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Stra nka 3 

1. Ú vod 

Úsněsění m vla dý Č ěskě  rěpůbliký c . 194 zě dně 12. 3. 2020 dos lo k výhla s ění  noůzově ho stavů 

pro ů zěmí  Č ěskě  rěpůbliký (da lě takě  „Č R“) z dů vodů ohroz ění  zdraví  v soůvislosti s proka za ní m 

vý skýtů koronavirů /oznac ovaný  jako SARS ČoV-2/ na ů zěmí  Č R na dobů od 14.00 hodin dne 

12. března 2020 na dobu 30 dnů. Noůzový  stav prodloůz ilo do 30. dubna 2020 ůsněsění  

vla dý zě dně 9. důbna 2020 c . 396, o prodloůz ění  noůzově ho stavů v soůvislosti s ěpiděmií  virů 

SARS ČoV-2, a to na za kladě  soůhlasů Poslaněckě  sně movný Parlaměntů Č ěskě  rěpůbliký 

ůdě lěně ho jějí m ůsněsění m zě dně 28. důbna 2020 c . 1105. Da lě býl podlě c l. 6 odst. 2 ů stavní ho 

za kona c . 110/1998 Sb., o bězpěc nosti Č R, prodloůz ěn noůzový  stav do 17. května 2020.  

Po skonc ění  noůzově ho stavů sta lě platí  na ů zěmí  Č R mimor a dna  opatr ění  výhla s ěna   

v soůvislosti s ěpiděmií  koronavirů. 

V bězpěc nostní m sýstě mů Č R hrajě kraj a krajský  ů r ad vý znamnoů roli. Za kladní  c innost odborů  

výcha zěla z jějich ra mcový ch na plní  ůvěděný ch v Organizac ní m r a dů Krajskě ho ů r adů 

Ú stěckě ho krajě (da lě jěn „KÚ Ú K“) a zě Statůtů Krizově ho s ta bů Ú stěckě ho krajě. S nězna moů 

sitůací  sě objěvilý alě i c innosti nově , ktěrě  odborý výkona valý opěrativně  dlě aktůa lně  vzniklý ch 

potr ěb.  

Těnto dokůměnt shrnůjě c innost odborů  KÚ Ú K v soůvislosti s pr ijětí m prěvěntivní ch opatr ění  

pro zamězění  s í r ění  oněmocně ní  ČOVID-19 způ soběně ho nový m koronavirěm SARS-ČoV-2 

jědnak za jědnotlivě  odborý a da lě takě  samostatně  za c innosti, ktěrě  býlý vý znamnoů mě roů 

podmí ně ný spolůprací  ví cě něz  dvoů odborů : distribůcě osobní ch ochranný ch prostr ědků  (da lě 

takě  „OOP“), podwěb ČOVID-19, infolinka něbo infomail. Pro pr ědstavů o pr ěkotně m vý voji 

sitůacě a c asově  na vaznosti jědnotlivý ch c inností  jě ihněd za tůto ů vodní  kapitolů zar azěna 

kapitola „Vý voj aktivit v c asě“.  

Zpra va o standardní  c innosti KÚ Ú K za 1. pololětí  roků 2020 bůdě pr ědkla da na do dals í ho 

Zastůpitělstva Ú stěckě ho krajě v ra mci bodů Zpra va r ěditělě o c innosti Krajskě ho ů r adů 

Ú stěckě ho krajě. 



 

Stra nka 4 

2. Vý voj aktivit v c asě 

Vý voj sitůacě kolěm nově ho koronavirů SARS-ČoV-2 býl pr ěkotný  a něvýzpýtatělný . Prů bě z ně  

vývsta vala potr ěba dals í ch a dals í ch aktivit navazůjí cí ch na ůsněsění  vla dý něbo opatr ění  

ů str ědní ch orga nů  sta tní  spra vý, ktěrě  v prů bě hů c asů KÚ Ú K opěrativně  r ěs il. Býlý tak kladěný 

vělmi výsokě  organizac ní , profěsní  a c asově  na roký na pracovní ký jědnotlivý ch odborů  ů r adů.  

Jako c asově  shrnůtí  za kladní ch aktivit v období  od 27. 2. 2020 do 31. 5. 2020 sloůz í  tabůlka c . 1.  

Vě sloůpěc ků „Zodpoví da “ jě vz dý ůvěděn odbor něbo institůcě zodpově dna  za daný  ů kon něbo 

c innost, pr í padně  jsoů zdě ůvěděný dals í  odborý vý razně  sě na aktivitě  podí lějí cí . V podstatě  

kaz dý  ů kon navazoval na jinoů aktivitů a býlo nězbýtně  nůtně  zna t věs kěrě  soůvislosti, abýchom 

ěliminovali pr í padnoů chýbovost. Něbýlo tak tědý moz ně  vz dý ůvě st vs ěchný dotc ěně  odborý.  

Napr . Sta loů pracovní  skůpinů pr i Krizově m s ta bů Ú K svola val odbor kancěla r  hějtmana (da lě 

jěn „KH“) – jě takě  v tabůlcě ůvěděn jako odpově dný  odbor – alě pravidělný mi ů c astní ký býli 

kromě  odborů KH, odbor kancěla r  r ěditělě (da lě jěn „KR“), odbor zdravotnictví  (da lě jěn „ZD“), 

odbor socia lní ch vě cí  (da lě jěn „SV“), odbor informatiký a organizac ní ch vě cí  (da lě jěn „INF“), 

odbor lěgislativně -pra vní  (da lě jěn „LP“), odbor s kolství , mla děz ě a tě lový chový (da lě jěn „SMT), 

odbor dopravý a silnic ní ho hospoda r ství  (da lě jěn „DS“), dals í  odborý sě ů c astnilý poůzě na 

výz a da ní . Dals í m pr í kladěm koopěracě mnoha odborů  jě distribůcě osobní ch ochranný ch 

prostr ědků  – podí lělý sě odborý KR, KH, ZD, SV, SMT, DS.    

Da lě v tabůlcě nění  ůva dě na distribůcě osobní ch ochranný ch prostr ědků  z krajskě ho ů r adů 

koncový m sůbjěktů m, něboť ta probí hala v ůrc itě m období  něpr ětrz itě . Úvěděný jsoů poůzě 

těrmí ný zaha jění  distribůcě, jědnotlivě  doda vký osobní ch ochranný ch prostr ědků  a ůkonc ění  

distribůcě.  

V tabůlcě jsoů tůc ný m pí směm ůva dě ný ůsněsění  vla dý něbo opatr ění  ů str ědní ch orga nů  sta tní  

spra vý a takě  Rozhodnůtí  hějtmana Ú K. 

 



 

Stra nka 5 

Tabůlka 1: Č asova  posloůpnost c inností  v soůvislosti s pr ijětí m prěvěntivní ch opatr ění  pro zamězění  s í r ění  
oněmocně ní  ČOVID-19    

Den Datum Úkon, činnost Zodpovídá 

čt 27.02. 
Jědnání na MPSV vě věci novělý zákona o sociálních slůžbách, kdý býl zě straný MPSV zjišťován stav připravěnosti 
krajů na případnoů panděmi ČOVID-19 a zda býla tato problěmatika diskůtována v rámci Krizových štábů jědnotlivých 
krajů.  

SV 

pá 28.02. Na toalětý v bůdovách KÚÚK ůmístěný děsinfěkční mýdla a informacě o správné těchnicě mýtí růkoů. KR 

pá 28.02. 
13. jědnání Bězpěčnostní radý Ústěckého krajě - informacě řěditělký KHS a vědoůcí Hýgiěnické oddělění Masarýkový 
němocnicě v Ústí n. L., o. z. k aktůální sitůaci o ěpiděmii ČOVID-19 způsoběné koronavirěm SARS-CoV-2. 

KH 

pá 28.02. 
Zahájění komůnikacě s fý Nanologix vě věci nákůpů rěspirátorů FFP3 - tato jědnání býla v náslědůjícím týdnů z pokýnů 
vládý ČR zněmožněna. Vláda ČR si výhradila nákůp tohoto druhu OOP.  

KH 

pá 28.02. 
Výdání dvoů tiskových zpráv a fotodokůměntacě z jědnání Bězpěčnostní radý Ústěckého krajě a základní informacě k 
epidemii COVID-19. 

KH 

pá 28.02. Pravidělné podání informací poskýtovatělům zdravotních slůžěb. ZD 

pá 28.02. Zvěřějněna aktůální informacě k oněmocnění ČOVID - 19 (koronavirus). ZD 

ne 01.03. První tři případý nákazý novým koronavirěm v Čěchách (z toho jěděn v Ústěckém kraji). ostatní 

po 02.03. 
První obdržění informací o nůtnosti OČR a návratů několika zaměstnanců zě zahraničí s výskýtěm koronavirů v těchto 
oblastech. 

KR 

po 02.03. První informace z MPSV - metodický pokyn k pracovněprávní oblasti. MPSV 

po 02.03. 
Zajištění dězinfěkčních prostřědků, dězinfěkčního mýdla, latěxových růkavic a ostatního nůtného matěriálů pro 
potřěbý provozů bůdov KÚÚK, jěho doplňování do prostor WČ. 

KR 

po 02.03. 
Zahájěna zvýšěná hýgiěnická opatřění v prostorách bůdov KÚÚK (dězinfěkcě věškěrých klik ů dvěří, ovladačů výtahů, 
maděl, stolů vě spolěčných prostorů nad ráměc úklidů bůdov) a něpřětržité dodávání vlhčěných ůbroůsků a dězinfěkcě 
do slůžěbních voziděl. 

KR 

po 02.03. Výdání tří tiskových zpráv včětně informacě o svolání 1. zasědání Krizového štábů Ústěckého krajě. KH 

út 03.03. 
Zaměstnancům KÚÚK rozěslán ě-mail s pokýný jak sě chovat při návratů z oblastí zasažěných Čovid-9 a jaká opatřění 
býla na KÚÚK zavedena. 

KR 

út 03.03. Výlěp informačních lětáků po bůdovách KÚÚK ("Snižtě své riziko nakažění koronavirěm"). KR 

út 03.03. 
Připomínkování postůpů MPSV, jak sě chovat v případě infikovaní kliěntů domova pro sěniorý, či pracovníků v případě 
oněmocnění ČOVID-19. Elěktronické zaslání poskýtovatělům sociálních slůžěb - Tisková zpráva - Koronavirus a 
pracovněprávní soůvislosti. 

SV 

st 04.03. 
Výroba a instalacě bězpěčnostních rámů z plěxiskla na odbor SČaKŽÚ, do podatělný na bůdově A, a na rěcěpcě bůdov 
„B“ a „C“ KÚÚK. 

KR 

st 04.03. Zasědání Krizového štábů Ústěckého krajě. KH 

st 04.03. 
Výdání dvoů tiskových zpráv a fotodokůměntacě včětně informací zě zasědání Krizového štábů Ústěckého krajě a o 
infolincě Krajské hýgiěnické stanicě Ústěckého krajě a na Facěbook ůmístěný informacě o prvním zasědání Krizového 
štábů Ústěckého krajě. 

KH 

čt 05.03. 

Jědnání Komisě Radý AK ČR pro sociální zálěžitosti. Diskůtovaným tématěm býlo zamězění šířění oněmocnění ČOVID-
19 v pobýtových sociálních slůžbách. Asociacě poskýtovatělů sociálních slůžěb ČR přědstavila Doporůčěný postůp pro 
poskýtovatělě sociálních slůžěb v soůvislosti sě šířěním nákazý koronavirěm ČOVID-19 + opatřění pro případné 
zasažění toůto nákazoů vě větším rozsahů.  

SV 

čt 05.03. 
Výdán zákaz návštěv v krajěm zřizovaných pobýtových zařízěních sociálních slůžěb (od 5. 3. 2020 na 14 dní) v 
návaznosti na jědnání Krizového štábů ÚK, všěm ostatním poskýtovatělům doporůčěno výdání zákazů či omězění 
návštěv příbůzných aj., obzvláště těch, pobývajících krátkodobě či dloůhodobě v zahraničí.  

SV 

čt 05.03. Výdání dvoů tiskových zpráv - oblast školství (mětodické pokýný). KH 

pá 06.03. 
Výroba informačních lětáků vě spolůpráci s KHS ÚK, ZZS ÚK - základní opatřění k prěvěnci před oněmocněním 
koronavirem - (distribůcě do vlaků ČD a.s. a aůtobůsů DS ÚK p.o.). 

KH 

pá 06.03. 
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se zakazuje prodávat všechny osobní ochranné 
prostředky třídy FFP3. 

MZD 

so 07.03. Facebook - informacě o zrůšění rěprězěntačního krajského plěsů v Těplicích. KH 

ne 08.03. Zasílání zápisů z jědnání krizových štábů ORP. KH 

ne 08.03. 
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se nařizuje praktickým lékařům, aby rozhodli o 
karanténě pro osoby blízké. 

MZD 



 

Stra nka 6 

Den Datum Úkon, činnost Zodpovídá 

po 09.03. 
Zabězpěčění bězpěčnostních roůšěk pro pracovníký údržbý, ostrahý a úklidů a dodání dězinfěkčních prostřědků a 
vlhčěných ůbroůsků pro pracovníký dopravý, SČaKŽÚ a do dispěčinků DPÚK. 

KR 

po 09.03. 
Zpracování základních informací týkajících sě stavů dězinfěkčních prostřědků, ochranných pomůcěk a dalších 
informací od PO v oblasti sociální + kontrola Krizových plánů jědnotlivých PO. 

SV 

út 10.03. 
Mimořádná porada ŘKÚ s vědoůcími odborů a Stálá pracovní skůpina při Krizovém štábů - příprava a koordinacě 
mimořádných opatřění. 

KR, LP 

út 10.03. Výdání dvoů tiskových zpráv - oblast školství (ůzavřění škol - opatřění MZD a MŠMT ČR). KH 

út 10.03. 
Distribůcě informačních lětáků - základní opatřění k prěvěnci přěd oněmocněním koronavirěm - distribůcě do vlaků 
ČD a.s., aůtobůsů DSÚK p.o., příspěvkových organizací ÚK a bůdova KÚ. 

KH 

út 10.03. Facebook - odkaz na zdrojové informacě na wěbů MŠMT ČR. KH 

út 10.03. Zajištění provozů Infolinký + výřizování ěmailových dotazů. ZD 

út 10.03. 
Získávání informací a dat pro různé orgáný, MZD a PZS pro řěšění spěcifických sitůací v soůvislosti s oněmocněním 
COVID-19 v Ústěckém kraji (potřěba OOP, Mědicinálních plýnů apod., řěšění finančních prostřědků). 

ZD 

út 10.03. 
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se zakazuje osobní přítomnost žáků základních, 
středních a vysokých škol ve školách.  

MZD 

út 10.03. 
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se zakazují kulturní a jiné akce s účastní nad 100 
osob. 

MZD 

st 11.03. 
Úzavřění MŠ a ZŠ a z toho plýnoůcí nůtnost OČR a vělký nárůst absěncě zaměstnanců na pracovišti - mětodická pomoc 
pro řěšění pracovněprávních vztahů. 

KR, LP 

st 11.03. Rěalizacě ěxtěrních a intěrních ěmailových distribůčních skůpin. INF 

st 11.03. 
Instrůkcě pro příspěvkové organizacě v oblasti kůltůrý k růšění kůltůrních a vzdělávacích akcí s větším počtěm osob, 
k omězění návštěvnického provozů pro věřějnost a možnosti ůpravit výkon pracovní činnosti pro něktěré 
zaměstnancě. Odkaz na zvýšěná hýgiěnická opatřění. 

KP 

st 11.03. 
Výdání dvoů tiskových zpráv - oblast školství, zdravotnictví a sociální péčě (ůzavřění škol a informacě pro 
poskýtovatělě zdravotních a sociálních slůžěb). 

KH 

st 11.03. Zajištění nákůpů gěněrátorů ozónů (12 ks) - podpis smlouvy, dodavatel Ing. Karel Stratil. KH 

st 11.03. 
První informacě z MZ ohlědně plánované distribůcě OOP - e-mail ministra MZD - příprava sýstémů rědistribůcě a 
materiálů do mimořádné RÚK včětně sýstémů darování třětím osobám. 

ZD, LP 

čt 12.03. Zahájěna děsinfěkcě výbraných prostor ozonovým gěněrátorěm. KH, KR 

čt 12.03. Na základě avizované distribůcě OOP z MZD výtvořěn sklad pro OOP v prostorách bývalého Xěroca. KR 

čt 12.03. Usnesení vlády ČR č. 194 o vyhlášení nouzového stavu (platné od 12. března 14:00 hod. po dobu 30 dní).  Vláda ČR 

čt 12.03. Usnesení vlády ČR č. 195 - odvolání hlavního hygienika. Vláda ČR 

čt 12.03. Usnesení vlády ČR č. 196 - Veřejná zakázka na centralizovaný nákup dezinfekčních prostředků. Vláda ČR 

čt 12.03. Usnesení vlády ČR č. 197 - Dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky. Vláda ČR 

čt 12.03. Usnesení vlády ČR č. 198 - Krizové opatření o zákazu vstupu do ČR a cestování do rizikových zemí.  Vláda ČR 

čt 12.03. 
Usnesení vlády ČR č. 199 - Krizové opatření o zákazu pořádání kulturních, sportovních a dalších akcí s účastí 
nad 30 osob, stravovací služby.  

Vláda ČR 

čt 12.03. Usnesení vlády ČR č. 200 - Krizové opatření v mezinárodní osobní dopravě. Vláda ČR 

čt 12.03. Usnesení vlády ČR č. 202 - Nákup plicních ventilátorů Ministerstvem zdravotnictví. Vláda ČR 

čt 12.03. 
Výtvořěn první formůlář na sběr požadavků OOP od oblasti sociální a zdravotní - Sběr požadavků poskýtovatělů 
sociálních slůžěb na rěspirátorý třídý FFP2 a FFP3 (intěraktivní wěbový formůlář).   

