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Zápis ze 47. zasedání Rady vlády pro zdraví a životní prostředí ze dne 10. 12. 2014  

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

Přítomni: MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D., Mgr. Klára Papežová, Mgr. Olga Birčáková,  

Ing. Karel Bláha CSc., Ing. Marta Koucká, Ing. Jiří Kubišta, Ing. Karla Mališová,  

Ing. Alexandra Novotná, CSc., MVDr. Stanislav Okáč, MUDr. Hana Podškůbková,  

Ing. Zuzana Remková, Dita Eyblová, MUDr. Viera Šedivá, Ing. Ondřej Votruba,  

MUDr. Helena Kazmarová, MUDr. František Kožíšek, CSc., MUDr. Magdalena Zimová, 

CSc. (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. Požádal 

přítomné, aby se vzájemně představili, popř. uvedli jméno osoby a resort, který zastupují.  

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 naplňování  

Národní strategie - Zdraví 2020, Hlavní informace o epidemii Eboly 

 

3. MUDr. Helena Kazmarová – vedoucí Centra zdraví a životního prostředí, Státní 

zdravotní ústav: Informace o tvorbě Akčního plánu pro snižování rizik  

ze životního a pracovního prostředí 

 

4. MUDr. František Kožíšek, CSc. – vedoucí oddělení hygieny vody, Státní zdravotní 

ústav: Plány pro zajištění bezpečného zásobování pitnou vodou  

(„water safety plans“) a Protokol o vodě a zdraví 

 

5. MUDr. Magdalena Zimová, CSc. – vedoucí Národní referenční laboratoře pro odpady  

a půdu, Státní zdravotní ústav: Expozice obyvatel toxickým látkám z odpadů  

a kontaminovaných míst 

 

6. Mgr. Klára Papežová - Odbor strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví, 

Ministerstvo zdravotnictví: Souhrnná zpráva o naplňování strategických 

dokumentů za rok 2013 

 

7. Sdělení jednotlivých členů Rady 

 

8. Diskuse  
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Bod 2. „Informace o naplňování Národní strategie - Zdraví 2020, Hlavní informace  

o epidemii Eboly“ 

MUDr. Valenta ve své přednášce věnoval pozornost Zdraví 2020 – Národní strategii ochrany 

a podpory zdraví a prevence nemocí (dále jen „Národní strategie Zdraví 2020“), která  

je v současnosti rozpracovávána do jednotlivých implementačních dokumentů, akčních plánů, 

s cílem dodržet stanovené termíny. Schválení akčních plánů je mimo jiné nezbytné pro 

ukončení „Dlouhodobého programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví 

21“. Do té doby zůstává Zdraví 21 platným dokumentem včetně příslušných usnesení  

a každoročně je jeho plnění uvedeno v Souhrnné zprávě o naplňování strategických 

dokumentů v ochraně a podpoře veřejného zdraví, která je předkládána vládě. 

V dalším tématu MUDr. Valenta informoval o přetrvávajícím riziku zavlečení Eboly  

do jednotlivých zemí. Upozornil na zvýšení rizika zejména díky rozvoji humanitární pomoci. 

V Evropě zůstává hrozbou především zavlečení individuálních případů nemoci a postižení 

jejich bezprostředních kontaktů. ČR se podílela na humanitární pomoci pro západní Afriku 

(finanční, materiální). Návrh na další finanční podporu ze strany ČR je v současnosti 

připomínkován jednotlivými resorty a bude do 31. 1. 2015 předložen vládě.  

MUDr. Valenta informoval o opatřeních na území ČR, která vychází ze směrnic pro výskyt 

vysoce nebezpečné nákazy. Uvedl, že je systém založen na rychlém šíření informace  

o rizikové osobě. V řádu několika minut je informován krizový štáb, operační středisko hasičů 

a hlavní hygienik ČR. Do řešení situace jsou zaangažovány všechny složky integrovaného 

záchranného systému. Je povolán epidemiologický tým, který byl ustanoven na všech 

krajských hygienických stanicích, včetně Prahy, a který rozhoduje o izolaci, transportu 

pacienta a o epidemiologických opatřeních. Jsou vyhodnoceny rizikové kontakty, které jsou 

indikovány k lékařskému dohledu, nařizují se opatření k dekontaminaci prostor. Pacient 

podezřelý z nákazy je převezen do Nemocnice Na Bulovce, popř. nemocnice v Těchoníně  

při překročení kapacity nemocnice.  

