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Částka 2

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 11. Ledna 2019 č. 33
o aktualizované 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
Vláda
I. schvaluje aktualizovanou 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, obsaženou v části III a IV materiálu čj. 1150/18 (dále jen „Směrnice“);
II. zrušuje 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, schválenou usnesením vlády ze dne 9. Ledna 2013 č. 14;
III. ukládá
1.

2.
3.

4.

členům vlády a předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost zajistit plnění
postupů obsažených ve Směrnici a jejích přílohách v oblasti působnosti svého resortu
a zapracovat do 31. Prosince 2019 opatření vyplývající ze Směrnice a jejích příloh
do svých krizových plánů,
ministru zdravotnictví ve spolupráci s ostatními ministry a předsedkyní Státního úřadu
pro jadernou bezpečnost předložit vládě do 30. Června 2020 informaci o plnění úkolů
uvedených v bodě III/1 tohoto usnesení,
ministru zdravotnictví ve spolupráci s ministryní financí a ministrem dopravy uzavřít
do 31. Prosince 2019 smlouvu s Letištěm Praha, a. s. o podmínkách využití letiště
Praha/Ruzyně jako vstupního místa České republiky podle požadavků platných
Mezinárodních zdravotnických předpisů pro letadla s místem přistání v České republice,
ministru zdravotnictví zajistit do 30. Června 2019 zveřejnění Směrnice a jejích příloh
ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí;

IV. doporučuje hejtmanům zajistit zapracování opatření vyplývajících ze Směrnice a jejích
příloh do krizových plánů krajů.
Provedou:
členové vlády,
předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy
Ing. Andrej Babiš, v. r.
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Seznam použitých zkratek
AČR

Armáda ČR

Cílový poskytovatel

Cílový poskytovatel akutní lůžkové péče

CS

Celní správa ČR

DG SANTE

Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin

ECDC

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí

EWRS

Early Warning and Response Systém

HS HMP

Hygienická stanice hlavního města Prahy

HZS ČR

Hasičský záchranný sbor ČR

HZS HMP

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy

HZS LP

Hasičský záchranný sbor Letiště Praha, a. s.

ICAO

International Civil Aviation Organization

IHR

International Health Regulations

IOS KŘP

Integrované operační středisko Krajského ředitelství policie
hlavního města Prahy
Integrovaný záchranný systém

IZS

LKPR

Operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru
hlavního města Prahy
Letiště Praha/Ruzyně

MD

Ministerstvo dopravy

MěVS SVS

Městská veterinární správa v Praze Statní veterinární správy

MF

Ministerstvo financí

MHMP

Magistrát hlavního města Prahy

MO

Ministerstvo obrany

MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu

MU

Mimořádná událost

MV

Ministerstvo vnitra

MV – GŘ HZS ČR

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného
sboru ČR
Ministerstvo zdravotnictví

KOPIS HZS HMP

MZ
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Mze

Ministerstvo zemědělství

MZP 2005

Mezinárodní zdravotnické předpisy

MZV

Ministerstvo zahraničních věcí

Nemocnice Bulovka
NZ

Nemocnice Na Bulovce,
a tropických nemocí
Nebezpečná zóna

OOP

Osobní ochranné prostředky

OOVZ

Orgán ochrany veřejného zdraví

OPIS GŘ

PČR

Operační a informační středisko Ministerstva vnitra - generálního
ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru
Letiště Praha, a.s.
Policie ČR

ŘLP

Řízení letového provozu České Republiky, s. p.

SLS LKPR

Stálá lékařská služba na Letišti Praha/Ruzyně

SOC MO

Společné operační centrum Ministerstva obrany

SÚJB

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

SVS

Státní veterinární správa

SZÚ

Státní zdravotní ústav

TIPO

Transportní izolační prostředek osob

VNN

Vysoce nakažlivá nemoc

VVetÚ

Vojenský veterinární ústav

VZ

Velitel zásahu

VZÚ Těchonín

Vojenský zdravotní ústav v Těchoníně

WHO

Světová zdravotnická organizace/World Health Organization

ZOS ZZS HMP

Zdravotnické a operační středisko zdravotnické záchranné služby
hlavního města Prahy
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě a Zdravotní ústav se sídlem
v Ústí nad Labem
Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy

OPIS HZS LP

ZÚ
ZZS HMP

Klinika

infekčních,

parazitárních
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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
(dále jen „Směrnice pro LKPR 2018“)
Postupy a činnosti upravené touto směrnicí se zaměřují na mezirezortní součinnost
při řešení mimořádné události (dále jen „MU“) vzniklé v důsledku podezření na vysoce
nakažlivou nemoc (dále jen „VNN“) v podmínkách letecké dopravy.
Účelem směrnice je zajistit jednotný a účinný systém připravenosti a reakce při riziku
ohrožení veřejného zdraví v důsledku šíření VNN a to v souladu s požadavky revidovaných
Mezinárodních zdravotnických předpisů 2005 (dále jen „MZP 2005“), které je ČR jako
smluvní stát Světové zdravotnické organizace (World Health Organization, dále jen „WHO“),
zavázána implementovat.
Směrnice, která byla schválena usnesením vlády ČR ze dne 9. ledna 2013 č. 14,
je realizačním opatřením Národního akčního plánu ČR pro případ vzniku události podléhající
MZP 2005 schváleného usnesením vlády ČR ze dne 25. října 2011 č. 785 k zajištění
implementace požadavků MZP 2005 v ČR.
Na základě poznatků z vyhodnocení epidemie Eboly v letech 2014 - 2015
a s přihlédnutím k výsledkům analýz cvičení zaměřených na řešení VNN, jejichž cílem bylo
prověřit spolupráci složek integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“)
v jednotlivých krajích ČR, byla zpracována aktualizace dané směrnice. Aktualizovaná
směrnice zahrnuje zkušenosti z uplynulých let, a reaguje úpravou postupů a činností
na začlenění Zdravotnického zařízení Vojenského zdravotního ústavu v Těchoníně (dále jen
„VZÚ Těchonín“) do systému a zohledňuje změny příslušných právních předpisů.
Aktualizovaná směrnice byla zpracována Ministerstvem zdravotnictví (dále jen „MZ“)
a je výsledkem činnosti mezirezortní pracovní skupiny zřízené na základě usnesení Výboru
pro civilní nouzové plánování ze dne 13. července 2017 č. 428 za účelem naplnění usnesení
vlády ČR ze dne 20. srpna 2015 č. 665 k dalšímu využití VZÚ Těchonín.
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 VNN v souvislosti s leteckou dopravou
podle požadavků MZP 2005.
Tato aktualizovaná směrnice mimo jiné stanovuje komunikační a informační toky
informací při řešení MU, dále rozsah informací potřebných pro zamezení šíření infekčního
onemocnění a rozsah podávaných hlášení mezi jednotlivými subjekty. Rovněž uvádí jejich
základní činnosti ve stanovených časových intervalech. Ve směrnici je taktéž řešen i postup
pro případ, že by na palubě letadla byla přepravována zvířata.
Konkrétní postupy a činnosti složek IZS a dalších subjektů specifikuje „Soubor typové
činnosti složek IZS při společném zásahu při MU s podezřením na výskyt vysoce nakažlivé
nemoci na palubě letadla s přistáním na letišti Praha/Ruzyně“.
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Činnosti a postupy upravené touto směrnicí se vztahují na příslušné ústřední správní
úřady a orgány kraje, dále na orgány ochrany veřejného zdraví (dále jen „OOVZ“), orgány
státní veterinární správy a na poskytovatele zdravotních služeb s oprávněním k poskytování
zdravotních služeb v oboru infekční lékařství. Tyto činnosti a postupy se rovněž vztahují
na složky IZS, které se budou podílet na řešení dané MU, a další subjekty, které budou
složkami IZS vyzvány k provedení konkrétních úkolů.
Na opatřeních k zamezení šíření VNN se taktéž podílí předurčené složky Letiště
Praha, a.s. a poskytovatel letových navigačních služeb, a to v rozsahu svých povinností
stanovených mezinárodními předpisy pro leteckou dopravu a v souladu se svými vnitřními
předpisy.
Vstupním místem ČR pro letadla s místem přistání v ČR, v případě podezření
na výskyt VNN na palubě letadla, bylo vládou ČR určeno, a to v souladu s požadavky MZP
2005, letiště Praha/Ruzyně (dále jen používán kód ICAO „LKPR“). Pro zajištění dočasné
izolace osob, které byly na palubě letadla v kontaktu s pacientem s podezřením
na výskyt VNN bude vyčleněn prostor na LKPR, jehož parametry z hlediska ochrany
veřejného zdraví stanoví místně příslušný OOVZ, kterým je Hygienická stanice hlavního
města Prahy (dále jen „HS HMP“).
Při řešení MU na LKPR se postupuje dle práva přednostního velení s přihlédnutím
na znalost místního prostředí. Zásah probíhá na určeném stanovišti pro letadlo s cestujícím
s podezřením na výskyt VNN a na přilehlé ploše nebo v jiných prostorách LKPR k tomu
vhodných a předem vytipovaných.
Velitelem zásahu (dále jen „VZ“) je příslušník Hasičského záchranného sboru, který
řídí zásah organizačně a koordinuje součinnost složek IZS v místě zásahu, přičemž
komunikuje s operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru
hl. m. Prahy (dále jen „KOPIS HZS HMP“) a s operačním a informačním střediskem
Hasičského záchranného sboru Letiště Praha, a.s. (dále jen OPIS HZS LP). V odborných
otázkách se VZ řídí pokyny přítomného pracovníka HS HMP. Zásah je v odborné gesci HS
HMP. Ke koordinaci činnosti složek IZS v místě zásahu se vždy zřizuje štáb VZ. Členy
tohoto štábu jsou zejména: zástupci HS HMP, zástupce Zdravotnické záchranné služby
hl. m. Prahy (dále jen „ZZS HMP“) a příslušníci Policie ČR (dále jen „PČR“).
Každý subjekt, jenž se bude podílet na řešení MU tohoto typu, si pro svou potřebu
samostatně rozpracuje své vlastní a konkrétní postupy vycházející z této směrnice
a implementuje je do svých plánovacích dokumentů a závazných předpisů.
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SEZNAM SUBJEKTŮ ZAJIŠŤUJÍCÍCH OPATŘENÍ PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT
VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI V PODMÍNKÁCH LETECKÉ DOPRAVY
Subjekty, které se podílejí na řešení MU podléhající MZP 2005 na základě svých kompetencí
stanovených příslušnými právními předpisy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Ministerstvo zdravotnictví.
Ministerstvo vnitra.
Ministerstvo obrany.
Ministerstvo dopravy.
Ministerstvo zahraničních věcí.
Ministerstvo zemědělství.
Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Ministerstvo financí.
Státní úřad pro jadernou bezpečnost.
Hygienická stanice hlavního města Prahy.
Magistrát hlavního města Prahy.
Státní veterinární správa.
Hasičský záchranný sbor ČR a jednotky požární ochrany.
a. Hasičský záchranný sbor Letiště Praha a.s.
b. Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy.
c. Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.
Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy.
Stálá lékařská služba na letišti Praha/Ruzyně.
Armáda ČR.
Policie ČR.
a. Inspektorát cizinecké Policie ČR.
b. Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy.
Celní správa ČR.
Řízení letového provozu České Republiky, s. p.
Letiště Praha, a.s.
Státní zdravotní ústav.
Cílový poskytovatel akutní lůžkové péče.
a. Nemocnice Na Bulovce, Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí.
b. Zdravotnické zařízení Vojenského zdravotního ústavu v Těchoníně.
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě a Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem.
Specializovaná firma oprávněná provádět speciální ochrannou dezinfekci,
dezinsekci a deratizaci.
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CHARAKTERISTIKA VYSOCE NAKAŽLIVÝCH NEMOCÍ
Onemocnění typu VNN nelze spolehlivě vymezit na základě předem daného seznamu
diagnóz. Hlavními společnými a určujícími znaky pro zařazení do relativně
heterogenní skupiny VNN jsou:
vysoká smrtnost (dosahující přibližně 90 % a více);
vysoká nakažlivost;
vysoká vnímavost populace;
omezené možnosti diagnostiky, léčby a prevence.

II.

ČASOVÉ VYMEZENÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI
Zahájení MU začíná žádostí OOVZ o společné řešení MU adresované na KOPIS HZS
HMP a končí na základě rozhodnutí OOVZ a s ukončením požadovaných likvidačních
prací na místě zásahu.

III.

HLÁŠENÍ A PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ
1. Řízení letového provozu České Republiky, s. p. (dále jen „ŘLP“):
a) přijímá informaci od kapitána letadla o podezření na výskyt VNN na palubě
letadla;
b) informuje kapitána letadla, že LKPR je vstupním místem pro letadla s místem
přistáním
v ČR podle MZP 2005;
c) informuje operační a informační středisko Ministerstva vnitra - generálního
ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen „OPIS GŘ“)
o podezření na výskyt VNN na palubě letadla s místem přistání na určeném
vstupním místě pro ČR;
d) řídící věž předává signál „Letadlo s infekcí“ OPIS HZS LP;
e) informuje leteckou společnost, která je provozovatelem dotčeného letu.
2. OPIS HZS LP vyhlašuje poplach Hasičskému záchrannému sboru Letiště Praha,
a.s. (dále jen „HZS LP“).
3. OPIS HZS LP informuje:
a) KOPIS HZS HMP;
b) HS HMP;
c) Inspektorát cizinecké policie Praha Ruzyně (dále jen „PČR Letiště Praha“);
d) Integrované operační středisko Krajského ředitelství policie hlavního města
Prahy
(dále jen „IOS KŘP“);
e) Stálou lékařskou službu na LKPR (dále jen „SLS LKPR“);
f) Celní správu ČR (dále jen „CS“);
g) Zdravotnické operační středisko Zdravotnické záchranné služby hlavního
města Prahy (dále jen „ZOS ZZS HMP“).
4.

OPIS GŘ informuje na základě uzavřené dohody o spolupráci MZ.
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5.

HS HMP bezodkladně informuje MZ o MU s podezřením na VNN.

6.

HS HMP informuje Městskou veterinární správu v Praze Státní veterinární správy
(dále jen „MěVS SVS“).

7.

HS HMP požádá KOPIS HZS HMP o součinnost s řešením MU podle § 34
zákona č. 239/2000 Sb., o IZS a o změně některých zákonů.

8. HS HMP před příjezdem na LKPR je s kontaktu s VZ k zajištění koordinace
činností spojených se zvládáním MU v prvních fázích.
9. HS HMP v dalších fázích předávání informací během MU a na základě
průběžných výsledků epidemiologického šetření:
a) informuje KOPIS HZS HMP o průběhu řešení MU s podezřením na výskyt
VNN;
b) informuje všechny vedoucí složek IZS podílejících se na řešení MU
o epidemiologických rizicích v souvislosti s podezřením na VNN;
c) informuje cílového poskytovatele akutní lůžkové péče (dále jen „cílový
poskytovatel“);
d) povolá Zdravotní ústav (dále jen „ZÚ“) k provedení speciální a závěrečné
ohniskové ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace;
e) průběžně informuje MZ.
10. MZ s přihlédnutím k průběžným výsledkům epidemiologického šetření informuje:
a) Státní zdravotní ústav (dále jen „SZÚ);
b) Evropskou komisi a členské státy Evropské unie;
c) WHO;
d) Nemocnici Na Bulovce, Kliniku infekčních, parazitárních a tropických nemocí
(dále jen „Nemocnice Bulovka“).
11. MZ v případě vzešlé potřeby informuje Ministerstvo obrany (dále jen „MO“).
Vyrozumívání složek IZS a jejich vzájemná komunikace je zajišťována cestou
operačních a informačních středisek jednotlivých složek IZS. Schéma hlášení MU
je přílohou č. 1 k této směrnici).
Přehled spojení na vybrané subjekty předurčené k zajištění nezbytných opatření
ve stanoveném vstupním místě ČR pro leteckou dopravu je uveden v příloze č. 2 k této
směrnici.
IV.

