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Odbor bezpečnosti a krizového řízení Ministerstva zdravotnictví ČR



Krizová připravenost zdravotnictví

Cílový stav krizové připravenosti zdravotnictví:

- schopnost správních úřadů včetně orgánů ochrany

veřejného zdraví a poskytovatelů zdravotních služeb

zajistit odborně způsobilými pracovníky poskytování

nezbytné zdravotní péče obyvatelstvu za mimořádných

událostí a krizových situací podle připravených scénářů

a schválených postupů při vnitřní i vnější operabilitě

systému



Právní předpisy – zdravotnictví

 Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních
orgánů státní správy ČR (MZ)

 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému

 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení

 Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové
stavy

 Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách
jejich poskytování

 Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

 Prováděcí právní předpisy k uvedeným zákonům

 dále dokumenty zveřejněné ve:

- Věstníku vlády pro orgány kraje a orgány obcí

- Věstníku MZ (http://www.mzcr.cz/Legislativa/obsah/vestnik-
mz_1768_11.html)



Působnost Ministerstva zdravotnictví

 MZ – je ústředním orgánem státní správy pro zdravotní služby,
ochranu veřejného zdraví, zdravotnickou vědeckovýzkumnou
činnost, poskytovatele zdravotních služeb v přímé řídící
působnosti, zacházení s návykovými látkami, přípravky, prekursory
a pomocnými látkami, léčiva a prostředky zdravotnické techniky pro
prevenci, diagnostiku a léčení lidí, zdravotní pojištění (zák. č.
2/1969 Sb.)

 MZ – plní úkoly v oblasti své působnosti v poskytování zdravotních
služeb (zák. č. 372/2011 Sb.)

 MZ – plní úkoly v oblasti své působnosti v ochraně veřejného
zdraví (zák. č. 258/2000 Sb.)

 MZ – plní úkoly v oblasti své působnosti k zajištění krizové
připravenosti, je OKŘ (zák. č. 240/2000 Sb.)

 MZ – plní úkoly v oblasti své působnosti - koordinace ZZS (zák. č.
239/2000 Sb.)

 MZ – plní úkoly v oblasti své působnosti v systému hospodářských
opatření pro krizové stavy (zák. č. 241/2000 Sb. - Plán nezbytných
dodávek, uplatňování požadavků na vytvoření pohotovostních zásob v systému

státních hmotných rezerv, příprava postupů pro regulační opatření)



Zákon č. 240/2000 Sb.

§ 11

Ministerstvo zdravotnictví je v době krizového stavu oprávněno

a) zajistit nákup a distribuci potřebných léčivých přípravků,

a to i neregistrovaných podle zvláštního právního předpisu;

v tomto případě neplatí povinnost oznámení a zveřejnění výjimky

podle tohoto zvláštního právního předpisu,

b) koordinovat na vyžádání kraje činnost zdravotnických

záchranných služeb a zdravotnických zařízení, která mají

urgentní příjem anebo statut specializovaného centra, při

poskytování neodkladné zdravotní péče,

c) rozhodnout o rozsahu poskytované zdravotní péče v lůžkových

zdravotnických zařízeních v případě zavádění regulačních

opatření podle zákona o hospodářských opatřeních pro krizové

stavy.



Zákon č. 239/2000 Sb. 

§ 8

1. Přesahuje-li MÚ územní obvod kraje, který poskytovatele

zdravotnické záchranné služby zřídil, nebo je-li to nutné

z odborných nebo kapacitních důvodů, a nedohodnou-li se kraje na

řešení situace, koordinuje činnost poskytovatele zdravotnické

záchranné služby a poskytovatele zdravotnické dopravní služby

a přepravy pacientů neodkladné péče na vyžádání kraje MZ.

2. Při koordinaci podle odstavce 1 je poskytovatel zdravotnické

záchranné služby, poskytovatel zdravotnické dopravní služby

a přepravy pacientů neodkladné péče povinen uposlechnout

pokynů MZ.

3. MZ odpovídá v okruhu své působnosti za výběr a metodické řízení

přípravy zdravotnických pracovníků a za výběr prostředků pro

mezinárodní záchranné operace a poskytování humanitární pomoci

do zahraničí.



Kraje a HMP – samostatná a přenesená 

působnost

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů

 § 4 – kraj pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby
svých občanů

 § 14 odst. 1 – do samostatné působnosti kraje patří záležitosti,
které jsou v zájmu kraje a občanů kraje, pokud nejde
o přenesenou působnost kraje

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších
předpisů

 § 2 odst. 2 – HMP pečuje o všestranný rozvoj svého území
a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též
veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

 § 16 odst. 1 – do samostatné působnosti HMP patří spravování
záležitostí, které jsou v zájmu HMP a jeho občanů, pokud nejde
o výkon přenesené působnosti HMP nebo úkoly, které jsou
zvláštními zákony svěřeny správním úřadům jako výkon státní
správy.