Další opatření jsou založena na určité úrovni vstupního screeningu osob přijíždějících do ČR 

s cílem zachytit osoby, které pobývaly v rizikových oblastech (zejména spolupráce  

s humanitárními organizacemi).  

Z důvodů ochrany lidského zdraví a zabránění vzniku a šíření výskytu infekčního onemocnění 

bylo uloženo všem osobám, které přicestují na letiště Václava Havla v Praze, vyplnit 

příletovou kartu, ve které musí být uvedeny osobní údaje, zahrnující mimo jiné i místo pobytu 

na území ČR, očekávané změny pobytu na území ČR v období 42 dnů  

(tj. dvojnásobku inkubační doby nákazy) a plánovaná doba opuštění území ČR v uvedeném 

čase. Důvodem tohoto opatření bylo vytvoření podmínek pro včasné vyhledání všech 

fyzických osob, které mohly přijít do kontaktu s osobou podezřelou z nákazy hemoragickou 

horečkou Ebola. Osobám, které v době do 42 dnů přede dnem příletu za území České 

republiky pobývaly v rizikových oblastech západní Afriky, se vedle vyplnění příletové karty 

dále ukládá povinnost dostavit se do prostoru pro výkon služby ochrany veřejného zdraví  
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na Letišti Václava Havla Praha, kde probíhá další šetření o okolnostech souvisejících  

s případným šířením nákazy, včetně měření teploty.  

Tímto způsobem je kontrolována až ½ karet, což představuje dobrou úroveň zavedených 

opatření. Do prostoru odloučeného pracoviště orgánu ochrany veřejného zdraví na Letišti 

Václava Havla v Praze přišlo díky zavedení vstupního screeningu 162 osob. U pěti z nich byl 

stanoven některý z typů karanténních opatření a dalších přibližně 31 osob bylo dohledáno 

jako rizikové osoby.  

Bod 3. „Informace o tvorbě Akčního plánu pro snižování rizik ze životního  

a pracovního prostředí“ 

Dalším přednášejícím byla MUDr. Kazmarová, která promluvila o přípravě materiálu  

k Akčnímu plánu NS Zdraví 2020 na téma „Rizika ze životního a pracovního prostředí“ 

(Příloha č. II). Na přípravě materiálu se podílí pracovní skupina (dále jen „PS“) složená  

ze zástupců  Ministerstva zdravotnictví a zástupců různých institucí včetně zastoupení fakult. 

V současné době je připraven návrh prioritních oblastí, které vycházejí z podrobné analýzy 

situace. Výchozím bodem byly koncepční materiály ve vztahu k životnímu prostředí.  

MUDr. Kazmarová podrobněji představila hlavní oblasti řešení. V současné době probíhá 

úprava materiálu dle návrhů jednotlivých členů PS s cílem definitivního výběru aktivit, 

rozpracování řádného zdůvodnění a odhadu potřebných finančních prostředků. Po novém roce 

je plánována postupná implementace vybraných aktivit do požadované struktury Akčního 

plánu.  

Bod 4. „Plány pro zajištění bezpečného zásobování pitnou vodou  

(„water safety plans“) a Protokol o vodě a zdraví“ 

MUDr. Kožíšek pohovořil o Plánech pro zajištění bezpečného zásobování pitnou vodou 

(„Water Safety Plans“) a Protokolu o vodě a zdraví (Příloha č. III). Zmínil bezpečnost 

distribuované pitné vody a zavedení systematické analýzy rizika do výroby pitné vody „Water 

Safety Plans“ (dále jen „WSP“), která je prosazovaná WHO a Mezinárodní asociací pro vodu 

(IWA). Tento systém se stal nedílnou součástí doporučení WHO, jak konzistentně zajistit 

bezpečnost zásobování pitnou vodou. Evropská komise (dále jen „EK“) navrhla novelu 

přílohy II směrnice Rady 98/83/ES (Požadavky na monitorování kvality vody). Na závěr 

uvedl zásadní legislativní, organizační a odborné otázky, které vznikají při implementaci WSP 

do české legislativy.  