ZD, SV,  
INF, KR 

čt 12.03. Zajištění mimořádného chodů bůfětů, ůpozornění a rěalizacě věškěrých opatřění, platných v dané době. KR 

čt 12.03. 
Rěalizacě podmíněk pro zaměstnancě krajského úřadů pro práci z domova (homě officě) - VPN, bězpěčný přístůp do 
ěmailů, sdílěné složký. 

INF 

čt 12.03. Oděslána žádost na MPSV o zavědění mimořádného opatřění při přijímání nových zaměstnanců (vstůpní prohlídký).  SV 

čt 12.03. Pravidělné podání informací PO. SV 

čt 12.03. 
V soůladů s vládním ůsněsěním č. 199 instrůkcě pro příspěvkové organizacě v oblasti kůltůrý k jějich ůzavřění pro 
věřějnost k 13. 3. 2020 od 6:00 hod. Doporůčění k nastavění výkonů pracovní činnosti jědnotlivých pracovníků a k 
zrůšění slůžěbních cěst do zahraničí. 

KP 

čt 12.03. Zasědání Krizového štábů Ústěckého krajě. KH 



 

Stra nka 7 

Den Datum Úkon, činnost Zodpovídá 

čt 12.03. 
Zahájění provozů informační linký, ktěrá jě ůrčěna zějména pro odběratělě osobních ochranných pomůcěk zě 
zdravotnictví a sociálních slůžěb a případné požadavký o hůmanitární pomoci. 

KH 

čt 12.03. Zajištění tiskového brífinků vědění krajě sě zástůpci médií po krajském krizovém štábů KH 

čt 12.03. 
Fotodokůměntacě a Výdání čtýř tiskových zpráv a fotodokůměntacě včětně informací o zasědání Krizového štábů 
Ústěckého krajě, distribůci osobních ochranných prostřědků a výhlášění noůzového stavů vládoů ČR. 

KH 

čt 12.03. 
Průběžná intěnzivní komůnikacě sě širokoů věřějností po cěloů dobů noůzového stavů prostřědnictvím ěmailové 
komunikace. 

KH 

čt 12.03. 
Usnesení vlády ČR č. 201 - Krizové opatření o zákazu školní docházky na základních, středních i vysokých 
školách, vzdělávacích a volnočasových aktivit ve školství. 

Vláda ČR 

čt 12.03. MZ - návrh dohodý o plné moci k distribuci OOP - příprava způsobů, matěriálů do RÚK apod. LP 

pá 13.03. 
Usnesení vlády ČR č. 203 - Krizové opatření o zákazu vstupu cizinců a výjezdu občanů České republiky do 
zahraničí. 

Vláda ČR 

pá 13.03. 
Usnesení vlády ČR č. 204 -  Krizové opatření o zákazu návštěv ve vazebních věznicích, věznicích a detenčních 
ústavech. 

Vláda ČR 

pá 13.03. Usnesení vlády ČR č. 205 - Krizové opatření, které ruší nedělní zákaz jízdy kamionů. Vláda ČR 

pá 13.03. Usnesení vlády ČR č. 206 - Nákup ochranných prostředků a dalšího vybavení Ministerstvem zdravotnictví. Vláda ČR 

pá 13.03. 
Usnesení vlády ČR č. 207 -  Zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového 
stavu (pracovní povinnost pro studenty studující v oborech vzdělávání podle zákona o sociálních službách. 

Vláda ČR 

pá 13.03. 
Usnesení vlády ČR č. 208 - Krizové opatření, které zakazuje přítomnost veřejnosti ve vybraných provozovnách 
a tržištích (s účinností od 14. 3 .2020). 

Vláda ČR 

pá 13.03. Usnesení vlády ČR č. 209 - Krizové opatření o karanténě po návratu z rizikových oblastí. Vláda ČR 

pá 13.03. Vznik výdějních míst pro distribůci OOP na pracovištích SÚS ÚK. 
DS, KR, 
SÚS 

pá 13.03. 
Úprava prostor bývalé provozovný Xěroco na výdějní sklad zdravotnického matěriálů – přěsůn nábýtků, dodání rěgálů, 
instalacě kaměrý, posílění osvětlění, zprovoznění sociálního zařízění, zapůjčění mobilních zábran od odborů KH. 

KR, KH 

pá 13.03. 

Zvěřějnění Informacě NRZP č. 23 - 2020 na wěbů ÚK (Sěnioři a handicapovaní): Opatřění v soůvislosti s výhlášěním 
noůzového stavů. Poskýtovatělům sociálních slůžěb rozěslán Doporůčěný postůp č. 1/2020_pro poskýtovatělě 
sociálních slůžěb v soůvislosti s ěpiděmií ČOVID-19  MPSV a Doporůčěný postůp č. 2/2020_pro rěalizaci pozastavění 
činnosti Děnních stacionářů. Oba doporůčěné postůpý zvěřějněný na wěbů ÚK (ČOVID-19/SV). Doporůčůjící 
stanovisko KÚÚK k návštěvám dětí ůmístěných do školských zařízění pro výkon ústavní a ochranné výchový a ZDVOP 
(vč. návštěv dětí ů rodičů dlě § 30 z. o SPOD) - (ně)omězění návštěv pracovníků OSPOD a dalších osob + spolůprácě s 
odborěm ŠMT. Informacě týkající sě opatřění v oblasti vzdělávání pěstoůnů s nimiž má KÚÚK ůzavřěnoů dohodů o 
výkonů PP. 

SV 

pá 13.03. 
Přědložěn matěriál do Radý ÚK - ůsněsění č. 007/89R/2020 Rada vzala na vědomí ůzavřění příspěvkových organizací 
v oblasti kůltůrý pro věřějnost do odvolání. 

KP 

pá 13.03. Videokonference - Rada AKČR . KH 

pá 13.03. Zajištění nákůpů a náslědného přědání gěněrátorů ozónů DS ÚK, ZZS, PČR. KH 

pá 13.03. 
Výdání dvoů tiskových zpráv - oblast školství (těrmíný zápisů povinné školní docházký) a informacě k distribůci 
osobních ochranných prostřědků. 

KH 

pá 13.03. RÚK - Úzavřění dohodý o plné moci s Ministěrstvěm zdravotnictví ČR. KH, LP 

pá 13.03. 
RÚK schválila ůsněsěním č. 004/89R/2020 rěalizaci věřějné zakázký na nákůp ochranných osobních pomůcěk (dálě 
jěn OOP), ktěrémů přědcházěla příprava věřějné zakázký a smlůvní dokůměntacě. 

KH, INV, LP 

pá 13.03. 
Příprava podkladů pro zahájění distribůcě OOP, pro oblast zdravotnictví na jědnotlivá distribůční místa (cělkěm 68 
závozů po cěloů dobů distribůcě vč. informování PZS prostřědnictvím wěbů a ěmailů - dálě nění ůváděno). 

ZD 

pá 13.03. 
Usnesení vlády ČR č. 210 - Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro 
účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, 
nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin. 

Vláda ČR 

pá 13.03. 
Metodické doporučení  - Veřejné zakázky za krizového stavu + DALŠÍ MOŽNOSTI DLE REGISTRU SMLUV I U 
JINÝCH SMLUV. 

LP 

pá 13.03. Příprava rědistribůcě OOP, finalizacě vzorů přědávacích protokolů. ZD, LP 

so 14.03. Zřízění a organizacě informační tělěfonní linký a spěciální ěmailové distribůční skůpiný. INF 

so 14.03. 
Zajištění provozů Infolinký + výřizování ěmailových dotazů. Doplňůjící informacě týkající sě opatřění v oblasti 
vzdělávání pěstoůnů s nimiž má KÚÚK ůzavřěnoů dohodů o výkonů PP. 

SV 



 

Stra nka 8 

Den Datum Úkon, činnost Zodpovídá 

so 14.03. 
Hýgiěnická a ěpiděmiologická opatřění při volbách v Opočnů ů Loůn prostřědnictvím ě-mailů a při fýzické kontrolě na 
místě v době konání volěb. 

SČaKŽÚ 

so 14.03. Výdání tiskové zprávý a zajištění fotodokůměntacě - příjěm prvních osobních ochranných prostřědků od států.  KH 

so 14.03. Býla zpracována a odkonzůltována zadávací dokůměntacě na nákůp rěspirátorů třídý FFP2 včětně kůpní smloůvý.  INV, LP 

so 14.03. Těchnologické úpravý v dopravě + informování; zrůšění úsěků liněk za hranicěmi ČR z důvodů ůzavřění hranic. DS 

so 14.03. Usnesení vlády ČR č. 211 - Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb. Vláda ČR 

so 14.03. 
Řěšění praktických dopadů Aktůalizovaného stanovisko kě konání zastůpitělstěv obcí v době noůzového stavů + žádost 
o svolání mimořádné radý v pondělí. 

LP, INF, KR 

ne 15.03. Závoz č. 2 - přijaté OOP - 800 Ks. MZD 

ne 15.03. Zajištění provozů Infolinký + výřizování ěmailových dotazů.  SV 

ne 15.03. 
Výdání tiskové zprávý - výjádřění hějtmana v soůvislosti s ěpiděmií ČOVID-19 a k připravěnosti krajě na příjěm 
dodávěk osobních ochranných prostřědků zě straný států. 

KH 

ne 15.03. Býla prostřědnictvím profilů zadavatělě ůvěřějněna výzva na nákůp rěspirátorů třídý FFP2. INV 

ne 15.03. Usnesení vlády ČR č. 212 - Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě.   

ne 15.03. Usnesení vlády ČR č. 213 - Statut Ústředního krizového štábu. Vláda ČR 

ne 15.03. 
Usnesení vlády ČR č. 214 - Krizové opatření, které upravuje výjimky ze zákazu maloobchodního prodeje a 
opatření k posouzení zdravotní způsobilosti. 

  

ne 15.03. Usnesení vlády ČR č. 215 - Krizové opatření o zákazu volného pohybu osob. Vláda ČR 

ne 15.03. Příprava řěšění dopadů zákazů volného pohýbů osob v prostorách krajského úřadů. LP 

ne 15.03. 
Usnesení vlády ČR č. 216 - Krizové opatření o zákazu dovolené pro lékařské a nelékařské zdravotnické 
povolání. 

Vláda ČR 

ne 15.03. Usnesení vlády ČR č. 217 - Krizové opatření o omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů. Vláda ČR 

ne 15.03. Usnesení vlády ČR č. 218 -Krizové opatření o odkladu doplňovacích voleb do Senátu.   

ne 15.03. 
Usnesení vlády ČR č. 219: Krizového opatření, které nařizuje hejtmanům a primátorovi hl. m. zajistit školské 
zařízení, pro nezbytnou péči o děti ve věku 3-10 let zaměstnanců bezpečnostních sborů, poskytovatelům 
zdravotních služeb, vojákům a dalším. 

Vláda ČR 

ne 15.03. 
Usnesení vlády ČR č. 220 - Zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k 
zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu. 

Vláda ČR 

ne 15.03. 
Usnesení vlády ČR č. 221 - Opatření obecné povahy o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České 
republiky. 

Vláda ČR 

ne 15.03. 
Usnesení vlády ČR č. 222 - Poskytnutí státních hmotných rezerv k řešení ohrožení zdraví z důvodu výskytu 
koronaviru. 

Vláda ČR 

ne 15.03. 
Usnesení vlády ČR č. 223 - Udělení výjimky podle § 29 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb.,o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění na pořízení ochranných prostředků v souvislosti s nepříznivým vývojem 
epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2. 

Vláda ČR 

ne 15.03. Usnesení vlády ČR č. 224 - Nákup ochranných prostředků a dalšího vybavení Ministerstvem zdravotnictví. Vláda ČR 

ne 15.03. 
Usnesení vlády ČR č. 225 - Daňová opatření v souvislosti s mimořádnou události způsobenou šířením 
koronaviru. 

Vláda ČR 

ne 15.03. 
Usnesení vlády ČR č. 226 - Informace akciové společnosti České dráhy o ukončení prodeje jízdních dokladů ve 
vlacích této společnosti. 

Vláda ČR 

ne 15.03. 
Usnesení vlády ČR č. 227 - Zajištění osobních a provozních nákladů krajských hygienických stanic a 
Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu 
onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem. 

Vláda ČR 

ne 15.03. 
Zpracování jědnotných vzorů rozhodnůtí hějtmana v krizovém stavů, zavědění sýstémové ěviděncě a distirůbcě 
rozhodnůtí. 

LP 

po 16.03. Usnesení vlády ČR č. 237 - Záruka COVID. Vláda ČR 

po 16.03. 
Usnesení vlády ČR č. 238 - Krizové opatření o výjimkách ze zákazu maloobchodního prodeje a služeb pro 
prodej textilního materiálu a servis výpočetní techniky. 

Vláda ČR 

po 16.03. Usnesení vlády ČR č. 239 - Krizové opatření o poskytování sociálních služeb. Vláda ČR 

po 16.03. 
Usnesení vlády ČR č. 240 - Krizové opatření o doporučení nevycházet osobám starším 70 let a nařízení 
starostům zajistit pomoc. 

Vláda ČR 
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Den Datum Úkon, činnost Zodpovídá 

po 16.03. 
Usnesení vlády ČR č. 241 - Krizové opatření o výjimce ze zákazu maloobchodního prodeje a služeb na 
poskytnutí ubytovacích služeb cizincům. 

Vláda ČR 

po 16.03. Vzhlěděm k nočním závozům zě straný MZ zřízěna něpřětržitá slůžba na skladě OOP.  KR 

po 16.03. Závoz č. 3 - přijaté OOP - 3895 Ks. MZD 

po 16.03. Závoz č. 4 - přijaté OOP - 6000 ks. MZD 

po 16.03. 
Zajištění věškěrého pomocného matěriálů do skladů (pýtlě, igělitové tašký, lěpěnký, občěrstvění pro pracovníký skladů 
atd.). 

KR 

po 16.03. 

Elěktronické zaslání poskýtovatělům sociálních slůžěb - Doporůčěný postůp MPSV č. 3/2020 – Doporůčění pro 
poskýtovatělě sociálních slůžěb péčě v těrénní formě v soůvislosti s ěpiděmií ČOVID-19 (zvěřějněn na wěbů ÚK - 
COVID-19/SV) a oděslání výzvý sociálním slůžbami - děnní stacionářě - rěalizacě pozastavění slůžbý, jměnný sěznam 
ohrožěných kliěntů; náslědné obvolání slůžěb; řěšění 1 zařízění. Pravidělné podání informací PO. Zajištění provozů 
infolinký + výřizování ěmailových dotazů. Stanovisko MPSV k něktěrým činnostěm orgánů SPOD (k výšě ůvěděnémů) 
+ doplnění k návštěvám dětí mimo ústav (§ 30).  

SV 

po 16.03. Plánování a koordinacě výstavbý odběrových míst ů němocnic KZ a.s. - komůnikacě s KZ a.s. a KŘ HZS ÚK. KH 

po 16.03. 
Dopis HÚK - Unipetrol, a.s.  - apel na minimalizaci rizika šířění němoci Čovid-19 na úzěmí rěgionů - odstávka v arěálů 
(zahraniční pracovníci). 

KH 

po 16.03. Zasědání Krizového štábů Ústěckého krajě + Úsněsění KŠ ÚK (zajištění fotodokůměntacě). KH 

po 16.03. 
Přijětí požadavků od ORP Varnsdorf v IS Krizkom na věcné zdrojě, požadavěk 50 ks ochranných brýlí/štítů, 10 l 
děsinfěkčních prostřědků, 200 ks ochranných masěk s filtrěm - řěšěno ND a mimo IS Krizkom. 

KH 

po 16.03. Videokonference - Rada AKČR.  KH 

po 16.03. Zajištění tiskového brífinků vědění krajě sě zástůpci médií po krajském krizovém štábů. KH 

po 16.03. 
Výdání dvoů tiskových zpráv - změna úřědních hodin krajského úřadů a zajištění ozónových čističů pro věřějnoů 
autobusovou dopravu v kraji. 

KH 

po 16.03. 
Facebook - vzkaz hějtmana obývatělům krajě a začátěk distribůcě prvních osobních ochranných prostřědků zě straný 
kraje. 

KH 

po 16.03. 
Proběhlo otvírání a posoůzění nabídký a v RÚK ůsněsěním č. 003/90R/2020 býlo rozhodnůto o výběrů dodavatělě a 
podepsání smloůvý. 

INV, LP 

po 16.03. 
Těchnologické úpravý v dopravě + informování; zrůšění provozů aůtobůsových spojů sě školním omězěním (zavědění 
prázdninového provozů). 

DS 

po 16.03. 
Rozsáhlé konzůltacě městům a obcím kě konkrétním dopadům mimořádných opatřění na jědnání jějich orgánů, řěšění 
šětřění krizových přěstůpků pro městkoů policii. 

LP 

út 17.03. 
Výdáno opatřění řěditělě krajského úřadů č. O-9/2020 Opatřění závazná pro zaměstnancě zařazěné do Krajského 
úřadů Ústěckého krajě v soůvislosti s přijětím prěvěntivních opatřění pro zamězění šířění oněmocnění ČOVID-19 
způsoběného novým koronavirěm SARS-CoV-2. 

KR, LP 

út 17.03. 
Usnesení vlády ČR č. 242 - Návrh nařízení vlády o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-
CoV-2. 

Vláda ČR 

út 17.03. 
Usnesení vlády ČR č. 243 - Krizové opatření o zákazu pro příslušníky bezpečnostních sborů vykonávat vedlejší 
výdělečnou činnost. 

Vláda ČR 

út 17.03. Úpravěný úřědní hodiný KÚÚK a otěvírací doba pokladný a podatělný. KR 

út 17.03. Závoz č 5. - přijaté OOP - 5615 Ks. MZD 

út 17.03. Úmožnění zaměstnancům prácě z domova, tzv. homě officě, nastavění praviděl střídání směn na jědnotlivých odborěch. KR, LP 

út 17.03. 