FÁZE ČINNOSTÍ SUBJEKTŮ PŘEDURČENÝCH K ZAJIŠTĚNÍ
NEZBYTNÝCH OPATŘENÍ VE VSTUPNÍM MÍSTĚ ČR PRO LETECKOU
DOPRAVU
FÁZE 1
Časové vymezení: do 30 minut po nahlášení podezření na výskyt VNN na palubě
letadla s místem přistání v ČR kapitánem letadla, které je ve vzdušném prostoru ČR.
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Řízení letové provozu České republiky, s. p.
1. Informuje OPIS GŘ o nahlášení podezření na výskyt VNN na palubě letadla.
2. Zabezpečuje přesměrování (odklon) letadla na předem určenou přistávací dráhu
LKPR.
3. Informuje HZS LP o přistání letadla s osobou, u které je podezření na VNN podle
postupů stanovených v letištním pohotovostním plánu LKPR, který je vnitřním
předpisem Letiště Praha, a.s.
4. Předává pokyny pohotovostních složek letiště kapitánovi letadla.
5. Informuje leteckou společnost, která je provozovatelem dotčeného letu
o pravděpodobném výskytu VNN na palubě letadla a o zahájení mimořádných
opatření.
Letiště Praha, a.s.
1. Při hlášení a činnostech postupuje podle příslušných právních předpisů, vnitřních
norem a letištního pohotovostního plánu LKPR.
2. Při své další činnosti se řídí rozhodnutími HS HMP a nařízeními MěVS SVS.
Hasičský záchranný sbor Letiště Praha, a.s.,
1. OPIS HZS LP v souladu s letištní pohotovostním plánem LKPR, vyčlení síly
a prostředky pro řešení MU a realizuje požadavky VZ.
2. Vyžádá si cestou KOPIS HZS HMP telefonní kontakt na příslušného pracovníka
OOVZ, který je určen pro zajištění telefonické pohotovosti a zajistí jeho spojení
se SLS LKPR.
3. VZ stanoví velitele úseků.
4. Provede vytyčení nebezpečné a vnější zóny (dále jen „NZ“) včetně stanovení
nástupní plochy a zbudování dekontaminačního stanoviště.
5. Stanoví shromaždiště nebezpečného odpadu po konzultaci s OOVZ.
6. Provede přípravu mobilní mechanizační techniky.
7. Informuje SLS LKPR.
Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR
1. Informuje na základě uzavřené dohody o spolupráci MZ.
Provozovatel leteckých služeb (zástupce provozovatele)
1. Poskytne osobní údaje o cestujících a palubním personálu jako podklad
pro epidemiologické šetření.
2. Poskytne potřebnou součinnost při řešení MU, tj. vyřadí letadlo z provozu
a to až do doby, než OOVZ rozhodne o dalším postupu.
Hygienická stanice hlavního města Prahy
1. Epidemiolog HS HMP navazuje komunikaci se SLS LKPR a OPIS HZS LP
za účelem získání informací o zdravotním stavu nemocné nebo z nemoci
podezřelé osoby na palubě letadla.
2. Zahájí kroky v rámci epidemiologického šetření.
3. Aktivuje svoje předurčené síly a prostředky potřebné k výjezdu na letiště
Praha/Ruzyně.
4. Informuje MZ o MU.
5. Cestou IOS KŘP požádá v případě potřeby o součinnost PČR při řešení MU podle
§ 69, odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých zákonů.
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Stanoví ohnisko nákazy1.

FÁZE 2
Časové vymezení: od 30 minut do 60 minut po ohlášení podezření na výskyt VNN
kapitánem letadla.
Hygienická stanice hlavního města Prahy
1. Po přistání letadla na LKPR navazuje komunikaci s kapitánem letadla a stanoví
zásady spolupráce s kapitánem letadla a v závislosti na předběžném výsledku
epidemiologického šetření způsob a organizaci opouštění letadla osobami
na palubě letadla.
2. Požádá cestou KOPIS HZS HMP na základě výsledku posouzení míry rizika
(dle přílohy č. 3 k této směrnici) podle § 34 zákona č. 239/2000 Sb., o IZS
a o změně některých zákonů o společné řešení MU.
2. Vysílá do ohniska nákazy na LKPR vyškolený tým vedený epidemiologem
a vybavený OOP splňujícími kritéria podle přílohy č. 4 k této směrnici.
3. Informuje cílového poskytovatele a ZÚ.
Hasičský záchranný sbor Letiště Praha, a.s.
1. OPIS HZS LP prostřednictvím VZ zajištuje koordinaci složek IZS a požadavky
OOVZ na taktické a operační úrovni, organizuje záchranné a likvidační práce,
koordinuje činnost složek IZS a organizuje místo zásahu.
2. Řídí se v dalších činnostech pokyny HS HMP.
Policie ČR
1. Vysílá na základě požadavku HS HMP na místo MU řádně proškolený tým
vybavený osobními ochrannými prostředky (dále jen „OOP“) splňující kritéria
uvedená v příloze č. 4 k této směrnici a další požadované síly a prostředky.
2. Zamezí na základě analýzy bezpečnostní situace a v souladu s výsledky
předběžného šetření OOVZ opuštění ohniska nákazy osobám, u kterých nelze
vyloučit, že přišly do kontaktu s VNN a zamezí vstupu nepovolaných osob
do ohniska nákazy, a to až do příjezdu OOVZ, který rozhodne o dalším postupu.
3. Zajistí veřejný pořádek v okolí vytyčených zón a v součinnosti s VZ zabrání
vstupu nepovolaným osobám do prostoru NZ.
4. Vysílá v případě, kdy se jedná o let ze zemí mimo schengenský prostor, potřebný
počet policistů k provedení hraniční kontroly a v případě letu ze země
schengenského prostoru k provedení pobytové kontroly. Tito policisté budou
náležitě proškoleni a vybaveni OOP dle přílohy č. 4 k této směrnici.
Stálá lékařská služba Letiště Praha, a.s.
1. Zajistí pacientovi na palubě letadla poskytnutí odborné první pomoci v souladu
s odst. 1 a 2 § 11 zákona č. 372/2011 Sb. s využitím OOP dle přílohy č. 4 k této
směrnici. OOP se u zdravotnických pracovníků používají podle zásad
stanovených v dokumentu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí
1

Lokalita, ve které se uskutečňuje proces šíření nákazy. Jeho součástí je, anebo byl, zdroj (zdroje) nákazy, dále
dosud zdraví jedinci, kteří mohli být ve styku se zdrojem nákazy anebo exponováni kontaminovanému vehikulu
a také všechny součásti zevního prostředí této lokality.
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„Bezpečné užívání osobních ochranných prostředků při léčbě vysoce nakažlivých
nemocí“
dostupného
na
webové
adrese:
http://www.szu.cz/uploads/documents/CeM/ECDC/ECDC_safe_use_of_ppe_final
_en_cs_final_1.pdf
Vyžádá si prostřednictvím OPIS HZS LP příjezd ZZS HMP.

Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy
1. Vysílá na základě požadavku OPIS HZS LP na místo MU výjezdovou skupinu
s proškoleným týmem vybaveným OOP splňující kritéria uvedená v příloze č. 4
k této směrnici.
2. Poskytne pacientovi s využitím OOP přednemocniční neodkladnou péči.
3. Informuje Nemocnici Bulovka o možném převozu pacienta do jejího
zdravotnického zařízení.
Ministerstvo zdravotnictví
1. Předá informaci o MU s podezřením na VNN na palubě letadla SZÚ.
2. Zajistí prověření informací z neveřejného informačního systému WHO
(Event information site for IHR national focal points) a Evropské komise (Early
Warning and Response System, dále jen „EWRS“) se zaměřením na hlášený
výskyt VNN ve světě.
3. Předá informace získané postupem uvedeným ad 2) HS HMP, Nemocnici Bulovka
a SZÚ.
Nemocnice na Bulovce
1. V případě, že bude rozhodnuto o převozu pacienta do Nemocnice Bulovka, zahájí
přípravu na jeho příjem.
Státní zdravotní ústav
1. Zajistí dostupnost odborných pracovníků k provedení laboratorní diagnostiky
původců VNN.
2. Prověří veřejné informační zdroje se zaměřením na epidemiologickou situaci
ve výskytu infekčního onemocnění, které je předmětem MU.
3. Zajistí předání informací zjištěných postupem ad 2) MZ, HS HMP a Nemocnici
Bulovka.
FÁZE 3
Časové vymezení: do 90 minut po ohlášení podezření na výskyt VNN kapitánem
letadla.
Hygienická stanice hlavního města Prahy
1. Zahájí činnosti v ohnisku nákazy na LKPR.
2. Zajistí, aby vyslaní pracovníci HS HMP použili při vstupu do ohniska nákazy
OOP splňující kritéria dle přílohy č. 4 k této směrnici.
3. Provede epidemiologické šetření v ohnisku nákazy u pacienta s podezřením
na výskyt VNN a dále u všech osob, které s ním přišly do kontaktu na palubě
letadla.
4. Vyplňuje údaje v hlášení, které tvoří přílohu č. 5 k této směrnici podle výsledků
epidemiologického šetření.
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5. Provede analýzu rizika s ohledem na výsledek epidemiologického šetření.
6. Zajistí informování osob, které byly v kontaktu s nemocným a poskytne jim
relevantní a srozumitelné informace, jak se mají chovat při příznacích onemocnění
a kontakty na které, se mohou obrátit.
7. Oznámí skutečnosti zjištěné na základě provedeného epidemiologického šetření
MZ.
8. Rozhodne na základě konzultace s MZ a Nemocnicí Bulovka o druhu a rozsahu
protiepidemických opatření, zejména se bude jednat o:
a) rozhodnutí o přepravě a podmínkách přepravy osoby s podezřením na výskyt
VNN do zdravotnického zařízení cílového poskytovatele (příloha č. 6/1 k této
směrnici);
b) rozhodnutí o určení zdravotnického zařízení v případě, že se osoba podezřelá
z nákazy VNN odmítne podrobit léčení (příloha č. 6/2 k této směrnici);
c) stanovení druhu karanténního opatření u pacienta a jeho úzkých kontaktů
(příloha č. 6/3 k této směrnici);
d) stanovení druhu a způsobu dezinfekce předmětů kontaminovaných přímým
kontaktem s pacientem, kterou zajistí ZÚ dle rozhodnutí OOVZ (příloha č. 6/4
k této směrnici);
e) způsob nakládání s nebezpečným odpadem včetně jeho likvidace;
f) v případě potřeby vyzve ke spolupráci dotčené subjekty při poskytnutí
nezbytné součinnosti v rámci organizace a/nebo provádění ochranných opatření
před zavlečením vysoce nakažlivého infekčního onemocnění ze zahraničí
(příloha č. 6/5 k této směrnici);
g) vyhodnocení rizika dalšího šíření nákazy.
9. Rozhodne podle výsledků epidemiologického šetření o opatřeních k zamezení
šíření VNN a o jejich ukončení.
10. V případě potřeby si prostřednictvím MZ a to cestou Stálého operačního centra
Ministerstva obrany (dále jen „SOC MO“) vyžádá aktivaci Terminálu 4 za účelem
zajištění prostor pro podporu řešení MU.
11. S ohledem na konkrétní situaci stanoví další mimořádná opatření k zajištění
ochrany veřejného zdraví:
a) karanténní prostor a podmínky pobytu osob v tomto prostoru;
b) nezbytnost umístění vybraných předmětů z letadla v režimu karantény
(například lékárničky, vybavení palubního servisu atd.);
c) způsob manipulace se zavazadly cestujících dotčeného letu event. manipulace
s ostatním nákladem letadla;
d) stanovení použití OOP a nezbytné zdravotní úkony či prohlídky osob,
u kterých se předpokládá výkon činností spojených s úklidem a údržbou
potenciálně kontaminovaných ploch letadla;
e) převoz osoby podezřelé z onemocnění VNN v transportním izolačním
prostředku osob (dále jen „TIPO“) do Nemocnice Bulovka;
f) provedení dekontaminace letadla prostřednictvím ZÚ nebo specializované
firmy, včetně stanovení typu dekontaminačních činidel podle druhu původce
nákazy a době potřebné expozice;
g) určení prostor pro sběr nebezpečného odpadu, způsob nakládání s odpadem
včetně jeho likvidace.
12. Stanoví podmínky dekontaminace pracovníků HS HMP provádějících
epidemiologické šetření.
13. O průběhu řešení MU informuje MZ.
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14. Vychází při formulaci rozhodnutí o opatřeních a vyžádání součinnosti složek IZS
z odhadu rizika nákazy původci infekčních onemocnění podle zásad uvedených
v příloze č. 3 k této směrnici.
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
1. Vyčlení na základě žádosti HS HMP podle § 34 zákona č. 239/2000 Sb., o IZS
a o změně některých zákonů, o společné řešení MU, síly a prostředky potřebné
pro řešení MU.
2. Při vyčleňování sil a prostředků zohlední výsledky hodnocení rizika provedeného
OOVZ dle přílohy č. 3 k této směrnici.
3. Na základě rozhodnutí HS HMP provádí dekontaminaci kontaktů.
Hasičský záchranný sbor Letiště Praha a Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
1. VZ zřizuje štáb VZ
2. Provádí dekontaminaci:
a) zasahujících
b) TIPO
3. V odůvodněných případech další činnosti související se zamezování šíření
kontaminace (průběžná dekontaminaci v ohnisku nákazy).
Ministerstvo zdravotnictví
1. Zajistí předání informací o stavu řešení MU Nemocnici Bulovka, SZÚ a OPIS
GŘ.
2. Zajistí vyhodnocení situace podle rozhodovacího nástroje platných MZP 2005,
který je uveden v příloze č. 7 této směrnice.
3. Zajistí podle výsledku vyhodnocení situace postupem uvedeným ad 2) předání
informace
o výskytu VNN kontaktnímu místu WHO pro MZP 2005.
4. Informuje podle výsledku vyhodnocení situace o výskytu VNN Evropskou komisi
- DG SANTE a Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC),
a to cestou EWRS.
5. V případě potřeby cestou SOC MO požádá MO o aktivaci Terminálu 4.
6. Požádá OPIS GŘ o předání informace o kontaktní osobě MZ na SOC MO
pro případ, že bude nutné, z důvodu obsazenosti specializovaných lůžek
v Nemocnici Bulovka, aktivovat VZÚ Těchonín.
Ministerstvo obrany
1. Aktivuje v případě potřeby a na základě žádosti MZ Terminál 4 LKPR za účelem
zajištění prostor pro podporu řešení MU.
2. Poskytne v případě potřeby a na základě žádosti SVS, síly a prostředky
Vojenského veterinárního ústavu (dále jen „VVetÚ“¨).
3. Poskytne při vyčerpání kapacit pro zajištění izolace anebo karantény osob
podezřelých z onemocnění/nemocných VNN, v souladu s právními předpisy
vztahujícími se k poskytování zdravotní péče a dohodou uzavřenou mezi MZ
a MO, lůžkovou kapacitu VZÚ Těchonín a zajistí odpovídající poskytování
zdravotní péče.
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Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy
1. Zahájí úkony pro převoz pacienta s podezřením na výskyt VNN k určenému
cílovému poskytovateli, při kterém podle pokynů OOVZ použije TIPO a OOP
splňující požadavky uvedené v příloze č. 4 k této směrnici.
2. Informuje cestou ZOS ZZS HMP o zahájení úkonů k transportu pacienta
s podezřením na výskyt VNN určeného cílového poskytovatele.
3. Na základě vyhodnocení bezpečnostní situace požádá v případě potřeby PČR
cestou vedoucího zdravotnické složky nebo ZOS ZZS HMP o doprovod
výjezdové skupiny při převozu pacienta k určenému cílovému poskytovateli.
4. Vyžádá si od VZ dekontaminaci členů výjezdové skupiny a TIPO.
5. Zajistí dezinfekci použitého dopravního prostředku po ukončení převozu.
6. Výjezdová skupina ZZS HMP se řídí pokyny OOVZ.
Celní správa ČR
1. Vysílá na základě požadavku VZ na poskytnutí sil a prostředků potřebný počet
celníků k provedení celní kontroly (kontrola zavazadel a jiného zboží převáženého
osobami nebo na osobách).
2. Zasahující celníci budou náležitě proškoleni a vybaveni OOP dle kritérií
uvedených v příloze č. 4 k této směrnici.
3. Své činnosti na místě MU koordinuje s OOVZ a PČR.
Státní veterinární správa
Činnost orgánů veterinární správy upravuje „Operační manuál k postupu orgánů
veterinární správy při vzniku MU podléhající MZP 2005 v souvislosti s výskytem
VNN na palubě letadla přistávajícího na území ČR při přítomnosti zvířat v zájmovém
chovu na palubě letadla“, který byl zpracován SVS a je uveden v příloze č. 8 k této
směrnici.
FÁZE 4
Časové vymezení: do 60 minut po ukončení epidemiologického šetření.
Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy
1. Transportuje pacienta s podezřením na výskyt VNN k určenému cílovému
poskytovateli.
Policie ČR
1. Na základě vyhodnocení požadavku od vedoucího zdravotnické složky nebo ZOS
ZZS HMP poskytne případně doprovod výjezdové skupině ZZS HMP
při transportu pacienta do zařízení cílového poskytovatele.
2. V dalších činnostech se řídí pokyny OOVZ.
Nemocnice na Bulovce
1. Zajistí příjem a nezbytné zdravotní služby a druh zdravotní péče pacientovi
s podezřením na VNN.
Ministerstvo zdravotnictví
1. V případě potřeby vyzve ke spolupráci dotčené subjekty pro poskytnutí nezbytné
součinnosti
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v rámci organizování a/nebo provádění ochranných opatření před zavlečením
vysoce nakažlivého infekčního onemocnění ze zahraničí (příloha č. 6/6 k této
směrnici).
Stanoví ochranná opatření před zavlečením vysoce nakažlivých infekčních
onemocnění ze zahraničí a rozhodne o jejich ukončení.

