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České Budějovice 15. května 2020 

 

Vážená paní starostko, vážený pane primátore, vážený pane starosto, 

 

dne 17. května 2020 o půlnoci končí nouzový stav vyhlášený Vládou ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti 

s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky dne 12. března 

2020.  

 

S ukončením nouzového stavu pozbývají svoji platnost krizová opatření vlády vydaná podle zákona  

č. 240/2000 Sb., krizový zákon i nařízení a pokyny vydané k jejich provedení v souvislosti s řešením pandemie 

koronaviru na území kraje:    

1. Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č. 9 ze dne 6. dubna 2020 o koordinaci provádění opatření 

k zajištění pohřebních služeb. 

2. Pokyn hejtmanky Jihočeského kraje č. 2 ze dne 16. března 2020 k zabezpečení základních životních 

potřeb občanům starším 65 let. 

3. Pokyn hejtmanky Jihočeského kraje č. 3 ze dne 17. března 2020 o určení škol a školských zařízení  

k zajištění péče o děti od 3 do 10 let, o které nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče, nebo 

jiný zákonný zástupce. 

4. Pokyn hejtmanky Jihočeského kraje č. 5 ze dne 18. března 2020, kterým se rozšiřuje pokyn č. 3  

o mateřskou školu České Budějovice, Preslova 592/2. 

5. Pokyn hejtmanky Jihočeského kraje č. 7 ze dne 20. března 2020 k aktivaci Panelu nestátních 

neziskových organizací Jihočeského kraje. 

6. Pokyn hejtmanky Jihočeského kraje č. 11 ze dne 1. dubna 2020 o zajištění péče o osoby bez přístřeší, 

u nichž bylo diagnostikováno onemocnění COVID-19. 

7. Pokyn hejtmanky Jihočeského kraje č. 12 ze dne 1. dubna 2020 o zajištění péče o osoby vykázané 

z důvodu domácího násilí a osoby repatriované bez vlastního ubytování, u nichž bylo diagnostikováno 

onemocnění COVID-19.  

8. Pokyn hejtmanky Jihočeského kraje č. 17 ze dne 9. dubna 2020 k zajištění distribuce ochranných 

prostředků subjektům, které nejsou zásobeny cestou Ministerstva průmyslu a obchodu, a dezinfekce 

cestou ORP. 

9. Pokyn hejtmanky Jihočeského kraje č. 28 ze dne 6. května 2020, kterým se mění Pokyn hejtmanky 

Jihočeského kraje č. 11 ze dne 1.4.2020.  

 

Po ukončení krizového stavu:  

▪ Nebude vyčleněno 7 určených pohřebních služeb v kraji k odvozu zemřelého, pokud u něj bylo 

diagnostikováno onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS CoV-2, nebo mu byla 

nařízena karanténa, nebo v místě, kde se zemřelý nacházel, jsou osoby, u nichž bylo diagnostikováno 
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onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS CoV-2, nebo jim byla nařízena karanténa, ani 

nebudou dány podmínky pro ostatní pohřební služby pro vybavení ochrannými prostředky k této činnosti.  

 

▪ Zabezpečení základních životních potřeb občanům starších 65 let bude ve Vaší kompetenci.  

Je na Vás, zda budete těmto občanům i nadále pomáhat se zabezpečením životních potřeb a v jakém 

rozsahu. Samozřejmě budu ráda, když jim pomoc bude i nadále poskytována. I přes ukončení koordinované 

pomoci neziskových organizací prostřednictvím PANELU NNO, může i nadále pokračovat dle Vaší dohody 

spolupráce s neziskovými organizacemi a jejich dobrovolníky.  

 

▪ Po ukončení činnosti krizových MŠ a ZŠ mají rodiče možnost buď umístit dítě do své MŠ, pokud je 

otevřena, či zajistit péči osobním přístupem za podpory ošetřovného. Z uvedeného vyplývá, že kraj 

nezajišťuje dále péči o děti a žáky po ukončení nouzového stavu a odpovědnost za zajištění této péče dále 

náleží zákonným zástupcům.  

 

Ošetřovné: 

- Pro MŠ i ZŠ je dohoda vládní koalice na výši ošetřovného 80 % z denního vyměřovacího základu. 

- Pokud zákonní zástupci ponechají dítě doma, musí mít pro to vážné důvody: 

1. dítě patří do rizikové skupiny – astma, imunitní systém nebo žijí v domácnosti s někým, kdo 

je rizikový dle kritérií vydaných Ministerstvem zdravotnictví (uvedeno v manuálu pro MŠ, 

vydaném MŠMT, přístupný na http://msmt.cz ); 

2. provozní důvody školy, ve formě: 

a) omezení kapacity školy (např. ZŠ, kde budou od 25.5. skupiny max. 15 žáků, někteří žáci se 

nevejdou), 

b) z důvodu kratší provozní doby – kdy nezvládnou rodiče sjednotit práci a péči o děti. 

 

Za těchto podmínek by bylo možné čerpat dávku ošetřovného i zpětně od 1.5. až do 30.6.2020. 