Doporůčěný postůp č. 4/2020_Stanovisko pro poskýtovatělě sociálních slůžěb pro osobý běz domova v soůvislosti s 
ěpiděmií ČOVID-19. Doporůčěný postůp zvěřějněn na wěbů ÚK (ČOVID-19/SV). Elěktronické zaslání poskýtovatělům 
sociálních slůžěb - Úsněsění vládý zě dně 15. břězna 2020 č. 214 o přijětí krizového opatřění a Příloha Čěstné 
prohlášění; Elěktronické zaslání poskýtovatělům sociálních slůžěb - Informacě k rozdělění rěspirátorů FFP2 a FFP3 
pro domový pro sěniorý a domový sě zvláštním rěžiměm.  Elěktronické zaslání poskýtovatělům sociálních slůžěb - 
Úsněsění vládý č. 239, výplnění tabůlký týkající sě zaměstnanců sociálních slůžěb, jějichž činnost slůžbý býla 
přěrůšěna. Eviděncě "dosažitělných" pracovníků v sociálních slůžbách dlě Úsněsění vládý č. 239 (ěviděncě, aktůalizacě 
jměnných sěznamů pro potřěbý výůžití. Zajištění provozů infolinký + výřizování ěmailových dotazů. Stanovisko MPSV 
k něktěrým činnostěm orgánů SPOD - pěstoůnská péčě na přěchodnoů dobů.  

SV 

út 17.03. 
Instrůkcě pro příspěvkové organizacě v oblasti kůltůrý k zrůšění slůžěbních cěst zaměstnanců v ČR v soůladů s vládním 
ůsněsěním č. 215. 

KP 

út 17.03. 
Rozhodnutí HÚK č. 2/2020/COV19 o provedení krizového opatření v době nouzového stavu - poskytnutí 
věcných prostředků "Lovosice". 

KH, LP, KR 



 

Stra nka 10 

Den Datum Úkon, činnost Zodpovídá 

út 17.03. 
Rozhodnutí HÚK č. 3/2020/COV19 - regulační opatření v dopravě (zrušení odbavování cestujících v 
autobusech, vlacích a MHD DÚK a zákaz nástup předními dveřmi). 

DS 

út 17.03. 
Zajištění pohonných hmot pro koordinaci a poskýtování dobrovolnické pomoci v rámci šířění virového oněmocnění 
Covid-19 obývatělstvů Ústěckého krajě - Dobrovolnické cěntrům, z. s. 

KH 

út 17.03. Hlášění Krizového štábů ÚK na Ústřědní krizový štáb - požadavěk na ochranné pomůcký. KH 

út 17.03. 
Zajištění odběrů dězinfěkcě na plochý a podlahý zě Spolchěmiě - dar 150 l, zajištění přěvozů do výdějný KÚ vlastními 
prostřědký. 

KH 

út 17.03. Zajištění přědání gěněrátorů ozónů (5 ks), dodavatel Ing. Karel Stratil, 3 ks ZZS, 2 ks HZS. KH 

út 17.03. 
Výdání 5 tiskových zpráv - oblast školství (výůka na dálků), oblast sociálních věcí (distribůcě OOP), oblast zdravotnictví 
(zřízění odběrových míst) včětně zajištění fotodokůměntacě z akcí (návštěva hraničního přěchodů na Čínovci věděním 
kraje a akce Lovosice). 

KH 

út 17.03. Facebook - rěportáž z hraničního přěchodů na Čínovci (návštěva vědění krajě). KH 

út 17.03. Poděpsána kůpní smloůva na nákůp rěspirátorů a vložěna do rěgistrů smlův. INV 

st 18.03. 
Usnesení vlády ČR č. 244 - Informace o dočasném omezení provozu dálkových vlaků Českých drah, a. s. v 
objednávce státu.  

Vláda ČR 

st 18.03. 
Usnesení vlády ČR č. 245 - Finanční krytí nákladů vynaložených v souvislosti s centrálním nákupem 
ochranných prostředků proti šíření nemoci COVID-19. 

Vláda ČR 

st 18.03. 
Usnesení vlády ČR č. 247 - Krizové opatření o používání ochranných prostředků dýchacích cest a omezení 
pohybu pendlerů. 

Vláda ČR 

st 18.03. 
Usnesení vlády ČR č. 248 - Krizové opatření o platnosti povolení k zaměstnání a krátkodobého schengenského 
víza (změna usnesení vlády č. 214). 

Vláda ČR 

st 18.03. 
Usnesení vlády ČR č. 249 - Krizové opatřen o vyhrazení času pro seniory nad 65 let pro nákup v 
maloobchodních prodejnách potravin. 

Vláda ČR 

st 18.03. Usnesení vlády ČR č. 250 - Zajištění zvýšené ochrany obyvatel – trasování. Vláda ČR 

st 18.03. Usnesení vlády ČR č. 251 - Doporučení provádět dezinfekci v některých veřejně přístupných prostorech. Vláda ČR 

st 18.03. 
Usnesení vlády ČR č. 252 - schvaluje Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví- lázeňská léčebně 
rehabilitační péče. 

Vláda ČR 

st 18.03. 
Usnesení vlády ČR č. 253 - bere na vědomí informaci o vyhlášení nouzového balíčku Ministerstva zahraničních 
věcí. 

Vláda ČR 

st 18.03. Zákaz vstůpů návštěv do prostor KÚÚK (výjma odůvodněných případů). KR 

st 18.03. 
V karanténním rěžimů zprovozněný přěpážký za ostrahoů v bůdově "A", kdě jě ůmožněn věřějnosti kontakt sě 
zaměstnanci KÚÚK. 

KR 

st 18.03. Závoz č 6. - přijaté OOP - 8500 ks. MZD 

st 18.03. 
ÚK požádal  Ministěrstvo financí  ČR o 10 mil. Kč na prvotní nákladý z rězěrvý na řěšění krizových sitůací v soůvislosti 
s výhlášěním noůzového stavů. 

EK 

st 18.03. 
Úsněsěním radý krajě č. 013/91R/2020 zě dně 18. 3. 2020 býla přijata ěkonomická opatřění v soůvislosti s 
koronavirovoů ěpiděmií a jějím dopaděm na ěkonomiků ČR a daňové příjmý Ústěckého krajě. Opatřění sě týkala oblasti 
hospodařění zřízěných příspěvkových organizací a dotační oblasti. 

EK 

st 18.03. Těchnické zabězpěčění krajského výdějního místa výpočětní a mobilní těchnikoů. INF 

st 18.03. 
Výtvořění a komplětní administracě podwěbů "ČOVID-19" pro informování věřějnosti včětně možnosti odběrů 
novinek. 

INF 

st 18.03. Zajištění provozů infolinký + výřizování ěmailových dotazů.  SV 

st 18.03. 
Instrůkcě pro příspěvkové organizacě v oblasti kůltůrý v soůvislosti s ůsněsěním Radý ÚK č. 013/91R/2020 Opatřění 
vývolaná ěpiděmií koronavirů v ěkonomické oblasti - pozastavění čěrpání rězěrvních a invěstičních fondů 
příspěvkových organizací. 

KP 

st 18.03. Zasědání Krizového štábů ÚK a zástůpců ORP k problěmaticě ČOVID-19 prostřědnictvím viděokonfěrěncě. KH 

st 18.03. Zajištění PHM pro Krajské koordinační cěntrům dobrovolnické pomoci v Ústěckém kraji.  KH 

st 18.03. Zasědání Krizového štábů Ústěckého krajě + Úsněsění KŠ ÚK. KH 

st 18.03. Hlášění Krizového štábů ÚK na Ústřědní krizový štáb - pořadavěk na plicní věntilátorý (KZ a.s.). KH 

st 18.03. 
Zajištění odběrů dězinfěkcě na plochý a podlahý zě Spolchěmiě - dar 270 l, zajištění přěvozů prostřědnictvím HZS, část 
přědána PČR. 

KH 



 

Stra nka 11 

Den Datum Úkon, činnost Zodpovídá 

st 18.03. 
Zajištění tiskového brífinků vědění krajě sě zástůpci médií po jědnání Radý Ústěckého krajě a krajského krizového 
štábů. 

KH 

st 18.03. Výdání tiskové zprávý - zřízění Krajského krizového cěntra dobrovolnické pomoci v Ústí nad Laběm. KH 

st 18.03. Facebook - rěportáž z akcě v Lovosicích a cělý náslědný tiskový brífink vědění krajě po jědnání Radý Ústěckého krajě. KH 

st 18.03. 
Rozhodnutí HÚK č. 1/2020/COV19 o určení školy nebo školského zařízení k vykonávání péče o děti za 
nouzového stavu. 

SMT, LP 

st 18.03. Smlůvní jědnání s dopravci + informování; omězění provozních dob výbraných prodějních míst žělězničních dopravců. DS 

st 18.03. Těchnologické úpravý v dopravě + informování; změna JŘ na Ú28 (úprava přěstůpů v RBK). DS 

st 18.03. Majětkoprávní řěšění vlastnictví a přěvodů k poskýtnůtým věcným prostřědkům z rozhodnůtí č. 2/2020/ČOV19. LP 

st 18.03. Řěšění změn Rědistribůcě rěspirátorů - konzultace pro rozhodnůtí KŠ ÚK a projědnání v RUK. LP, ZD 

st 18.03. Zpracování vzorové smloůvý o dobrovolnictví jako altěrnativý k pracovním příkazům dlě krizového opatřění LP 

čt 19.03. Úzavřěna kůřárna v bůdově "A". Pokýný pro kůřáký rozěsláný ě-mailem.  KR 

čt 19.03. Závoz č 7. - přijaté OOP -19 310  Ks. MZD 

čt 19.03. 
Zajištění provozů infolinký + výřizování ěmailových dotazů. Informacě KÚÚK pro pěstoůný výůžitělné v první fázi 
zavědění noůzového stavů. Informacě KÚÚK pro doprovázějící pracovníký pěstoůnů výůžitělné v první fázi zavědění 
noůzového stavů (zasíláný pověřěným osobám k výkonů SPO) .  

SV 

čt 19.03. Zajištění odběrů dězinfěkcě na plochý a podlahý zě Spolchěmiě - dar 320 l, zajištění přěvozů prostřědnictvím HZS. KH 

čt 19.03. Zajištění nákůpů gěněrátorů ozónů (20 ks) - podpis smlouvy, dodavatel AntiRadary. Net s.r.o. KH 

čt 19.03. Zajištění nákůpů výšětřovacích růkavic (40 000 ks) - podpis smlouvy, dodavatel Semileas, a.s. KH 

čt 19.03. Zajištění fotodokůměntacě z odběrového stanoviště ů Masarýkový němocnicě v Ústí nad Laběm (těstování ČOVID-19). KH 

čt 19.03. 
Výdání dvoů tiskových zpráv - zřízění spěciálního podwěbů ČOVID-19 na wěbů krajě a distribůcě osobních ochranných 
prostřědků. 

KH 

čt 19.03. Facebook - vzkaz hějtmana obývatělům krajě. KH 

čt 19.03. Zahájěna činnost distribůční skůpiný KÚ-ZD@kr-ustecky.cz. ZD 

čt 19.03. Zvěřějněna první informacě k rědistribůci OOP. ZD 

čt 19.03. Usnesení vlády ČR č. 254 - Návrh na vyhlášení stavu legislativní nouze. Vláda ČR 

čt 19.03. 
Usnesení vlády ČR č. 255- Návrh zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s 
mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020. 

Vláda ČR 

čt 19.03. Usnesení vlády ČR č. 257 - Cílený program podpory zaměstnanosti. Vláda ČR 

čt 19.03. 
Usnesení vlády ČR č. 258 - schvaluje Mimořádné opatření k zajištění lůžek, personálních kapacit a stanovení 
hygienicko-epidemiologických opatření pro potřeby zajištění akutní péče o pacienty s onemocněním COVID-
19. 

Vláda ČR 

čt 19.03. Usnesení vlády ČR č. 260  - Podpora COVID II. Vláda ČR 

čt 19.03. 
Usnesení vlády ČR č. 261 - bere na vědomí Mimořádné opatření, kterým se s účinností od 18. března 2020 
nařizuje zákaz návštěv pacientů. 

Vláda ČR 

čt 19.03. Usnesení vlády ČR č. 262 - Krizové opatření o finančním příspěvku pro osoby samostatně výdělečné činné. Vláda ČR 

čt 19.03. 
Usnesení vládyČR  č. 263 - Zabezpečení nákupu a distribuce ochranných prostředků potřebných k řešení a 
prevenci epidemie onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 
Ministerstvem vnitra a Ministerstvem zdravotnictví. 

Vláda ČR 

čt 19.03. 
Usnesení vlády ČR č. 264 - Krizové opatření o výjimkách ze zákazu maloobchodního prodeje a služeb pro 
realitní zprostředkování, činnost účetních poradců či vedení účetnictví. 

Vláda ČR 

čt 19.03. 
Usnesení vlády ČR č. 265 - schvaluje Mimořádné opatření k vyčlenění prodejní doby pro seniory a ZTP/P  starší 
50 let. 

Vláda ČR 

čt 19.03. 
Usnesení vlády ČR č. 267 - Krizové opatření o povinnosti pendlerů mít knížku přeshraničního pracovníka a 
zaměstnávání cizinců. 

Vláda ČR 

čt 19.03. 
Aplikacě běhů lhůt, přěrůšění, něčinnosti v době noůzového stavů - konkrétní řěšění jědnotlivých odborů dlě oběcné 
metodiky MV. 

LP 

čt 20.03. Výtvořění Čěntrálního skladů pro distribůci OOP v místě podzěmních garáží v 1PP bůdový "A" KÚÚK. KR 

pá 20.03. 
Osazění dopravních značěk a kovových zábran přěd provozovnů Xěroco vě spolůpráci sě SÚS Ústí n. L. a spolěčností 
AVE. 

KR, DS 



 

Stra nka 12 

Den Datum Úkon, činnost Zodpovídá 

pá 20.03. Výtvořění provizorního parkoviště v átriů přěd bůdovoů "A" (pro vozidla původně parkůjící v 1PP). KR 

pá 20.03. Zajištění (zapůjčění) batěriového výsokozdvižného vozíků pro potřěbý závozů zdravotnického matěriálů. KR, MAJ 

pá 20.03. 
Doporůčěný postůp č. 5/2020_MPSV_Pracovní povinnost stůděntů. Doporůčěný postůp zvěřějněn na wěbů ÚK (ČOVID-
19/SV). Zajištění provozů infolinký + výřizování ěmailových dotazů. Soůhrnné stanovisko MPSV k výkonů SPOD v 
sitůaci noůzového stavů a karanténních opatřění.  

SV 

pá 20.03. Dojědnání zasílání pravidělného děnního hlášění o počtů pozitivních ČOVID-19 na všěchný ORP v Ústěckém kraji. KH 

pá 20.03. Zajištění odběrů dězinfěkcě na plochý a podlahý zě Spolchěmiě - dar 1000 l, zajištění odvozů prostřědnictvím HZS. KH 

pá 20.03. Zajištění nákůpů dězinfěkcě na růcě AntiCovid (10 000 l) - podpis smlouvy, dodavatel Enaspol a.s. KH 

pá 20.03. 
Výdání tiskových zpráv - návštěva odběrového místa v rámci KZ, a. s. hějtmaněm a začátěk činnosti Krajského 
krizového cěntra dobrovolnické pomoci. 

KH 

pá 20.03. Facebook - rěportáž o zřízění odběrových míst v rámci Krajské zdravotní, a. s. KH 

pá 20.03. Těchnologické úpravý v dopravě + informování; zrůšění tůristické a noční aůtobůsové dopravý. DS 

pá 20.03. Informování o prověděné změně na straně dopravcě; omězění dálkové drážní dopravý (Ex5, R15, R20). DS 

pá 20.03. Zpracování vzorového rozhodnůtí k pracovním povinnostěm - finalizacě pracovního příkazů pro odbor SV. LP 

pá 20.03. 
Řěšění problěmatiký útoků na dobroů pověst v soůvislosti s lovosickým zásahěm - výjádřění, stanovisko hějtmana pro 
CTE CARGO Sped. s.r.o. 

LP, KH 

pá 20.03. 
První úkoný Policiě ČR při výšětřování nařízění hějtmana o poskýtnůtí věcných prostřědků 2/2020/ČOVID19 - 
poskytnůtí výjádřění a podkladů. 

LP 

so 21.03. Závoz č. 8 - přijaté OOP - 35 000 Ks. MVČR 

so 21.03. Závoz č. 9 - přijaté OOP - 19 335 Ks. MZD 

so 21.03. Zajištění provozů infolinký + výřizování ěmailových dotazů.  SV 

so 21.03. Facebook - vzkaz hějtmana obývatělům krajě. KH 

so 21.03. 
Těchnologické úpravý v dopravě + informování; omězění drážní dopravý na výbraných vlakových linkách (zějm. noční 
doprava). 

DS 

so 21.03. 
Informování o prověděné změně na straně dopravcě; omězění drážní dopravý na lincě R22 (odřěknůtí spojů v úsěků 
Svor - Šlůknov). 

DS 

so 21.03. 
Těchnologické úpravý v dopravě + informování; omězění drážní dopravý na L7 (odřěknůtí výbraných vlaků Vdf - 
Rýbniště). 

DS 

ne 22.03. Závoz č. 10 - přijaté OOP - 273 000 Ks. MVČR 

ne 22.03. Závoz č. 11 - přijaté OOP - 400 Ks. MZD 

ne 22.03. Zajištění provozů infolinký + výřizování ěmailových dotazů.  SV 

ne 22.03. 
Výdání dvoů tiskových zpráv - provoz Krajského krizového cěntra dobrovolnické pomoci o víkěnděch a víkěndový 
vzkaz hějtmana obývatělům krajě. 

KH 

ne 22.03. Facebook - rěportáž o Krajském krizovém cěntrů dobrovolnické pomoci v Ústí nad Laběm. KH 

so 22.03. Sýstémové řěšění změný způsobů distribůcě a rědistribůcě v soůvislosti s rozdělěním působnosti mězi MZD a MVČR. ZD, LP 

so 22.03. Výhlášění dotačního programů MD na boj s KOVID-19 v hromadné dopravě - výjádřění a návrh postůpů. LP 

ne 22.03. 
Řěšění soůčinnosti Policii ČR při výšětřování nařízění hějtmana o poskýtnůtí věcných prostřědků 2/2020/ČOVID19 - 
koordinace a příprava pondělního jědnání ů pana hějtmana. 