Hasičský záchranný sbor Letiště Praha, a.s.; Hasičský záchranný sbor
hl. m. Prahy
1. Provádí dekontaminaci:
a) zasahujících složek;
b) stanovených obalů s nebezpečným obsahem;
c) koridoru.
2. Podílí se na likvidačních pracích v místě zásahu - likvidace dekontaminačních
stanovišť včetně odpadní vody.
Zdravotní ústav nebo specializovaná firma
1. Provede speciální a závěrečnou ohniskovou dezinfekci, desinsekci, deratizaci
na základě rozhodnutí OOVZ.
FÁZE 5
Časové vymezení: 24 hodin a více po ukončení epidemiologického šetření.
Hygienická stanice hlavního města Praha
1. Rozhodne na základě epidemiologického šetření a výsledků laboratorních
vyšetření
o ukončení karanténních opatření.
2. Doporučí VZ ukončit zásah na místě MU.
3. Rozhodne o nezávadnosti místa MU a o jeho dalším používání v běžném režimu.
Hasičský záchranný sbor Letiště Praha, a.s.; Hasičský záchranný sbor hl. m.
Prahy
1. Na základě rozhodnutí HS HMP o nezávadnosti místa MU provede předání místa
zásahu.
2. MU končí na základě rozhodnutí OOVZ s ukončením požadovaných likvidačních
prací na místě zásahu.
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Seznam příloh ke směrnici LKPR 2018
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4
Příloha č. 5
Příloha č. 6/1
Příloha č. 6/2
Příloha č. 6/3
Příloha č. 6/4
Příloha č. 6/5
Příloha č. 6/6
Příloha č. 7
Příloha č. 8

Příloha č. 8a
Příloha č. 8b
Příloha č. 8c
Příloha č. 8d
Příloha č. 8e
Příloha č. 8f
Příloha č. 8g
Příloha č. 8h
Příloha č. 8i

Schéma hlášení MU.
Přehled spojení vybraných subjektů předurčených k zajištění
nezbytných opatření ve stanoveném vstupním místě ČR pro leteckou
dopravu.
Odhad rizika a typové situace při podezření na výskyt infekčního
onemocnění na palubě letadla pro potřebu součinnosti se složkami
integrovaného záchranného systému.
Přehled požadavků na osobní ochranné pracovní prostředky podle míry
rizika nákazy a činnosti.
Vzor hlášení vysoce nakažlivé nemoci.
Vzor rozhodnutí o uložení povinnosti zajistit převoz osob.
Vzor rozhodnutí o určení zdravotnického zařízení v případě,
že se osoba podezřelá z nákazy vysoce nakažlivou nemocí odmítne
podrobit léčení.
Vzor rozhodnutí o nařízení karantény, lékařského dohledu.
Vzor rozhodnutí o uložení povinnosti provedení DDD Zdravotním
ústavem.
Vzor výzvy k poskytnutí nezbytné součinnosti při organizování a/nebo
provádění ochranných opatření před zavlečením vysoce nakažlivého
infekčního onemocnění (pro OOVZ).
Vzor výzvy k poskytnutí nezbytné součinnosti při organizování a/nebo
provádění ochranných opatření před zavlečením vysoce nakažlivého
infekčního onemocnění (pro MZ).
Rozhodovací nástroj pro hodnocení a oznamování událostí, které
mohou představovat ohrožení veřejného zdraví mezinárodního
významu.
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.
Zápis o nařízených opatřeních.
Nařízení Městské veterinární správy v Praze Státní veterinární správy –
vzor.
Seznam NRL SVS.
Dokumentace pro spolupráci se složkami IZS.
Postup při dekontaminaci.
Seznam útulků pro umístění zdravých a dekontaminovaných zvířat.
Nádoba k uložení nebezpečného biologického odpadu objem 60 l.
Seznam spaloven.
Seznam krizových linek na KVS určené pro případ nákazy
a mimořádné události.
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Přehled spojení vybraných subjektů předurčených k zajištění nezbytných opatření
ve stanoveném vstupním místě ČR pro leteckou dopravu
Název subjektu
Řízení letového
provozu ČR
Letiště Praha a.s.,
- Hasičský
záchranný sbor
- Stálá lékařská
služba
Policie ČR
(na letišti Praha
Ruzyně)
Celní správa ČR
(CÚ Ruzyně)
Ministerstvo
zdravotnictví
Hygienická stanice
hlavního města
Prahy

Telefon

Telefon

pevná linka

mobil

E – mail

Fax

Poznámka

220 374 048

info.ans.cz

220 374 254

v režimu 24/7

220 113 333

operacni.zps@prg.aero

Operační
středisko HZS

220 113 304

v režimu 24/7

974 883 535

722 668 101

iapprg@mvcr.cz

974 883 579

v režimu 24/7

261 331 000

602 223 594

sluzba1995@cs.mfcr.cz

220 562 593

V režimu 24/7

602 423 500
737 204 909
737 204 986

ihr@mzcr.cz

224 915 996
224 916 007

mobilní čísla
v režimu 24/7

733 673 954
733 673 934
733 673 927

zdena.jagrova@hygpraha.cz
marie.stradalova@hygpraha.cz
alena.olexova@hygpraha.cz

296 336 797

224 972 431
224 972 433
224 972 440
224 972 286
296 336 765
296 336 700
220 610 451

ÚVS SVS

227010142/143

606 643 931

z.semerad@svscr.cz

ÚVS SVS

227010145

606 638 735

p.satran@svscr.cz

ÚVS SVS

541 210 178

602 419 329

p.kucinsky@svscr.cz

Státní zdravotní
ústav Praha
Centrum
epidemiologie
a mikrobiologie

267 082 250

725 519 041

ihr@szu.cz

Městská veterinární
správa v Praze SVS

220 113 267
221 594 661

606 610 632
606 611 551

ihr@svscr.cz

220 113 267
224 254 134

950 819 820

725 000 510

opis@grh.izscr.cz

950 819 958

950 816 012
222 070 201-4

725 010 510

opis@aak.izscr.cz
os@zzshmp.cz

950 816 008

605 221 092

ihr@bulovka.cz

283840504

OPIS MV-GŘ HZS
ČR
OPIS HZS HMP
ZOS ZZS HMP
Nemocnice Bulovka

266 082 625
266 082 600
266 082 362

telefon pevná
linka pouze v
pracovní době
Ústřední
ředitel
Ředitel
odboru
ochrany
zdraví a
pohody zvířat
Oddělení
pro řešení
krizových
situací

267 082 244
PVS,
Oddělení
zdraví
a pohody
zvířat

v režimu 24/7:
266 082 600
266 082 362
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Vysvětlivky k použitým zkratkám:
ÚVS SVS
SVS
OPIS MV – GŘ HZS ČR
OPIS HZS HMP
ZOS ZZS HMP
Nemocnice Bulovka
CÚ

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy
Státní veterinární správa
Operační a informační středisko Ministerstva vnitra –
generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru
hlavního města Prahy
Zdravotnické operační středisko Zdravotnické záchranné služby
hlavního města Prahy
Nemocnice Na Bulovce, Klinika infekčních, parazitárních
a tropických nemocí
Celní úřad
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ODHAD RIZIKA A TYPOVÉ SITUACE PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT
INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ NA PALUBĚ LETADLA PRO POTŘEBU
SOUČINNOSTI SE SLOŽKAMI INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU
Přehled typových situací při podezření na výskyt infekčního onemocnění na palubě
letadla v závislosti na odhadu rizika dalšího šíření nákazy je určen především pro potřebu
tvorby algoritmu součinnosti se složkami IZS v případě hrozby importu přenosného
onemocnění prostřednictvím letecké dopravy.
Pro zařazení situace při podezření na výskyt infekčního onemocnění na palubě letadla
do konkrétní a předem definované typové skupiny, je nezbytné, aby jako první krok byl
proveden orgánem ochrany veřejného zdraví odhad rizika. Požadavek na včasný odhad
rizika infekčních onemocnění je kromě řady odborných důvodů, dán jeho zakotvením
v právních
předpisech
s mezinárodní
platností,
z nichž
jsou
nejdůležitější
Rozhodnutí č. 1082/2013/EU (o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách a o zrušení
rozhodnutí č. 2119/98/ES) a dále revidované Mezinárodní zdravotnické předpisy z roku 2005.
Pro odhad rizika infekčního onemocnění na palubě letadla jsou nezbytné mj. tyto
informace:
- o průvodních známkách onemocnění (získané na palubě letadla – během letu zajišťuje
posádka letadla);
- o epidemiologické situaci v destinaci vzletu event. mezipřistání a ve světě,
a to z veřejných zdrojů (zajišťuje Státní zdravotní ústav) a ze specifických chráněných
informačních zdrojů Evropské komise a Světové zdravotnické organizace (zajišťuje
Ministerstvo zdravotnictví);
- získané epidemiologickým šetřením;
- získané lékařským vyšetřením a specializovaným lékařským vyšetřením (zajišťuje
lékařská služba vstupního místa pro leteckou dopravu a příslušná infekční klinika).
Z pohledu závažnosti infekčního onemocnění na palubě letadla, a s tím souvisejících
nároků na opatření k zamezení jeho dalšího šíření, jsou rozhodující následující kritéria:
- vlastnosti infekčního původce (schopnost vyvolat onemocnění);
- potenciál pro šíření v kontextu s podmínkami cestování na palubě letadla (např. délka
letu, vybavenost letadla HEPA filtry, míra kontaktu nemocného se spolucestujícími
apod.);
- potenciál pro šíření původce infekčního onemocnění z jedné osoby na druhou;
- potenciál pro hromadné šíření a vznik epidemie;
- pravděpodobnost odstartování nového či znovu se objevujícího cyklu přenosu původce
infekčního onemocnění;
- pravděpodobnost výskytu vysoce nakažlivé nemoci na palubě letadla podle
do současné doby evidovaných onemocnění.
Při zohlednění výše uvedených kritérií je seřazení infekčních onemocnění s nejvyššími
prioritami pokud jde o výskyt na palubě letadla následující:
1. hemoragické horečky (Ebola, Lassa, Marburg),
2. SARS,
3. pravé neštovice,
4. chřipka způsobená novým subtypem viru,
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5. antrax.
6. invazivní meningokoková onemocnění,
7. tuberkulóza dýchacího systému, především

na specifickou léčbu,
8. záškrt,
9. spalničky,
10. zarděnky.

Částka 2

pak její formy s multirezistencí

Výše uvedené rozdělení vychází z technického dokumentu, vytvořeného na základě
požadavku Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) pod gescí
německého Institutu Roberta Kocha v Berlíně, publikovaného v roce 2009 pod názvem Risk
assessment guidelines for infectious diseases transmitted on aircraft.
Seřazení prioritních infekčních onemocnění podle komentovaného dokumentu má
z pohledu jeho dalšího využití pro stanovení typových situací při detekci infekčního
onemocnění na palubě letadla některé limitace. Jedná se například o tuberkulózu, která bude
ve většině případů diagnostikována až s delším časovým odstupem po ukončení letu, protože
naprostá většina onemocnění na palubě letadla bude ve fázi, kdy není spolehlivě
rozpoznatelná. Přesto, s ohledem na závažnost této nákazy, v případě že se jedná
o multirezistentní formu nákazy, bylo onemocnění tuberkulózou do níže uvedeného typového
přehledu zahrnuto.
Dalším problémem je například SARS, který v současné době ve světě hlášen není,
nicméně přírodní ohniska této nákazy především v Jihovýchodní Asii pravděpodobně nejsou
vyhaslá. Význam SARS z pohledu mezinárodního šíření je dokumentován faktem, že během
7 měsíců v letech 2002 – 2003 došlo k jeho rozšíření do téměř 30 zemí světa, ve kterých toto
onemocnění postihlo více než 8000 osob. Především s ohledem na vysoké nebezpečí
mezilidského přenosu je v níže uvedeném tabulkového přehledu zahrnut také SARS.
Rovněž identifikace nemocného na palubě letadla s onemocněním spalničkami
či zarděnkami nemá většího praktického významu, protože v době, kdy takový pacient může
ohrožovat své okolí, nebude jeho onemocnění za daných podmínek ve většině případů
rozpoznatelné. U obou uvedených onemocnění a stejně tak u invazivních meningokokových
onemocnění, záškrtu a antraxu, budou protiepidemická opatření v naprosté většině případů
omezena různě dlouhým obdobím po ukončení letu, kdy bude nutné učinit kroky k dohledání
k nákaze vnímavých spolucestujících a zajistit jejich nezbytná lékařská vyšetření.
Varianty ANO/NE v níže uvedené tabulce indikují význam údaje pro konečné
posouzení rizika. Výsledné hodnocení celkového rizika je odstupňováno podle závažnosti
situace od úrovně I po úroveň III. Klinické projevy jsou zpracovány pouze s ohledem
na nejvíce pravděpodobné formy onemocnění. Frekvence jejich výskytu může být u různých
osob odlišná.
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Typy situací při odhadu rizika nákazy původci některých infekčních onemocnění pro potřebu součinnosti se složkami IZS
údaje
o nemocné osobě
onemocnění

klinické
příznaky
zjištěné na
palubě letadla

návštěva
rizikové
lokality
(od – do)

kontakt
s nemocným
(od – do)

o letovém itineráři
status
osoby
(azylant,
běženec,
jiná
riziková
skupina)

destinace
vzletu

ANO
například
Jihovýchodní
Asie, některé
post sovětské
země, některé
státy Jižní
Afriky

délka
letu

ANO

tuberkulóza
dýchacího systému
včetně
multirezistentních
forem

kašel,
vykašlávání
krve, zvýšená
teplota až
horečka, únava

SARS

horečka,
zimnice,
bolesti svalů,
Pravděpodobnost importu nákazy do ČR závisí od vývoje
únava, dýchací
epidemiologické situace ve světě, v současné době nejsou známa
obtíže
aktivní ohniska nákazy.
s kašlem,
vodnatý
průjem

ANO

ANO

ANO

delší
než 8
hodin

pravděpodobnost
nákazy dalších osob v
letadle

úroveň
celkového
rizika

požadavek
na
součinnost
složek IZS

ANO
u letů s trváním nad
8 hodin platí významné
riziko pro osoby sedící
ve stejné řadě, ve dvou
řadách před a ve dvou
řadách za sedadlem
nemocného

II

ANO

ANO

III

ANO
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údaje
o letovém
itineráři

o nemocné osobě
onemocnění

chřipka mimo
onemocnění
vyvolaných
novým
subtypem viru

klinické příznaky
zjištěné na palubě
letadla

horečka, třesavka nebo
zimnice, bolesti hlavy,
závratě, bolesti svalů,
únava, suchý, dráždivý,
kašel. Rýma u dospělých
nepatří k typickým
příznakům chřipky

návštěva
rizikové
lokality
(od – do)

kontakt
s nemocným
(od – do)

status osoby
(azylant,
běženec, jiná
riziková
skupina)

destinace
vzletu

délka
letu

Pravděpodobnost importu do ČR a reálnost odlišení od
onemocnění vyvolaných novým subtypem viru jsou v podstatné
míře závislé na vývoji epidemiologické situace ve světě.

