
Předkládá: …….. 

Kontrola plnění usnesení Poslanecké sněmovny č. 1162 ze dne 4. června 2020 k vyhodnocení              
průběhu první vlny pandemie koronaviru na území České republiky a opatření k zamezení             
druhé vlně šíření nákazy koronaviru v České republice 

 

Návrhy usnesení 

 

A. Úvodní usnesení 

Poslanecká sněmovna vyjadřuje poděkování všem lékařům, zdravotním sestrám, dalším         
nelékařským pracovníkům, medikům, pracovníkům v sociálních službách a všem dalším lidem a            
organizacím, které se podílí na řešení současné krizové situace spojené s pandemií koronaviru na              
území České republiky a na zajišťování péče o obyvatelstvo. 

 

B. Kontrola plnění usnesení Poslanecké sněmovny č. 1162 ze dne 4. června 2020 k vyhodnocení               
průběhu první vlny pandemie koronaviru na území České republiky 

Poslanecká sněmovna konstatuje, že: 

1. Ústřední epidemiologická komise od 15. května 2020 nezasedala, v důsledku čehož nebylo            
naplněno usnesení Poslanecké sněmovny, podle nějž měla jednání a další aktivity Ústřední            
epidemiologické komise probíhat na pravidelné bázi, a proto znovu žádá vládu, aby aktivity             
Ústřední epidemiologické komise probíhaly na pravidelné bázi, 

2. vláda České republiky nepředložila Poslanecké sněmovně prostřednictvím předsedy vlády         
během tři měsíců informaci o zvolených řešeních a přípravě na možný příchod další vlny              
pandemie koronaviru, v důsledku čehož nebylo naplněno usnesení Poslanecké sněmovny,          
podle něhož měl předseda vlády předložit informaci Poslanecké sněmovně nejpozději dne 4.            
září 2020, a proto znovu žádá vládu, aby jí neprodleně předložila informace o zvolených              
řešeních a přípravě na možný příchod další vlny pandemie koronaviru v České republice, 

3. vláda částečně naplnila usnesení Poslanecké sněmovny k tomu, aby byl představen semafor            
pandemických stupňů pohotovosti, současně stále nejsou představeny jasné a předvídatelné          
kroky spojené s jednotlivými stupni, 

4. vláda nenaplnila usnesení Poslanecké sněmovny, aby poskytovala veřejnosti informace v          
pravidelných a předem daných intervalech, srozumitelně a věcně, v adekvátním množství a            
systémově pro všechny dotčené skupiny veřejnosti, a proto žádá vládu, aby neprodleně            
vypracovala a implementovala strategii krizové komunikace tak, aby informace o          
mimořádných opatřeních prezentovala komunikačně kompetentní osoba v pravidelných a         
předem stanovených termínech, což přispěje k lepší informovanosti obyvatelstva a tak i            
důslednějšímu dodržování opatření proti šíření nemoci COVID-19, 

5. Ministerstvo zdravotnictví neodpovědělo na připomínky poslanců zaslané 13. 8. 2020 a           
následně přednesené na výboru pro zdravotnictví dne 19. 8. 2020 v zákonné lhůtě 30 dnů,               
čímž nenaplnilo usnesení Poslanecké sněmovny, aby poslancům byly poskytovány informace          
podle platných zákonů a ve vymezených termínech, a proto Poslanecká sněmovna při vědomí             
vytíženosti i náročnosti akutní agendy ministerstva opakovaně apeluje na dodržování          
zákonných povinností vlády, 

6. vláda zveřejnila draft Národní strategie testování nemoci COVID-19, který poskytla          
veřejnosti k připomínkování, čímž částečně naplnila usnesení Poslanecké sněmovny k tomu,           
aby představila Poslanecké sněmovně strategii testování v případě druhé vlny epidemie           
koronaviru, nicméně nedošlo k finalizaci tohoto dokumentu ve schváleném termínu do 30.            
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června 2020, a proto žádá vládu, aby finalizaci Národní strategie testování nemoci COVID-19             
neprodleně zajistila. 

