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PREAMBULE ÚSTAVY ČESKÉ REPUBLIKY

My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, v čase

obnovy samostatného českého státu, věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí

Koruny české i státnosti československé, odhodláni budovat, chránit a rozvíjet

Českou republiku v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody jako vlast

rovnoprávných, svobodných občanů, kteří jsou si vědomi svých povinností

vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku, jako svobodný a demokratický

stát, založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti, jako součást

rodiny evropských a světových demokracií, odhodláni společně střežit a

rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní

bohatství, odhodláni řídit se všemi osvědčenými principy právního státu, prostřednictvím

svých svobodně zvolených zástupců přijímáme tuto Ústavu České republiky

Čl.3     Součástí ústavního pořádku  České  republiky  je 
Listina základních práv a svobod. 



-► LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD 

Čl.31: Každý  má právo  na ochranu  zdraví. Občané  mají na  základě veřejného  

pojištění  právo  na  bezplatnou  zdravotní  péči a na zdravotní pomůcky
za podmínek, které stanoví zákon. 

… zdraví ???

WHO: „stav fyzické, psychické, sociální a estetické pohody". 

=> Světová deklarace zdraví: „… výsada nejvyšší dosažitelné úrovně 

zdraví je jedním ze základních práv každého lidského jedince“

=> zákon č. 258/2000 Sb.
„Veřejným zdravím je zdravotní stav obyvatelstva … určován   

souhrnem přírodních, životních a pracovních podmínek a způsobem života“.

 ústavní zákon o bezpečnosti ČR 110/1998 Sb.   
 Čl.1 … ochrana životů,  zdraví … je základní povinností státu

 Čl.3 (1)  Bezpečnost ČR zajišťují   … , záchranné sbory ... -> ZZS

(2) Státní   orgány,   orgány   územních   samosprávných   celků a  

právnické a fyzické osoby jsou povinny se podílet na zajišťování 

bezpečnosti České republiky ... v rozsahu dle zákona  

► připravenost zdravotnictví … jen o zdraví ?



► připravenost zdravotnictví… o co jde ?

o dosažení stavu, kterému říkáme:

KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST (ZDRAVOTNICTVÍ)

 STAV SCHOPNOSTI S Y S T É M U

 orgány veřejné správy
 poskytovatelů zdravotních služeb
 orgánů a zařízení ochrany veřejného zdraví           
 výrobců a dodavatelů léčiv a zdravotnických prostředků

zajistit nezbytnou zdravotní péči obyvatelstvu                   
za mimořádných situací 
podle připravených scénářů a schválených postupů 
odborně způsobilými pracovníky 

při vnitřní i vnější operabilnosti systému    

-> materiál k usnesení BRS č. 9/3.4.2007
-> Koncepce krizové připravenosti ČR

-> krizový management je cesta, prostředek, nástroj, ..
-> krizová připravenost je cíl -> směr cesty

 podíl na zajištění bezpečnosti státu   v ochraně obyvatelstva 
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0      permanentní ochrana zdrojů zdraví …
budování ZDRAVOTNÍ ODOLNOSTI POPULACE

-----------------------------------------------
I okamžitá reakce na mimořádnou událost

II zdravotní služby při civilních krizích

III zdravotní služby za krizí vojenských

 Národní strategie ochrany a podpory zdraví „Zdraví 2020“

 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem      

do roku 2030 -> havarijní a traumatologické plánování

 Krizové plánování -> ochrana kritické infrastruktury

 Koncepce obrany a Koncepce OPSÚ 

a další ... 

http://databaze-strategie.cz -> aktuálně 1030 dokumentů

► připravenost zdravotnictví… strategie



► usnesení BRS - harmonogram 7 prvotních úkolů

5. Metodika pro zpracování periodických zpráv o stavu krizové   
připravenosti zdravotnictví 

 hodnocení kvality* => ukazatele, kritéria  objektivita

-> opuštěno => chybí zásadní opora pro objektivní hodnocení,                     

dílčí informace v jiných dokumentech

6. Rezortní koncepce HOPKS s pravidly pro zajištění účelné 
výstavby, údržby, financování a ochrany funkčnosti kritické 
infrastruktury systému zdravotnictví

 vybudování funkční základny a záloh systému 
-> opuštěno => zdravotní služby mimo KI, zrušeno ZZKS, …

7. Metodika právně závazných standardů nesnižitelné úrovně 
připravenosti zdravotnických zařízení v každém ze tří 
základních stupňů připravenosti

 právní zakotvení povinnosti  
-> opuštěno => chybí zásadní opora pro personální a věcné řešení

* Kvalita procesu řízení -> systém řízení poskytovatele je uspořádán tak, že splňuje požadavky normy a 
existuje záruka stálosti kvality jeho služeb

► připravenost zdravotnictví… jak hodnotit



a nakonec špetka souvisejících moudrostí 

 Nové lži se poslouchají lépe než staré pravdy
Anton Pavlovič Čechov

 Kde chybí elementární pořádek, vzrůstá 
nepořádek, chaos, nastává rozvrat i zánik.

T. G. Masaryk

 Ať se nám to líbí či nikoli, o zdravotnictví 
rozhodují a budou rozhodovat politici. 

MUDr. Milan Kubek

 Veslovat usilovněji nepomáhá, 
když loď pluje špatným směrem.

Ohmae Kenichi
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„krizařina“ ?
- zapomeňte
na růžové brýle