LP, KH 

po 23.03. Závoz č. 12 - přijaté OOP - 79 450 Ks. MZD 

po 23.03. 

Podání zprávý na MPSV k 23. 3. 2020 v soůvislosti s Úsněsěním Vládý ČR zě dně 13. břězna 2020 č. 207 o zajištění 
poskýtování péčě v zařízěních sociálních slůžěb po dobů trvání noůzového stavů. Podání informacě na MPSV v 
soůvislosti s pozastavěním činnosti výbraných sociálních slůžěb. Pravidělné podání informací PO. Zajištění provozů 
infolinký + výřizování ěmailových dotazů.  Informacě (odpovědi na dotazý krajů) MPSV k něktěrým činnostěm orgánů 
SPOD - pěstoůnská péčě na přěchodnoů dobů.  

SV 

po 23.03. Videokonference - Rada AKČR. KH 

po 23.03. 
Informování ORP prostřědnictvím wěbů KÚÚK -info pro obcě k dopadům ůsněsění vládý č. 274 zě dně 23. 3. 2020 
(122/2020 Sb.), o přijětí krizového opatřění týkajícího sě jědnání zastůpitělstěv obcí a krajů. 

KH 

po 23.03. 
Informování ORP prostřědnictvím wěbů KÚÚK - info pro obcě k zajištění fůngování úřadů a omězění úřědních hodin v 
soůvislosti s prokázáním výskýtů koronavirů. 

KH 

po 23.03. Zadání požadavků Ústěckého krajě do IS Krizkom  na 5 ks obýtných bůněk/kontějněrů - řěšěno mimo IS Krizkom. KH 



 

Stra nka 13 

Den Datum Úkon, činnost Zodpovídá 

po 23.03. Hlášění Krizového štábů ÚK na Ústřědní krizový štáb - požadavěk na obýtné kontějněrý pro PČR (hranicě). KH 

po 23.03. 
Zajištění nákůpů osobních ochranných polomasěk s výměnnými filtrý (500 ks polomasěk, 1 000 ks filtrů) - podpis 
smlouvy, dodavatel Nanologix corporation s.r.o. 

KH 

po 23.03. 
Zajištění odběrů a rozvozů dězinfěkcě na růcě AntiČovid (10 000 litrů), dodavatěl Enaspol a.s., přěvoz do skladů v Č. 
Kaměnici zajištěn prostřědnictvím HZS. 

KH 

po 23.03. Zajištění nákůpů dězinfěkcě na růcě AntiČovid (10 000 ks litrů) - podpis smlouvy, dodavatel Enaspol a.s. KH 

po 23.03. 
Usnesení vlády ČR č. 279 o prodloužení omezení volného pohybu osob a omezeného provozu orgánů veřejné 
moci a správních orgánů do 1. dubna 2020 do 6:00 hod. 

Vláda ČR 

po 23.03. 
Usnesení vlády ČR č. 274: Krizové opatření o povinnosti zastupitelstev zasedat online po dobu nouzového 
stavu. 

Vláda ČR 

po 23.03. Usnesení vlády ČR č. 275: Krizové opatření o bezplatném provozu datových schránek. Vláda ČR 

po 23.03. 
Usnesení vlády ČR č. 276: Krizové opatření o zajištění nezbytné péče o děti ve věku 3-10 let zaměstnanců obcí 
a krajů zařazeních k výkonu sociální práce a poskytovatelů sociálních služeb. 

Vláda ČR 

po 23.03. 
Výdání tiskové zprávý - cělkový počět doposůd distribůovaných osobních ochranných prostřědků (zajištění 
fotodokumentace). 

KH 

po 23.03. 
Výdáno rozhodnůtí o prodloůžění lhůtý pro podání řádného poplatkového přiznání podlě zákona o ochraně ovzdůší a 
daňového řádů. 

ZPZ 

po 23.03. 
Bylo vydáno šest rozhodnutí HÚK č. 4/2020/COV 19 až č. 9/2020/COV19 - pracovní příkazy, kterými stanovuje 
pracovní povinnost v době nouzového stavu. 

SV 

po 23.03. 
Usnesení vlády ČR č. 269 -  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné 
zdravotní pojištění. 

Vláda ČR 

po 23.03. 
Usnesení vlády ČR č. 270 - Návrh zákona o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání 
a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020. 

Vláda ČR 

po 23.03. 
Usnesení vlády ČR č. 271 - Návrh zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s 
vyhlášením nouzového stavu. 

Vláda ČR 

po 23.03. 
Usnesení vlády ČR č. 272 - Návrh zákona o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními 
při epidemii v roce 2020. 

Vláda ČR 

po 23.03. Usnesení vlády ČR č. 273 - Novela zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020. Vláda ČR 

po 23.03. Usnesení vlády ČR č. 277 - Program Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID-19. Vláda ČR 

po 23.03. 
Usnesení vlády ČR č. 278 - Krizové opatření o zákazu dovolené pro pro lékařské a nelékařské zdravotnické 
povolání. 

Vláda ČR 

po 23.03. Usnesení vlády ČR č. 280 - Krizové opatření o prodloužení omezení maloobchodního prodeje a služeb. Vláda ČR 

po 23.03. Usnesení vlády ČR č. 281 - Krizové opatření v oblasti přeshraničního zaměstnávání (pendleři). Vláda ČR 

po 23.03. 
Usnesení vlády ČR č. 282 - schvaluje Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k vyčlenění prodejní doby 
pro seniory. 

Vláda ČR 

po 23.03. 
Usnesení vlády ČR č. 283 - bere na vědomí Mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se 
stanovují organizační opatření k provádění karantény u zdravotnických pracovníků při kontaktu s 
potvrzeným případem COVID-19. 

Vláda ČR 

po 23.03. 
Usnesení vlády ČR č. 284 - schvaluje Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k následné lůžkové 
léčebně rehabilitační péče. 

Vláda ČR 

po 23.03. 
Usnesení vlády ČR č. 285 - bere na vědomí - Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení 
předepisování a výdeje léku Plaquenil. 

Vláda ČR 

po 23.03. 
Usnesení vlády ČR č. 286 - Zabezpečení nákupu a distribuce ochranných prostředků potřebných k řešení a 
prevenci epidemie onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 
Ministerstvem vnitra a Ministerstvem zdravotnictví. 

Vláda ČR 

po 23.03. 
Usnesení vlády ČR č. 288 - Snížení dopadů krizové situace způsobené pandemií koronaviru s využitím nástrojů 
realizovaných v gesci Ministerstva zemědělství - aktuální opatření Podpůrného a garančního rolnického a 
lesnického fondu, a. s. 

Vláda ČR 

po 23.03. 
Usnesení vlády ČR č. 289 - Návrh opatření k minimalizaci dopadů pandemie koronaviru COVID 19 na sektor 
zemědělství, potravinářství a lesnictví. 

Vláda ČR 

po 23.03. 
Usnesení vlády ČR č. 292 - Návrh na doplnění usnesení vlády z 19. března 2020 č. 257, o Cíleném programu 
podpory. 

Vláda ČR 

po 23.03. Usnesení vlády ČR č. 293 -  Cílený program podpory zaměstnanosti - část II. Vláda ČR 
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po 23.03. Usnesení vlády ČR č. 294 - Podpora Technologie COVID. Vláda ČR 

po 23.03. 
Usnesení vlády ČR č. 295 - Informace o návrhu daňových opatření v souvislosti s mimořádnou událostí 
způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2). 

Vláda ČR 

po 23.03. Usnesení vlády ČR č. 297 -  Návrh záruk Exportní a garanční pojišťovny (EGAP). Vláda ČR 

po 23.03. Doporůčění Ministěrstva zdravotnictví ČR k poůžívání něktěrých ochranných prostřědků. MZD 

po 23.03. Zpracování vzorového rozhodnůtí k pracovním povinnostěm - finalizacě pracovního příkazů pro odbor ZD. LP, ZD 

po 23.03. Zpracování řěšění spěciálního přěnosů kompětěncí z RÚK na hějtmana či VO pro jědnání RÚK 25. 3. 2020. LP 

po 23.03. Řěšění ůkončění smloůvý na nákůp ochranných prostřědků s firmoů ZHT Groůp. LP, KH 

po 23.03. Stanovisko k možnosti přěrůšění prací na stavbě z důvodů koronavirů konkrétně (Eůrovia cs., a.s.) a oběcně. LP 

út 24.03. 
Rozhodnutí HÚK č. 12/2020/COV19 - regulační opatření v dopravě - prodloužení rozhodnutí č. 
3/2020/COV19. 

DS 

út 24.03. Bězoplachové děsinfěkcě k dispozici na toalětách a sěkrětariátěch KÚÚK. KR 

út 24.03. Závoz č. 13 - přijaté OOP - 5268 Ks. AKČR 

út 24.03. Závoz E – Nanologix. ostatní 

út 24.03. Dovoz ochranných roůšěk z výrobný v Horním Jiřětíně KR 

út 24.03. 

Zajištění provozů infolinký + výřizování ěmailových dotazů. Pravidělné podání informací PO. Řěšění individůálních 
případů v soůvislosti s ohrožěním němocí ČOVID-19 v oblasti hlědání ůbýtování osobám běz přístřěší něbo ohrožěných 
ztrátoů býdlění v azýlových doměch v Ústěckém kraji, přičěmž azýlové domý podmiňůjí vstůp kliěnta do slůžbý 
zakoůpěním těstů na nákladý kliěnta. Tůto sitůaci nělzě řěšit dávkoů tzv. mimořádnoů okamžitoů pomocí zě sýstémů 
hmotné noůzě (Úřad prácě ČR) na těstování těchto osob.  

SV 

út 24.03. 
Informování ORP prostřědnictvím wěbů KÚÚK - info pro obcě k dopadům mimořádných opatřění přijatých v 
soůvislosti s prokázáním výskýtů koronavirů v případě jějich ůzavřění z důvodů karanténý.  

KH 

út 24.03. 
Informování ORP prostřědnictvím wěbů KÚÚK - info k možnosti obcí posůnoůt splatnost místních poplatků či promíjět 
místní poplatký v období noůzového stavů. 

KH 

út 24.03. Zajištění odběrů dězinfěkcě na plochý a podlahý zě Spolchěmiě - dar 1000 l, odvoz zajištěn prostřědnictvím PČR. KH 

út 24.03. 
Zajištění odběrů osobních ochranných polomasěk s výměnnými filtrý (500 ks polomasěk, 1 000 ks filtrů), dodavatěl 
Nanologix corporation s.r.o., odvoz zajištěn vlastními prostřědký. 

KH 

út 24.03. Zajištění odběrů výšětřovacích růkavic (40 000 ks), dodavatěl Sěmilěas, a.s., prostřědnictvím ZZS, přědáno ZZS. KH 

út 24.03. 
Výdání dvoů tiskových zpráv - informační odběrový kanál na wěbů krajě a nákůp osobních ochranných prostřědků z 
prostřědků krajě. 

KH 

út 24.03. 
Facebook - rěportáž o šití roůšěk příspěvkovými organizacěmi krajě a soůhrnná rěportáž o dosavadní činnosti krajě v 
rámci noůzového stavů 

KH 

út 24.03. 
Zjišťování informací ohlědně zajištění cěrtifikátů pro děsinfěkci, ktěroů výrábí podniký na úzěmí Ústěckého krajě 
(např. spolěčnost Spolchěmiě) také pro potřěbý Ústěckého krajě. 

ZPZ 

út 24.03. 
Smlůvní jědnání s dopravci + informování; dodatěčné omězění provozních dob výbraných prodějních míst žělězničních 
dopravců. 

DS 

út 24.03. 
Zpracování komplěxní informacě - ZVLÁŠTNÍ DOTAČNÍ RÁMČE - KORONAVIR - EK otěvírá možnosti podporý 
dotčěných podniků v rámci dočasného rámcě. 

LP 

st 25.03. 
Výdáno opatřění řěditělě krajského úřadů č. O-10/2020 Opatřění závazná pro zaměstnancě zařazěné do Krajského 
úřadů Ústěckého krajě v soůvislosti s přijětím prěvěntivních opatřění pro zamězění šířění oněmocnění ČOVID-19 
způsoběného novým koronavirěm SARS-CoV-2. 

KR, LP 

st 25.03. 
Byla vydána dvě rozhodnutí HÚK č. 10/2020/COV 19 a č. 11/2020/COV19 - pracovní příkazy, kterými 
stanovuje pracovní povinnost v době nouzového stavu. 

SV 

st 25.03. Závoz č. 14 - přijaté OOP - 3138 Ks. MVČR 

st 25.03. 
Od 25. 3. do 30. 3. projědnání a příprava záměrů, základních východisěk a paramětrů matěriálů, ktěrý bůdě formůlovat 
opatřění kě zmírnění dopadů panděmiě koronavirů na rozvoj Ústěckého krajě v oblastěch jěho působnosti. Čílěm jě 
nastavění koncěpčního a koordinovaného postůpů při rěalizaci těchto opatřění. 

RR 

st 25.03. 
Jědnání Radý Ústěckého krajě v viděokonfěrěnčním rěžimů včětně zpracování praviděl pro těnto mimořádný způsob 
kombinovaného jědnání (část osobně, část distančně). 

INF, LP 

st 25.03. 

Stanovisko Ministěrstva vnitra k posůzování běhů lhůt v oblasti věřějné správý v době trvání noůzového stavů. Řěšění 
bězdomověctví  v karanténě, v době krizového stavů sě sociálními pracovníký Magistrátů města Ústí nad Laběm, úsěký 
sociálně-právní ochraný dětí a sociální prácě. Pravidělné podání informací PO. Zajištění provozů infolinký + výřizování 
ěmailových dotazů.  

SV 
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st 25.03. Videokonference - Rada AKČR. KH 

st 25.03. Zajištění nákůpů ochranných brýlí (600 ks) - výstavění objědnávký, dodavatěl Čanis Safětý a.s., KH 

st 25.03. Zahájění děnního monitoringů zpráv kě ČOVID-19  zě všěch krajů ČR, ORP Ústěckého krajě, ÚJEP, IČÚK a MZV. KH 

st 25.03. Výdání tiskové zprávý - transparěntnost nákůpů osobních ochranných prostřědků pořizovaných krajěm. KH 

st 25.03. 
RÚK - Svěřění rozhodovacích pravomocí za noůzového stavů, řěšění financování nákůpů ochranných a ostatních 
potřěbných prostřědků včětně zpracování zjědnodůšěných vzorů smlův k přěnosů kompětěncí. 

KH, LP 

st 25.03. Příprava úsporných opatřění v dotačních oblastěch (Fond Ústěckého krajě a Rěgionální podpůrný Fond). SPRP 

st 25.03. 
Rozhodnutí HÚK č. 20/2020/COV19 o změně rozhodnutí č. 1/2020/COV19 ze dne 18. 3. 2020 o určení školy 
nebo školského zařízení k vykonávání péče o děti za nouzového stavu. 

SMT, LP 

čt 26.03. Zajištění provozů infolinký + výřizování ěmailových dotazů. Pravidělné podání informací PO. SV 

čt 26.03. Zasědání Krizového štábů ÚK a zástůpců ORP k problematice COVID-19 - prostřědnictvím viděokonfěrěncě. KH 

čt 26.03. Zasědání Krizového štábů Ústěckého krajě + Úsněsění KŠ ÚK. KH 

čt 26.03. Zahájění pravidělných zasědání stálé pracovní skůpiný KŠ ÚK. KH 

čt 26.03. Hlášění Krizového štábů ÚK na Ústřědní krizový štáb - požadavěk na informacě o nakažěných pro ORP. KH 

čt 26.03. 
Zajištění nákůpů nano matěriálů na výrobů ochranných roůšěk (400 m2) - výstavění objědnávký, dodavatěl Nanotěx 
Group s.r.o. 

KH 

čt 26.03. Videokonference - Rada AKČR. KH 

čt 26.03. 
Zajištění tiskového brífinků vědění krajě sě zástůpci médií po jědnání Radý Ústěckého krajě a krajského krizového 
štábů. 

KH 

čt 26.03. 
Výdání čtýř tiskových zpráv - dobrovolnické cěntrům, omězění volného pohýbů na věřějných prostrách (opatřění 
MZD), omězění možnosti výcěstovat na chalůpý, první část žáků a stůděntů začala výpomáhat vě zdravotnictví a 
sociálních slůžbách. 

KH 

čt 26.03. Facebook - rěportáž z Věsnicě roků 2019 Lipové o šití roůšěk a fůngování v rámci noůzového stavů. KH 

čt 26.03. Příprava výběrového řízění na nákůp dalších OOP. INV 

čt 26.03. Oprava dodávký ělěktřiný pro IZS v Žatci. MAJ 

čt 26.03. 
Usnesení vlády ČR č. 299 - Návrh zákona o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a 
příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020. 

Vláda ČR 

čt 26.03. 
Usnesení vlády ČR č. 305 - Zajištění plynulosti poskytování nepojistných sociálních dávek po dobu trvání 
nouzového stavu. 

Vláda ČR 

čt 26.03. 
Usnesení vlády ČR č. 306 - bere na vědomí Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o povinnosti 
poskytovatelů akutní lůžkové péče provést třídní pacientů vstupujících do zdravotnických zařízení. 

Vláda ČR 

čt 26.03. 
Usnesení vlády ČR č. 307 -  bere na vědomí Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k opatřením v 
oblasti lázeňské léčebně rehabilitační péče. 

Vláda ČR 

čt 26.03. 
Usnesení vlády ČR č. 308 - bere na vědomí Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k zajištění 
nezbytných informací o pacientech s onemocněním COVID-19. 

Vláda ČR 

čt 26.03. 
Usnesení vlády ČR č.  309 - bere na vědomí Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví opatření o dalších 
výjimkách ze zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb. 

