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Zápis ze zasedání Krizového štábu Kraje Vysočina – COVID 19 č. 24/2020 
konaného dne 19. 11. 2020 

 
Přítomni: 

1. Mgr. Vítězslav Schrek (hejtman Kraje Vysočina, 

předseda BRK) 

17. Ing. Jitka Svatošová (vedoucí Oddělení tiskového 

Krajského úřadu Kraje Vysočina) 

2. Ing. Vladimír Novotný (2. náměstek hejtmana Kraje 

Vysočina) 

18. Bc. Roman Sýkora (vedoucí Oddělení rodinné a 

seniorské politiky a rozvoje služeb Krajského úřadu Kraje 
Vysočina) 

3. Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c. (ředitel 

Krajského úřadu Kraje Vysočina) 

19. Ing. Radim Hošek (úředník na úseku informování a 

prezentace činnosti organizace ve vztahu k veřejnosti Oddělení 
tiskového Krajského úřadu Kraje Vysočina) 

4. Ing. Vladislava Filová (ředitelka Zdravotnické 

záchranné služby Kraje Vysočina) 
20. MUDr. Lukáš Velev, MHA (ředitel Nemocnice 

Jihlava) 

5. Ing. Vladislava Filová (ředitelka Zdravotnické 

záchranné služby Kraje Vysočina) 
21. Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA (ředitel Nemocnice 

Pelhřimov) 

6. plk. Mgr. Jiří Němec (ředitel Hasičského záchranného 

sboru Kraje Vysočina) 
22. Mgr. David Rezničenko, MHA (ředitel Nemocnice 

Havlíčkův Brod) 

7. plk. gšt. Ing. Ladislav Sekan (ředitel Krajského 

vojenského velitelství Jihlava) 
23. MUDr. Aleš Bílek (náměstek pro léčebnou péči 

Nemocnice Havlíčkův Brod) 

8. Ing. Soňa Měrtlová (vedoucí Odboru zdravotnictví 

Krajského úřadu Kraje Vysočina) 
24. Ing. Eva Tomášová (ředitelka Nemocnice Třebíč) 

9. Ing. Jan Murárik (tajemník Bezpečnostní rady Kraje 

Vysočina) 
25. JUDr. Věra Palečková (ředitelka Nemocnice Nové 

Město na Moravě) 
10. Mgr. Hana Hajnová (1. náměstkyně hejtmana Kraje 

Vysočina)  
26. MUDr. Petr Novotný (náměstek LPP Zdravotnické 

záchranné služby Kraje Vysočina) 

11. RNDr. Jan Břížďala (člen Rady Kraje Vysočina)  27. MUDr. Alena Dvořáková (ředitelka Odboru 

protiepidemického Krajské hygienické stanice kraje Vysočina) 

12. Mgr. Jan Tourek (člen Rady Kraje Vysočina) 28. MVDr. Pavel Barták, Ph.D. (ředitel Státního 

veterinárního ústavu Jihlava) 

13. Ing. Miroslav Březina (ředitel sekce pro službu 

veřejnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina) 

29. plk. Mgr. Pavel Peňáz (náměstek ředitele pro službu 

kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství policie kraje 
Vysočina) 

14. Ing. Ivana Šteklová (vedoucí Odboru sekretariátu 

hejtmana Krajského úřadu Kraje Vysočina) 
30. Ing. Bronislav Remeš, Ph.D. (ředitel VAS, a.s., 

Divize Jihlava) 
15. JUDr. Věra Švarcová (vedoucí Oboru sociálních 

věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina) 31. Miloš Morávek (oblastní manažer E.ON distribuce) 

16. Ing. Petr Pavlinec (vedoucí Odboru informatiky 

Krajského úřadu Kraje Vysočina) 
 

Program: 
 
Zahájení, (Mgr. Vítězslav Schrek, hejtman Kraje Vysočina); 
 

1. Aktuální informace z jednání ÚKŠ; 
2. Kontrola plnění úkolů ze Zápisu z jednání KŠK 12. 11; 
3. Informace z AKČR; 
4. Diskuze, různé; 

 
Závěr, (Mgr. Vítězslav Schrek, hejtman Kraje Vysočina). 
 
Zahájení: 
Vítězslav Schrek, hejtman Kraje Vysočina, přivítal přítomné a zahájil jednání krizového štábu kraje. 
Přednesl návrh programu, který byl všemi přítomnými schválen. 
 