Při vyšším počtu nemocných na palubě letadla z rizikové
destinace (především Jižní a Jihovýchodní Asie) se může jednat
o průvodní jev iniciální fáze pandemie s nároky na veškerou
potřebnou součinnost se složkami HZS

pravděpodobnost
nákazy dalších
osob v letadle

úroveň
celkového
rizika

požadavek
na
součinnost
složek IZS

ANO

I

NE

ANO

III

ANO
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údaje
o nemocné osobě
onemocnění

chřipka
vyvolaná
novým
subtypem
viru

klinické příznaky
zjištěné na palubě
letadla
horečka, třesavka
nebo zimnice,
bolesti hlavy,
závratě, bolesti
svalů, únava, suchý,
dráždivý, kašel.
Rýma u dospělých
nepatří k typickým
příznakům chřipky

návštěva
kontakt
rizikové
s nemocným
lokality
(od – do)
(od – do)

o letovém itineráři
status osoby
(azylant, běženec,
jiná riziková
skupina)
ANO

ANO

ANO

kardiovaskulární
onemocnění,
dýchací
onemocnění,
diabetes, nemoci
krve, poruchy
imunity

destinace
vzletu

pravděpodobnost
úroveň
nákazy dalších
celkového
délka
osob v letadle
rizika
letu

požadavek
na
součinnost
složek IZS

ANO
destinace
s prokázanými
případy
mezilidského
přenosu

ANO

ANO

III

ANO
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údaje
o nemocné osobě
onemocnění

hemoragické
horečky

klinické
příznaky
zjištěné na
palubě letadla
náhlá vysoká
horečka, celková
slabost, bolesti
hlavy, svalů
a kloubů, zánět
hltanu
a spojivek,
v další fázi
onemocnění
bolesti břicha,
zarudnutí očí,
zvracení,
průjem, krvácení
do trávicího
traktu, později
generalizované

návštěva
rizikové
lokality
(od – do)

kontakt
s nemocným
(od – do)

o letovém itineráři
status osoby
(azylant,
běženec,
jiná
riziková
skupina)

destinace
vzletu a
mezipřistání

délka
letu

ANO
ANO

ANO

např. výkon
profesí
v afrických
pralesích
a jeskyních

pravděpodobnost
nákazy dalších
osob v letadle

úroveň
celkového
rizika

požadavek
na
součinnost
složek IZS

III

ANO

ANO
ANO

ANO

při kontaktu s krví,
sekrety
a exkrety nemocné
osoby
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Přehled požadavků na osobní ochranné prostředky podle míry rizika nákazy a činnosti.

A

Neznámá nebo vysoce virulentní infekce

Stupeň
ochrany

Charakteristika
onemocnění
podle míry rizika
nákazy

Druh činnosti osob
v rizikovém prostředí

Skladba osobních ochranných prostředků

Technické normy

Dýchání: a) autonomní dýchací přístroj s otevřeným
okruhem na tlakový vzduch s obličejovou maskou (OM)
NEBO b) filtrační dýchací přístroj s nucenou ventilací s OM
NEBO c) filtrační dýchací přístroj (prostředek) s pomocnou
ventilací s FVJ o výkonu min. 200 l/min s OM nebo kuklou.
Pro b) a c) kombinované filtry min. typu ABEK2P3.

ČSN EN 137
ČSN EN 136
ČSN EN 143 +
A1
ČSN EN 14387 +
A1
ČSN EN 12941 +
A1
ČSN EN 12942
ČSN EN 141
ČSN EN 148-1
ČSN EN 148-3
-

Pozn.: zdravotničtí pracovníci využívají OOP uvedené
v bodě b) nebo c).

přímý kontakt s nemocným:
- urgentní pomoc
- asistence při nasazování
Oči: Součást prostředku ochrany dýchání.
OOP a při dezinfekci
Ruce: Rukavice 3 vrstvy, vnější vrstva s protichemickou
odolností (dlouhé).
Tělo: ad a) Plynotěsný protichemický ochranný oděv typu
1a) NEBO ad b) a ad c) Jednorázový protichemický
ochranný oděv typu 3B.
Chodidla: Pracovní holínky (pryž, pryž/PVC) třídy II D.
Dezinfekční přípravek.

ČSN EN 374
ČSN EN 943-1
ČSN EN 943-2
ČSN EN 14605 +
A1
ČSN EN 14126
EN ISO 20345
-

Pozn.
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B

Charakteristika
onemocnění
podle míry rizika
nákazy

Neznámá nebo vysoce virulentní infekce

Stupeň
ochrany

Částka 2

Druh činnosti osob
v rizikovém prostředí

přímý kontakt s nemocným:
- první neodkladná pomoc,
asistence při nasazování
OOP
- odběr biologického
materiálu
- třídění
- transport
- dekontaminace

Skladba osobních ochranných prostředků

Technické normy

Dýchání: a) Filtrační dýchací přístroj s nucenou ventilací
s OM NEBO b) Filtrační dýchací přístroj (prostředek)
s pomocnou ventilací s FVJ o výkonu min. 100 l/min s OM
nebo kuklou. Pro a) a b) Kombinované filtry min. typu
ABEK2P3.

ČSN EN 136
ČSN EN 143 +
A1
ČSN EN 14387 +
A1
ČSN EN 12941 +
A1
ČSN EN 12942
ČSN EN 141
ČSN EN 148-1

Oči: Součást prostředku ochrany dýchání.
Ruce: Rukavice 3 vrstvy, vnější vrstva s protichemickou
odolností (dlouhé).
Tělo: Jednorázový protichemický ochranný oděv typu 3B.
Chodidla: Pracovní holínky (pryž, pryž/PVC) třídy II D.
Dezinfekční přípravek.

ČSN EN 374
ČSN EN 14605 +
A1
ČSN EN 14126
EN ISO 20345
-

Pozn.
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C

Charakteristika
onemocnění
podle míry rizika
nákazy
Známá infekce a současně riziko inhalačního přenosu agens

Stupeň
ochrany

Částka 2

Druh činnosti osob
v rizikovém prostředí

Skladba osobních ochranných prostředků

Dýchání: a) Filtrační dýchací přístroj s nucenou ventilací
s OM NEBO b) Filtrační dýchací přístroj (prostředek)
s pomocnou ventilací s FVJ s OM nebo kuklou. Pro a) a b)
Kombinované filtry min. typu ABEK2P3.
přímý kontakt s nemocným:
- vyšetřování
- dekontaminace
- transport

Oči: Součást prostředku ochrany dýchání.
Ruce: Rukavice 2 vrstvy, vnitřní chirurgické (latexové),
vnější nitrilové a návleky na paže.
Tělo: Jednorázový protichemický ochranný oděv s ochranou
proti infekčním agens, typ 3B nebo 4B.
Chodidla: Pracovní holínky (pryž, pryž/PVC) třídy II C nebo
ochranné přezůvky nebo galoše.
Dezinfekční přípravek.

Technické normy
ČSN EN 136
EN 1835
ČSN EN 143
+ A1
ČSN EN 14387
+ A1
ČSN EN 12941
+ A1
ČSN 12942
ČSN EN 141
ČSN EN 143
+ A1
ČSN EN 374
ČSN EN 14126;
ČSN EN
14605+A1
ČSN EN ISO
20347
-

Pozn.

C
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D

Charakteristika
onemocnění
podle míry rizika
nákazy
Známá infekce a současně
riziko inhalačního přenosu
agens

Stupeň
ochrany

Částka 2

Druh činnosti osob v rizikovém prostředí

přímý kontakt s nemocným:
- kontakt s nemocným, který má nasazenou
polomasku při minimálním riziku vzdušného
přenosu původce
- vyšetřování
- asistence
- administrace

Skladba osobních ochranných
prostředků

Technické normy

Dýchání: Filtrační polomaska
ČSN EN 149 ČSN
N99/N100 (min třída FFP3).
EN 140
Oči: Uzavřené ochranné brýle nebo
ČSN EN 166 ČSN
ochranný štít.
EN 170
Ruce: Rukavice 2 vrstvy, vnitřní
chirurgické (latexové), vnější nitrilové
ČSN EN 374
a návleky na paže.
Tělo: Standardní pracovní oděv a
zástěra; baret (jednorázový).
Chodidla: Ochranné přezůvky; galoše;
návleky na boty.
Dezinfekční přípravek.
-

Pozn.
D

V případě, že osobní ochranné pracovní prostředky podle požadavků uvedených v této příloze nejsou k dispozici a je nezbytné pokračovat i po zjištění podezření
na vysoce nakažlivou nemoc v kontaktu s pacientem z důvodů jeho vyšetření / ošetření či dalších nezbytných opatření v zájmu ochrany veřejného zdraví,
je nutno zabránit proniknutí původce nákazy do organizmu očními spojivkami, dýchacími cestami a kůží dostupnými ochrannými prostředky.
Vysvětlivky
Filtrační dýchací přístroj: obličejová maska s filtrem (nucená ventilace vzduchu) nebo filtrační prostředek (obličejová maska nebo kukla) s filtroventilační
jednotkou (pomocná ventilace vzduchu)
OM: obličejová maska; FVJ: filtroventilační jednotka; OOPP: osobní ochranné pracovní prostředky; FFP3: filtrační ochrana obličeje třídy
3 (z angl. filtering facepiece protection 3)
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Příloha č. 5 k Směrnici pro LKPR 2018
Hlášení při podezření na výskyt vysoce nakažlivé nemoci

KÓD

ÚDAJE

Hlášení vyplňuje místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví na základě provedení epidemiologického šetření.
Na toto hlášení se vztahují obdobné podmínky, jako jsou podmínky stanovené pro nakládání se zdravotnickou dokumentací.

POŽADOVANÝ ÚDAJ

2
3
3a
3b

Pracovní
diagnóza
onemocnění,
je předmětem hlášení (slovně)
Datum a hodina hlášení
Hlásící OOVZ
Jméno, příjmení
Název, adresa OOVZ*

3c

Telefonické spojení

3d
4
4a

E-mail
Pacient – osobní údaje
Jméno, příjmení

4b

Pohlaví, datum narození

4c

Zdravotní pojišťovna

4d

Státní příslušnost

4e

Adresa trvalého bydliště

4f

Profese, zaměstnavatel

1

ZJIŠTĚNÝ ÚDAJ
které

KÓD
ÚDAJE
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POŽADOVANÝ ÚDAJ

ZJIŠTĚNÝ ÚDAJ

5

Pacient – onemocnění

5a

Datum (hodina)
onemocnění

vzniku

5b

Popis prvních
onemocnění

5c

Výsledky klinického vyšetření

příznaků,

prvních

dosavadní

příznaků

průběh

KÓD
ÚDAJE
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POŽADOVANÝ ÚDAJ

6

Pacient – epidemiologická anamnéza

6a

V případě, že pacient měl kontakt s osobou
(osobami), u kterých se vyskytly podobné příznaky,
uvést kdy a kde došlo ke kontaktu a dostupné
osobní údaje této (těchto) osoby (osob)

6b

Cestovní itinerář všech cest pacienta (zahraniční,
tuzemské) během posledních 21 dní (doba: od – do,
adresa / adresy pobytu)

6c

Datum příletu do ČR

Částka 2

ZJIŠTĚNÝ ÚDAJ
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KÓD
ÚDAJE
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.8
8.8
8.9

Částka 2

POŽADOVANÝ
ÚDAJ
Jméno, příjmení
Datum narození
Adresa pobytu
Jméno, příjmení
Datum narození
Adresa pobytu
Jméno, příjmení
Datum narození
Adresa pobytu
Jméno, příjmení
Datum narození
Adresa pobytu
Jméno, příjmení
Datum narození
Adresa pobytu
Jméno, příjmení
Datum narození
Adresa pobytu
Jméno, příjmení
Datum narození
Adresa pobytu
Jméno, příjmení
Datum narození
Adresa pobytu
Jméno, příjmení
Datum narození
Adresa pobytu

Osoby v epidemiologicky významném kontaktu s pacientem
POŽADOVANÝ
ZJIŠTĚNÝ ÚDAJ
ZJIŠTĚNÝ ÚDAJ
ÚDAJ
Jméno, příjmení
Datum narození
Adresa pobytu
Jméno, příjmení
Datum narození
Adresa pobytu
Jméno, příjmení
Datum narození
Adresa pobytu
Jméno, příjmení
Datum narození
Adresa pobytu
Jméno, příjmení
Datum narození
Adresa pobytu
Jméno, příjmení
Datum narození
Adresa pobytu
Jméno, příjmení
Datum narození
Adresa pobytu
Jméno, příjmení
Datum narození
Adresa pobytu
Jméno, příjmení
Datum narození
Adresa pobytu

KÓD
ÚDAJE
8.10
8.11
8.12
8.13
8.14
8.15
8.16
8.17
8.18
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KÓD
ÚDAJE
8.19
8.20
8.21
8.22
8.23
8.24
8.25
8.26
8.27

POŽADOVANÝ
ÚDAJ
Jméno, příjmení
Datum narození
Adresa pobytu
Jméno, příjmení
Datum narození
Adresa pobytu
Jméno, příjmení
Datum narození
Adresa pobytu
Jméno, příjmení
Datum narození
Adresa pobytu
Jméno, příjmení
Datum narození
Adresa pobytu
Jméno, příjmení
Datum narození
Adresa pobytu
Jméno, příjmení
Datum narození
Adresa pobytu
Jméno, příjmení
Datum narození
Adresa pobytu
Jméno, příjmení
Datum narození
Adresa pobytu

