
 

Návrh usnesení na jednání PSP dne 30.10.2020 
 
A) Opatření ve zdravotnictví 
 
Poslanecká sněmovna: 

1. ukládá vládě zapojit pro účinné zvládnutí pandemie maximální počet odborníků v oblasti 
zdravotní péče. 
2. doporučuje vládě přijmout následující opatření: 

I. poskytnout jednorázovou odměnu 15/20 tis. Kč na financování péče o děti pro 
rodiče dětí do 4 let, kteří se krátkodobě vrátí do zdravotnictví, a to při zapojení 
na alespoň tříčtvrteční úvazek alespoň na jeden měsíc, při nižším úvazku 
proporčně sníženou,1 

II. umožnit systémové zapojení odborníků do dobrovolnictví (zejména z důvodu 
případného překračování možných smluvních hodin není vždy možné vykonávat 
činnost na pracovní smlouvu), a to skrze účinnou úpravu legislativních limitů 
zákona o dobrovolnictví tak, aby po dobu vyhlášených mimořádných opatření 
limity § 8 odst. 2 neplatily. Tedy, aby organizace mohly uzavírat smlouvy na 
odborné činnosti v rámci přijímacích organizací. 

III. prověřit možnost připravit jednotný portál pro registraci dobrovolníků a 
poptávky jednotlivých krajů a institucí spravovaný MZd. Nabízí se možnost 
inspirace např. existujícími weby chcipomoct.cz. 

IV. zapojit studenty přírodovědných a biomedicínských oborů mimo lékařské 
fakulty do odběrových kapacit a testování. Bonifikovat tyto studenty stejným 
způsobem jako mediky. Nabízí se možnost využít např. existující akademickou 
iniciativu www.laboratore-proti-koronaviru.cz, kde je hotová celá infrastruktura. 

V. zvážit podporu pořízení oxygenových koncentrátorů a zdravotních odsávaček 
např. do domovů pro seniory, a umožnit tak léčení lehčích případů v zařízeních, 
kde jsou lidé dlouhodobě zvyklí pobývat, pokud je k tomu zařízení vybaveno i 
po odborné personální stránce. 

 
3. žádá vládu, aby zajistila aspoň na týdenní bázi sběr statistických informací od 

jednotlivých krajských hygienických stanic  o následujících údajích týkajících se nemoci 
COVID-19 a následně je poskytla veřejnosti: 

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

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

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

IV. doba mezi provedením testu této osoby a jejím informováním o výsledku testu. 

1 Proč není řešením kolektivní hlídání dětí zdravotníků v rámci spádových školek? Vzniklo by riziko, že se přes tyto 
skupiny bude nákaza šířit do jednotlivých rodin zdravotníků. Měla by také vzniknout databáze, která by propojovala 
zdravotníky, kteří mají zájem dočasně vypomáhat, a zdravotnická zařízení, jež by tuto pomoc uvítala. Vzhledem k 
feminizaci zdravotnictví je třeba do budoucna otázku lékařek/sester na mateřské řešit komplexnější podporou, 
včetně uznávání specializačního vzdělávání. 
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B) Elektronizace a chod státu: 
 
Poslanecká sněmovna: 
doporučuje vládě přijmout následující opatření: 

1. poskytnout datové zprávy v datových schránkách zdarma i pro soukromoprávní komunikaci; 
2. dále podpořit možnost občanů komunikovat s veřejnou správou v běžném styku telefonicky 

nebo emailem, což se už teď děje např. na finančních úřadech; umožnit v případech, kde není 
riziko zneužití, nahradit některé požadované listiny čestným prohlášením; 

3. zavést v maximální možné míře práci z domova (homeoffice) ve státní správě a jít tak 
příkladem soukromému sektoru a samosprávě; 

4. preferovat příjem a oběh digitálních dokumentů před listinnými a jejich skeny; 
5. uspíšit aplikaci zákona o právu na digitální službu, zejména práva na zápis kontaktního údaje 

(telefon a email), a využívat tyto údaje při komunikaci s občany; 
6. vytvořit metodiku setkávání zastupitelstev online. 

 
C) Chytrá opatření pro život s COVIDem (po zvládnutí největšího náporu): 
 
Poslanecká sněmovna: 

1. žádá, aby kroky vlády proti pandemii byly pokud možno předvídatelně navázány na pandemický 
semafor, jak to požadovala Poslanecká sněmovna č. 1162 ze dne 4. června 2020, podobně jako 
např. v Irsku, a prezentovat ho veřejnosti s využitím vývěsních ploch, veřejnoprávních médií a 
internetových stránek se zobrazením přizpůsobeným regionu jako např. na webu 
www.potrebujurousku.cz. 

2. konstatuje, že zavřením prodejen obuvi, papírnictví, elektro, oděvů, sportovních potřeb a dalších 
maloobchodů za současného ponechání velkých hypermarketů s tímto sortimentem v provozu, 
vznikla neopodstatněná disproporce v tržním prostředí, která vede k decimaci živnostenského 
stavu, zvýšení koncentrace lidí v prodejnách a vyššímu riziku nákazy.  