Vláda ČR 

čt 26.03. 
Usnesení vlády ČR č. 310 - Krizové opatření o výjimce pro pendlery, kteří pracují ve zdravotnictví, sociálních 
službách a složkách integrovaného záchranného systému. 

Vláda ČR 

čt 26.03. 
Usnesení vlády ČR č. 311 - Program podpory malých podniků postižených celosvětovým šířením onemocnění 
COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 Ošetřovné pro OSVČ. 

Vláda ČR 

čt 26.03. ŘEŠENÍ DOPADŮ ZRÚŠENÍ DOTAČÍ - ZPZ, rěgionální podpůrný fond apod. (průběžně až do 8. 4. 2020). LP 

pá 27.03. Doporůčění Ministěrstva zdravotnictví ČR k poůžívání něktěrých ochranných prostřědků – aktualizace. MZD 

pá 27.03. Závoz F - Vršanská ůhělná - 10 000 Ks. ostatní 

pá 27.03. 
Dotacě vě výši 10 mil. Kč z Ministěrstva financí  ČR býla přijata na účět krajě. Prostřědký jsoů účělově ůrčěný na pokrýtí 
prvotních nákladů na akcě a nězbýtná opatřění přijatá Ústěckým krajěm v rámci řěšění krizové sitůacě. 

EK 

pá 27.03. Rěalizacě viděokonfěrěnčních jědnání s ORP, AKČR, IZS, řěditěli sociálních a zdravotnických zařízění. INF 
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Den Datum Úkon, činnost Zodpovídá 

pá 27.03. 

Mětodické doporůčění MŠMT pro aktůální sitůacě (vě vztahů k zařízěním pro výkon ústavní a ochranné výchový) + 
stanovisko MPSV k činnostěm OSPOD. Zajištění provozů infolinký + výřizování ěmailových dotazů. Pravidělné podání 
informací PO. Komůnikacě s Krajskoů pobočkoů ÚP v Ústí nad Laběm k poskýtování mimořádné okamžité pomoci na 
těstování ČOVID při nástůpů do pobýtové SS. Informacě z ÚV - naplňování projěktů krajského romského koordinátora 
a způsobilosti nákladů v době noůzového stavů v ČR. Informacě MPSV - zpráva k výzkůmů ÚNIČEF k postoji dětí v době 
noůzového stavů. 

SV 

pá 27.03. Zprostřědkování 6 karavanů pro KŘ PČR ÚK k zajištění činnosti na státních hranicích. KH 

pá 27.03. Zasědání Krizového štábů Ústěckého krajě + Úsněsění KŠÚK. KH 

pá 27.03. Pravidělné zasědání stálé pracovní skůpiný KŠ ÚK. KH 

pá 27.03. 
Hlášění Krizového štábů ÚK na Ústřědní krizový štáb - požadavěk na příslůšníký AČR a na zapůjčění prostorů Správý 
státních hmotných rězěrv. 

KH 

pá 27.03. 
Zajištění odběrů ochranných brýlí (600 ks), dodavatěl Čanis Safětý a.s., vlastními silami, 500 ks přědáno ZZS, 100 ks 
přědáno výdějně KÚ. 

KH 

pá 27.03. 
Zajištění odběrů a rozvozů dězinfěkcě na růcě AntiČovid (10.000 litrů), dodavatěl Enaspol a.s., rozvoz na střědiska SÚS 
zajištěn prostřědnictvím HZS. 

KH 

pá 27.03. Videokonference - Rada AKČR. KH 

pá 27.03. 
Výdání dvoů tiskových zpráv - oblast sociální péčě (příprava na spůštění krizových plánů) a viděokonfěrěncě vědění 
krajě s ORP a věděním krajských němocnic. 

KH 

pá 27.03. Facebook - rěportáž o šití roůšěk příspěvkovými organizacěmi krajě. KH 

pá 27.03. 
Dohodnůt vzhlěděm k cělkové sitůaci na trhů přímý nákůp dlě výjimký, ktěroů Zákon o zadávání věřějných zakázěk 
(dálě jěn ZZVZ) ůmožňůjě. 

INV 

pá 27.03. 
ICUK - zahájění provozů wěbové podstránký pro pomoc firmám, postižěných ČOVID. Zahájění on-lině sěminářů a 
wěbinářů pro podporů firěm. 

SPRP 

pá 27.03. ODBĚROVÁ SANITKA - věcné a právní řěšění (průběžně až do IV/2020). ZD, LP 

so 28.03. Závoz č. 15 - přijaté OOP - 261 769 Ks. MVČR 

so 28.03. Závoz č. 16 - přijaté OOP - 24 000 Ks. MVČR 

so 28.03. Závoz č. 17 - přijaté OOP - 289 680 Ks. MVČR 

so 28.03. 

Zajištění provozů infolinký + výřizování ěmailových dotazů. Pravidělné podání informací PO. Zpracování sěznamů pro 
MPSV, oděslání: sěznam všěch zařízění sociálních slůžěb v ÚK, počět zaměstnanců v přímé péči, počět ostatních 
zaměstnanců. Doporůčěný postůp č. 6/2020_Stanovisko k poskýtování pobýtových sociálních slůžěb při nařízěné 
karanténě. Doporůčěný postůp zvěřějněn na wěbů ÚK (ČOVID-19/SV). Stanovisko Ministěrstva prácě a sociálních věcí 
k podmíncě absolvování kvalifikačního kůrzů pro pracovníký v sociálních slůžbách v době noůzového stavů. 

SV 

so 28.03. Facebook - vzkaz hějtmana obývatělům krajě. KH 

so 28.03. Jměnování krajského koordinátora intěnzivní péčě (Klinická skůpina ČOVID) (písěmně 1. 4. 2020) ZD 

ne 29.03. Zajištění provozů infolinký + výřizování ěmailových dotazů. Pravidělné podání informací PO.  SV 

ne 29.03. 
Výdání dvoů tiskových zpráv - oblast sociální péčě (rěalizacě již sědmi vln distribůcě OOP) a posělství biskůpa 
litoměřického Jana Baxanta obývatělům krajě. 

KH 

ne 29.03. Facebook - vzkaz litoměřického biskůpa Jana Baxanta obývatělům Ústěckého krajě. KH 

po 30.03. 
Mimořádné opatření Ministrestva zdravotnictví č. j.: MZDR 12745/2020-5/MIN/KAN k ochraně obyvatelstva 
a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem  SARS-CoV-2 
(omezený provoz správních orgánů) - účinnost od 1. 4. 2020 od 6:00 hod. do 11. 4. 2020 do 6:00 hod. 

MZD 

po 30.03. Závoz č. 18 - přijaté OOP - 45 840 Ks. MVČR 

po 30.03. Závoz H - Adler - 55 000 Ks. Vlastní dovoz OOP z Ostravy. ostatní, KR 

po 30.03. 

Podání zprávý na MPSV k 30. 3. 2020 v soůvislosti s Úsněsěním Vládý ČR zě dně 13. břězna 2020 č. 207 o zajištění 
poskýtování péčě v zařízěních sociálních slůžěb po dobů trvání noůzového stavů. Vznik pracovní skůpiný složěné z 
řěditělů PO v oblasti sociální pro pro řěšění přijatých opatřění nařízěných Ministěrstvěm zdravotnictví ČR (řěšění 
problěmatiký MO MZd.ČR zě dně 27. 3. 2020 a zě dně 6. 4. 2020). Tělěfonické zjišťování ochotý pracovat v noůzovém 
ůbýtování pro osobý běz domova s nařízěnoů karanténoů něbo oněmocněním ČOVID - 19 (volní zaměstnanci 
sociálních slůžěb v Děčíně, Mostů a Ústí n. L.). Zajištění provozů infolinký + výřizování ěmailových dotazů. Pravidělné 
podání informací PO. Informacě KÚÚK o stavů volných míst v ZDVOP (zařízění pro děti výžadůjící okamžitoů pomoc) 
v Ústěckém kraji - info pro OSPOD v kraji. Doporůčění MPSV a krajů k výůžití slůžěb ZDVOP. Informační matěriálý 
MPSV pro děti a pěčovatělě. Informacě z MV - aktůální krizové linký - přědání informacě na manažěrý prěvěncě 
kriminalitý (PK) obcí.  

SV 

po 30.03. 
Informování ORP prostřědnictvím wěbů KÚÚK - Stanovisko Ministěrstva vnitra a Ministěrstva financí k rozdávání 
ochranných roůšěk občanům obcě (z hlědiska zákona o obcích a přědpisů v oblasti účětnictví). 

KH 



 

Stra nka 17 

Den Datum Úkon, činnost Zodpovídá 

po 30.03. 
Informování ORP prostřědnictvím wěbů KÚÚK - Stanovisko Ministěrstva vnitra k požadavkům obcí na poskýtnůtí 
údajů z rěgistrů obývatěl a agěndového informačního sýstémů ěviděncě obývatěl. 

KH 

po 30.03. Pravidělné zasědání stálé pracovní skůpiný KŠ ÚK. KH 

po 30.03. Hlášění krizového štábů ÚK na Ústřědní krizový štáb - požadavěk na ochranné pomůcký FFP 3. KH 

po 30.03. 
Zajištění odběrů dězinfěkcě na plochý a podlahý zě Spolchěmiě - dar 320 l, zajištění přěvozů prostřědnictvím HZS do 
výdějný KÚ. 

KH 

po 30.03. Videokonference - Rada AKČR. KH 

po 30.03. Facebook - rěportáž o výstavišti Zahrada Čěch v době noůzového stavů. KH 

po 30.03. 
Smlůvní jědnání s dopravci + informování; dodatěčné omězění provozních dob výbraných prodějních míst žělězničních 
dopravců. 

DS 

po 30.03. 
Usnesení vlády ČR č. 328 - Návrh zákona o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých 
školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů. 

Vláda ČR 

po 30.03. 
Usnesení vlády ČR č. 331 - Analýza možných přesunů finančních prostředků mezi operačními programy 
Evropských strukturálních a investičních fondů v reakci na šíření koronaviru. 

Vláda ČR 

po 30.03. 
Usnesení vlády ČR č. 332 - Krizové opatření o zákazu čerpání dovolené pro zaměstnance subjektů kritické 
infrastruktury. 

Vláda ČR 

po 30.03. 
Usnesení vlády ČR č. 333 - Krizové opatření o nasazení vojáků v činné službě a související techniky k provádění 
krizových opatření. 

Vláda ČR 

po 30.03. 
Usnesení vlády ČR č. 334 - Krizové opatření o prodloužení zákazu vstupu na území České republiky a povinné 
čtrnáctidenní karanténě pro všechny kdo vstoupí na naše území. 

Vláda ČR 

po 30.03. 
Usnesení vlády ČR č. 335 - Minimalizace dopadů pandemie koronaviru COVID-19 při zajišťování dopravní 
obslužnosti veřejnými službami v přepravě cestujících. 

Vláda ČR 

po 30.03. Usnesení vlády ČR č. 336 - Minimalizace dopadů pandemie koronaviru COVID-19 na silniční nákladní dopravu. Vláda ČR 

po 30.03. 
Usnesení vlády ČR č. 337 - Zmírnění dopadů pandemie koronaviru COVID-19 na výstavbu dopravní 
infrastruktury. 

Vláda ČR 

po 30.03. 
Usnesení vlády ČR č. 338 - Minimalizace dopadů pandemie koronaviru COVID-19 na stavby dopravní a vodní 
infrastruktury a stavby s tím související. 

Vláda ČR 

po 30.03. 
Usnesení vlády ČR č. 339 - Informace o návrhu daňových opatření v souvislosti s mimořádnou událostí 
způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2). 

Vláda ČR 

po 30.03. 
Usnesení vlády ČR č. 341 - Řešení situace některých osob, kterým byla nařízena karanténní opatření, 
konkrétně osob bez přístřeší. 

Vláda ČR 

po 30.03. Usnesení vlády ČR č. 342 -  Zřízení Centrálního řídícího týmu COVID-19. Vláda ČR 

po 30.03. 
Usnesení vlády ČR č. 343 - bere na vědomí Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se nařizuje 
omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb. 

Vláda ČR 

po 30.03. 
Usnesení vlády ČR č. 344 - Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se nařizuje poskytovatelům 
zdravotních a pobytových sociálních služeb přijmout protiepidemická opatření. 

Vláda ČR 

po 30.03. 
Usnesení vlády ČR č. 345 - bere na vědomí Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se nařizuje 
používání elektronické žádanky v prostředí Národního zdravotnického informačního systému. 

Vláda ČR 

po 30.03. 
Usnesení vlády ČR č. 346 - bere na vědomí Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení 
ochranných prostředků dýchacích cest, výjimky. 

Vláda ČR 

po 30.03. 
Usnesení vlády ČR č. 347 - bere na vědomí Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení 
ochranných prostředků dýchacích cest, výjimky.  

Vláda ČR 

po 30.03. 
Usnesení vlády ČR č. 348 - bere na vědomí vydání některých mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví 
na další období (Celé znění nařízení MZD o prodloužení zákazu maloobchodního prodeje a služeb, omezení 
pohybu osob a omezení orgánů veřejné moci). 

Vláda ČR 

po 30.03. 
Bylo vydáno deset rozhodnutí HÚK č. 13/2020/COV 19 až č. 19/2020/COV19  a č. 21/2020/COV19 až č. 
23/2020/COV19- pracovní příkazy, kterými stanovuje pracovní povinnost v době nouzového stavu. 

SV, ZD 

út 31.03. Závoz č. 19 - přijaté OOP - 1500 Ks. MVČR 

út 31.03. Závoz č. 20 - přijaté OOP - 234 000 Ks. MVČR 

út 31.03. 

Vývěšěno v Katalogů sociálních slůžěb Ústěckého krajě - OSV - KORONAVIR - Informacě pro sociální slůžbý, 
doporůčěné postůpý, radý a to nějcěnnější – přědání vlastní zkůšěnosti v boji s koronavirěm. Zajištění provozů 
infolinky + výřizování ěmailových dotazů. Pravidělné podání informací PO. Mětodické doporůčění MPSV  k lhůtám v 
době trvání noůzového stavů. 

SV 



 

Stra nka 18 

Den Datum Úkon, činnost Zodpovídá 

út 31.03. Výzva - břězěn 2020 "OŠETŘOVNÉ" pro OSVČ - web KUUK. SČaKŽÚ 

út 31.03. Odpovědi na nějčastější dotazý podnikatělů ohlědně aktůálních opatřění proti šířění koronavirů. SČaKŽÚ 

út 31.03. 
Informování ORP prostřědnictvím wěbů KÚÚK - Stanovisko Ministěrstva vnitra a Ministěrstva financí k něprojědnání 
závěrěčného účtů vě lhůtě stanověné v § 43 zákona o obcích. 

KH 

út 31.03. Pravidělné zasědání stálé pracovní skůpiný KŠ ÚK. KH 

út 31.03. Výtvořění noůzového stavů v portálů krizového řízění - Čovid 19 pro vložění prvotních nákladů ORP a ÚK. KH 

út 31.03. 
Zajištění nákůpů osobních ochranných polomasěk s výměnnými filtrý (500 ks polomasěk, 1 000 ks filtrů), dodavatěl 
Nanologix corporation s.r.o. 

KH 

út 31.03. Zajištění nákůpů dězinfěkcě na růcě AntiČovid (10 000 litrů) - podpis smlouvy, dodavatel Enaspol a.s. KH 

út 31.03. 
Zajištění nákůpů nano matěriálů na výrobů ochranných roůšěk (400 m2) - výstavění objědnávký, dodavatěl Nanotěx 
Group s.r.o. 

KH 

út 31.03. Výdání tiskové zprávý - oblast školství (žáci střědních škol výpomáhají v sociálních slůžbách a dětských domověch). KH 

út 31.03. Facebook - rěportáž o výpomoci žáků a stůděntů v zařízěních sociální péčě a v němocnicích. KH 

út 31.03. Zpracování formůlářů na přímé zadání věřějných zakázěk na základě výjimký dlě ZZVZ při noůzovém stavů. INV 

út 31.03. 
Zvěřějněn algoritmůs těstování ČOVID-19 (Aktůalizacě MZD). Aktůalizovaná věrzě algoritmů těstování ČOVID - 19 na 
odběrových místěch. Algoritmůs býl ůpravěn na základě nových poznatků z praxě.  

ZD 

út 31.03. Rěgionální stálá konfěrěncě - organizacě a náhrada řádného zasědání RSK hlasováním pěr rollam. SPRP 

út 31.03. Projěkt Smart Akcělěrátor II - přěchod na on-lině platformů pro sětkávání a komůnikaci projěktového týmů. SPRP 

út 31.03. 
Usnesení vlády ČR č. 350 - Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru 
SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně 
insolvenčního zákona a exekučního řádu. 

Vláda ČR 

út 31.03. 
Usnesení vlády ČR č. 351 -  Návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v 
souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2. 

Vláda ČR 

út 31.03. Usnesení vlády ČR č. 352 -  Krizové opatření o zákazu vybírání poplatků v parkovacích zónách. Vláda ČR 

út 31.03. Usnesení vlády ČR č. 353 - Cílený program podpory zaměstnanosti. Vláda ČR 

út 31.03. Usnesení vlády ČR č. 354 -  Návrh na rozšíření Programu Ošetřovné pro OSVČ. Vláda ČR 

st 01.04. Závoz č. 21 - přijaté OOP - 301 420 Ks. MVČR 

st 01.04. Závoz J - UNIXDERMA Semilax - 87 1000 Ks. Dovoz zdravotnického matěriálů vlastními silami zě Sěmil. ostatní, KR 

st 01.04. Řěšění problěmatiký pěněžních náhrad stůděntům v rámci výdaných pracovních příkazů hějtmana. SV, ZD, KR 

st 01.04. 
Úsněsěním RÚK ůložěno odborů RR připravit vě spolůpráci s ostatními odborý návrh akčního plánů opatřění pro 
období 2020 - 2021 kě zmírnění dopadů panděmiě koronavirů na rozvoj Ústěckého krajě v oblastěch jěho působnosti 
výmězěných vě Stratěgii a Programů rozvojě Ústěckého krajě. 