Částka 2

Osoby v úzkém kontaktu s pacientem
POŽADOVANÝ
ZJIŠTĚNÝ ÚDAJ
ÚDAJ
Jméno, příjmení
Datum narození
Adresa pobytu
Jméno, příjmení
Datum narození
Adresa pobytu
Jméno, příjmení
Datum narození
Adresa pobytu
Jméno, příjmení
Datum narození
Adresa pobytu
Jméno, příjmení
Datum narození
Adresa pobytu
Jméno, příjmení
Datum narození
Adresa pobytu
Jméno, příjmení
Datum narození
Adresa pobytu
Jméno, příjmení
Datum narození
Adresa pobytu
Jméno, příjmení
Datum narození
Adresa pobytu

ZJIŠTĚNÝ ÚDAJ

KÓD
ÚDAJE
8.28
8.29
8.30
8.31
8.32
8.33
8.34
8.35
8.36
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Částka 2

Příloha č. 6/1 k Směrnici pro LKPR 2018

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
….. KRAJE SE SÍDLEM V ….
adresát

Sp. zn.:
Č. j.:
E-mail:
V …. dne ….
ROZHODNUTÍ

Krajská hygienická stanice …. se sídlem v …. (dále jen „Krajská hygienická stanice“) jako
správní úřad věcně příslušný podle § 69 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o ochraně veřejného zdraví“), a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. a) v případě
právnické nebo podnikající fyzické osoby zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, rozhodla v řízení podle § 82 odst. 2 písm. m) zákona o ochraně
veřejného zdraví takto:
(komu-fyzické osobě podnikající) …. , se sídlem……. IČ
/alt. právnické osobě …. (název) …. , se sídlem …. , IČ …. (dále jen „účastník řízení“)
se v souvislosti s nebezpečím vzniku epidemie …. (čeho) /alt. s epidemií infekčního
onemocnění (jakého) … .
nařizuje
v termínu ode dne doručení tohoto rozhodnutí po dobu …. kalendářních dnů následujících po
dni doručení tohoto rozhodnutí mimořádné opatření podle ustanovení § 69 odst. 1 písm. i)
zákona o ochraně veřejného zdraví, a to provádět převoz osob …. (jakých – specifikovat) ….
…. (odkud kam – specifikovat) …. , to ve lhůtě do …. dnů ode dne oznámení tohoto
rozhodnutí.
Odůvodnění:
Dle zjištění Krajské hygienické stanice se na území …. (jakém, kde - specifikace) …. šíří
infekční onemocnění …. (jaké) …. K přenosu nákazy …. dochází …. S ohledem na počet
nemocných osob se jedná již o epidemii tohoto onemocnění /alt. je zde nebezpečí vzniku
Krajská hygienická stanice …. kraje se sídlem v ….
Ulice …. č. …., PSČ …. Město …. , poštovní adresa …., tel. …. , e-mailová adresa …., ID …., IČ ….
Strana 1 (celkem 2)
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epidemie tohoto onemocnění. K zabránění jejího dalšího šíření je nutno zajistit převoz osob
…. (jakých – specifikovat) …. …. (odkud kam – specifikovat) …. Nezajištěním převozu těchto
osob do určených míst by mohlo dojít k dalšímu šíření nákazy a k ohrožení zdraví širšího
okruhu obyvatel. Proto bylo rozhodnuto o mimořádném opatření dle § 69 odst. 1 písm. i)
zákona o ochraně veřejného zdraví k likvidaci epidemie /alt. nebezpečí vzniku epidemie.
Podle § 94 odst. 4 zákona o ochraně veřejného zdraví je v řízení podle § 82 odst. 2 písm. m)
téhož zákona prvním úkonem vydání rozhodnutí.
Poučení o odvolání:
Podle § 81 odst. 1 a § 83 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
lze se proti tomuto rozhodnutí odvolat do 15-ti dnů ode dne doručení k Ministerstvu
zdravotnictví podáním učiněným u Krajské hygienické stanice ….. se sídlem v …. .
Podle § 69 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví nemá odvolání proti tomuto rozhodnutí
odkladný účinek. Podle citovaného ustanovení jsou osoby povinny se mimořádnému opatření
podřídit ode dne oznámení tohoto rozhodnutí.

otisk úředního razítka
jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby

Krajská hygienická stanice kraje se sídlem v
Ulice č, PSČ Město, poštovní adresa, tel. , e-mailová adresa , ID , IČ
Strana 2 (celkem 2)
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Příloha č. 6/2 k Směrnici pro LKPR 2018

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
….. KRAJE SE SÍDLEM V ….
adresát

Sp. zn.:
Č. j.:
E-mail:
V …. dne ….

Písemné vyhotovení rozhodnutí vyhlášeného ústně
ROZHODNUTÍ
Krajská hygienická stanice …. se sídlem v …. (dále jen „Krajská hygienická stanice“) jako
správní úřad věcně příslušný podle § 70 odst. 2 věty první zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) a místně příslušný podle § 70 odst. 2 věty druhé zákona
č. 258/2000 Sb. rozhodla v řízení podle ú 82 odst. 2 písm. l) zákona č. 258/2000 Sb.,
za použití § 143 zákona č. 500/2004 Sb., takto:
Panu/paní …. nar. …. trvale bytem …. (dále i jen „účastník řízení/účastnice řízení“),
zdržujícímu/zdržující se v době vydání tohoto rozhodnutí ve správním obvodu Krajské
hygienické stanice …. se sídlem v …., onemocnělému/lé infekčním onemocněním …. (podle
přílohy 2 vyhlášky č. 306/2012 Sb.) …., jehož léčení se jmenovaná/jmenovaný v rozporu
s § 71 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. nepodrobil/a, se k tomuto léčení určuje …. vymezení
poskytovatele zdravotních služeb …. Jmenovaný/á je povinen/na zahájit léčbu u určeného
poskytovatele zdravotních služeb dnem ústního oznámení tohoto rozhodnutí, tj. ode dne …. .
Odůvodnění:
Onemocnění …. je podle přílohy č. 2 vyhlášky č. 306/2012 Sb. onemocnění, jehož léčení je
podle § 70 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. povinné. Podle hlášení …. a podle zjištění KHS
…. účastník řízení/účastnice řízení onemocněla tímto onemocněním a poskytovatelem
zdravotních služeb …. jí byla nařízena ústavní izolace. Podle hlášení …. a zjištění
Krajské hygienické stanice …. se sídlem v …. se však účastník řízení/účastnice řízení
povinnému léčení nemoci …. nepodrobil/nepodrobila. V důsledku tohoto počínání účastníka
Krajská hygienická stanice …. kraje se sídlem v ….
Ulice …. č. …., PSČ …. Město …. , poštovní adresa …., tel. …. , e-mailová adresa …., ID …., IČ ….
Strana 1 (celkem 2)
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řízení/účastnice řízení bezprostředně hrozí rozšíření předmětné závažné infekční nemoci.
Bylo proto přistoupení k vyhlášení tohoto rozhodnutí ústně dne …. . Z uvedených důvodů
bylo účastníkovi řízení/účastnici řízení nařízeno podrobit se léčení onemocnění ….
u poskytovatele zdravotních služeb určeného Krajskou hygienickou stanicí, a to …. určený
poskytovatel …. . K tomuto poskytovateli účastník řízení/účastnice řízení nastoupí k léčení
ihned po ústním vyhlášení tohoto rozhodnutí, o kterém bylo vydáno písemné potvrzení
čj. Den ústního vyhlášení je dnem oznámení rozhodnutí. Tímto se podle § 143 odst. 2
správního řádu vydává písemné vyhotovení rozhodnutí, které bylo vyhlášeno ústně.
Podle § 94 odst. 4 zákona o ochraně veřejného zdraví je v řízení podle § 82 odst. 2 písm. l)
téhož zákona prvním úkonem vydání rozhodnutí.
V případě nepodrobení se léčení se pan/paní …. dopustí přestupku podle zákona o ochraně
veřejného zdraví, za který jí hrozí pokuta až 10 000 Kč, pokud nepůjde o trestný čin šíření
nakažlivé lidské nemoci (podle nařízení vlády č. 453/2009 Sb., pokud tam nemoc je uvedena)
Poučení:
Podle § 81 odst. 1 a § 83 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
lze se proti tomuto rozhodnutí odvolat do 15-ti dnů ode dne doručení k Ministerstvu
zdravotnictví podáním učiněným u Krajské hygienické stanice …. se sídlem v …. .
Podle § 70 odst. 2 věty poslední zákona č. 258/2000 Sb. odvolání proti tomuto rozhodnutí
nemá odkladný účinek.

otisk úředního razítka
titul, jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby

_________________________________________________________________________
Strana 2 (celkem 2)
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Příloha č. 6/3 k Směrnici pro LKPR 2018

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
….. KRAJE SE SÍDLEM V ….
adresát

Sp. zn.:
Č. j.:
E-mail:
V …. dne ….

Písemné vyhotovení rozhodnutí vyhlášeného ústně
ROZHODNUTÍ
Krajská hygienická stanice …. kraje se sídlem v …. (dále jen „Krajská hygienická stanice“)
jako správní úřad věcně příslušný podle § 67 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), a místně příslušný podle § 61 odst. 1 písm. d)
téhož zákona, rozhodla v řízení podle ustanovení § 82 odst. odst. 2 písm. l) zákona o ochraně
veřejného zdraví a § 143 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
takto:
V ohnisku nákazy infekčního onemocnění …. (jakého) …. (kde)
se (komu- jméno, příjmení) …. nar. …. , místem trvalého pobytu ….
I. nařizuje podrobit se v době od okamžiku oznámení tohoto rozhodnutí po dobu ….
kalendářních dnů následujících po dni oznámení tohoto rozhodnutí protiepidemickým
opatřením v rozsahu podle ustanovení § 64 písm. a), b), c), d) (vybrat dle situace)/nebo
podle § 64 pokud se žádné z písmen nehodí a vzhledem k tomu, že jde o příkladný výčet
opatření zákona o ochraně veřejného zdraví, a to:
 podrobit se karanténě v …. (kde v místě jeho/jejího pobytu/ ve zdrav. zařízení ….
na adrese…..) /alt. a lékařskému dohledu spočívajícímu ve sledování svého zdravotního
stavu tak, že pokud se u něho v průběhu …. kalendářních dnů následujících po dni
oznámení tohoto rozhodnutí projeví klinické příznaky spočívající v …., je povinen
kontaktovat …. na telefonním čísle …../alt. lékařskému dohledu spočívajícímu
v docházení k praktickému lékaři na vyšetření v termínech …. a podrobit se laboratorním
vyšetřením na přítomnost …. .
Krajská hygienická stanice …. kraje se sídlem v ….
Ulice …. č. …., PSČ …. Město …. , poštovní adresa …., tel. …. , e-mailová adresa …., ID …., IČ ….
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 dodržovat tato omezení ….
 provádět průběžnou ohniskovou dezinfekci ….
 zdržet se činností, které by mohly vést k dalšímu šíření infekčního onemocnění, a to …. .
II. Pro provedení karantény/lékařského dohledu podle výroku I. tohoto rozhodnutí byl
stanoven
……………............. (specifikace poskytovatele zdrav. služeb).
Odůvodnění:
Podle epidemiologického šetření provedeného Krajskou hygienickou stanicí byl/a výše
jmenovaný/á v ohnisku nákazy …. ve styku se zdrojem nákazy a stává se tak osobou
podezřelou z nákazy. V zájmu účinné ochrany proti šíření této nemoci, s cílem zabránit
přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit, je proto
povinen/na podle ustanovení § 64 písm. a), b) c), d) (alt. podle výroku vybrat)/§ 64 zákona
o ochraně veřejného zdraví podrobit se výše stanoveným opatřením, o nichž bylo orgánem
ochrany veřejného zdraví rozhodnuto podle ustanovení § 67 odst. 1 /alt. a 11 – v případě
stanovení poskytovatele zdrav. služeb) zákona o ochraně veřejného zdraví. …. (Je nutné se
vypořádat s tím, proč bylo třeba stanovit poskytovatele zdravotních služeb, pokud tak bylo
učiněno) …. .
Z důvodu naléhavosti situace, …. (je třeba se vypořádat se skutečností „naléhavosti situace“,
za které bylo třeba rozhodnutí vyhlásit ústně) bylo toto rozhodnutí v souladu s ust. § 143
zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) oznámeno shora jmenované/mu ústním vyhlášením dne
…. . O ústním vyhlášení rozhodnutí bylo účastníkovi řízení vydáno na místě dne…. písemné
potvrzení č. j. ….. . Den ústního vyhlášení je dnem oznámení rozhodnutí. Tímto se podle
§ 143 odst. 2 správního řádu vydává písemné vyhotovení rozhodnutí, které bylo vyhlášeno
ústně.
Podle § 94 odst. 4 zákona o ochraně veřejného zdraví je v řízení podle § 82 odst. 2 písm. m)
téhož zákona prvním úkonem vydání rozhodnutí.
Poučení o odvolání:
Podle § 81 odst. 1 a § 83 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
lze se proti tomuto rozhodnutí odvolat do 15-ti dnů ode dne ústního vyhlášení rozhodnutí
k Ministerstvu zdravotnictví podáním učiněným u Krajské hygienické stanice …. kraje
se sídlem v …. . V souladu s ust. § 67 odst. 1, a odst. 11 zákona o ochraně veřejného zdraví
nemá odvolání proti tomuto rozhodnutí odkladný účinek.

otisk úředního razítka
titul, jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby

Krajská hygienická stanice …. kraje se sídlem v ….
Ulice …. č. …., PSČ …. Město …. , poštovní adresa …., tel. …. , e-mailová adresa …., ID …., IČ ….
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Příloha č. 6/4 k Směrnici pro LKPR 2018

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
….. KRAJE SE SÍDLEM V ….
adresát

Sp. zn.:
Č. j.:
E-mail:
V …. dne ….
ROZHODNUTÍ

Krajská hygienická stanice …. se sídlem v …. (dále jen „Krajská hygienická stanice“) jako
správní úřad, který nařídil podle § 82 odst. 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) v souvislosti s nebezpečím vzniku epidemie
…. (čeho) /alt. s epidemií infekčního onemocnění …(jakého) protiepidemické opatření
spočívající v provedení ohniskové dezinfekce na celém zasaženém území/v prostoru ...,
(jakém – přesně vymezit) …. , spočívající v …. …. rozhodla postupem podle § 100f
ve spojení s § 69 odst. 1 písm. e) cit. zákona takto:
Zdravotní ústav se sídlem v …. se stanoví jako poskytovatel zdravotních služeb, který
provede tuto ohniskovou dezinfekci na celém zasaženém území, (jakém – přesně vymezit) ….,
spočívající v …. …. dne /ve dnech ….
Odůvodnění:
Podle zjištění Krajské hygienické stanice se na území/v prostoru…… (jakém, kde specifikace) …… šíří infekční onemocnění …. (jaké) …… K přenosu nákazy …. dochází
……………………………………………………………………………..(jakým způsobem).
S ohledem na počet nemocných osob se jedná již o epidemii tohoto onemocnění /alt. je zde
nebezpečí vzniku epidemie tohoto onemocnění. K zabránění dalšího přenosu je nutno ……
(co – jaká ohnisková DDD - rozsah) …. Neprovedením ohniskové dezinfekce by mohlo dojít
k dalšímu šíření nákazy a k ohrožení zdraví širšího okruhu obyvatel. Proto bylo rozhodnuto
o mimořádném opatření dle § 69 odst. 1 písm. e) zákona o ochraně veřejného zdraví, které
ve smyslu § 69 odst. 1 písm. e) zákona o ochraně veřejného zdraví provede …. Náklady
na provedení této ohniskové desinfekce budou zdravotnímu ústavu podle § 69 odst. 1 písm. e)
zákona o ochraně veřejného zdraví uhrazeny ze státního rozpočtu.