Předepsané vážné důvody musí žadatel uvést v tiskopisu (elektronická verze na ČSSZ). 

  

▪ Je ukončena povinnost zajištění péče o osoby bez přístřeší, osoby vykázané za domácí násilí 

nebo osoby repatriované a s tím spojené zajištění objektů nebo prostor, ve kterých byla těmto osobám 

poskytována nezbytná péče vč. činností a služeb.  

 

▪ Je ukončeno nouzové zásobování osobními ochrannými prostředky a dezinfekcí v rámci 

přednostního zásobování poskytovatelů zdravotních služeb, sociálních služeb a služeb zajišťujících 

nezbytný chod kraje. Zajišťování osobních ochranných prostředků i dezinfekce je nutno dále řešit  

na základě dodavatelsko-odběratelských vztahů či přímým nákupem.  S ukončením zásobování z úrovně 

kraje končí i zajištění výdeje ochranných prostředků a dezinfekce cestou obcí s rozšířenou působností.  

▪ Zatímco v oblasti zajištění zdravotních služeb již všechna zdravotnická zařízení vč. nemocnic již 

normálně fungují, v oblasti sociálních služeb dochází k jejich pozvolnému uvolňování. Vzhledem k úzké 

specializaci a stále ještě poměrně rozsáhlým opatřením budou potřebné informace předávány cestou 

odboru sociálních věcí KÚ poskytovatelům a zřizovatelům sociálních služeb. Bude ukončena účinnost 

usnesení vlády č. 97/2020 Sb., krizové opatření k poskytování sociálních služeb ukládající hejtmanům 

zajistit v případě nutnosti poskytnutí jiné vhodné sociální služby. 

http://msmt.cz/
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▪ V oblasti zajištění dopravní obslužnosti bude docházet k postupnému navracení spojů v drážní  

a autobusové dopravě do rozsahu před vyhlášením nouzového stavu, informace o těchto opatřeních budou 

předávány cestou krajského koordinátora dopravy společností JIKORD s.r.o. 

Vyúčtování nákladů v souvislosti s řešením krizové situace a podkladů, které budou vyžadovány 

k doložení skutečně vynaložených nákladů obce se v současné době ve spolupráci s Ministerstvem financí 

připravuje. V této věci budete osloveni poté, co budeme znát způsob a náležitosti k podání žádosti. Je nutné 

počítat s použitím účelové (krizové) rezervy, kterou má obec dle §25 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém 

řízení, ve znění pozdějších předpisů, vyčleňovat za účelem řešení krizových situací a odstraňování jejich 

následků, a také s tím, že úhrada nákladů se bude odvíjet od výše finančních prostředků, kterou kraj obdrží 

od Ministerstva financí. Prioritně budou uhrazeny prokazatelné náklady s plněním krizových opatření vlády, 

tzn. v souvislosti s realizací pokynů č. 3, 2, 5, 11, 12 a případně 28.   

I po ukončení nouzového stavu budou realizována mimořádná opatření orgánů ochrany veřejného zdraví, bude 

potřeba provádět další opatření a vykonávat i nadále některé činnosti v souvislosti s přetrvávající nákazou na 

území ČR, rozvolňováním přijatých opatření a možností vzniku lokálních ohnisek nákazy.  

V účinnosti zůstávají opatření obecné povahy o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České 

republiky vydaná podle zákona o ochraně státních hranic. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, že KŠ kraje 

bude až do odvolání zasedat 1x týdně nebo dle potřeby za účelem předání aktuálních informací a řešení 

konkrétních problémů. Oddělení krizového řízení bude k dispozici v pracovní době od pondělí  

do pátku. Zrušeny budou prodloužené hodiny, víkendové služby a informační linka JčK. I nadále v souvislosti 

s nákazou Covid-19 používejte e-mail: krizovy.stab@kraj-jihocesky.cz. Dle vyjádření KHS by měly být 

zasílány přehledy KHS s tím, že stále budou pouze pro potřebu Vás, starostů. Jakékoliv další šíření je zakázáno.  

Vážená paní starostko, vážený pane starosto, dovolte mi závěrem Vám poděkovat za příkladnou 

spolupráci, osobní přístup, ale i shovívavost především v prvních dnech a týdnech koronavirové 

pandemie na území kraje. Děkuji, a to i jménem občanů, kteří se na mně obrátili, za pomoc  

při distribuci balíčků „KPZ“ s ochrannými pomůckami potřebným/zranitelným občanům, kteří je 

s vděčností přebírali. Zároveň Vás chci požádat, abyste moje poděkování tlumočili také 

zaměstnancům Vašich úřadů, všem subjektům, ale i občanům, kteří se podíleli na řešení krizové 

situace. Věřím, že naše spolupráce bude pokračovat i nadále, nákaza své poslední sbohem nedala, 

a jen doufám, že nenastane podobná nebo ještě horší situace, než jaká byla v době vyhlášení 

nouzového stavu.  

S úctou   

Mgr. Ivana Stráská 

v. r. 
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