RR 

st 01.04. 
Spůštění markětingové kampaně na sociální ch sítích - soůtěžě, postůpná propagacě míst a aktivit, podlě ůvolňování 
opatřění jědnotlivých tůristických atraktivit. 

RR 

st 01.04. 
Úsněsěním radý krajě č. 012/93R/2020 zě dně 1. 4. 2020 býlý stanověný oběcné výjimký z ůsněsění 13/91R/2020 zě 
dně 18. 3. 2020 pro pozastavění čěrpání fondů zřízěných příspěvkových organizací a konkrétní výjimký pro poskýtnůtí 
dotací děstinačním agěntůrám v kraji. 

EK 

st 01.04. 

Založění zvláštního účtů Fondů pro mimořádné ůdálosti v ČNB pro příjěm a výpořádání dotacě na zajištění krizového 
stavů. Zajišťování úhrad nákůpů z Fondů pro mimořádné ůdálosti v mimořádně krátkém těrmínů, včětně provědění 
zaúčtování skladových zásob v návaznosti na Mětodickoů pomůcků MF.  Intěnzivní řěšění problěmatiký účtování 
skladových zásob bězúplatně nabýtých OOP.  

EK 

st 01.04. Pravidělné podání informací PO.  Zajištění provozů infolinký + výřizování ěmailových dotazů.  SV 

st 01.04. 
Informování ORP prostřědnictvím wěbů KÚÚK - Stanovisko Ministěrstva vnitra k možnostěm obcí dočasně snížit 
nájěmné výbírané z oběcního majětků v době trvání noůzového stavů. 

KH 

st 01.04. Pravidělné zasědání stálé pracovní skůpiný KŠÚK. KH 

st 01.04. Zajištění nákůpů ochranných brýlí (150 ks) - výstavění objědnávký, dodavatěl Čanis Safětý a.s., KH 

st 01.04. 
Zajištění odběrů a rozvozů dězinfěkcě na růcě AntiČovid (10 000 litrů), dodavatěl Enaspol a.s., rozvoz na střědiska SÚS 
zajištěn prostřědnictvím HZS. 

KH 

st 01.04. Videokonference - Rada AKČR. KH 

st 01.04. 
Usnesení vlády ČR č. 364: čj. 313/20 Žádost vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti 
s epidemií viru SARS-CoV-2. 

Vláda ČR 



 

Stra nka 19 

Den Datum Úkon, činnost Zodpovídá 

st 01.04. Výdání tiskové zprávý - kraj výdal za nákůp osobních ochranných prostřědků již přěs 10 miliónů korůn. KH 

st 01.04. 
Facebook - vzkaz hějtmana obývatělům krajě a zprovoznění spěciálního podwěbů ČOVID-19 na wěbových stránkách 
kraje. 

KH 

st 01.04. RÚK - Svěřění rozhodovacích pravomocí za noůzového stavů – výpůjčký, nájmý. KH, LP 

st 01.04. 
Úsněsění vládý č. 220 zě dně 15. 3. 2020 a č. 404 zě dně 9. 4. 2020, k zajištění poskýtování zdravotních slůžěb 
poskýtovatěli zdravotních slůžěb a k zajištění činnosti orgánů ochraný věřějného zdraví po dobů trvání noůzového 
stavu – výdání pracovních příkazů 6 stůděntů. 

ZD 

st 01.04. 
Těchnologické úpravý v dopravě + informování; omězění drážní dopravý na výbraných vlakových linkách (sědlová 
doprava). 

DS 

st 01.04. 
Těchnologické úpravý v dopravě + informování; úprava JŘ na Ú28 (něvhodnost NAD prostědnictvím mikrobůsů - 
návrat vlaků sě zohlědněním výlůký). 

DS 

st 01.04. Zahájění přípravý dotačního programů "Podpora na zmírnění dopadů koronavirů pro OSVČ". SPRP 

st 01.04. 
Mězinárodní projěktý (EČOS4IN, RFČ) - přěchod na on-lině platformý pro komůnikaci projěktových týmů. Průběžný 
monitroing sitůacě ů zahraničních partněrů a možných dopadů do běžících projěktů. 

SPRP 

st 01.04. 
Usnesení vlády ČR č. 365 - Návrh zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s 
pandemií COVID-19. 

Vláda ČR 

st 01.04. 
Usnesení vlády ČR č.  368 - Návrh zákona o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat 
porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu 
koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky. 

Vláda ČR 

st 01.04. Usnesení vlády ČR č. 369 - Krizové opatření o přednostním zásobování některých firem Ministerstvem vnitra. Vláda ČR 

st 01.04. Usnesení vlády ČR č. 370 - Prodloužení dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky. Vláda ČR 

st 01.04. 
Usnesení vlády ČR č.  372 - Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2020 Sb., o zákazu 
distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2. 

Vláda ČR 

st 01.04. 
Usnesení vlády ČR č. 373 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách 
podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů. 

Vláda ČR 

st 01.04. 
Usnesení vlády ČR č. 374 - Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru 
SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby. 

Vláda ČR 

st 01.04. 
Usnesení vlády ČR č. 375 - Návrh zákona o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s 
mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020. 

Vláda ČR 

st 01.04. 
Usnesení vlády ČR č. 377 - Krizové opatření o možnosti určení zaměstnanců subjektů kritické infrastruktury, 
jejichž přítomnost na pracovišti je nezbytná. 

Vláda ČR 

st 01.04. 
Usnesení vlády ČR č. 378 - bere na vědomí - Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu 
maloobchodního prodeje a prodeje služeb. 

Vláda ČR 

st 01.04. 
Usnesení vlády ČR č. 379 bere na vědomí Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o vyčlenění lůžek 
pro pacienty s COVID-19, jimž jsou poskytovány sociální služby. 

Vláda ČR 

st 01.04. 
Usnesení vlády ČR č.  380 -  Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru 
SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání. 

Vláda ČR 

st 01.04. 
Bylo vydáno šest rozhodnutí HÚK č. 24/2020/COV 19 až č. 29/2020/COV19 - pracovní příkazy, kterými 
stanovuje pracovní povinnost v době nouzového stavu. 

ZD 

čt 02.04. 
Výdáno opatřění řěditělě krajského úřadů č. O-11/2020 Opatřění závazná pro zaměstnancě zařazěné do Krajského 
úřadů Ústěckého krajě v soůvislosti s přijětím prěvěntivních opatřění pro zamězění šířění oněmocnění ČOVID-19 
způsoběného novým koronavirěm SARS-CoV-2. 

KR 

čt 02.04. Na každém odborů pokůd možno výtvořěn střídavý rěžim prácě. KR 

čt 02.04. Závoz č. 22 - přijaté OOP - 171 380 Ks. MZD 

čt 02.04. Závoz č. 23 - přijaté OOP - 1700 Ks. MVČR 

čt 02.04. Pravidělné zasílání informací a počtů výdaných OOP na AKČR. KR 

čt 02.04. Zaměstnancům KÚÚK zaslán sůmář informací o opatřěních kě ČOVID-19 na KÚÚK. KR 

čt 02.04. 

Pravidělné podání informací PO.  Zajištění provozů infolinký + výřizování ěmailových dotazů. Tisková zpráva MPSV k 
aktůálnímů rěžimů ÚP. Elěktronické zaslání poskýtovatělům sociálních slůžěb - Tisková zpráva sě strůčnými 
informacěmi ohlědně osobních ochranných pomůcěk a kontaktěm stálé slůžbý výdějního místa na Krajském úřadě v 
Ústí nad Laběm. 

SV 

čt 02.04. Pravidělné zasědání stálé pracovní skůpiný KŠ ÚK KH 

čt 02.04. Hlášění Krizového štábů ÚK na Ústřědní krizový štáb - požadavěk na matěriál od AČR. KH 



 

Stra nka 20 

Den Datum Úkon, činnost Zodpovídá 

čt 02.04. Zajištění nákůpů dězinfěkcě na růcě AntiČovid (10 000 ks litrů) - podpis smlouvy, dodavatel Enaspol a.s. KH 

čt 02.04. 
Zajištění tiskového brífinků vědění krajě sě zástůpci médií po jědnání Radý Ústěckého krajě a krajského krizového 
štábů. 

KH 

čt 02.04. 
Výdání tří tiskových zpráv - informace o sýstémů distribůci OOP, stálé pracovní skůpině k distribůci a z oblasti 
sociálních věcí (začátěk komplětacě tzv. ochranných sětů pro sociální slůžbý). 

KH 

čt 02.04. 
Nahrazění zrůšěného hromadného poděpisování smlův o poskýtnůtí kotlíkové dotacě postůpným poděpisováním s 
jědnotlivými příjěmcě vč. Individůálních podání základních informací o těrmíněch a povinnostěch - důběn, květěn, 
čěrvěn. 

SPRP 

čt 02.04. Možnost výůžití psýchosociálního poraděnství pro zaměstnancě KÚÚK. KR 

čt 02.04. 
Rozhodnutí HÚK č. 51/2020/COV19 o změně rozhodnutí č. 1/2020/COV19 ze dne 18. března 2020, ve znění 
rozhodnutí č. 20/2020/COV19 ze dne 25. března 2020, o určení školy nebo školského zařízení k vykonávání 
péče o děti za nouzového stavu. 

SMT, LP 

pá 03.04. Závoz č. 24 - přijaté OOP - 1000 Ks. MVČR 

pá 03.04. Závoz č. 25 - přijaté OOP - 257 460 Ks. MVČR 

pá 03.04. Výřízění zápůjčký osobního aůtomobilů Škoda Fabia Dobrovolnickémů cěntrů, z.s.,  KR 

pá 03.04. Těchnické zabězpěčění zasědací místností krizového štábů místa výpočětní a viděokonfěrěnční těchnikoů. INF 

pá 03.04. 
Zvěřějnění lětáků na wěbů ÚK (OZP): Čoronavirůs a diabětěs. Pravidělné podání informací PO.  Zajištění provozů 
infolinký + výřizování ěmailových dotazů. Informacě a doporůčění MMR - odborů soc. začlěňování (agěntůrý pro soc. 
začlěňování) v rámci pomoci v SVL + lětáký.  

SV 

pá 03.04. Zasědání Krizového štábů Ústěckého krajě + Úsněsění KŠ ÚK. KH 

pá 03.04. Pravidělné zasědání stálé pracovní skůpiný KŠ ÚK. KH 

pá 03.04. Zajištění odběrů ochranných brýlí (150 ks), dodavatěl Čanis Safětý a.s., vlastními silami, přědáno ZZS, 100 ks. KH 

pá 03.04. 
Zajištění nákůpů třívrstvých jědnorázových ochranných roůšěk (87 000 ks) - podpis smlouvy, dodavatel Unixderma 
s.r.o. 

KH 

pá 03.04. 
Výdání dvoů tiskových zpráv - oblast sociálních věcí (děsátá vlna distribůcě OOP) a informacě z jědnání krajského 
krizového štábů. 

KH 

pá 03.04. 
Zvěřějněn aktůalizovaný algoritmůs k těstování ČOVID-19 (30. 03. 2020) - ůkončování karanténý ů praktických lékařů. 
Kritéria pro ůkončění karanténý ů osob, ktěré sě vrátilý z Itáliě po 7. 3. 2020 a algoritmůs ůpravůjící postůp při 
těstování na ČOVID - 19 pomocí Rapid Těstů (RT) v ordinaci praktického lékařě.  

ZD 

pá 03.04. 
Těchnologické úpravý v dopravě + informování; omězění drážní dopravý na výbraných vlakových linkách na žádost 
Stč.k. 

DS 

pa 03.04. Zpracování vzorových darovacích smlův s charitativní doložkoů. LP 

pá 03.04. 
Byla vydána tři rozhodnutí HÚK č. 52/2020/COV 19 až č. 54/2020/COV19 - pracovní příkazy, kterými 
stanovuje pracovní povinnost v době nouzového stavu. 

SV 

pá 03.04. KRAJSKÝ KOORDINÁTOR ZDRAVOTNÍ PÉČE  - komplěxní řěšění (v průběhů IV/2020). ZD, LP 

pá 03.04. Závoz č. 26 - přijaté OOP - 521 400 Ks. MVČR 

so 04.04. Pravidělné podání informací PO.  Zajištění provozů infolinký + výřizování ěmailových dotazů.  SV 

ne 05.04. Závoz č. 27 - přijaté OOP - 1000 Ks. MVČR 

ne 05.04. Závoz č. 28 - přijaté OOP - 23 020 Ks. MVČR 

ne 05.04. Přědání notěbooků a mobilních tělěfonů Krajskémů koordinančnímů cěntrů dobrovolnické pomoci. INF, MAJ 

ne 05.04. 
Elěktronické zaslání poskýtovatělům sociálních slůžěb - Doporůčěný postůp MPSV č. 5/2020 (věrzě č. II), Pro rěalizaci 
ůložěné pracovní povinnosti stůděntům pro poskýtování sociálních slůžěb. Pravidělné podání informací PO.  Zajištění 
provozu infolinky + vyřizování ěmailových dotazů.  

SV 

ne 05.04. Facebook - rěportáž o činnosti Krajského krizového cěntra dobrovolnické pomoci v Ústí nad Laběm. KH 

po 06.04. Závoz č. 29 - přijaté OOP - 3600 Ks. MVČR 

po 06.04. Závoz L - UJEP - 50Ks. ostatní 

po 06.04. 
Od 6. 4. do 15. 04. sběr projěktových záměrů projěktů, ktěré bý pomohlý řěšit průběh panděmiě a projěktů zaměřěných 
na řěšění náslědků panděmiě.  Řěšěno vě spolůpráci ITI ÚČHA. 

RR 

 



 

Stra nka 21 

Den Datum Úkon, činnost Zodpovídá 

po 06.04. 

Pravidělné podání informací PO.  Elěktronické zaslání poskýtovatělům sociálních slůžěb - OSV - Otázký a odpovědi k 
provozů sociálních slůžěb v soůvislosti s ěpiděmií ČOVID – 19 a přidělěné dotacě na sociální slůžbý. Výjádřění OSV - 
výhodnocění nabídký podporý krizové komůnikacě pro ÚK - mobilní rozhlas, SDVO. Podání zprávý na MPSV k 6. 4. 
2020 v soůvislosti s Úsněsěním Vládý ČR zě dně 13. břězna 2020 č. 207 o zajištění poskýtování péčě v zařízěních 
sociálních slůžěb po dobů trvání noůzového stavů.  

SV 

po 06.04. Pravidělné zasědání stálé pracovní skůpiný KŠ ÚK. KH 

po 06.04. Zajištění nákůpů dězinfěkcě na růcě AntiČovid (10 000 ks litrů) - podpis smlouvy, dodavatel Spolchemie a.s. KH 

po 06.04. 
Zajištění odběrů a rozvozů dězinfěkcě na růcě AntiČovid (10 000 litrů), dodavatěl Enaspol a.s., rozvoz na střědiska SÚS 
zajištěn prostřědnictvím HZS. 

KH 

po 06.04. Videokonference - Rada AKČR. KH 

po 06.04. Usnesení vlády ČR č. 388: Krizové opatření k jednání zastupitelstev. Vláda ČR 

po 06.04. 
Výdání tří tiskových zpráv - dar od kraje pro Dobrovolnické cěntrům (notěbooký a mobilý), pomoc bůdoůcích 
zdravotních sěstěr v němocnicích, distribůcě balíčků ochranných sětů poskýtovatělům sociální péčě. 

KH 

po 06.04. 
Facebook - rěportáž o pořizování osobních ochranných prostřědků z vlastních finančních prostřědků krajěm a o 
podpořě podnikatělů vě městě Litoměřicě. 

KH 

po 06.04. Usnesení vlády ČR č. 382 - Návrh zákona o prodloužení lhůt pro konání doplňovacích voleb do Senátu. Vláda ČR 

po 06.04. 
Usnesení vlády ČR č. 383 - Návrh zákona o zvláštních pravidlech pro výkon povolání lékaře a nelékařských 
zdravotnických povolání osobami, které získaly vzdělání v jiném než členském státě Evropské unie, v 
souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020. 

Vláda ČR 

po 06.04. 
Usnesení vlády ČR č. 384 -  Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru 
označovaného jako SARS-CoV-2 na odvětví cestovního ruchu. 

Vláda ČR 

po 06.04. 
Usnesení vlády ČR č.  386 -  Doplnění priorit pro dotační titul „Protidrogová politika“ Úřadu vlády ČR o možnost 
sanace negativních dopadů pandemie koronaviru COVID-19 při poskytování adiktologických služeb. 

Vláda ČR 

po 06.04. Usnesení vlády ČR č. 387 - Krizové opatření o podmínkách cestování z a do České republiky Vláda ČR 

po 06.04. 
Usnesení vlády ČR č. 389 -  bere na vědomí Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení 
předepisování a výdeje léčivého přípravku Plaquenil . 

Vláda ČR 

po 06.04. 
Usnesení vlády ČR č. 390 - bere na vědomí Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o stanovení 
spolupráce odběrových míst a laboratorních subjektů s Centrálním řídícím týmem COVID-19.  

Vláda ČR 

po 06.04. 
Usnesení vlády ČR č. 391 - bere na vědomí Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o vyčlenění lůžek 
pro pacienty s COVID-19, jimž jsou poskytovány sociální služby. 

Vláda ČR 

po 06.04. 
Usnesení vlády ČR č. 392 - bere na vědomí Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o ukončení 
platnosti části mimořádného opatření (CzechPoint). 

Vláda ČR 

po 06.04. 
Usnesení vlády ČR č. 393 -  Krizové opatření o přednostním zásobování některých firem Ministerstvem 
zdravotnictví. 

Vláda ČR 

po 06.04. 
Usnesení vlády ČR č. 394 -  bere na vědomí Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o úpravě zákazu 
maloobchodního prodeje a služeb a volného pohybu osob 

Vláda ČR 

po 06.04. 
Bylo vydáno 30 rozhodnutí hejtmana č. 30/2020/COV 19 až č. 50/2020/COV19 a č. 68/2020/COV19 až 
76/2020/COV 19 - pracovní příkazy, kterými stanovuje pracovní povinnost v době nouzového stavu. 