Krajská hygienická stanice …. kraje se sídlem v ….
Ulice …. č. …., PSČ …. Město …. , poštovní adresa …., tel. …. , e-mailová adresa …., ID …., IČ ….
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Poučení o odvolání:
Podle § 81 odst. 1 a § 83 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
lze se proti tomuto rozhodnutí odvolat do 15-ti dnů ode dne doručení k Ministerstvu
zdravotnictví podáním učiněným u Krajské hygienické stanice …. se sídlem v …. .
Podle § 100f zákona o ochraně veřejného zdraví nemá odvolání proti tomuto rozhodnutí
odkladný účinek.

otisk úředního razítka
titul, jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby
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Příloha č. 6/5 k Směrnici pro LKPR 2018

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
….. KRAJE SE SÍDLEM V ….
adresát

Sp. zn.:
Č. j.:
E-mail:
V …. dne ….

Výzva k poskytnutí nezbytné součinnosti při organizování a/nebo provádění ochranných
opatření před zavlečením vysoce nakažlivého infekčního onemocnění
V souladu s § 68 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000
Sb.“), Krajská hygienická stanice …. kraje se sídlem….. vyzývá …. s přesným označením
koho …. k nezbytné součinnosti při organizování a/nebo provádění ochranných opatření před
zavlečením …. uvedení konkrétní nákazy …., které je vysoce nakažlivým infekčním
onemocněním. Vaše součinnost, kterou jste povinni poskytnout, spočívá v …. Vaše
součinnost je v uvedeném rozsahu nezbytná, neboť ….
Neposkytnutím součinnosti ve shora stanoveném rozsahu se vystavujete nebezpečí
uložení pokuty podle § 92n odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. až do výše 100 000 Kč.

otisk úředního razítka
jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby

Krajská hygienická stanice …. kraje se sídlem v ….
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Příloha č. 6/6 k Směrnici pro LKPR 2018

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY
adresát

Sp. zn.:
Č. j.:
E-mail:
V …. dne ….

Výzva k poskytnutí nezbytné součinnosti při organizování a/nebo provádění ochranných
opatření před zavlečením vysoce nakažlivého infekčního onemocnění
V souladu s § 68 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000
Sb.“), Ministerstvo zdravotnictví České republiky vyzývá …. s přesným označením koho ….
k nezbytné součinnosti při organizování a/nebo provádění ochranných opatření před
zavlečením …. uvedení konkrétní nákazy …., které je vysoce nakažlivým infekčním
onemocněním. Vaše součinnost, kterou jste povinni poskytnout, spočívá v …. Vaše
součinnost je v uvedeném rozsahu nezbytná, neboť ….
Neposkytnutím součinnosti ve shora stanoveném rozsahu se vystavujete nebezpečí
uložení pokuty podle § 92n odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. až do výše 100 000 Kč.

otisk úředního razítka
jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby

Ministerstvo zdravotnictví
Ulice …. č. …., PSČ …. Praha …. , poštovní adresa …., tel. …. , e-mailová adresa …., ID …., IČ ….
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Příloha č. 7 k Směrnici pro LKPR 2018
Rozhodovací nástroj pro hodnocení a oznamování událostí, které mohou představovat ohrožení
veřejného zdraví mezinárodního významu
Události zjištěné národním systémem dohledu
Případ výskytu
následujících nemocí je
neobvyklý či
neočekávaný a může
mít vážný dopad na
veřejné zdraví, a proto
by měl být oznámen a,b:
- pravé neštovice,
- dětská obrna,
způsobená divokým
poliovirem,
- chřipkové
onemocnění způsobené
novým podtypem,
- akutní syndrom
dýchacích cest (SARS).

NEBO

Jakákoli událost
s potenciálním
mezinárodním
dopadem na veřejné
zdraví, včetně
událostí, jejichž
příčiny či zdroje
nejsou známy a jež
se týkají jiných
událostí nebo nemocí
než těch, které jsou
vyjmenovány
v políčku nalevo a
v políčku napravo,
povede k použití
algoritmu.

NEBO

Je dopad události na veřejné
zdraví vážný?

Ano

Ne

Je událost neobvyklá nebo neočekávaná?

Je událost neobvyklá nebo
neočekávaná?

Ano

Ne

Ano

Ne

Existuje významné riziko šíření
v mezinárodním měřítku?

Existuje významné riziko šíření
v mezinárodním měřítku?

Ano

Událost týkající se následujících
nemocí povede k použití
algoritmu vždy, protože tyto
nemoci projevily schopnost
způsobit vážný dopad na veřejné
zdraví a rychle se šířit
v mezinárodním měřítku a,b:
- cholera,
- plicní mor,
- žlutá zimnice,
- virové hemoragické horečky
(Ebola, Lassa, Marburg),
- západonilská horečka,
- jiné nemoci národního nebo
regionálního významu, např.
horečka dengue, horečka údolí
Rift a meningokoková
onemocnění.

Ano

Ne

Ne

Existuje významné riziko omezení
mezinárodního cestování nebo obchodu?

Ano
Ne

V tomto stadiu se
neoznamuje. Zhodnotit
znovu, až bude k dispozici
více informací.

PODLE MEZINÁRODNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH PŘEDPISŮ JE TŘEBA UDÁLOST OZNÁMIT
WHO
a

Podle definic případů WHO.

b

Seznam nemocí se používá pouze pro účely MZP 2005.
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PŘÍKLADY PRO UPLATŇOVÁNÍ ROZHODOVACÍHO NÁSTROJE PRO
HODNOCENÍ A OZNAMOVÁNÍ UDÁLOSTÍ, KTERÉ MOHOU PŘEDSTAVOVAT
OHROŽENÍ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ MEZINÁRODNÍHO VÝZNAMU
Příklady uvedené v této příloze nejsou závazné a slouží pouze pro orientaci a pomoc
při výkladu kritérií rozhodovacího nástroje.
Splňuje událost alespoň dvě z následujících kritérií?
I. Je dopad události na veřejné zdraví vážný?
Je počet případů výskytu a/nebo počet úmrtí u tohoto typu události velký
vzhledem k danému místu, času či obyvatelstvu?
2.
Má událost potenciál mít velký dopad na veřejné zdraví?
NÁSLEDUJÍ PŘÍKLADY OKOLNOSTÍ, KTERÉ PŘISPÍVAJÍ K VELKÉMU DOPADU NA VEŘEJNÉ
ZDRAVÍ:

Je dopad události na veřejné zdraví vážný?

1.

 Událost způsobená patogenem s vysokým potenciálem způsobit epidemii
(infekčnost původce, vysoká smrtnost, více cest přenosu nebo zdraví nosiči).
 Známky selhání léčení (nová nebo vznikající odolnost vůči antibiotikům, selhání
očkování, odolnost vůči protilátkám nebo jejich selhání).
 Událost představuje významné riziko pro veřejné zdraví i tehdy, nebyly-li zjištěny
žádné případy u lidí nebo jich bylo zjištěno velmi málo.
 Hlášeny případy výskytu u zdravotnických pracovníků.
 Ohrožené obyvatelstvo je zvláště zranitelné (uprchlíci, nízká úroveň
proočkovanosti, děti, starší lidé, nízká imunita, podvýživa atd.).
 Průvodní faktory, které mohou bránit reakci v oblasti veřejného zdraví nebo
ji zdržet (přírodní katastrofy, ozbrojené konflikty, nepříznivé povětrnostní
podmínky, více ohnisek ve smluvním státě).
 Událost v oblasti s vysokou hustotou obyvatelstva.
 Šíření toxických, infekčních či jinak nebezpečných materiálů, které se mohou
vyskytovat ve volné přírodě či jinak a kontaminovaly či mají potenciál
kontaminovat obyvatelstvo a/nebo velkou zeměpisnou oblast.
3.

Je třeba pomoci z vnějšku pro zjištění a vyšetření současné události, reakci
na
ni a její kontrolu či pro zamezení výskytu nových případů?
NÁSLEDUJÍ PŘÍKLADY SITUACÍ, KDY MŮŽE BÝT POMOCI ZAPOTŘEBÍ:
 Nedostatečné lidské, finanční, materiální nebo technické zdroje – zejména:
- nedostatečné laboratorní či epidemiologické kapacity k vyšetření události
(vybavení, pracovníci, finanční zdroje),
- nedostatečné protilátky, léky a/nebo vakcíny a/nebo ochranné pomůcky,
vybavení pro dekontaminaci nebo podpůrné vybavení pro pokrytí
předpokládaných potřeb,
- dosavadní systém dohledu je pro včasné zjištění nových případů
nevyhovující.
JE DOPAD UDÁLOSTI NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ VÁŽNÝ?
Odpovězte „ano“, pokud jste odpověděli „ano“ na otázky 1, 2 nebo 3 výše.

Je událost neobvyklá nebo
neočekávaná?
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II. Je událost neobvyklá nebo neočekávaná?
4.
Je událost neobvyklá?
NÁSLEDUJÍ PŘÍKLADY NEOBVYKLÝCH UDÁLOSTÍ:
 Událost je způsobena neznámým původcem nebo zdroj, nositel či cesta přenosu
je neobvyklý nebo neznámý.
 Vývoj případů výskytu je vážnější, než se předpokládalo (včetně nemocnosti nebo
úmrtnosti), nebo vykazuje neobvyklé příznaky.
 Samotná událost je pro oblast, roční období či obyvatelstvo neobvyklá.
5.
Je událost neočekávaná z hlediska veřejného zdraví?
NÁSLEDUJÍ PŘÍKLADY NEOČEKÁVANÝCH UDÁLOSTÍ:
 Událost způsobená nemocí/původcem, který již byl(a) ve smluvním státě
vymýcen(a) či zlikvidován(a) nebo nebyl(a) předtím hlášen(a).
JE UDÁLOST NEOBVYKLÁ NEBO NEOČEKÁVANÁ?
Odpovězte „ano“, pokud jste odpověděli „ano“ na otázky 4 nebo 5 výše.

III. Existuje významné riziko šíření v mezinárodním měřítku?

Existuje významné riziko šíření v mezinárodním měřítku?

6.
7.

Existují důkazy o epidemiologické vazbě na podobné události v jiných státech?
Existuje jiný faktor, který by nás měl upozornit na potenciál pohybu původce,
nositele či hostitele přes hranice států?

NÁSLEDUJÍ PŘÍKLADY OKOLNOSTÍ, KTERÉ MOHOU PREDISPONOVAT K ŠÍŘENÍ
V MEZINÁRODNÍM MĚŘÍTKU:
 Tam, kde existují důkazy o šíření v místním měřítku, je indexový případ (nebo jiné
související případy), u něhož v předchozím měsíci došlo k:
- mezinárodnímu cestování (nebo doba rovnající se inkubační době, je-li
patogen známý),
- účasti na mezinárodním setkání (pouť, sportovní akce, konference aj.),
- blízkému kontaktu s osobou cestující mezinárodně nebo vysoce mobilním
obyvatelstvem.
 Událost způsobená kontaminací životního prostředí, u níž je potenciál šíření přes
mezinárodní hranice.
 Událost v oblasti intenzivního mezinárodního provozu s omezenou kapacitou
hygienické kontroly nebo detekce či dekontaminace v životním prostředí.
EXISTUJE VÝZNAMNÉ RIZIKO ŠÍŘENÍ V MEZINÁRODNÍM MĚŘÍTKU?
Odpovězte „ano“, pokud jste odpověděli „ano“ na otázky 6 nebo 7 výše.

Riziko mezinárodních omezení?
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IV. Existuje významné riziko omezení mezinárodního cestování nebo obchodu?
8.
Vedly podobné události v minulosti k omezením mezinárodního obchodu a/nebo
cestování?
9.
Je podezření nebo je známo, že zdrojem je potravina, voda nebo jiné zboží,
které by mohlo být kontaminováno a bylo vyvezeno do jiných států či dovezeno
z jiných států?
10.
Došlo k události v souvislosti s mezinárodním setkáním nebo v oblasti
intenzivního cestovního ruchu?
11.
Způsobila událost to, že úřední osoby ze zahraničí nebo mezinárodní média
žádaly o další informace?
EXISTUJE VÝZNAMNÉ RIZIKO OMEZENÍ MEZINÁRODNÍHO OBCHODU ČI CESTOVÁNÍ?
Odpovězte „ano“, pokud jste odpověděli „ano“ na otázky 8, 9, 10 nebo 11 výše.

Smluvní státy, které odpovědí „ano“ na otázku, zda událost splňuje kterákoli dvě ze čtyř
výše uvedených kritérií (I-IV), uvědomí podle článku 6 Mezinárodních zdravotnických
předpisů WHO.
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Příloha č. 8 k Směrnici pro LKPR 2018
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.
Úvod
Tento dokument poskytuje úředním veterinárním lékařům a dalším zasahujícím složkám IZS
informace týkající se postupu orgánů veterinární správy při nahlášení mimořádné události
vyvolané výskytem vysoce nakažlivé nemoci člověka nebo nákazy zvířat, která je považována
za nebezpečnou, na palubě letadla, kde jsou současně přítomna zvířata v zájmovém chovu.
1. Nahlášení mimořádné události
Letiště Praha, a.s. informuje v souladu s Letištním pohotovostním plánem (LPP) o vzniklé
situaci orgány ochrany veřejného zdraví (OOVZ), které tuto informaci předají Městské
veterinární správě v Praze Státní veterinární správy (dále jen „MěVS SVS“). MěVS Praha pak
neprodleně informuje Ústřední veterinární správu Státní veterinární správy (dále jen „ÚVS
SVS“). Ihned po nahlášení MěVS SVS zjistí:
– jaké podezření se jedná (druh vysoce nakažlivé nemoci/nákazy);
– druhy a počty zvířat v zájmovém chovu na palubě;
– případnou vnímavost na palubě přítomných zvířat k vysoce nakažlivé nemoci/nákaze
a neprodleně informuje ÚVS SVS.
2. Další postup po přistání a odstavení letadla na vymezeném prostoru
(vždy Letiště Praha a.s., pojezdová dráha Papa):
– v případě, že příslušný orgán ochrany veřejného zdraví vydá rozhodnutí o omezení
pohybu cestujících, vztahuje se toto omezení také na zvířata a celní správa (CS)
nevydá zvířata majiteli či fyzické osobě, která za ně zodpovídá;
– bude-li vydáno rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví k zákazu
propuštění cestujících, pak zvířata umístěná v nákladovém prostoru letadla zůstanou
na tomto místě a zvířata, která jsou umístěna v přepravních boxech na palubě letadla,
budou uložena na místě, které je dostatečně vzdáleno od cestujících (např. na toaletách
letadla). Zásadou je, aby byla zvířata důsledně oddělena od cestujících;
– bude-li vydáno rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví k zákazu
propuštění cestujících, pak orgány veterinární správy v případě potřeby nařídí opatření
v souladu s § 17b a v souladu s § 76, odst. 4 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární
péči, v platném znění (dále jen „veterinární zákon“) – viz příloha 8a;
– jakmile bude klimatizace v letadle vypnuta a nákladový prostor nebude nadále
splňovat podmínky na pohodu zvířat, budou zvířata přemístěna provozovatelem letiště
Praha Ruzyně do určených prostor (místnost č. 51 budovy terminálu T4), případně
do stanu určeného k nouzovému ustájení a dekontaminaci malých zvířat, který bude
umístěn v bezprostřední blízkosti letadla. Tento stan je ve vybavení Státní veterinární
správy;
– od zvířat budou odebírány vzorky pouze v případech, kdy se jedná o podezření
na nákazu zvířat, která je považována za nebezpečnou, nebo nemoc přenosnou
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ze zvířat na člověka. Vzorky budou odeslány k vyšetření do státního veterinárního
ústavu (viz příloha 8c);
nebude-li do zhruba 24 hodin od přistání letadla znám původce velmi nebezpečné
nemoci/nákazy, bude v závislosti od podezření rozhodnuto příslušným orgánem
o propuštění zvířat či jejich utracení. V případech podezření na nákazu zvířat, která
je považována za nebezpečnou, nemoc přenosnou ze zvířat na člověka či jinou nákazu,
rozhodne MěVS SVS v souladu s veterinárním zákonem. V ostatních případech, které
neřeší veterinární zákon (vysoce nakažlivé nemoci, k nimž nejsou zvířata vnímavá),
rozhodne o možnosti uvolnění zvířat z prostor letiště orgán ochrany veřejného zdraví.

