost veterinární správy upravuje příloha č. 1. 

E. Státní zdravotní ústav Praha 

1. Zajistí dostupnost odborných pracovníků k zajištění laboratorní diagnostiky původců 

VNN podle pokynů MZ. 

2. Zajistí prověření veřejných informačních zdrojů se zaměřením na epidemiologickou 

situaci ve výskytu VNN, která je předmětem mimořádné události na LKPR a zjištěné 

informace předává MZ, NB KIN a HS HMP. 

F. Ministerstvo obrany 

1. Na základě žádosti MZ aktivuje Terminál 4 LKPR za účelem zajištění dočasné 

izolace osob, které byly v kontaktu s VNN.  

2. Na základě žádosti SVS poskytne síly a prostředky ÚVVetÚ, jehož činnost je 

upravena v příloze 1. 

G. Složky IZS 

1. Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy 

a) Na základě žádosti místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví podle 

§ 34 zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně 

                                                 
* Jedná se o mimořádnou událost podle odstavce 1, písm. b), § 2, zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném 
   záchranném systému a o změně některých zákonů. 
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některých zákonů, o společné řešení mimořádné události*, vyčlení síly              

a prostředky pro řešení mimořádné události*.  

b) Při vyčleňování sil a prostředků zohlední mj. typové situace při odhadu rizika 

nákazy původci některých infekčních onemocnění, které jsou uvedeny            

v příloze 3. 

2. Zdravotnické operační středisko a výjezdové skupiny Zdravotnické 

záchranné služby hl. m. Prahy 

a) Vysílá na základě požadavku LKPR na místo mimořádné události výjezdovou 

skupin s proškoleným týmem vybaveným osobními ochrannými prostředky.  

b) Informuje NB KIN o možném převozu pacientů do jejího zdravotnického 

zařízení. 

3. Policie ČR 

a) Vysílá na základě požadavku místně příslušného orgánu ochrany veřejného 

zdraví na místo mimořádné události* proškolený tým vybavený osobními 

ochrannými prostředky splňující kritéria uvedená v příloze 2. 

b) Zamezí cestujícím opustit letadlo na základě rozhodnutí příslušného orgánu 

ochrany veřejného zdraví, a to do doby stanovené v uvedeném rozhodnutí. 

c) V součinnosti s HZS LKPR a HS HMP vytýčí nebezpečnou zónu a zabrání 

vstupu nepovolaných osob do tohoto prostoru. 

d) Zajistí veřejný pořádek. 

e) Vysílá, v případě, kdy se jedná o let ze zemí mimo schengenský prostor, 

potřebný počet policistů k provedení hraniční kontroly. Tito policisté budou 

náležitě proškoleni a vybaveni osobními ochrannými pomůckami. 

f) Počty policistů a prostředky PČR nasazené v případě výskytu VNN na palubě 

letadla se budou odvíjet od vyhodnocení momentální situace (typ letadla, 

počet cestujících na palubě letadla, typ letu – z schengenského prostoru nebo 

z neschengenského prostoru, apod.) a dle požadavků velitele zásahu. 

Přehled spojení vybraných subjektů předurčených k zajištění nezbytných opatření ve 

stanoveném vstupním místě ČR pro leteckou dopravu je uveden v příloze č. 4. 

                                                 
* Jedná se o mimořádnou událost podle odstavce 1, písm. b), § 2, zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném 
   záchranném systému a o změně některých zákonů. 
 
 