1. Aktuální informace z jednání ÚKŠ 
Jan Murárik informoval o výstupech z jednání ÚKŠ, které se uskutečnilo dne 18. 11. 2020: 
- nedostatek ochranných oděvů. Krajům byly předány kontakty na prodejce tyveků; 
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- metodika proplácení náhrad za pracovní povinnost. Metodika byla J. Murárikem přeposlána na 
OZ a OSV; 

- ministr Jan Hamáček stanovil svým resortům provést revizi krizových opatření. Předpokládá 
se prodloužení krizového stavu; 

- aktuální stav vývoje pandemie – Počet nakažených v souhrnu nadále klesá. Špatný 
epidemiologický stav v KV. V. Novotný doplnil, že údaje jsou brány za posledních 14 dní, kdy 
incidence v KV byla špatná. Počet nakažených je nyní klesající; 

- situace ve vězeňství ČR. Byla podána informace - v současné době je ve Věznici Světlá nad 
Sázavou devět odsouzených a ¼ zaměstnanců covid pozitivních. Zatím je chod věznice 
zabezpečen. 

S. Měrtlová vznesla dotaz, zda je možné Metodiku proplácení náhrad za pracovní povinnost 
připomínkovat.  
 
Na základě této informace byl stanoven následující úkol: 
Úkol: Zaslat ve změnovém režimu návrh změn v Metodice proplácení náhrad za pracovní 
povinnost J. Murárikovi. Bude předáno jako požadavek na úpravu cestou ÚKŠ (denní hlášení). 
Odpovědnost: J. Murárik, S. Měrtlová 
Termín: 26. 11. 2020 
 
V. Novotný vznesl návrh, aby na ÚKŠ byl zaslán dotaz týkající se uvolňování školní docházky 
studentů čtvrtých ročníků SŠ. Pokud by se student, které mu byla nařízena pracovní povinnost, 
měl vrátit od příštího týdne zpět do školy, tak dojde k výraznému personálnímu omezení v 
sociálních a zdravotnických zařízeních, kde je s nimi v současné době počítáno. 
 
Na základě této informace byl stanoven následující úkol: 
Úkol: Vznést dotaz na ÚKŠ. V případě, kdy má dojít od 25. 11. k uvolňování školní docházky u 
studentů čtvrtých ročníků středních škol, zda dále je platný PP, nebo je povinnost studenta vrátit se 
do školy, což způsobí vážné personální problémy v nemocnicích. Bude předáno jako dotaz cestou 
ÚKŠ (denní hlášení). 
Odpovědnost: J. Murárik 
Termín: 26. 11. 2020 
 
Úkoly z minulého zasedání krizového štábu: 
J. Murárik sdělil: 
- kapacita testovacích míst na Vysočině mohla být snížena na 1 000 osob denně s tím, že 

nejbližší volné termíny jsou dostupné už v den vydání žádanky, testování až na výjimky 
probíhá bez čekání na odběr, kapacity laboratoří jsou dostačující. V případě potřeby budou 
kapacity odběrových míst opět okamžitě navýšeny; 

 
- systém testování migrantů v KV je vyřešen. P. Peňáz doplnil, že postup je nastaven, testování 

bude prováděno infekčním oddělením Nemocnice Jihlava; 
 
- jsou objednány další ochranné oděvy. I. Šteklová doplnila, že do 30. 11. 2020 bude dodáno 

2 tis. kusů, ale je možné doobjednat ještě 1 tis. kusů; 
 
- vojáky 22. LvZ Náměšť nad Oslavou s dislokací na  území kraje nelze krajem využít. Jsou 

v podřízenosti AŘ. 
 

Dále sdělil, že dle týdenního hlášení z ORP nejsou uplatněny žádné požadavky na KKŠ. 
Požadavek ORP Jihlava na možnost změny pracovní doby úřadu byla vyřešena cestou stanoviska 
ÚKŠ. Ve vytipovaných ubytovacích zařízeních pro bezdomovce a vykázané, covid pozitivní není 
žádný klient. 
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2. Informace z AKČR 
V. Schrek informoval o výstupech z AKČR: 
- v současné době je na trhu dostatek injekčních stříkaček; 
- přes částečné výpadky dodávek OOPP na trh, není v současné době situace kritická; 
- vláda zítra bude řešit prodloužení nouzového stavu; 
- MPO informovalo, že zásoby OOPP ve SSHR jsou dostačující; 
- MPSV informovalo, že běží plošné testování v pobytových sociálních zařízeních. J. Běhounek 

přislíbil, že zítra na jednání vlády předá informaci dopadu tohoto nařízení, neboť nastavené 
intervaly testování, bez možnosti jeho přizpůsobení aktuální situaci a skutečným potřebám 
konkrétního zařízení, je personálně i časově velice náročné; 

- plošné testování v dětských domovech. Tato problematika není MZd zatím řešena; 
- MZd distribuovalo na kraje letáky týkající se COVID-19. J. Murárik doplnil, že letáky byly 

doručeny elektronickou i tištěnou formou (3 600 ks). Na základě diskuze přítomných bylo 
domluveno, že letáky v papírové formě HZS KV rozdělí na ORP, kde si je starostové mohou 
vyzvednout. 

