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USNESENÍ 
 

BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU 
ze dne 28. února 2006  č. 128 

 
k Informaci o připravenosti České republiky na řešení problematiky ptačí chřipky 

 

B e z p e č n o s t n í   r a d a   s t á t u   
 

I. b e r e   n a    v ě d o m í   Informaci o připravenosti České republiky na 
řešení problematiky ptačí chřipky, uvedenou v části III materiálu čj. 04790/06, 
s úpravami podle připomínek ze schůze Bezpečnostní rady státu (dále jen „BRS“); 

 

II.  u k l á d á   

  1. ministru zemědělství, ministru vnitra a ministru obrany zajistit 
v souladu se zákonem č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, zákonem č. 239/2000 Sb., o 
integrovaném záchranném systému, zákonem č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách 
České republiky, a zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, součinnost při 
nasazení sil a prostředků k likvidaci možného ohniska H5N1 v drůbežích chovech 
nebo u volně žijících ptáků, 

  2. ministru zemědělství do odvolání monitorovat epizootologickou 
situaci výskytu viru chřipky kmene H5N1 u volně žijícího ptactva a drůbeže na území 
České republiky a bezodkladně informovat o zásadních změnách této situace BRS a 
vládu ČR, 

  3. předsedovi Správy státních hmotných rezerv ve spolupráci s ministrem 
zdravotnictví v souladu se zákonem č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro 
krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, nakoupit do státních 
hmotných rezerv, skladovat a při nepoužití zajistit po ukončení exspirační doby 
likvidaci 

 a) 10 000 ks filtračních polomasek proti částicím ČSN EN 149:2001 FFF 3,  
10 000 ks prachotěsných brýlí a 10 000 ks jednorázových prachotěsných oděvů ČSN 
EN 139 82, 



 b) 800 000 balení antivirotika, kterými bude  posílena stávající rezerva 
Ministerstva zdravotnictví pro případ vzniku  pandemie chřipky vyvolané novou 
variantou viru chřipky, 

 
  4. ministru zdravotnictví ve spolupráci s předsedou Správy státních 

hmotných rezerv zpracovat plán využití a optimálního postupu obnovy skladových 
zásob antivirotik pro případ vzniku pandemie chřipky v rezervě Ministerstva 
zdravotnictví,  
 
  5. ministru zdravotnictví a ministru zemědělství zabezpečit v rámci své 
působnosti neprodlené informování hejtmanů krajů a primátora hlavního města Prahy 
o přijímaných opatřeních a požadované součinnosti v souvislosti s řešením 
problematiky ptačí chřipky, 
 
  6. ministru vnitra ve spolupráci s ústředním ředitelem Státní veterinární 
správy České republiky a s hlavním hygienikem České republiky zpracovat informaci 
pro veřejnost ke způsobu chování v případě nálezu uhynulého ptactva a zajistit její 
distribuci do 31.března 2006, 
 
  7. místopředsedovi vlády a ministru dopravy zajistit zveřejnění 
informačního materiálu o ptačí chřipce, zpracovaného Ministerstvem zdravotnictví,  na 
všech mezinárodních letištích v České republice, 
 
  8. ministru zdravotnictví ve spolupráci s ministrem zahraničních věcí 
zohlednit při aktualizaci Národního pandemického plánu zajištění bezpečnosti 
zastupitelských úřadů České republiky při vzniku pandemie ptačí chřipky, v souladu se 
Zásadami spolupráce státních orgánů při ohrožení práv a zájmů České republiky a 
jejich občanů v případě zhoršení bezpečnostní situace v zahraničí nebo v případě 
mimořádné události v zahraničí, schválenými usnesením BRS ze dne 8. listopadu 2005 
č. 86, 
 
  9. ministru zdravotnictví a 1. místopředsedovi vlády a ministru financí 
předložit na schůzi vlády České republiky dne 15. března 2006 
 

a) materiál podle bodu I tohoto usnesení včetně návrhu na zajištění finančních 
prostředků pro nákup antivirotik a osobních ochranných pomůcek v celkové výši  
405,5 mil. Kč, s doporučením BRS, 

 
b) návrh na řešení způsobu zajištění pandemické vakcíny, včetně financování,

  
10. předsedovi vlády a předsedovi BRS seznámit s tímto usnesením 

hejtmany krajů a primátora hlavního města Prahy. 
 

 

 

 



Provedou: 
 
předseda vlády a předseda BRS, 
1. místopředseda vlády a ministr financí, 
místopředseda vlády a ministr dopravy, 
ministr zdravotnictví, 
ministr zemědělství, 
ministr vnitra, 
ministr obrany, 
ministr zahraničních věcí, 
předseda Správy státních hmotných rezerv, 
ústřední ředitel Státní veterinární správy České republiky, 
hlavní hygienik České republiky  
 
Na vědomí: 
hejtmani krajů a primátor hlavního města Prahy 
 
 
 

Předseda vlády 
a předseda Bezpečnostní rady státu 

Ing. Jiří  P a r o u b e k, v. r.  
 