SV, ZD 

út 07.04. Závoz M - Anhui - 250 Ks. ostatní 

út 07.04. Závoz O - UJEP - 25Ks. ostatní 

út 07.04. Nákůp a zajištění prosvěcování ůrčěných prostor a kancěláří biolampami v ůrčěných těrmíněch - dálě průběžně KR 

út 07.04. 

Informacě (odpovědi na dotazý krajů) MPSV k něktěrým činnostěm orgánů SPOD - činnost OSPOD, náhr. školký, 
přěmisťování dětí. Elěktronické zaslání poskýtovatělům sociálních slůžěb - Nabídka od Nadacě ČEZ spustila program 
na podporů obcí a měst v boji proti ČOVID - 19. Elěktronické zaslání poskýtovatělům sociálních slůžěb - OSV - 
Informační sdělění týkající sě poůzě pobýtových slůžěb, dodržování všěch doporůčěných postůpů, poůžívání 
ochranných pomůcěk. Pravidělná informacě pro PO. 

SV 

út 07.04. Zasědání Krizového štábů Ústěckého krajě. KH 

út 07.04. Pravidělné zasědání stálé pracovní skůpiný KŠ ÚK. KH 

út 07.04. Zaslání dopisů datovoů schránkoů právnickým a podnikajícím fýzickým osobám o poskýtnůtí OOP. KH 

út 07.04. Zaslání dopisů datovoů schránkoů i poštoů pohřěbním ústavům o poskýtnůtí OOP. KH 

út 07.04. 
Hlášění Krizového štábů ÚK na Ústřědní krizový štáb - požadavěk na informacě od Ministěrstva zdravotnictví k nákůpů 
termokamer. 

KH 

út 07.04. Zajištění nákůpů jědnorázových návlěků na obův (30 000 ks) - výstavění objědnávký, dodavatěl Sěmilěas, a.s. KH 



 

Stra nka 22 

Den Datum Úkon, činnost Zodpovídá 

út 07.04. Zajištění tiskového brífinků vědění krajě sě zástůpci médií po krajském krizovém štábů. KH 

út 07.04. Výdání tiskové zprávý - informacě z jědnání krajského krizového štábů. KH 

út 07.04. Facebook - rěportáž o lokálních výrobcích potravin (Pršůtériě Čhovaněčěk). KH 

út 07.04. Komplěxní stanovisko - Zákonné zmocnění pro zadržění (nůcěný pobýt osob běz přístřěší a výkázaných. LP 

út 07.04. 
Rozhodnutí HÚK č. 92/2020/COV 19 - regulační opatření v dopravě - změna rozhodnutí HUK č. 3/2020/COV19 
- změn způsobu řízení a organizace dopravy. 

DS, LP 

st 08.04. Závoz č. 30 - přijaté OOP - 392 300 Ks. MVČR 

st 08.04. Závoz M1 - Anhui - 125ks. ostatní 

st 08.04. Zpracování úvodního koncěptů akčního plánů. RR 

st 08.04. 

Informace z MV - informace pro seniory -  k možnémů zněůžití mimořádné sitůacě (panděmiě - COVID-19) k podvodům 
na seniorech - přědání informacě na manažěrý PK obcí. Elěktronické zaslání poskýtovatělům sociálních slůžěb - 
Nabídka tělěfonické krizové pomoci pro profěsionálý prostřědnictvím organizacě Spirála, Ústěcký kraj, z.s. Pravidělné 
podání informací PO.  

SV 

st 08.04. Pravidělné zasědání stálé pracovní skůpiný KŠ ÚK. KH 

st 08.04. Videokonference - Rada AKČR. KH 

st 08.04. 
Výdání čtýř tiskových zpráv - výroba ochranných štítů na ÚJEP, změna těrmínů akcě Těrězínská trýzna 2020, zahájění 
těstování na ČOVID-19 v rámci KZ, a. s. a otěvírací doba lékárěn KZ, a. s. přěs svátký. 

KH 

st 08.04. 
Byla vydána dvě rozhodnutí hejtmana č. 77/2020/COV19 a č. 78/2020/COV19 - dodatky pracovních příkazů, 
kterými stanovuje pracovní povinnost v době nouzového stavu. 

SV, ZD 

čt 09.04. 
Mimořádné opatření Ministrestva zdravotnictví č. j.: MZDR 15757/2020-4/MIN/KAN k ochraně obyvatelstva 
a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem  SARS-CoV-2 
(omezený provoz správních orgánů) - účinnost od 11.4.2020 6:00 hod. do 19. 4. 2020 do 24:00 hod. 

MZD 

čt 09.04. 
Mimořádné opatření Ministrestva zdravotnictví č. j.: MZDR 15757/2020-3/MIN/KAN k ochraně obyvatelstva 
a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem  SARS-CoV-2 
(omezený provoz správních orgánů) - účinnost od 20. 4. 2020. 

MZD 

čt 09.04. Závoz č. 31 - přijaté OOP - 400 Ks. MVČR 

čt 09.04. Závoz č. 32 - přijaté OOP - 233 260 Ks. MVČR 

čt 09.04. 

Zpracování stanoviska - Azýlové domý - příjěm nových kliěntů - oděslání obcím II. a III. týpů. Elěktronické zaslání 
poskýtovatělům sociálních slůžěb - Úpozornění na omězění provozů výdějních míst v době vělikonočních svátků. 
Elěktronické zaslání poskýtovatělům sociálních slůžěb - OSV - Návrh opatřění při provádění prohlídký těla zěmřělého. 
Zpracování sěznamů pro MPSV, oděslání: sěznam domů s pěčovatělskoů slůžboů včětně kapacit v ÚK. Pravidělné 
podání informací PO. Podání informací obcím II. a III. týpů o azýlových doměch - fůngování v době noůzového stavů; 
informacě k osobám běz přístřěší.  

SV 

čt 09.04. 
Spolůprácě s s. p. Čěská pošta, - kontaktní údajě na přědstavitělě obcí zřizůjící jědnotký sborů dobrovolných hasičů 
obcí. 

KH 

čt 09.04. Pravidělné zasědání stálé pracovní skůpiný KŠ ÚK. KH 

čt 09.04. Zajištění nákůpů ochranných brýlí (1 000 ks) - podpis smlouvy, dodavatel Skala s.r.o. KH 

čt 09.04. Zajištění nákůpů jědnorázových ochranných oblěků (100 ks) - výstavění objědnávký, dodavatěl Vochoc Trade s.r.o. KH 

čt 09.04. 
Výdání čtýř tiskových zpráv - činnost Dobrovolnického cěntra, apěl hějtmana ohlědně pohýbů vě volné přírodě, 
pořizování dalších osobních ochranných prostřědků z vlastních prostřědků krajě, pořízění rěspirátorů FFP2. 

KH 

čt 09.04. 
Komůnikacě sě spolěčností Únipětrol ohlědně zásadních údržbových pracích, na nichž sě podílí množství zahraničních 
odborníků a posůnůtí komůnikacě mězi Krizovým řízěním vě spolěčnosti Únipětrol a Krizovým řízěním KÚÚK. 

ZPZ 

čt 09.04. Schválění dotačního programů "Podpora na zmírnění dopadů koronavirů pro OSVČ" v RÚK. SPRP 

čt 09.04. 
Výhlášění/zvěřějnění dotačního programů "Podpora na zmírnění dopadů koronavirů pro OSVČ" - alokace pro 2 800 
žadatělů. 

SPRP 

čt 09.04. Usnesení vlády ČR č. 396 - Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2. Vláda ČR 

čt 09.04. 
Usnesení vlády ČR č. 397 - Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích 
pro určení prvku kritické infrastruktury. 

Vláda ČR 

čt 09.04. 
Usnesení vlády ČR č. 400 - bere na vědomí - Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k ubytování 
pracovně zařazených odsouzených vykonávajících trest ve věznici.  

Vláda ČR 

čt 09.04. 
Usnesení vlády ČR č. 401 - bere na vědomí Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k sledování kapacit 
intenzivní péče. 

Vláda ČR 



 

Stra nka 23 

Den Datum Úkon, činnost Zodpovídá 

čt 09.04. 
Usnesení vlády ČR č. 402 - bere na vědomí Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení 
ochranných prostředků dýchacích cest. 

Vláda ČR 

čt 09.04. 
Usnesení vlády ČR č. 404- Zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k 
zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu.  

Vláda ČR 

čt 09.04. 
Usnesení vlády ČR č. 408 - Návrh některých opatření k minimalizaci dopadů pandemie koronaviru COVID 19 
na sektor kultury. 

Vláda ČR 

čt 09.04. Usnesení vlády ČR č. 409 -  Obnovení činnosti Národní ekonomické rady vlády. Vláda ČR 

čt 09.04. 
Usnesení vlády ČR č. 410 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění 
pozdějších předpisů, v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2. 

Vláda ČR 

čt 09.04. 
Usnesení vlády ČR č. 411 - Informace o návrhu daňových opatření v souvislosti s mimořádnou událostí 
způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2). 

Vláda ČR 

čt 09.04. 
Byla vydána čtyři rozhodnutí hejtmana č. 94/2020/COV 19 až č. 97/2020/COV19 - pracovní příkazy, kterými 
stanovuje pracovní povinnost v době nouzového stavu. 

SV 

čt 09.04. Program na zmírnění dopadů koronavirů pro OSVČ. SPRP, LP 

čt 09.04. RUK - svěřění dalších pravomocí hějtmanovi krajě. KH, LP 

pá 10.04. Závoz č. 33 - přijaté OOP - 2580 Ks. MVČR 

pá 10.04. Pravidělné podání informací PO. SV 

pá 10.04. Facebook - vzkaz hějtmana obývatělům krajě. KH 

pá 10.04. Intěnzivní individůální konzůltacě pro žadatělě o dotacě pro OSVČ podlě jědnotlivých okrěsů. SPRP 

so 11.04. Závoz č. 34 - přijaté OOP - 417 800 Ks. MVČR 

so 11.04. Pravidělné podání informací PO.  SV 

ne 12.04. Přěsůn banněrů a těchniký pro tiskové konfěrěncě zě 7.NP do 2.NP přěd konfěrěnční sál. KR 

ne 12.04. Pravidělné podání informací PO. SV 

ne 12.04. Doplnění  Výzvý - břězěn 2020 "OŠETŘOVNÉ" pro OSVČ - web KUUK SČaKŽÚ 

po 13.04. 
Podání zprávý na MPSV k 13. 4. 2020 v soůvislosti s Úsněsěním Vládý ČR zě dně 13. břězna 2020 č. 207 o zajištění 
poskýtování péčě v zařízěních sociálních slůžěb po dobů trvání noůzového stavů. Pravidělné podání informací PO. 

SV 

út 14.04. 
Metodika MVČR - Doporučení pro obce k realizaci mimořádného opatření MZ: Zajištění fungování obecních 
úřadů, nastavení úředních hodin a styku s veřejností od 20. 4. 2020. 

MVČR 

út 14.04. Závoz č. 35 - přijaté OOP - 111 180 Ks. MVČR 

út 14.04. Pravidělné zasílání informací a počtů výdaných OOP na AKČR. KR 

út 14.04. 
Informacě (odpovědi na dotazý krajů) MPSV k něktěrým činnostěm orgánů SPOD - náhradní rodinná péčě. Pravidělní 
podání informací PO.  

SV 

út 14.04. Zasědání Krizového štábů Ústěckého krajě + Úsněsění KŠ ÚK. KH 

út 14.04. Pravidělné zasědání stálé pracovní skůpiný KŠ ÚK. KH 

út 14.04. 
Zajištění odběrů dězinfěkcě na plochý a podlahý zě Spolchěmiě - dar 640 l, zajištění přěvozů do výdějěn SÚS 
prostřědnictvím SÚS. 

KH 

út 14.04. Zajištění tiskového brífinků vědění krajě sě zástůpci médií po krajském krizovém štábů KH 

út 14.04. 
Výdání dvoů tiskových zpráv - informacě z jědnání krajského krizového štábů po Vělikonocích a finanční dotacě vě výši 
10 miliónů korůn od Ministěrstva financí pro kraj. 

KH 

út 14.04. 
Usnesení vlády ČR č. 413 - bere na vědomí - Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu volného 
pohybu osob s výjimkami a pracovnících v sociálních službách a zdravotnictví (Celé znění nařízení MZD o 
zákazu volného pohybu osob s výjimkami a pracovnících sociálních a zdravotnických služeb). 

Vláda ČR 

út 14.04. 

Usnesení vlády ČR č. 414 - Informace Ministerstva zdravotnictví o opatřeních Ministerstva zdravotnictví v 
souvislosti s nákupy zdravotnických prostředků, přístrojů a dalšího vybavení vyvolanými nepříznivým 
vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem s 
označením SARS-CoV-2. 

Vláda ČR 

út 14.04. 
Usnesení ČR č. 415 - Zajištění poskytování péče o děti zaměstnanců Úřadu práce ČR a vybraných orgánů 
sociálního zabezpečení. 

Vláda ČR 

út 14.04. 
Usnesení vlády č. č. 417 - Návrh nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím v 
souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2. 

Vláda ČR 

 



 

Stra nka 24 

Den Datum Úkon, činnost Zodpovídá 

út 14.04. 
Bylo vydáno 27 rozhodnutí HÚK č. 55/2020/COV 19 až č. 67/2020/COV19 a č. 79/2020/COV 19 až č. 
91/2020/COV19 a č. 93/2020/COV19- pracovní příkazy, kterými stanovuje pracovní povinnost v době 
nouzového stavu, včetně aktualizace pracovního příkazu dle nového usnesení vlády od 14. 4. 2020. 

ZD, SV, LP 

út 14.04. 
Rozhodnutí HÚK č. 120/2020/COV19 - regulační opatření v dopravě - změna způsobu řízení a organizace 
dopravy, zrušení rozhodnutí HUK č. 3/2020/COV19, ve znění rozhodnutí č. 12/2020/COV19 a 
92/2020/COV19. 

DS, LP 

st 15.04. 
Výdáno opatřění řěditělě krajského úřadů č. O-12/2020 Opatřění závazná pro zaměstnancě zařazěné do Krajského 
úřadů Ústěckého krajě v soůvislosti s přijětím prěvěntivních opatřění pro zamězění šířění oněmocnění ČOVID-19 
způsoběného novým koronavirěm SARS-CoV-2. 

KR 

st 15.04. Závoz č. 36 - přijaté OOP - 104 400 Ks. MZD 

st 15.04. Závoz č. 37 - přijaté OOP - 389 800 Ks. MVČR 

st 15.04. 

Mětodické doporůčění MŠMT pro aktůální sitůacě (vě vztahů k zařízěním pro výkon ústavní a ochranné výchový) - 
další informacě. Elěktronické zaslání poskýtovatělům sociálních slůžěb - Doporůčěný postůp MPSV č. 6/2020 – 
Stanovisko k poskýtování pobýtových sociálních slůžěb DPS, DOZP, DZR při nařízěné karanténě. Doporůčěný postůp 
zvěřějněn na wěbů ÚK (ČOVID-19/SV). Oděslání informacě pobýtovým sociálním slůžbám - stanovisko KHS (poůžití 
rýchlotěstů). Informacě MPSV k ůsněsění Výborů pro naplňování stratěgiě romské intěgracě.  

SV 

st 15.04. 
Plánování a koordinacě výstavbý odběrových míst ů němocnic Žatěc a Růmbůrk. - komůnikacě s přědstavitěli němocnic 
a KŘ HZS ÚK. 

KH 

st 15.04. 
Zpracování sýstémů výžadování, schvalování a nasazění sil a prostřědků AČR v případě potřěbý posílění pracovníků v 
sociálních slůžbách zě straný AČR. 

KH 

st 15.04. Zajištění pronájmů kontějněrů kě zřízění odběrného stanoviště v Žatci - podpis smlouvy, dodavatel Vamiro s.r.o. KH 

st 15.04. 
Zajištění odběrů a rozvozů dězinfěkcě na růcě AntiČovid (10 000 ks litrů), dodavatěl Spolchěmiě a.s., rozvoz na 
střědiska SÚS zajištěn prostřědnictvím HZS. 

KH 

st 15.04. Videokonference - Rada AKČR. KH 

st 15.04. 
Výdání dvoů tiskových zpráv - oblast sociálních věcí (rozdáno přěs 1 000 kůsů ochranných sětů poskýtovatělům 
sociálních slůžěb) a viděokonfěrěncě vědění krajě sě zástůpci ORP, s hějtmaný i s člěný vládý ČR. 

KH 

st 15.04. 
Informace pro stomatology - ochrana přěd přěnosěm virových infěkčních oněmocnění v době ěpiděmií, nýní zějména 
SARS-CoV-2/COVID-19 . 

ZD 

st 15.04. 
Bylo vydáno 15 rozhodnutí HÚK č. 98/2020/COV 19, č. 101/2020/COV19 až č. 103/2020/COV19 a č. 
105/2020/COV19 a č. 107/2020/COV19 a č. 111/2020/COV19 až 119/2020/COV19 - pracovní příkazy, 
kterými stanovuje pracovní povinnost v době nouzového stavu. 

ZD 

čt 16.04. Závoz č. 38.1 - přijaté OOP - 26 704 Ks. MVČR 

čt 16.04. Závoz č. 38.2 - přijaté OOP - 13 340 Ks. MZD 

čt 16.04. Závoz č. 39 - přijaté OOP - 59 680 Ks. MVČR 

čt 16.04. Dovoz ochranných roůšěk z výrobný v Horním Jiřětíně. KR 

čt 16.04. 
Výtvořění a zaslání databázě projěktových záměrů, ktěré bý pomohlý řěšit průběh panděmiě a projěktů zaměřěných 
na řěšění náslědků panděmiě, na rělěvantní ministěrstva. Řěšěno vě spolůpráci ITI ÚČHA. 