Krajský úřad – útvar zdravotnictví

 orgán oprávněný k vydání registrace pro zdravotnická 

zařízení 

 výkon státní správy v přenesené působnosti

 koordinace a zdravotnické zabezpečení krizového plánu 

kraje (viz krizový plán)

 zajištění činnosti ZZS (složka IZS) na úrovni kraje               

a zdravotnické zajištění havarijního plánu kraje

 zajištění adekvátní kapacity zdravotnického záchranného 

řetězce pro IZS

 regionální koncepce zdravotní politiky

 řešení stížností v oblasti poskytování zdravotních služeb



Krajská hygienická stanice

 orgán ochrany veřejného zdraví s krajskou územní působností

 výkon státní správy v oblasti ochrany veřejného zdraví

 výkon státního zdravotního dozoru

 koordinace protiepidemických opatření (viz např. pandemický

plán kraje, havarijní plán kraje, ebola)

 podílí se na úkolech složek IZS na úrovni kraje

 spolupráce s orgány veterinární správy

 provádění hodnocení a řízení zdravotních rizik

 stanovení mimořádných opatření při epidemii a nebezpečí

jejího vzniku a dalších opatření podle zákona č. 258/2000 Sb.

 usměrňování činnosti poskytovatelů zdravotních služeb

k předcházení vzniku a zamezení šíření infekčních

onemocnění

 provádění epidemiologických šetření



Příprava na řešení MU – plány „zdravotnictví“

Součástí plánů pro přípravu na MU (HPK, VněHP pro JE, VněHP

pro CHZ) jsou vždy traumatologické plány

…postupy zdravotnických zařízení a správních úřadů

a organizaci zajištění neodkladné zdravotní péče obyvatelstvu

a osobám provádějícím záchranné a likvidační práce…

…zaměření a obsah plánovacích dokumentů - v návaznosti na

analýzu rizik daného území, pro které se zpracovává

traumatologický plán

 zóna havarijního plánování – atomový zákon (VněHP)

 zóna havarijního plánování – zák. o prevenci závažných

(VněHP)

 území kraje - Plán hygienických a protiepidemických opatření



Příprava na řešení MU - plány - ochrana 

veřejného zdraví

Plány konkrétních činností zohledňující ochranu veřejného zdraví

např.:

 Plán hygienických a protiepidemických opatření

 Plán regulace distribuce a požívání potravin, krmiv a vody

(VněHP pro JE)

 Plán opatření při úmrtí osob v zamořené oblasti (VněHP pro

JE)

 Plán evakuace (kontrola evakuačních středisek)



Příprava na řešení MU

HP zpracovává HZS kraje za použití:

 analýzy vzniku MU a z toho vyplývajících ohrožení území

kraje – včetně oblasti vztahující se k zajištění poskytování

zdravotních služeb a ochrany veřejného zdraví,

 podkladů poskytnutých právnickými osobami

a podnikajícími fyzickými osobami, a

 podkladů poskytnutých dotčenými správními úřady(KÚ –

OZ, KHS), obecními úřady, jednotlivými složkami (ZZS)

a ve spolupráci s nimi.

Obce (všechny subjekty dotčené předpokládanou MU) obdrží od

HZS kraje výpis z HP v rozsahu potřebném pro rozpracování jejich

činnosti pro případ vzniku MU.



Příprava na řešení KS

V plánech pro přípravu na KS je oblast zdravotnictví zakotvena

zejména v operativní části KP (kraj, ORP):

 přehled krizových opatření a způsob zajištění jejich provedení

 plán nezbytných dodávek

 způsob plnění regulačních opatření

 rozpracování typových plánů na postupy pro řešení konkrétních

druhů hrozících krizových situací identifikovaných v analýze

ohrožení (v gesci MZ jsou 3 TP: Epidemie-hromadné nákazy

osob, Narušení dodávek léčiv a zdravotnického materiálu velkého

rozsahu, Hromadné postižení osob mimo epidemií)

 přehled plánů využitelných při řešení KS (HPK, VněHP,

Pandemický plán kraje)



Tématický příklad 1

Zajištění zdravotní péče při povodňové situaci

Potřeba zachování dostupnosti zdravotních služeb:

 neodkladná přednemocniční péče – ZZS

 péče o evakuované v evakuačních střediscích 

 péče o občany na postiženém území, kteří mají omezen 

přístup ke spádovým zdravotnickým zařízením

 péče „home care“

 zajištění naléhavé dodávky léků do zdravotnických zařízení

 evakuace pacientů z ohrožených zdravotnických  zařízení 



Tématický příklad 2

Ochrana veřejného zdraví při povodňové situaci

Kontakty na KHS viz webové stránky MZ 
(http://www.mzcr.cz/dokumenty/primo-rizene-
organizace_3059_843_1.html)

Zkušenosti z povodní 1997-2014:

např. hlavní hygienik ČR rozhodl o:

 odběrů vzorků vody ze studní (bez poplatku)

 rozbor vzorků zdravotními ústavy (bez poplatku)

 hygienickém dohledu při evakuaci obyvatel 

 vydání letáku MZ „Pravidla základních hygienických postupů při 
povodních“ (vstup na území po povodních, ochranné pomůcky, 
provedení asanace, použití dezinfekce, …)

 ochranné asanaci území (např. hubení larev komárů) v kontextu 
použití pravomoci obcí k provedení speciální ochranné dezinsekce 
a deratizace



Tématický příklad 3 

Postup pojištěnce při vyřizování stížností

Má-li pojištěnec za to, že mu není poskytována náležitá zdravotní 

péče, může podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 

pojištění: 

 podat návrh na přezkoumání vedoucímu zdravotnického zařízení 

nebo jeho zřizovateli,

 obrátit se na Českou lékařskou komoru, Českou stomatologickou 

komoru nebo Českou lékárnickou komoru (nedostatky odborného 

nebo etického postupu) anebo na jinou profesní organizaci

 obrátit se na zdravotní pojišťovnu, jejímž je pojištěncem, zejména 

odmítne-li zdravotnický pracovník provést zdravotní výkon 

spadající do hrazené péče,

 obrátit se na příslušný orgán státní správy, který provedl 

registraci zdravotnického zařízení podle zvláštního zákona

 http://www.mzcr.cz/files/radce00.html

http://www.mzcr.cz/files/radce00.html


Informace – www.mzcr.cz



Kontakty 

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Odbor bezpečnosti a krizového řízení

tel.: 224 972 947

e-mail: odborkrp@mzcr.cz



Děkuji za Vaši pozornost.

Otázky?


