
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

                                                                                   Příloha  

                                                                                   k usnesení vlády 
                                                                                   ze dne 25. října 2011 č. 785 
 
 
 

Harmonogram 

realizace opatření Národního akčního plánu České republiky pro případ vzniku 
události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) 

 

1. Přijmout součinnostní dohodu k zajištění neprodleného předání informací ze vstupního 
místa pro leteckou dopravu o vzniku mimořádné situace podléhající režimu 
Mezinárodních zdravotnických předpisů (2005) národnímu kontaktnímu místu. 

          Odpovídá: ministr zdravotnictví 
           Součinnost: Ministerstvo vnitra, Ministerstvo dopravy,     
                              Ministerstvo financí 
 Termín: do konce října 2012 

 

2. Přijmout směrnici 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. 

Odpovídá: ministr zdravotnictví 
Součinnost: Ministerstvo vnitra, Ministerstvo dopravy, 
                   Ministerstvo financí, dotčené ústřední správní 
                   úřady 

 Termín: do konce října 2012 

 

3. Přijmout součinnostní dohodu k zajištění neprodleného předání informací o radiačních 
hrozbách, které mohou představovat mimořádnou situaci podléhající režimu 
Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005), národnímu kontaktnímu místu. 

          Odpovídá: předsedkyně Státního úřadu pro jadernou  
     bezpečnost 
           Součinnost:  Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zdravotnictví  
 Termín: do konce října 2012 
 

4. Přijmout součinnostní dohodu k zajištění neprodleného předání informací o 
chemických hrozbách, které mohou představovat mimořádnou situaci podléhající 
režimu Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005), národnímu kontaktnímu 
místu. 

 Odpovídá: ministr zdravotnictví 
           Součinnost: Ministerstvo vnitra, Ministerstvo dopravy, 
 Termín: do konce října 2012 
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5. Přijmout směrnici pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající 
Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) v souvislosti s výskytem vysoce 
nakažlivé nemoci ve zdravotnickém zařízení. 

Odpovídá: ministr zdravotnictví 
Součinnost: dotčená ministerstva a dotčené ústřední správní 
úřady 
Termín: do konce října 2012 
 

6. Přijmout součinnostní dohodu pro případ vzniku situace, kdy bude nutné na základě 
uplatnění Mezinárodních zdravotnických předpisů (2005) aktivovat vybrané pozemní 
hraniční přechody. 

Odpovídá: ministr vnitra 
Součinnost: dotčená ministerstva a dotčené ústřední správní 
                    úřady 
Termín: do konce října 2012 
 

7. Přijmout součinnostní dohodu k zajištění neprodleného předávání informací týkajících 
se mimořádné situace podléhající režimu Mezinárodních zdravotnických předpisů 
(2005) v souvislosti s lodní dopravou. 

Odpovídá: ministr dopravy 
Součinnost: Ministerstvo zdravotnictví 
Termín: do konce října 2012 

 

8. Zajistit smluvně laboratorní vyšetřování vzorků biologického materiálu k detekci 
původců vysoce nakažlivých nemocí, pro kterou nejsou v České republice kapacity, 
v zahraničí. 

                                                Odpovídá: ministr zdravotnictví 
                                                    Součinnost: Ministerstvo zahraničních věcí 
                                                    Termín: do konce října 2012 

 

9. Přijmout realizační součinnostní dohodu, která upraví zajištění transportu vzorků 
biologického materiálu k detekci původců vysoce nakažlivých nemocí, pro kterou 
nejsou v České republice kapacity v zahraničí, silami a prostředky Ministerstva 
obrany. 

                                                Odpovídá: ministr zdravotnictví 
                                                    Součinnost: Ministerstvo obrany 
                                                    Termín: do konce října 2012   

 

10. Zajistit rozpisovou rezervu pro pokrytí nákladů v případě vyšetření vzorků 
biologického materiálu k detekci původců vysoce nakažlivých nemocí, pro která 
nejsou v České republice kapacity, ve smluvní zahraniční laboratoři. 

 Odpovídá: ministr zdravotnictví 
Termín: do konce října 2012 


