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Otevřený dopis v otázce Protiepidemického systému  
 

Vážený pane předsedo Vlády České republiky, 

v první řadě chceme ocenit nově navržený Protiepidemický systém (dále PES) představený ministrem 
zdravotnictvím Janem Blatným, který by měl začít platit od dnešního dne. Po takovémto systému předem 
nadefinovaných výstrah a navázaných opatření volali Piráti od léta tohoto roku. Věříme, že to je krok 
správným směrem. Vidíme však v celém fungování stále několik podstatných nedostatků, které pro lepší 
přehlednost uvádíme v bodech. Současně navazujeme i na Vaši dnešní písemnou reakci na usnesení č. 
1327 z 30.10.2020 (Poslanecká sněmovna ukládá vládě předložit minimálně den před koncem nouzového 
stavu zprávu o navrhovaném dalším postupu a vyhodnocení dosavadních opatření), kde oceňujeme 
zaslání, ale máme výhrady k obsahu.  

1. Strategie pro nouzový stav 

Předložené zdůvodnění nutnosti nouzového stavu obsahuje řadu důležitých konstatování, ale 
nejedná se o strategické shrnutí vyhodnocující dosavadní opatření a popisující návrh dalšího 
postupu. To, že současná epidemiologická situace není nijak dobrá, nikdo nerozporuje, ale pro 
schválení nouzového stavu zásadně zasahujícího do práv všech občanů takovýto podklad 
nestačí. Jako poslanci, kteří mají vykonat kvalifikované rozhodnutí, potřebujeme vědět: 

a. jaké konkrétně vláda plánuje další kroky,  
b. čím jsou podloženy (studie, expertní názory), a  
c. jaký má být jejich očekávaný efekt.  
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Pouze na základě takového výčtu, k němuž bude dle souvisejícího odůvodnění nutný nouzový 
stav, bude možné oprávněnost této žádosti řádně posoudit. 

2. Maloobchod 

Doposud platná opatření pokřivila podnikatelské prostředí a způsobila kumulaci velkého počtu 
osob na jednom místě v prostoru hypermarketů a velkých nákupních center. Některé obchody 
jsou uzavřené a jiné mohou zboží uzavřených provozoven prodávat. U maloobchodů nám nikdy 
nebylo doloženo, že jsou významným epidemiologickým rizikem. Z našeho pohledu je zapotřebí 
podpořit maloobchody, jinak nám hrozí zásadní ekonomický kolaps začátkem roku 2021. 

U uzavřených maloobchodů žádáme o zdůvodnění 

a) toho, že jsou významným epidemiologickým rizikem.  
b) toho, že se vláda zatím nerozhodla podpořit uzavřené maloobchody nad rámec 

mezd zaměstnanců a poloviny nájmu - bez tržeb ve vánočním období hrozí 
ekonomický kolaps začátkem roku 2021, 

A navrhujeme zvážit, aby vláda přistoupila k  ekonomické kompenzaci maloobchodů a 
živnostníků  dle obecného vzorce, který podle zadaných parametrů povede k výsledné částce 
kompenzaci. Nebylo by tedy nutné zpracovat vždy individuální znalecký posudek.  Do výpočtu 
částky by měla vstupovat například (i) redukovaná kapacita prodejny, (ii)skutečné tržby během 
epidemie, (iii) průměrný zisk nebo (iv) již obdržené dotace od MPSV v programech jako například 
Antivirus.  

3. Plán vakcinace vůči onemocnění COVID-19 

O nutnosti připravit plán vakcinace jste hovořil i v rámci Vašeho výstupu (“Čau lidi”, 15.11.2020). 
Zároveň návrh zákona, který od Vás přišel, je sice legislativním mantinelem očkování, ale 
nereflektuje v počátku nevyhnutelně limitovanou dostupnost vakcíny na trhu. Bude tak nutné v 
očkování prioritizovat u jednotlivých skupin obyvatel - o tuto strategii žádáme. Žádáme také o 
vládní analytický přehled o kandidátních očkovacích látkách a konečně o komunikační strategii 
k dobrovolnému, ale výrazně podpořenému očkování proti onemocnění COVID-19. 

4. Plán pro Vánoce 

Požadujeme předložení konkrétního a srozumitelného plánu toho, jak Vláda plánuje zredukovat 
epidemiologické riziko spojené s blížícími se Vánočními svátky. Chceme tak znát vládní 
zhodnocení možných rizik, na to navázaný přehled plánovaných mimořádných opatření nad 
rámec PES a také komunikační strategii. 
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5. Oblast školství 

S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci navrhujeme následující: 

a) aby nebyla vyžadována povinná školní docházka v případě, kdy žák nebo člen 
domácnosti spadají do rizikové skupiny. V takové situaci by mělo být žákům umožněno 
vzdělávat se alternativním způsobem.  

Vládou zveřejněný systém opatření počítá s rotací tříd ve školách striktně po jednom týdnu v 
případě omezení prezenční výuky. Tento přístup nicméně dostatečně nereflektuje aktuální 
situaci na školách. Proto navrhujeme také: 

b) aby měly školy větší volnost v organizaci výuky s využitím rotací tříd/ročníků nebo i 
studijních skupin s menším počtem žáků. Studijní skupiny s menším počtem žáků 
doporučujeme využít i v rámci distanční výuky.  

Pokud by se v takovém případě podařilo využít prostory s připojením k internetu (knihovny, 
nízkoprahové kluby, střediska volného času), pomohlo by to především těm žákům, kteří doma 
nemají dostatečné technické vybavení, se zapojením do výuky na dálku. 

Závěrem chci dodat, že tento výčet zasílám jako otevřený dopis v naději, že své kroky na blížícím se 
jednání Sněmovny odůvodníte, naše otázky zodpovíte a my poté budeme moci učinit odpovědné a 
kvalifikované rozhodnutí, jak si naše země zaslouží. 

S pozdravem, 

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D 
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