
 

SENÁT 

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

13. FUNKČNÍ OBDOBÍ 

151. 

USNESENÍ SENÁTU 

ze 7. schůze, konané dne 18. března 2021 

 

k balíčku k Evropské zdravotní unii 

 

Senátní tisk č. N 2/13 - návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o posílení úlohy 

Evropské agentury pro léčivé přípravky v rámci připravenosti na krize a jejich řešení, pokud 

se týče léčivých přípravků a zdravotnických prostředků 

 

Senátní tisk č. N 3/13 -  návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění 

nařízení (ES) č. 851/2004 o zřízení Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí 

 

Senátní tisk č. N 4/13 -  návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vážných 

přeshraničních zdravotních hrozbách, kterým se zrušuje rozhodnutí 1082/2013/EU 

 

Senátní tisk č. N 5/13 -  sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 

hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Vytvoření Evropské zdravotní unie: 

posílení odolnosti EU vůči přeshraničním zdravotním hrozbám 

 

Senát  

 

I. 

 

1. bere na vědomí představení balíčku návrhů k vytvoření Evropské zdravotní unie, 

jejímž cílem je aktualizace a doplnění legislativního rámce pro zlepšení koordinace 

reakce na úrovni EU, pokud se týče zdravotních krizí, a k podpoře včasného 

rozhodování založeného na důkazech a informovanosti o situaci v reálném čase; 

 

2. podporuje 

v tomto ohledu zejména opatření, která povedou: 

- k zavedení systému pro zjišťování a řešení nedostatku klíčových léčivých přípravků 

a urychlení poskytování vědeckého poradenství ze strany Evropské agentury 

pro léčivé přípravky (EMA), s čímž souvisí zajištění včasného rozvoje kvalitních, 

bezpečných a účinných léčivých přípravků klíčových pro zvládnutí mimořádné 

situace v oblasti zdraví,  
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- ke zlepšení doporučení a mechanismu posouzení rizik ze strany Evropského 

střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) na základě přesnějších 

a aktuálnějších údajů, 

- k rozvoji technologií pro sdílení dat a informací s významem pro zvládnutí 

zdravotní krize; 

 

3. zdůrazňuje nicméně, že dotčené návrhy nařízení zakládají dlouhodobé změny ve 

fungování EMA a ECDC a ve spolupráci s pověřenými vnitrostátními orgány, které 

budou platné i po ukončení období pandemie; 

 

4. je proto přesvědčen, že takto komplexní balíček návrhů, který rozšiřuje stávající 

mandát EMA, posiluje mandát ECDC a zavádí zásadní změny v kompetencích a nové 

povinnosti pro členské státy, měl být představen spolu s hodnocením dopadů; 

 

5. domnívá se, že neexistence hodnocení dopadů prodlouží legislativní proces, neboť 

bude zapotřebí vyjasnit řadu problematických oblastí, např. duplicit činností s ohledem 

na podávání zpráv či překryvy kompetencí, kterým se v případě zpracování hodnocení 

dopadů mohlo předejít; 

 

6. upozorňuje, že není zcela jasné, jakým způsobem posílení mandátu Výboru pro 

zdravotní bezpečnost (HSC) k prosazování koordinované reakce na úrovni EU zasáhne 

do spolupráce členských států v rámci mechanismu IPCR (opatření pro integrovanou 

politickou reakci EU na krize); 

 

7. lituje, že spolu s balíčkem návrhů na zřízení Evropské zdravotní unie nebyl představen 

návrh na zřízení Orgánu EU pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti 

zdraví (HERA), který Komise zmiňuje v doprovodném sdělení a který plánuje 

představit na konci roku 2021, neboť v současnosti není zřejmé, jakým způsobem 

HERA zapadne do struktury nově upraveného fungování agentur a jak doplní jejich 

činnost; 

 

II. 

 

1. žádá vládu, aby Senát informovala o tom, jakým způsobem zohlednila toto usnesení, 

a o dalším vývoji projednávání, a to do 30. června 2021; 

 

2. pověřuje předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil Evropské komisi. 
 

 
 
 

Miloš Vystrčil  v. r. 

předseda Senátu 

 

 

 

 

Josef Bazala  v. r. 

ověřovatel Senátu 
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