7. vláda představila veřejnosti novou aplikaci eRouška 2.0 a avizovala zvýšené úsilí o její šíření              
mezi obyvatelstvo, čímž částečně naplnila usnesení Poslanecké sněmovny k dopracování          
konceptu chytré karantény a představení Poslanecké sněmovně do 30. června 2020, 

8. vláda zřídila portál nadalku.msmt.cz, čímž naplňuje usnesení Poslanecké sněmovny o          
zpracování a zveřejnění plánu komplexní podpory pro distanční výuku na školách, 

9. vláda připravila a zveřejnila manuál k provozu škol a školských zařízení ve školním roce              
2020/2021 vzhledem ke COVID-19, čímž naplnila usnesení Poslanecké sněmovny k tomu,           
aby připravila a zveřejnila plány a scénáře, jak budou fungovat školy v případě možného              
dalšího epidemiologického ohrožení, 

10. vláda nepřipravila strategii podpory e-knih ve veřejných knihovnách, v důsledku čehož           
nebylo naplněno usnesení Poslanecké sněmovny k přípravě strategie podpory e-knih ve           
veřejných knihovnách zohledňující novou situaci, a proto opakovaně žádá vládu, aby strategii            
podpory e-knih ve veřejných knihovnách připravila. 

____________ 

Rekapitulace: 

splněno: 2/11, částečně naplněno: 3/11, nesplněno:  5/11, dosud před termínem: 1/11. 

 

C. Opatření k zamezení druhé vlně šíření nákazy koronaviru v České republice 

Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby:  

1. zajistila dostatečný počet záložních odběrových míst, pracovníků call center, hygieniků a           
laborantů, aby byla Česká republika připravena na rostoucí trend nákazy COVID-19,  

2. usilovala o zvýšení počtu testů na onemocnění COVID-19 tak, aby podíl pozitivních testů v              
souladu s doporučení Světové zdravotnické organizace ze dne 30. 3. douhodobě           
nepřekračoval hladinu 5 %, protože současná míra pozitivních testů přes 10 % indikuje             
nedostatečné testovací kapacity, 

3. zveřejnila na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví aktuální informace o         
současné a plánované testovací kapacitě a čekací době všech odběrových míst, aby bylo             
využití sítě odběrových míst optimální a maximálně zkrácena doba odběru, 

4. informovala Poslaneckou sněmovnu o kvalifikovaném odhadu maximální denní testovací         
kapacity při různých scénářích dalšího vývoje šíření nákazy, 

5. poskytla veřejnosti statistické informace podle jednotlivých krajských hygienických stanic na          
týdenní bázi o následujících údajích týkajících se nemoci COVID-19: 

a. doba mezi zjištěním důvodů pro nařízení karantény (z trasování nakaženého) a dnem,            
kdy došlo k rizikovému kontaktu osoby v karanténě s nakaženým, 

b. doba mezi zjištěním důvodů pro nařízení karantény a průkazným informováním          
osoby, které se má karanténa nařizovat, 

c. doba mezi průkazným informováním osoby, které se má karanténa nařizovat, a           
provedením testu této osoby, 

d. doba mezi provedením testu této osoby a jejím informováním o výsledku testu.  
6. neprodleně aktivovala Ústřední krizový štáb k účinnému řešení krizové situace související s            

nárůstem počtu nakažených nemocí COVID-19, 
7. informovala Poslaneckou sněmovnu o podkladech a odborných důvodech, na základě kterých           

byla změněna pravidla pro nařízení karantény při kontaktu osob chráněných rouškami či            
ústenkami, a o dopadu této změny na míru rizika a bezpečnost obyvatel, zejména u starších               
osob, pro které je nemoc COVID-19 rizikovější, 
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8. vypracovala a implementovala metodiku odběrových míst tak, aby byla co nejvíce snížena            
možnost nákazy, a to jak u testovaných osob, tak u pracovníků odběrových center; součástí              
této metodiky musí být využití informačních a komunikačních technologií tak, aby nebylo            
nutné od každé testované osoby získávat kontaktní informace na místě, umožnění platby            
online a sjednocení webových stránek odběrových míst s využitím jednotného registračního           
formuláře, 

9. zajistila provedení další prevalenční studie kolektivní imunity vůči onemocnění COVID-19          
(poslední proběhla v květnu) a poskytnutí kvalitních datových výstupů umožňující další           
analýzu aspoň pro širokou odbornou veřejnost. 
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