3. žádá, aby v případě, že nedojde ke kompletnímu omezení všech sektorů ekonomiky a budou 
nadále otevřeny velké hypermarkety, vláda umožnila provoz maloobchodu za stejných, 
nediskriminačních podmínek zohledňujících vážnou epidemiologickou situaci, a tím přispěla ke 
snížení rizikové koncentrace osob, 

4. ukládá vládě zavádět předvídatelná opatření s cílem záchrany provozoven maloobchodu, s 
jasně definovanými parametry pro zachování provozu (pravidelná dezinfekce prostor, větrání, 
maximální počty osob, doba pobytu, rozestupy, dezinfekce u vstupu, povinnost používat 
rukavice či jiné jednorázové ochranné pomůcky); nepřípustné je zavírání provozoven podle 
celkové velikosti, ale je nezbytné regulovat počet zákazníků na provozovně.  

5. ukládá vládě zavést zvýšené povinné rozestupy mezi jinými osobami než osobami společně 
navštěvujícími akci (rodinami a skupinami osob definovanými podle semaforu) či různými 
zákazníky na stadionech, hromadných akcích, v restauracích mezi stoly, a to ve všech 
regionech stupně II oranžová a výše nebo pokud jde o akce přesahující 50 osob. 

6. ukládá vládě ČR  
I. zavést testování (v pravidelných intervalech, např. každý týden) všech zaměstnanců 

sociálních zařízení pro ohrožené skupiny v regionech typu II a výše, aby se včas zjistili 
případní infikovaní, a tak se zabránilo nekontrolovatelnému šíření mezi jejich klienty 
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(prakticky to znamená vytvořit mobilní odběrové týmy a s nimi objíždět v daném 
intervalu tato zařízení);  

II. zjednodušit a zefektivnit centrální veřejné zadávání zakázek, např. urychleným 
projednáním novely zákona o veřejných zakázkách, který byl předložen Piráty, 
KDU-ČSL, ODS, STAN, TOP09 (sněmovní tisk 951); 

III. jmenovat jednu osobu odpovědnou za komunikaci všech budoucích opatření, která je 
bude komunikovat jasně a v předem daných časech na předem známých kanálech; 

IV. nadále lépe propagovat aplikaci eRouška ve veřejném zájmu prostřednictvím 
především veřejnoprávních médií a ve veřejných výstupech vlády, bonifikovat její užívání 
například slevami při nákupu vitamínů v lékárně, slevami na testy na Covid-19 v případě 
samoplátce apod. 

 
D) Školství: 
Poslanecká sněmovna: 

1. žádá, aby:  
I. byla ve vazbě na vývoj epidemiologické situace stanovena a zveřejněna kritéria, na 

jejichž základě bude obnoven/omezen provoz škol a školských zařízení; 
II. byla zajištěna jednotná a srozumitelná komunikace kroků vlády ve věci zajištění výuky, 

provozu škol a školských zařízení, a to v dostatečném předstihu tak, aby na přijatá 
opatření mohly školy, školská zařízení a veřejnost adekvátně reagovat. 

2. ukládá Vládě ČR: 
I. nadále zajišťovat zásobování ochrannými prostředky a rouškami do škol a školských 

zařízení, kde není omezen provoz; 
II. zajistit péči o děti pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům, kteří se podílejí na 

zajištění výuky a provozu škol a školských zařízení; 
III. zajistit formou nařízení efektivní a bezúplatný převod vyřazené ICT techniky z úřadů a 

veřejných institucí na základní a střední školy za účelem zajištění distanční výuky, a to i 
pro žáky, kteří nemají přístup k online výuce v důsledku nedostatečného technického 
zázemí; 

IV. připravit a zveřejnit dlouhodobý plán úkolů ve věci poskytování metodické podpory pro 
zajištění distanční výuky, průběžně kontrolovat a poskytovat informace o jejich plnění; 

V. připravit a zveřejnit scénáře a návrhy variantního řešení pro postupný návrat žáků do 
škol ve vazbě na vývoj epidemiologické situace; 

VI. zajistit kompenzace vysokým školám v souvislosti s omezením pobytu studentů na 
vysokoškolských kolejích.   

 
3. Doporučuje Vládě ČR přijmout následující opatření: 

I. umožnit dobrovolnou distanční výuku zejména žákům, kteří mají v domácnosti člena 
rodiny spadajícího do rizikové skupiny nebo pokud sami do této skupiny patří; 

II. posílit spolupráci a koordinovat činnost s existujícími iniciativami a neziskovými 
organizacemi (Učíme online v rámci Česko.Digital, Počítače dětem apod.), které 
rodinám pomáhají se zajištěním technického vybavení na online výuku; 

III. umožnit školám a třídám zřízeným podle § 16, odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb. (školský 
zákon) omezit na jejich žádost provoz a přejít na distanční nebo smíšenou formu výuky 
a zároveň zajistit zvýšenou podporu dětí a rodin při distančním vzdělávání; 
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IV. posílit personální kapacitu škol v souvislosti se zajišťováním výuky, například 
zapojením studentů pedagogických fakult nebo dalších dobrovolníků. 
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