Bod 5. „Expozice obyvatel toxickým látkám z odpadů a kontaminovaných míst“ 

MUDr. Zimová ve své přednášce na téma „Expozice obyvatel toxickým látkám z odpadů  

a kontaminovaných míst“ (Příloha č. IV) pohovořila o vývoji produkce odpadů v ČR, 

způsobech nakládání s nimi a o vývoji při nakládání s komunálním odpadem. Zmínila 

evropskou a vnitrostátní legislativu vztaženou k problematice odpadového hospodářství, 

mezinárodní dokumenty, projekty a strategické materiály. Pozornost věnovala hodnocení 

zdravotních rizik a expozice toxickým látkám při nakládání s odpady. Zaznělo téma 



MZDR 54723/2014-3/SOZ 

hodnocení dopadu nakládání s odpady na zdraví a zdravotní rizika při nakládání s bioodpady, 

problematika nebezpečných odpadů a technologické postupy sanace z pohledu zdravotních 

rizik. V další části zazněly informace o strategických materiálech v odpadovém hospodářství 

a strategické cíle na období 2015-2024. Taktéž byla zmíněna provázanost s NS Zdraví 2020  

a závazky ve vztahu k této strategii.  Hlavním cílem bude především snížit zdravotní rizika  

při nakládání s odpady, zejména nebezpečnými. V závěru přednášky věnovala MUDr. 

Zimová pozornost problematice kontaminovaných míst a půdy v ČR zahrnující kontaminaci 

půd městských aglomerací.  

 

Bod 6. „Souhrnná zpráva o naplňování strategických dokumentů za rok 2013“ 

Z časových důvodů byli přítomní členové Rady ve stručnosti MUDr. Valentou informováni  

o předložení Souhrnné zprávě o naplňování strategických dokumentů v oblasti ochrany  

a podpory veřejného zdraví za rok 2013 vládě. MUDr. Valenta rovněž poděkoval všem 

přítomným za včasné poskytnutí podkladů ke zpracování tohoto materiálu. Zpráva bude po 

schválení vládou dostupná volně ke stažení na stránkách Ministerstva zdravotnictví (Příloha 

č. V). 

 

Bod 7 a 8  „Sdělení jednotlivých členů Rad,  Diskuse“ 

Ing. Karel Bláha CSc., zástupce člena Rady Ing. Bereniky Peštové, Ph.D., náměstkyně 

ministra a ředitelka sekce technické ochrany ŽP, vznesl dotaz na doplnění PS  

MUDr. Kazmarové k přípravě Akčního plánu NS Zdraví 2020 k tématu „Rizika ze životního 

a pracovního prostředí“ o zástupce MŽP. MUDr. Kazmarová a MUDr. Valenta uvedli, že PS 

mohou být dále rozšiřovány dle potřeby v průběhu příprav AP o další členy.  

 

Ing. Bláha k  problematice hluku informoval o návrhu MŽP sestavit mezirezortní pracovní 

skupinu, která by připravila návrh hlukové směrnice v průběhu roku 2015.  MUDr. Valenta 

doplnil informaci, že byly uvolněny finance na dokončení 2. kola hlukového mapování. 

Pravidelné hlukové mapování by mělo být podchyceno v základním rozpočtu financování 

MZ. Změny legislativy v oblasti hluku budou řešeny novelizacemi stávající legislativy. 

 

K přednášce MUDr. Zimové zmínil Ing. Bláha, že hodnocení zdravotních rizik 

kontaminovaných míst je bráno v úvahu při sanačních projektech. Sanačním projektům 

předcházejí rizikové analýzy, které povinně zahrnují hodnocení rizik.  

 

V závěru MUDr. Valenta poděkoval všem přítomným za účast. 

 

Zapsala: Mgr. Klára Papežová, 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  