3. Potvrzení vysoce nakažlivé nemoci člověka /nákazy nebo nemoci přenosné ze zvířat
na člověka
A. Pokud se bude jednat o vysoce nakažlivou nemoc člověka, k níž nejsou přepravovaná
zvířata vnímavá, ale hrozí nebezpečí pasivního přenosu, bude provedena
dekontaminace zvířat a na základě rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví
budou zvířata uvolněna z prostor letiště (pozn. tyto případy neřeší veterinární zákon).
B. Pokud se bude jednat o vysoce nakažlivou nemoc člověka, k níž jsou přepravovaná
zvířata vnímavá, dojde po vyhodnocení nebezpečí k případnému utracení zvířat
na základě vyhlášených mimořádných veterinárních opatření (viz příloha 8b)
a neškodnému odstranění kadáverů.
C. Pokud se bude jednat o nákazu zvířat, která je považována za nebezpečnou, či nemoc
přenosnou ze zvířat na člověka, dojde k utracení zvířat na základě vyhlášených
mimořádných veterinárních opatření (viz příloha 8b) a neškodnému odstranění
kadáverů.
4. Klinické vyšetření zvířat
Vzhledem k tomu, že Státní veterinární správa (dále jen „SVS“) nedisponuje vhodnými
ochrannými prostředky (např. speciální přetlakový ochranný oděv), ani nemá vyškolené
pracovníky pro činnost v těchto oděvech, budou tuto činnost provádět příslušníci Veterinární
služby Armády České republiky (viz příloha 8d). Aktivace zásahové jednotky veterinární
služby AČR (plně vybaveni k zásahu v OOP maximální ochrany je 12 hodin + výjezd
na místo zásahu). Zásahová jednotka AČR je vybavena barely na vodu k napájení
a pro deaktivační techniku. Dodávku vody zajistí HZS.
5. Péče o nouzově ustájená zvířata
Zvířata budou nouzově ustájena v nákladovém prostoru letadla po dobu maximálně
do vypnutí klimatizace letadla. Po vypnutí klimatizace zajistí provozovatel letiště Praha
Ruzyně jejich přemístění do určených prostor (místnost č. 51 budovy terminálu T4), případně
do stanu pro nouzové ustájení a dekontaminaci. Budou mít k dispozici vodu k napájení.
Nebudou krmena ani venčena. Do zhruba 24 hodin musí být rozhodnuto o dalším postupu
(dekontaminace a uvolnění zvířat nebo utracení).
6. Dekontaminace nouzově ustájených zvířat
Dekontaminace nouzově ustájených zvířat bude provedena příslušníky Veterinární služby
Armády České republiky ve vhodných ochranných oděvech (viz příloha 8d). Postup
při dekontaminaci stanovuje Příloha č. 8e.
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7. Umístění zvířat po dekontaminaci
Zvíře bude po provedené dekontaminaci předáno majiteli či fyzické osobě, která
za ně odpovídá.
V případě, že nebude možné předat zvíře majiteli, bude umístěno do útulku (viz příloha 8f).
8. Utrácení a neškodné odstranění utracených (uhynulých) zvířat
Vzhledem k tomu, že v doprovodu majitele jsou letecky přepravována zvířata v zájmovém
chovu v počtech řádově jednotlivé kusy až do pěti, bude provedena injekční euthanasie.
Euthanasii provedou příslušníci Veterinární služby Armády České republiky vybavení
potřebnými ochrannými prostředky.
9. Neškodné odstranění kadáverů
Kadávery utracených (uhynulých) zvířat budou Veterinární službou Armády České republiky
umístěny do nepropustných plastových kontejnerů (viz příloha 8g). Odvoz těchto kadaverů
v kontejnerech bude provádět specializovaná firma v rámci zásahu IZS k neškodnému
odstranění spálením. Seznam spaloven nebezpečných odpadů viz Příloha č. 8h.
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy zajistí podle pokynů HS HMP vyčištění
a dekontaminaci přepravních boxů, v nichž byla umístěna postižená zvířata, vhodným
desinfekčním prostředkem. Specializovaná firma převeze dekontaminované přepravní boxy
k neškodnému odstranění spálením.
Zbytky trusu, moči a další odpady od postižených zvířat budou po promíchání vhodným
desinfekčním prostředkem umístěny do nepropustných nádob (provede zásahová jednotka
veterinární služby AČR) a odstraněny specializovanou firmou ke spálení.
10. Poznámka
Síly a prostředky, jimiž disponuje SVS, jsou podrobně popsány v pohotovostních plánech
SVS.

Seznam příloh:
Příloha 8a – Opatření nařízená MěVS SVS
Příloha 8b – Mimořádná veterinární opatření
Příloha 8c – Státní veterinární ústavy v ČR
Příloha 8d – Dokumentace pro spolupráci se složkami IZS
Příloha 8e – Postup při dekontaminaci malých zvířat
Příloha 8f – Seznam útulků pro umístění zdravých a dekontaminovaných zvířat
Příloha 8g – Nádoba k uložení nebezpečného biologického odpadu
Příloha 8h – Seznam spaloven nebezpečných odpadů
Příloha 8i – Krizové linky na KVS určené pro případ nákazy a mimořádné události
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Příloha č. 8a k Směrnici pro LKPR 2018

Městská veterinární správa v Praze
Státní veterinární správy
Na Kozačce 3, 120 00 Praha 2
č. akce:

Zápis o nařízených opatřeních
Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy (dále jen „MěVS
v Praze“), jako správní orgán příslušný podle § 47 odst. 4 a § 49, odst. 1, písm. g) zákona
č. l66/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární
zákon) v platném znění (dále jen „veterinární zákon“) na základě nahlášení podezření
z výskytu závažné nákazy ........................... ....................... v souladu s § 17b a v souladu
s § 76, odst. 4 veterinárního zákona tímto rozhodnutím

nařizuje subjektu

.......................................................................................................................................................
......... (dále jen „chovatel“ dle § 3, odst. 1, písm. a)) v souladu s § 13, odst. 1, písm. c) bod 3
veterinárního zákona následující opatření:
1. Zvířata přepravovaná leteckou linkou, ve které se vyskytlo podezření na nákazu, musí
být držena odděleně od přepravovaných osob ve vymezeném nákladovém prostoru,
až do uvolnění veterinárním inspektorem,
2. zvířata se až do odvolání nesmí vypouštět z přepravních boxů,
3. pro zvířata musí být zajištěny odpovídající fyzikální podmínky k přežití a to teplota
a přívod vzduchu,
4. chovatel pořídí soupis všech přepravovaných zvířat a průběžně ho aktualizuje o zvířata
uhynulá, nakažená, nebo podezřelá z nakažení,
5. zakazuje se vynášet pomůcky, předměty, materiál nebo látky, které přišli do styku
se zvířaty, a krmiva a živočišní produkty,
6. zvířatům musí být zajištěno podávání vody minimálně 2 x za 24 hodin. Krmení musí
být zajištěno pouze v případě, že opatření budou v platnosti více jak 24 hodin
a to ve frekvenci 1 x za 24 hodin. Krmení provede odpovědná osoba v osobních
ochranných pomůckách odpovídajících povaze nákazy.
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Odůvodnění
Rozhodnutí je vydáno na základě nahlášení podezření z výskytu nákazy
.............................. v průběhu letecké přepravy ........................................................, v souladu
s § 17b veterinárního zákona. MěVS v Praze obdržela dne ....................... v .................. hodin
hlášení o podezření z výskytu nákazy .................................... Inspektor MěVS v Praze provedl
úřední šetření na místě a po zhodnocení závažnosti situace vydal toto opatření.
Poučení jak o závažnosti a povaze nákazy, tak o možnostech šíření a osobní ochraně
byla chovateli podána ústně.
Poučení
Proti tomuto opatření může chovatel podat námitky, a to do zápisu o tomto opatření,
nebo písemně nejpozději do 3 dnů ode dne sepsání zápisu. Podané námitky nemají odkladný
účinek. Podaným námitkám může zcela vyhovět MěVS v Praze; neučiní-li tak, předloží
námitky bez odkladu Ústřední veterinární správě, jejíž rozhodnutí je konečné a doručuje
se povinné osobě. Chovatel je povinen podrobit se opatřením a poskytovat k jejich provedení
nezbytnou součinnost.
MěVS v Praze ukončí opatření uvedená v odstavcích 1 až 6, jestliže podezření
z výskytu nákazy bylo vyloučeno; o ukončení těchto opatření vyhotoví záznam, jehož kopii
předá chovateli, kterého se opatření týkala, nebo postupuje podle § 15 veterinárního zákona,
jestliže byl výskyt nákazy potvrzen.
v Praze dne ............

MVDr. Martin Jánošík
vrchní veterinární inspektor

Obdrží:
Na vědomí:
Převzato (jméno, datum, podpis):
Námitky:
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Příloha č. 8b k Směrnici pro LKPR 2018
Městská veterinární správa v Praze
Státní veterinární správy
Na Kozačce 3, 120 00 Praha 2
Čj. SVS/ .......... /.......... - KVSA

NAŘÍZENÍ č. .../20..

Městské veterinární správy v Praze Státní veterinární správy
Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy, Na Kozačce 3, 120 00 Praha 2
(dále jen MěVS v Praze), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 47 odst. 4
a § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen veterinární
zákon) nařizuje podle § 10 odst. 1 písm. b), § 15 odst. 1, § 46 písm. b) a § 54 veterinárního
zákona tato

mimořádná veterinární opatření

při výskytu a ke zdolání a ochraně před šířením nákazy ..............................................
Čl. 1
Základní ustanovení
MěVS v Praze SVS nařizuje mimořádná veterinární opatření vzhledem k tomu, že na území
její působnosti byl potvrzen laboratorním vyšetřením pozitivní případ výskytu výše zmíněné
nákazy. K výskytu došlo při letecké přepravě, kde v letadle spolu s cestujícími byla
přepravována zvířata.
Čl. 2
Vymezení ohniska a ochranného pásma
Ohniskem nákazy se vymezují prostory letadla, na jehož palubě se nákaza vyskytla,
veškeré budovy a prostory, kde se shromažďují osoby přemístěné z letadla. Geograficky
je střed ohniska určen souřadnicemi ......°.....'........"N, .....°.....'........."E.
Ochranným pásmem nákazy se vymezuje katastr 729710 Ruzyně.
Čl. 3
Ochranná a zdolávací opatření
Letecké společnosti ..................................................., u které se na palubě letadla a letu
vyskytla nákaza, nařizuji:
1. Soupis všech zvířat na palubě letu a evidenci všech uhynulých, nakažených zvířat
a zvířat podezřelých z nakažení.
2. Zákaz přemísťování všech zvířat z a do ohniska.
3. Zákaz přemísťování všech nástrojů, pomůcek a nářadí, které přišly do styku se zvířaty,
bez předchozí dekontaminace.
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4. Povrchovou dekontaminaci všech zvířat, která neprojevují klinické příznaky nemoci.
5. Utracení všech klinicky nemocných zvířat.
6. Neškodné odstranění kadáverů uhynulých, nebo utracených zvířat, krmiv
a živočišných produktů spálením.
7. Dekontaminaci všech nástrojů, pomůcek a nářadí, které přišly do styku se zvířaty.
Čl. 4
Poučení
1. ....................... je nebezpečná ................ nákaza ..............................živočichů. K nákaze
jsou vnímaví především ........................................................... Příznaky nemoci
se projevují u zvířat ................................................
2. Nemocí
se
lidé
mohou
nakazit
zejména
při
.......................................................................... K osobní ochraně lidí je nutné
....................................
K dezinfekci
je
možné
použít
...........................................................................................................
Čl. 5
Závěrečná ustanovení
1. Tato mimořádná veterinární opatření se vyhlašují na dobu do úspěšného zdolání
nákazy.
2. Nařízení nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení. Za den vyhlášení
se považuje den jeho předání individuálně určené právnické osobě – letecké
společnosti
...........................................................................................................................................
3. Porušení povinností vyplývajících z tohoto nařízení bude porušením veterinárního
zákona a bude řešeno sankcí v souladu s tímto zákonem. U fyzických osob lze pro
porušení povinností stanovených nařízením uložit pokutu až do výše 50.000;- Kč.
U fyzických osob podnikajících, nebo právnických osob lze uložit sankci až do výše
2.000.000;- Kč.
4. Toto nařízení může být kdykoliv z nákazových důvodů změněno.
V Praze, dne .....................

Obdrží:
1. Magistrát hl. m. Prahy, Odbor hospodářské správy
2. ÚMČ Praha 6
3. Policie ČR, Správa hl. m. Prahy
4. Komora veterinárních lékařů, MVDr. Novozámská
5. Oddělení pro řešení krizových situací SVS
6. Hygienická stanice hl. m. Prahy
Přílohy:
1. Katastrální mapa ochranného pásma