 
Na základě této informace byl stanoven následující úkol: 
Úkol: HZS KV zajistí distribuci letáků na ORP dle rozdělovníku, který zpracuje OSH. Starostové 
všech obcí KV budou informováni o možnosti vyzvednutí letáků na ORP. 
Odpovědnost: J. Murárik, J. Němec 
Termín: 26. 11. 2020 
 

- Plicní ventilátory HFNO – zápůjčka ze SSHR 
všechny zápůjčky od SSHR se musí do 60 dnů od ukončení nouzového stavu vrátit zpět do skladů 
SSHR. U těchto ventilátorů musí být před vrácením proveden odbornou firmou servis. 
 
Na základě této informace byly stanoveny následující úkoly: 
Úkol: Vznést dotaz na ÚKŠ, zda je reálné, z hlediska kapacity trhu, provést VTK na všech 
zapůjčených přístrojích do 60 dnů po ukončení nouzového stavu. 
Odpovědnost: J. Murárik 
Termín: 26. 11. 2020 
 
Úkol: Vznést dotaz na ÚKŠ, zda jsou na trhu firmy, které jsou schopny provést příslušný servis na 
zapůjčených přístrojích. 
Odpovědnost: J. Murárik 
Termín: 26. 11. 2020 
 
Úkol: Vznést dotaz na ÚKŠ, zda i u nepoužitých ventilátorů je nutná VTK. 
Odpovědnost: J. Murárik 
Termín: 26. 11. 2020 
 
Oblast zdravotnictví: 
V. Novotný sdělil, že se snižuje počet COVID pozitivních zaměstnanců v nemocnicích, snižuje se 
počet COVID pozitivních pacientů na standardních lůžkách, jsou však evidovány vyšší počty 
těžších případů na JIP a na umělé plicní ventilaci, maximální vytíženost JIP a obsazenost na 
umělé plicní ventilaci nyní hlásí Nemocnice Třebíč a Nemocnice Havlíčkův Brod. V současné době 
je pečováno na jednotkách JIP pěti krajských nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina o 43 osob 
s COVID-19, 30 osob je na umělé plicní ventilaci, počet hospitalizovaných s COVID-19 je aktuálně 
295 osob. Již není využívána kapacita Státního zdravotního ústavu v Ostravě. 
 
S. Měrtlová vznesla prosbu na ředitele krajských nemocnic, aby u zapůjčených HFNO přístrojů 
nevyhazovali obaly. Budou se v nich přístroje po ukončení NS vracet. 
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V. Palečková sdělila, že se nemocnice pomalu připravuje na obnovení onkologické operativy. 
Zaměstnancům je nabídnuta možnost nechat si udělat testy na protilátky na COVID-19. Zatím byly 
protilátky zjištěny cca u 40 % zaměstnanců nemocnice. 
 
OOPP: 
Ivana Šteklová sdělila, že bude firmou Vývoj Třešť dodáno 600 ks tyveků a jednorázových obleků 
určených pro sociální zařízení kraje. Také budou dodány do 27. 11. 2020 masky CM 6. 
 
HZS KV: 
J. Němec sdělil, že byl vyjednán zrychlený vstup do Věznice Světlá nad Sázavou pro příslušníky 
HZS KV. Probíhají zde nepokoje, např.: úmyslné založení požáru. V. Novotný doplnil, že věznice 
disponuje antigenními testy. PCR testy jsou následně prováděny. 
Dále sdělil, že v současné době má HZS KV 23 covid pozitivních příslušníků a 20 příslušníků 
v karanténě. Vznesl dotaz, zda je stále zapotřebí mobilní odběrový tým HZS KV. 
 
