
B E Z P E Č N O S T N Í   R A D A   S T Á T U 
 
Příloha k usnesení  
Bezpečnostní rady státu 
ze dne 3. dubna 2007 č. 9 

 
 
 

HARMONOGRAM 
 

realizace opatření   Koncepce krizové připravenosti zdravotnictví v České republice se 
stanovením odpovědnosti za plnění jednotlivých úkolů 

 
1. Zpracování návrhů nezbytných změn v platných právních předpisech krizové legislativy 

ve spojení s plněním úkolů usnesení vlády ze dne 21. září 2005 č. 1214 k optimalizaci 
současného bezpečnostního systému České republiky.  

Provede:  ministr zdravotnictví ve spolupráci 
s ministrem vnitra a informatiky  

      Termín:    do 30. 9. 2007 
 
2. Vypracování koncepce podpory činnosti dobrovolnických záchranářských organizací a  

zdravotní výchovy obyvatelstva se zahrnutím do osnov základních a středních škol.  
Provede:  ministr zdravotnictví ve spolupráci 

s ministrem vnitra a informatiky a ministryní 
školství, mládeže a tělovýchovy  

     Termín:    do 30. 9. 2007 
 
3. Zpracování návrhu realizace Koncepce krizové připravenosti zdravotnictví v České 

republice v nezbytné  mezirezortní součinnosti pro další řešení cestou Výboru pro 
civilní nouzové plánování a Výboru pro obranné plánování.  

Provede:   ministr zdravotnictví   
      Termín:    do 31. 12. 2007 
 
4. Vypracování rezortních metodických pokynů pro sjednocení havarijního a krizového 

plánování.  
Provede:  ministr zdravotnictví ve spolupráci 

s ministrem vnitra a informatiky 
      Termín:    do 31. 12. 2007 
  
5. Vytvoření metodiky pro zpracování periodických zpráv o stavu krizové připravenosti 

zdravotnictví, jako podkladu pro jednotlivé zprávy o stavu zajištění bezpečnosti České 
republiky, poprvé v termínu stanoveném novelizovanou Bezpečnostní strategií České 
republiky. 

Provede:  ministr zdravotnictví ve spolupráci 
s ministrem vnitra a informatiky a ministryní 
obrany 

     Termín:    do 31. 12. 2007 
 
 



6. Vypracování rezortní koncepce hospodářských opatření pro krizové stavy se 
stanovením pravidel pro vytváření soustavy zařízení kritické infrastruktury 
zdravotnictví a programem zajištění účelné výstavby, údržby, financování a ochrany 
funkčnosti kritické infrastruktury systému zdravotnictví s výhledem na roky 2009 až 
2012. 

Provede:   ministr zdravotnictví  
      Termín:    do 30. 6. 2008 
 
7. Vytvoření metodiky tvorby a návrhů právně závazných standardů nesnižitelné úrovně 

připravenosti zdravotnických zařízení k poskytování zdravotní péče v každém ze tří 
základních stupňů připravenosti.  

Provede:  ministr zdravotnictví ve spolupráci 
s ministryní obrany 

      Termín:    do 31. 12. 2009 