Doc. MVDr. Antonín Kozák, Ph.D.
ředitel Městské veterinární správy
v Praze Státní veterinární správy
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Příloha č. 8c k Směrnici pro LKPR 2018
A. Státní veterinární správa (SVS)
Spolupracuje s referenční laboratoří (RL) a národní referenční laboratoří (NRL) na podkladě
vyhlášky č. 298/2003 Sb., vyhláška o národních referenčních laboratořích a referenčních
laboratořích. RL předkládají roční zprávy o své činnosti Státní veterinární správě,
NRL Ministerstvu zemědělství a Státní veterinární správě.
B. Výzkumný ústav veterinárního lékařství (VÚVeL)
Sbírka zoopatogenních mikroorganismů (Collection of Animal Pathogenic Microorganisms CAPM) poskytla v letech 2007-2011 k výzkumným a diagnostickým účelům tato biologická
agens: Brucella melitensis (Státní veterinární ústav Olomouc), Clostridium botulinum
(Dyntec, spol. s r.o., Terezín), Francisella tularensis (Státní veterinární ústav Jihlava, Státní
veterinární ústav Olomouc, FVZ UO Hradec Králové, ITACyL - Valladolid, Španělsko), virus
Aujeszkyho choroby - Suid herpesvirus 1 (Státní veterinární ústav Olomouc, IRM - Mitry
Mory, Francie), virus influenzy drůbeže - Avian influenza virus (Chemila, spol. s r.o.,
Hodonín, Clean Cells S.A. - Bouffere, Francie), virus klasického moru prasat - Classical
swine fever virus (Clean Cells S.A. - Bouffere, Francie), virus Newcastelské choroby Newcastle disease virus (Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Chemila, spol. s r.o.,
Hodonín, Mevak a.s. - Nitra, Slovensko, Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů
a léčiv Brno), virus vezikulární stomatitidy - Vesicular stomatitits virus (Clean Cells S.A. Bouffere, Francie).
C. Státní veterinární ústav Jihlava (SVÚ Jihlava)
SVÚ Jihlava má na základě rozhodnutí SÚJB ze dne 15. 3. 2010 povolení k nakládání
s vysoce rizikovými agens a toxiny. Předmětem uděleného povolení je identifikace
a kvantitativní stanovení vysoce rizikových agens a toxinů v potravinách, krmivech
a biologických materiálech. NRL má akreditovány u ČIA všechny používané diagnostické
postupy.
Národní referenční laboratoř pro klasický mor prasat a africký mor prasat
NRL aktivně spolupracuje s referenční laboratoří Evropské unie (CRL) v oblasti identifikace
virových izolátů a aktualizace diagnostických metod. CRL pro Klasický mor prasat (KMP)
Pulawy, Polsko.
NRL má k dispozici standardy poskytnuté CRL.
NRL uchovává soubor izolátů viru KMP z období výskytu nákazy na území ČR.
K tomuto účelu má laboratoř povolení SÚJB pro nakládání s vysoce rizikovými biologickými
agens. NRL nedisponuje kmeny afrického moru prasat (AMP).
Národní referenční laboratoř pro mykotoxiny a další přírodní toxiny, barviva,
antibakteriální (inhibiční) látky a rezidua veterinárních léčiv
Stanovuje reziduální látky, jež jsou dle vyhlášky č. 291/2003 Sb. zařazeny do skupin B1,
B2 písm. a), b), c), e) a f) a B3 písm. d) a e) přílohy č. 1 k této vyhlášce a provádění
konfirmačních analýz. Dále provádí rutinní vyšetřování vzorků živočišných i rostlinných
materiálů na přítomnost mykotoxinů.
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Národní referenční laboratoř pro katarální horečku ovcí
NRL koordinuje diagnostiku katarální horečky ovcí v ostatních úředních laboratořích,
stanovuje postup v případě pozitivních serologických nálezů.
NRL ověřuje používané diagnostické testy a doporučuje jejich použití ostatním laboratořím.
NRL uchovává referenční kmeny viru a pozitivní kontrolní séra pro standardizaci
diagnostických testů.
NRL uchovává izoláty původců, pocházejících z potvrzených případů této nákazy.
D. Státní veterinární ústav Olomouc (SVÚ Olomouc)
SVÚ Olomouc je držitelem „Povolení pro nakládání s vysoce rizikovými biologickými agens
a toxiny“, které vydal SÚJB dne 4. 3. 2011. Povolení platí pro tato biologická agens: Brucella
melitensis, Francisella tularensis, virus Aujeszkyho choroby - Suid herpesvirus 1, virus
Newcastelské choroby, virus vztekliny, trichothecenové toxiny a aflatoxiny.
Národní referenční laboratoř pro brucelózu
NRL spolupracuje s CRL pro brucelózu se sídlem v Paříži ANSES dříve AFSSA;
Udržuje kontakty s NRL států EU (IZS Teramo, VLA Weybridge, PIWet Pulawy, ŠVÚ
Zvolen). NRL má akreditovány u ČIA všechny používané diagnostické postupy.
Národní referenční laboratoř pro chemické prvky v potravinách
Národní referenční laboratoř pro chemické prvky byla jmenována SVS ČR v roce 2002
a Ministerstvem zemědělství ČR v roce 2006 na Státním veterinárním ústavu Olomouc.
Nositelem reference je oddělení cizorodých látek na pracovišti v Kroměříži. Na činnosti NRL
se podílí 3 VŠ odborní pracovníci a 3 laboranti. K hlavním bodům činnosti patří aktivní účast
v monitoringu reziduí cizorodých látek s odpovědností NRL za oblast chemických prvků,
který se provádí v rámci EU. Důležitá je spolupráce s NRL ostatních členských států a hlavně
s EU referenčními laboratořemi (EU-RL) v Římě a v belgickém Geelu.
Národní referenční laboratoř pro koagulázapozitivní stafylokoky
Základní činností NRL je diagnostika bakterií Staphylococcus sp., jejich identifikace,
konfirmace a monitoring antibiotické rezistence. NRL spolupracuje s EU-RL
pro koagulázapozitivní stafylokoky ve Francii (ANSES Maisons-Alfort Laboratory for Food
Safety).
Národní referenční laboratoř pro kampylobaktery
Mezi základní úkoly NRL je organizace a provádění monitoringu kampylobakterů u zvířat
a sledování antibiotické rezistence u izolovaných kmenů. Důležitá je spolupráce NRL
s Lékařskou fakultou UP v Olomouci i řadou infekčních klinik. Významnou částí činnosti
NRL je spolupráce s Evropskou referenční laboratoří pro členské státy EU ve švédské
Uppsale.
Národní referenční laboratoř pro parazity
NRL pro parazity na SVÚ Olomouc, jmenovaná Mze ČR účinností od 1. ledna 2008,
má za cíl sledování smrtelných a život ohrožujících parazitů člověka, zejména Trichinella sp.,
Echinococcus sp., a Anisakis sp.
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Národní referenční laboratoř pro zdraví včel
NRL pro zdraví včel byla na SVÚ Olomouc schválena Ministerstvem zemědělství s účinností
od 1. 2. 2012 a spadá jako NRL ostatních zemí pod EURL pro zdraví včel se sídlem
ve Francii (French Agency for Food, Environmental and Occupational Health and Safety
(ANSES), Sophia Antipolis Laboratory).
Referenční laboratoř pro Aujeszkyho chorobu prasat
Pro Aujeszkyho chorobu prasat není stanovena CRL.
Provádí ověřování citlivosti a specificity komerčně dostupných ELISA souprav pro přímý
průkaz protilátek.
NRL neuchovává izoláty původců příslušné nákazy pocházejících z potvrzených případů této
nákazy.
E. Státní veterinární ústav Praha (SVÚ Praha)
Národní referenční laboratoř pro vzteklinu
Referenční laboratoř pro anthrax,
RL provádí komplexní laboratorní diagnostiku Bacillus antracis kultivačními,
mikroskopickými a sérologickými metodami. Dále provádí PCR detekci B. antracis včetně
sekvenace genomu tohoto patogenu.
Národní referenční laboratoř pro aviární influenzu a Newcastleskou chorobu
Laboratoř provádí komplexní virologickou, sérologickou a molekulární diagnostiku aviární
influenzy a aviárních paramyxovirů. Pracuje v kontrolovaném systému BL3. Koordinuje
a napomáhá činnosti laboratoří v SVÚ Jihlava a v SVÚ Olomouc na úseku validace metod
PCR k průkazu genomu viru aviární influenzy, sleduje činnost laboratoří SVÚ provádějících
kontrolu postvakcinační imunity na Newcastleskou chorobu.
Národní referenční laboratoř pro salmonely
NRL provádí komplexní laboratorní diagnostiku salmonel u zvířat v České republice. NRL
sleduje vývoj metodických postupů a zavádí metody doporučené CRL. NRL uchovává
všechny kmenů izolované a referovaných ostatními pracovišti v rámci národních programů
a programů monitoringu po určenou dobu.
Národní referenční laboratoř pro slintavku a kulhavku a vezikulární choroby zvířat
NRL provádí komplexní laboratorní diagnostiku slintavky a kulhavky (SLAK), vezikulární
choroby prasat (VCHP) a vezikulární stomatitidy, včetně diferenciální diagnostiky. Laboratoř
pracuje v kontrolovaném režimu, který umožňuje in vitro kultivaci virů SLAK a VCHP
pro potřeby sérologické diagnostiky (virus neutralizační test), ale zejména umožňuje provádět
průkaz viru v suspektním materiálu, tzv. ostrou diagnostiku při podezření nebo při vzplanutí
slintavky a kulhavky a vezikulárních chorob.
NRL koordinuje diagnostiku slintavky a kulhavky a vezikulární choroby v SVÚ Jihlava
a SVÚ Olomouc.
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Národní referenční laboratoř pro diagnostiku a epizootologii tuberkulózy
a paratuberkulózy a ostatních mykobakterióz
NRL se zabývá diagnostikou mykobakteriálních infekcí zvířat v České republice
se zaměřením především na původce bovinní tuberkulózy, aviární tuberkulózy,
paratuberkulózy a atypických mykobakterióz. NRL uchovává izoláty původců příslušné
nákazy, pocházejících z potvrzených případů této nákazy NRL mají akreditovány u ČIA
všechny používané diagnostické postupy.
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Příloha č. 8d k Směrnici pro LKPR 2018

Dokumentace pro spolupráci se složkami IZS:
 Dohoda o plánované pomoci na vyžádání mezi ČR, Ministerstvem vnitra – generálním
ředitelstvím HZS ČR a ČR, Státní veterinární správou (č.j.: ŘED/1211/2004,
č.j. PO-1958/IZS-2004), ze dne 12. 7. 2004.
 Směrnice náčelníka GŠ AČR k nasazování sil a prostředků AČR v rámci
a k plnění úkolů PČR (čj. MO 3156/2016-1160 ze dne 12. prosince 2016.).

IZS

 Dohoda o spolupráci mezi ministerstvem obrany ČR /veterinární službou AČR
a Státní veterinární správou ČR ze dne 23.8.2005 (č.j.: 6199-170/2005/Řed).
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Příloha č. 8e k Směrnici pro LKPR 2018
Postup při dekontaminaci – viz příloha pp D. 1.10.
Místo k dekontaminaci musí být pokud možno na vyvýšeném místě chráněno před
zaplavením, před větrem a přímým sluncem, (horko mj. ztěžuje práci osobám pracujícím
v ochranných oblecích).
Dekontaminační koridor se skládá ze tří na sebe navazujících oddělení a je obsazen
až 8 osobami.
1. oddělení – vybaveno dvěma plastovými nádobami (popelnicemi) – 1 osoba
a) zvíře je vyfotografováno, pořízen záznam s popisem zvířete a uvedením místa, kde bylo
nalezeno, zaznamenány identifikační údaje z obojků, přečtení čipů, tetování apod.
b) ze zvířat se odstraní všechny kontaminované předměty - vodítka, obojky, dečky apod.,
které se vhodí do popelnice č. 1.
c) v druhé popelnici jsou připraveny čisté obojky vodítka atd., s unikátním číslem, podle
kterého lze zvíře nalézt a identifikovat.
2. oddělení – vybaveno na zemi nepromokavou plachtou, 2 mělkými nádobami a hadicí
připojenou na zdroj vody a na nádobu se saponátem (jar apod.) – 2 osoby
U malých zvířat by vana měla mít nízké pevné stěny bránící vytékání kontaminované vody
a být tak velká, aby se do ní vešlo zvíře a 2 osoby, (jeden zvíře fixuje, druhý umývá).
Postup: ucpat uši smotkem vaty, vypláchnout oči zvířete fyziologickým roztokem a ošetřit
oční mastí, detergentem pořádně namočit srst a převést do druhého bazénu, tam pečlivě
opláchnout čistou vodou, vyndat tampóny z uší. Celá procedura by u jednoho zvířete neměla
trvat déle než 3 minuty, v případě silného znečištění je třeba celý proces opakovat popř. srst
ostříhat. Kontaminovaná voda se po každém zvířeti zcela vypustí do nepropustné jímky,
odkud je pak likvidována.
3. oddělení – vybaveno stejně jako oddělení č. 2., 2 osoby
místo saponátu se zde použije dezinfekční roztok. Viz příloha pp. č ……………(např. 4 %
chlorhexidin, 0,1 – 2% sloučeniny kvarterních amoniových solí, Jodofory, 70% alkohol, ) Dezinfekční roztok musí být kompatibilní s použitým detergentem (saponátem) účinek kation
a anion aktivních přípravků se navzájem ruší.
Poté zvíře převezme pomocník, 1 osoba, který ho vysuší a převede z kontaminované zóny
do čisté - k veterinárnímu týmu k vyšetření případně ošetření – 2 osoby.
Počítá-li se s delším pobytem zvířete v evakuačním centru (od 3 do 7 dnů) je vhodné provést
vakcinaci. U psů kombinovanou vakcínou proti psince, parvoviróze, hepatitidě, parainfluenze
a psincovému kašli, u koček proti rinotracheitidě, kaliciviróze a panleukopenii. Je vhodné
všechna zvířata ošetřit antiparazitiky a podle nákazové situace naočkovat proti vzteklině.
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1. AKU strojek s baterií OSTER

2. stříhací stůl – skládací

3. Mřížová klec z oceli

Částka 2

Strana 129

4. Lavážní vana

5. Plastový sud na nebezpečné kapaliny 220 l

Částka 2
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Příloha č. 8f k Směrnici pro LKPR 2018

Seznam útulků pro umístění zdravých a dekontaminovaných zvířat:
Kočky:
Útulek pro opuštěná zvířata Dolní Měcholupy
Dolnoměcholupská 58/27, Praha 10
Psi:
Útulek pro opuštěná zvířata Trója
V Zámcích 56, Praha 8 – Trója
Aktualizaci a doplňování údajů provádí MěVS V Praze
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Příloha č. 8g k Směrnici pro LKPR 2018
NÁDOBA K ULOŽENÍ NEBEZPEČNÉHO BIOLOGICKÉHO ODPADU OBJEM 60 L

Parametr

Hodnota

Objem

60 litrů

Délka

400 mm

Šířka

335 mm

Výška

640 mm

UN

1H2/Y30/S/

Klinik boxy o objemu 60 litrů, vyrobené z polypropylenu, jsou ideálním obalem
pro shromáždění a likvidaci jak nebezpečného zdravotnického odpadu, nebezpečných
odpadních látek produkovaných různými průmyslovými odvětvími, tak i pro likvidaci skládek
nebezpečných odpadů a chemikálií.
Bezezbytkové spálení mediboxů spolu s nebezpečným obsahem zaručuje minimální zátěž
pro životní prostředí. Jejich hranatý tvar umožňuje, oproti podobným obalům s kulatým
průřezem, podstatně lepší využití skladovacího prostoru při ukládání naplněných obalů
a kónický tvar umožňuje optimální využití ložného prostoru při přepravě prázdných obalů.
Konstrukce uzavírání a použitý materiál zaručují bezpečnou manipulaci s naplněnými
a předpisově uzavřenými obaly.
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Příloha č. 8h k Směrnici pro LKPR 2018

Kraj: Hl. m. Praha
Katastr: Dolní Měcholupy
Provozovatel: Zentiva, k. s.
IČ provozovatele: 49240030
Technický název zařízení:
Spalovna nebezpečných odpadů
Adresa provozovny:
U Kabelovny 130,
102 37 Praha 10 – Dolní Měcholupy
Provoz od r. 1995
Kapacita (t.r-1): 1 000
GPS: 50°3'41.575"N, 14°32'47.246"E
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Kraj: Hl. m. Praha
Katastr: Motol
Provozovatel: SITA CZ, a.s.
IČ provozovatele: 25638955
Technický název zařízení:
Spalovna nebezpečných odpadů
Adresa provozovny:
Fakultní nemocnice v Motole,
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Provoz od r. 1992
Kapacita (t.r-1): 2 940GPS:
50°4'16.976"N, 14°20'31.42"E

Příloha č. 8i k Směrnici pro LKPR 2018
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Příloha č. 8i k Směrnici pro LKPR 2018

Krizové linky na KVS určené pro případ nákazy a mimořádné události
MěVS Hlavní město Praha

720 995 214

KVS pro Středočeský kraj

720 995 204

KVS pro Jihočeský kraj

720 995 212

KVS pro Plzeňský kraj

720 995 205

KVS pro Karlovarský kraj

720 995 208

KVS pro Ústecký kraj

720 995 202

KVS pro Liberecký kraj

720 995 207

KVS pro Královéhradecký kraj

720 995 210

KVS pro Pardubický kraj

773 851 053

KVS pro kraj Vysočina

720 995 209

KVS pro Jihomoravský kraj

720 995 213

KVS pro Olomoucký kraj

720 995 206

KVS pro Zlínský kraj

720 995 201

KVS pro Moravskoslezský kraj

720 995 203