Na základě této informace byl stanoven následující úkol: 
Úkol: Zjistit, do kdy je zapotřebí mobilní odběrový tým HZS KV. 
Odpovědnost: V. Schrek 
Termín: 26. 11. 2020 
 
Oblast informatiky: 
Petr Pavlinec vznesl dotaz na ředitele krajských nemocnic. V případě, že krajská nemocnice spustí 
testování na protilátky, aby mu tato informace byla sdělena. 
 
Armáda ČR: 
L. Sekan sdělil, že od středy 18. 11. 2020 vypomáhá Armáda ČR v Nemocnici Pelhřimov, 
Nemocnici Třebíč a v Domově pro seniory Mitrov  (nasazeni na dobu max. 14 dní byli vojáci 
z posádky Jindřichův Hradec a z letecké základny Náměšť nad Oslavou), v současné době je na 
Vysočině nasazeno 42 vojáků. 
 
Policie: 
P. Peňáz sdělil, že k dnešnímu dni je na KřpkV 64 policistů a občanských zaměstnanců mimo 
službu v souvislosti s COVID-19.  
 
Oblast sociální: 
R. Sýkora vznesl žádost na ředitele HZS KV z důvodu dodání 1 000 litrů anticovidu. 
V. Švarcová sdělila, že antigenní testování v sociálních pobytových zařízeních Kraje Vysočina 
kompletně proběhlo, další musí být provedeno do pěti dnů, testy na tato následná testování mají 
zařízení k dispozici. V současné době jsou nově covid pozitivní pacienti v Domově důchodců 
Proseč-Oboriště. 
Plošné testování v sociálních zařízeních je personálně i časově velice náročné, navíc časově 
náročná je i následná administrace a vykazování vůči zdravotním pojišťovnám. Vznesla požadavek 
na úpravu usnesení vlády č. 1149/2020 k povinnosti testování antigenními testy ve vybraných 
sociálních zařízeních z pěti na sedm dnů, z důvodu personální a časové náročnosti. 
 
Na základě této informace byl stanoven následující úkol: 
Úkol: Vznést cestou ÚKŠ požadavek na úpravu usnesení vlády č. 1149/2020. 
Odpovědnost: J. Murárik 
Termín: 26. 11. 2020 
 
KHS KV: 
Alena Dvořáková sdělila, že v přepočtu na 100 tisíc obyvatel patří Vysočina bohužel k 
nejzasaženějším regionům, pokud jde o počet pozitivních případů, v absolutních číslech je situace 
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nejméně příznivá v okrese Žďár nad Sázavou. Epidemiologové nejsou příliš optimističtí, obávají se 
případného dalšího možného šíření nákazy s příchodem dětí do škol. 
 
Oblast školství: 
J. Murárik sdělil, že dne 18. 11. 2020 byla zahájena výuka prvních a druhých ročníků prvního 
stupně základních a všech ročníků škol zřízených podle § 16 odst. 9 („speciální školy“). J. Břížďala 
sdělil, že péče o děti ve věku od 3 do 10 zaměstnanců krizových složek v tzv. určených školách 
pokračuje. Dle posledního hlášení to bylo 277 dětí v 19 školách. Tyto školy by uvítaly věcnou 
podporu (respirátory ffp2, pomohlo by cca 600 – 900 respirátorů). V dětských domovech pokračuje 
řešení nákazy ve dvou dětských domovech v Jemnici a v Humpolci. Provoz je zajištěn. Nový 
případ není hlášen. S. Měrtlová doplnila, že uvolnění OOPP z krajských zásob je vždy formou 
výpůjčky, pokud si dané zařízení nemůže pomoci samo. Na skladě je v současné době 231 tis. 
kusů respirátorů FFP2. 
 
Na základě této informace byl stanoven následující úkol: 
Úkol: Školská zařízení zřizovaná krajem si musí nákupy OOPP zajišťovat vlastní péčí. 
Odpovědnost: K. Ubr 
Termín: 26. 11. 2020 
 
 
Závěr: 
Termín příštího zasedání krizového štábu je stanoven na čtvrtek 26. 11. 2020 od 13:00 hod. v 
sídle Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, zasedací místnosti B 1.05 
(kongresový sál). 
 
Vítězslav Schrek poděkoval všem přítomným za aktivní účast a jednání ukončil. 
 
 
 
Mgr. Vítězslav Schrek, v. r. 
hejtman Kraje Vysočina 
předseda Krizového štábu Kraje Vysočina 
 
 
 
 
Ing. Jan Murárik, v. r. 
tajemník Krizového štábu Kraje Vysočina 
 
 
 
 
Zpracovala a zapsala: Eva Oulehlová 19. listopadu 2020 