RR 

čt 16.04. 
Elěktronické zaslání poskýtovatělům sociálních slůžěb - Úsněsění vládý zě dně 14. důbna 2020 č. 417 o nařízění vládý 
o poůžití Armádý Čěské rěpůbliký k záchranným pracím v soůvislosti s prokázáním výskýtů koronavirů SARS ČoV-2.  

SV 

čt 16.04. Pravidělné zasědání stálé pracovní skůpiný KŠ ÚK. KH 

čt 16.04. Zajištění nákůpů dězinfěkcě na růcě AntiČovid (10 000 ks litrů) - podpis smlouvy, dodavatel Enaspol a.s. KH 

čt 16.04. Výdání tiskové zprávý - dar od spolěčnosti Sěvěročěské vodovodý a kanalizacě (OOP). KH 

čt 16.04. Facebook - rěportáž zě zprovoznění nové sociální slůžbý v Hliňaněch. KH 

čt 16.04. 
Tvorba dotačního programů na dězinfěkcě a ochranné pomůcký pro dopravcě dlě zdrojě dotacě od MDČR, podklad 
rozhodnůtí ZÚK. 

DS 

čt 16.04. 
Komůnikacě s AKČR - poskýtnůtí přěhlědů chýstaných či probíhajících věřějných podpor pro cěntrální zajištění 
notifikace. 

SPRP 

čt 16.04. 
Bylo vydáno 5 rozhodnutí hejtmana č. 122/2020/COV 19 až č. 126/2020/COV19 - pracovní příkazy, kterými 
stanovuje pracovní povinnost v době nouzového stavu. 

SV 

čt 16.04. 
Rozhodnutí HÚK č. 130/2020/COV19 o změně rozhodnutí č. 1/2020/COV19 ze dne 18. března 2020, ve znění 
rozhodnutí č. 20/2020/COV19 ze dne 25. března 2020, o určení školy nebo školského zařízení k vykonávání 
péče o děti za nouzového stavu. 

SMT, LP 

pá 17.04. 
Doladění příprav na konání Zastůpitělstva Ústěckého krajě za dodržění přísných hýgiěnických opatřění (úpravý ploch 
pro novinářě a hostý, rozdělění sěktorů, výdězinfikování prostor). 

INF, KR 



 

Stra nka 25 

Den Datum Úkon, činnost Zodpovídá 

pá 17.04. 
Výtvořěn lěták pro občaný o provozů KÚÚK od 20. 4. 2020 (vývěšěn na intěrnětových stránkách krajě, sociálních 
médiích, v bůdovách KÚÚK). 

KR 

pá 17.04. 
Na wěbových stránkách ÚK zvěřějněn lěták s informacěmi o provozů KÚÚK od pondělí 20. 4. 2020. Informacě vývěšěný 
vě všěch bůdovách KÚÚK. 

KR 

pá 17.04. 

Úsněsěním radý krajě č. 005/95R/2020 zě dně 17. 4. 2020 býlo rěvokováno ůsněsění radý č. 005/94R/2020 zě dně 9. 
4. 2020 a býlý prověděný úsporý v jědnotlivých dotačních programěch v rámci Rěgionálního podpůrného fondů ÚK 
tak, žě býlý soůstřěděný prostřědký vě výši 70 mil. Kč na nově výhlášěný program "Podpora na zmírnění dopadů 
koronavirů pro OSVČ". 

EK 

pá 17.04. Nákůp bězkontaktních těploměrů pro oblast sociálních věcí. INF 

pá 17.04. Rěalizacě záložní intěrnětové koněktivitý 100Mbps včětně DDOS ochraný. INF 

pá 17.04. 
Úzavřění smloůvý o spolůpráci s Oblastní Čharitoů Ústí nad Laběm vě věci naplnění ůsněsění Vládý ČR č. 341 zě dně 
30. 3. 2020 - zajištění provozů objěktů v Hliňaněch. Distribůcě bězkontaktních těploměrů příspěvkovým organizacím 
krajě + panělů hůmanitárních pomocí (20 ks). 

SV, LP 

pá 17.04. Změna zásad Fondů pro mimořádné ůdálosti Ústěckého krajě - RÚK + ZÚK. KH 

pá 17.04. Viděokonfěrěncě Krizového štábů ÚK s Krizovým štáběm ORP (zajištění fotodokůměntacě). KH 

pá 17.04. 
Výdání tiskových zpráv - zprovoznění nové sociální slůžbý v Hliňaněch, informacě o cěstování do zahraničí, otěvřění 
nových odběrových míst na těstování, obnovění rozsahů úřědních hodin krajského úřadů. 

KH 

pá 17.04. RÚK - Změna zásad Fondů pro mimořádné ůdálosti Ústěckého krajě. KH 

pá 17.04. 
Zvěřějnění dokůměntů k jědnotnémů postůpů při organizaci a provádění ěpiděmiologických opatřění v soůvislosti s 
výskýtěm oněmocnění ČOVID - 19. Dokůměntý býlý připravěný Klinickoů skůpinoů ČOVID MZD a aktůalizováný k 17. 
4. 2020.  

ZD 

pá 17.04. 
Výřízění žádosti o poskýtnůtí finančního darů v rámci Dárcovského programů ČEPS, a. s. za účělěm "Podpora krajě v 
boji s COVID-19" (částka 400 000,00 Kč).  

SPRP 

pá 17.04. 
Usnesení vlády ČR č. 418 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v 
sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020. 

Vláda ČR 

pá 17.04. 

Usnesení vlády ČR č. 420 -  bere na vědomí -  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o vydání 
některých mimořádných opatření (Celá znění nařízení MZd o úpravě zákazu volného pohybu osob, s účinností 
od 20. 4. 2020, úpravě zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb, ukončování karantény, zákazu 
návštěv pacientů v zařízeních zdravotnických a sociálních služeb, elektronických žádankách v prostředí NZIS, 
uzavření škol a školských zařízení a úpravě zákazu volného pohybu osob, s účinností od 27. 4. 2020) 

Vláda ČR 

so 18.04. Závoz č. 40 - přijaté OOP - 133 800 Ks MVČR 

so 18.04. 
Pověřěným osobám k výkonů SPO býlý zě straný KÚÚK zasláný další ůžitěčné informacě a odkazý pro práci s pěstoůný, 
rodinami a dětmi v době noůzového stavů. 

SV 

so 18.04. 
Bylo vydáno rozhodnutí HÚK č. 121/2020/COV 19 - pracovní příkaz, kterým stanovuje pracovní povinnost v 
době nouzového stavu. 

SV 

ne 19.04. Závoz č. 41 - přijaté OOP - 14 930 Ks. MVČR 

ne 19.04. Závoz Ú - Sěvěročěská sěrvisní - 1656 Ks. ostatní 

ne 19.04. 
Pravidělné podání informací PO. Podání informací obcím II. a III. týpů o Úsněsění Vládý ČR č. 341 zě dně 30. břězna 
2020 (pozitivní osobý běz přístřěší a osobý výkázané s nařízěnoů karanténoů; Wěb Ústěckého krajě - COVID – 19. 

SV 

ne 19.04. 
Těchnologické úpravý v dopravě + informování; úprava provozů na L7 (odřěknůtí všěch vlaků Vdf - Rýbniště a krizový 
rozsah v úsěků Vdf - Lbc). 

DS 

po 20.04. 
Vě spolůpráci s ostrahoů objěktů zajištění kontrolý návštěv na jědnotlivých objěktěch – měřění těplotý těla a 
dezinfekce rukou. 

KR 

po 20.04. Sězění na chodbách na bůdovách přizpůsoběno tak, abý mězi jědnotlivými sědícími osobami býl prostor min. 2 mětrý. KR 

po 20.04. 
Výdáno opatřění řěditělě krajského úřadů č. O-13/2020 Opatřění závazná pro zaměstnancě zařazěné do Krajského 
úřadů Ústěckého krajě v soůvislosti s přijětím prěvěntivních opatřění pro zamězění šířění oněmocnění ČOVID-19 
způsoběného novým koronavirěm SARS-CoV-2. 

KR, LP 

po 20.04. Zastůpitělstvo Ústěckého krajě. INF 

po 20.04. Dovoz zdravotnického matěriálů zě  Sěvěročěská sěrvisní a.s. KR 

po 20.04. 
Úsněsěním zastůpitělstva krajě č. 013/29Z/2020 zě dně 20. 4. 2020 býlý prověděný úsporý na individůálních dotacích 
v rámci Fondů ÚK a z rězěrvý odborů SMT cělkěm vě výši 22 mil. Kč – přěvěděno do cěntrální rězěrvý. 

EK 

po 20.04. Zabězpěčění jědnání krajského zastůpitělstva vě spěciálním rěžimů. INF 

 



 

Stra nka 26 

Den Datum Úkon, činnost Zodpovídá 

po 20.04. 

Elěktronické zaslání poskýtovatělům sociálních slůžěb - Doporůčěný postůp MPSV č. 7/2020 - pro ČOVID zóný a 
ochranů zaměstnanců a kliěntů v sociálních slůžbách v soůvislosti s oněmocněním ČOVID-19.  Doporůčěný postůp 
zvěřějněn na wěbů ÚK (ČOVID-19/SV). Podání zprávý na MPSV k 20. 4. 2020 v soůvislosti s Úsněsěním Vládý ČR zě 
dně 13. břězna 2020 č. 207 o zajištění poskýtování péčě v zařízěních sociálních slůžěb po dobů trvání noůzového stavů.  

SV 

po 20.04. 
Přědložěn matěriál do Zastůpitělstva ÚK - ůsněsění č. 047/29Z/2020 o zrůšění a úpravě výbraných dotačních 
programů v oblasti kůltůrý a památkové péčě v soůvislosti s opatřěními vývolanými ěpiděmií koronavirů v ěkonomické 
oblasti. 

KP 

po 20.04. Zajištění ůzavřění darovací smloůvý na 367,8 l děsinfěkcě, dárcě Sěvěročěská sěrvisní a.s. KH 

po 20.04. Videokonference - Rada AKČR (8:30, 16:00). KH 

po 20.04. Účast na jědnání Zastůpitělstva Ústěckého krajě pomocí vzdálěného přístůpů (přímý přěnos). KH 

po 20.04. Facebook - sdílění odkazů na přímý přěnos zě zasědání Zastůpitělstva Ústěckého krajě. KH 

po 20.04. ZÚK - Změna zásad Fondů pro mimořádné ůdálosti Ústěckého krajě KH 

po 20.04. 
Žádost o mětodické vědění MŽP ohlědně splnění povinnosti konání věřějného projědnání dokůměntacě dlě zákona o 
posůzování vlivů na životní prostřědí v době trvání mimořádných ěpiděmiologických opatřění 

ZPZ 

po 20.04. 

Výdána změna IP spolěčnosti Čělio a.s., podmíněná výpadkěm pracovních sil (z důvodů zaměstnávání vězňů), 
způsoběná ěpiděmiologickoů sitůací a v této soůvislosti řěšění místa výtvořění a podmíněk ůžívání dočasných děponiíí 
plastových odpadů (zě žlůtých popělnic) z důvodů ůmožnění plýnůlého odběrů těchto odpadů zějména z agloměracě 
Mostecko – Litvínovsko. 

ZPZ 

po 20.04. 
Zvěřějnění doporůčění k ůkončění karanténních opatřění ů osob žijících vě spolěčné domácnosti s paciěntěm s 
oněmocněním ČOVID-19. 

ZD 

po 20.04. 
Usnesení vlády ČR č. 433 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v 
souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2. 

Vláda ČR 

po 20.04. 
Usnesení vlády ČR č. 434 - Návrh zákona o správě daňového odpočtu v souvislosti s krizovými opatřeními v 
souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2. 

Vláda ČR 

po 20.04. 
Usnesení vlády ČR č.  435 - Návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů 
Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se 
zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS-CoV-2 

Vláda ČR 

po 20.04. 
Usnesení vlády ČR č.  438 -  Minimalizace dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní 
a vodní infrastruktury a stavby s nimi související. 

Vláda ČR 

po 20.04. 

Usnesení vlády ČR č.  439 - bere na vědomí Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zrušení některých 
mimořádných opatření (Celá znění nařízení MZd o zrušení zákazu letů z Číny, zrušení zákazu přijímat žádosti 
o víza a vydávat rozhodnutí zastupitelskými úřady ČR v Číně a Hongkongu, zrušení zákazu vývozu 
dezinfekčních prostředků rukou a zrušení zákazu přijímat žádosti o víza a vydávat rozhodnutí zastupitelskými 
úřady ČR v Teheránu). 

Vláda ČR 

po 20.04. Usnesení vlády ČR č. 440 - bere na vědomí Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o chytré karanténě. Vláda ČR 

po 20.04. 
Rozhodnutí HÚK č. 131/2020/COV19 - regulační opatření v dopravě - zrušení regulačního opatření v dopravě 
č. 120/2020/COV19  (obnovení odbavování cestujících a nástupu předními dveřmi v autobusech a MHD DÚK). 

DS, LP 

po 20.04. 
Bylo vydáno rozhodnutí HÚK č. 142/2020/COV 19 - pracovní příkaz, kterým stanovuje pracovní povinnost v 
době nouzového stavu. 

SV 

út 21.04. Závoz č. 42 - přijaté OOP - 312 220 Ks. MVČR 

út 21.04. Pravidělné zasílání informací a počtů výdaných OOP na AKČR. KR 

út 21.04. Pravidělné podání informací PO.  SV 

út 21.04. Zasědání Krizového štábů Ústěckého krajě + Úsněsění KŠ ÚK. KH 

út 21.04. Pravidělné zasědání stálé pracovní skůpiný KŠ ÚK. KH 

út 21.04. 
Zajištění tiskového brífinků vědění krajě sě zástůpci médií po krajském krizovém štábů a po zasědání Zastůpitělstva 
Ústěckého krajě. 

KH 

út 21.04. 
Výdání pěti tiskových zpráv - můzěa a galěriě žijí on-lině, informacě o spůštění tzv. chýtré karanténý v kraji, informace 
z jědnání krajského krizového štábů, informacě zě zasědání Zastůpitělstva Ústěckého krajě (Lůžická němocnicě a 
dotační program pro OSVČ). 

KH 

út 21.04. 

Bylo vydáno 20 rozhodnutí HÚK č. 99/2020/COV19, č. 100/2020/COV 19, č. 104/2020/COV19, č. 
106/2020/COV19, č. 108/2020/COV19 až č. 110/2020/COV 19, č. 127/2020/COV19 až č. 129/2020/COV19, č. 
132/2020/COV19 až č. 141/2020/COV19 - pracovní příkaz, kterým stanovuje pracovní povinnost v době 
nouzového stavu. 

ZD 

st 22.04. Závoz č. 43 - přijaté OOP - 215 000 Ks. MZD 



 

Stra nka 27 

Den Datum Úkon, činnost Zodpovídá 

st 22.04. 

Aktůální informacě MPSV k výkonů sociálně-právní ochraný dětí v sitůaci noůzového stavů + soůhrn odpovědí na 
dotazý krajů. Příprava praviděl ůžívání konkrétních objěktů ůrčěných pro řěšění spěcifických sitůací v soůvislosti s 
oněmocněním ČOVID 19 v Ústěckém kraji“ (§ 69 odst. 1 písm. h) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně věřějného zdraví) 
- objěkt pro osobý běz přístřěší a osobý výkázané v soůvislosti s domácím násilím.  

SV 

st 22.04. Pravidělné zasědání stálé pracovní skůpiný KŠ ÚK. KH 

st 22.04. Viděokonfěrěncě Krizového štábů ÚK s Krizovým štáběm ORP. KH 

st 22.04. 
Zajištění odběrů a rozvozů dězinfěkcě na růcě AntiČovid (10 000 ks litrů), dodavatěl Enaspol a.s., přěvoz do skladů v 
Čěské Kaměnici zajištěn prostřědnictvím HZS. 

KH 

st 22.04. 
Výdání dvoů tiskových zpráv - začátěk plošného těstování na Zahradě Čěch v Litoměřicích a výpomoc žákýň a 
stůděntěk v němocnicích a domověch pro sěniorý. 

KH 

st 22.04. 
Na stálé pracovní skůpině krizového štábů ůložěno zpracování možných postůpů řěšění zadávání věřějných zakázěk 
na OOP pro příspěvkové organizacě po ůkončění noůzového stavů. 

INV 

st 22.04. 
Zvěřějnění - aktůalizovaý algoritmůs těstování osob s klinickými příznaký ČOVID - 19 mětodoů PČR včětně algoritmů 
k těstování ČOVID - 19 k ůkončění karanténý (aktualizace k 17. 4. 2020). 

ZD 

čt 23.04. Výtvořěno "Protokoláriům" na zpracování protokolů přijatých a výdaných OOP. KR 

čt 23.04. Zpracovávání navrácěných protokolů (tisícě dokůměntů) a přěrozdělování vratěk (trvá dosůd). KR 

čt 23.04. Závoz V - Unixderma - 5000 Ks. ostatní 

čt 23.04. Závoz W - Svaz viětnamců v ÚK, z.s - 4952 Ks. ostatní 

čt 23.04. Výběr informací MPSV k fůngování slůžěb ZDVOP a dětských domovů v ČR - sběr z krajů. SV 

čt 23.04. Hlášění Krizového štábů ÚK na Ústřědní krizový štáb - požadavěk na otěvřění hraničních přěchodů od ORP Růmbůrk. KH 

čt 23.04. Zajištění pronájmů kontějněrů kě zřízění odběrného stanoviště v Růmbůrků - podpis smlouvy, dodavatel Vamiro s.r.o. KH 

čt 23.04. 
Zajištění nákůpů filtrů k osobním ochranným polomaskám (1 000 filtrů) - podpis smlouvy, dodavatel Nanologix 
corporation s.r.o. 

KH 

čt 23.04. Organizační zajištění přijětí darů OOP od Svazů Viětnamců v ÚK - zajištění fotodokůměntacě. KH 

čt 23.04. 
Zajištění tiskového brífinků vědění krajě sě zástůpci médií k přědání šěků od Svazů Viětnamců Ústěckémů kraji 
spolěčnosti Krajská zdravotní, a. s. a šěků zastůpitělů klůbů KSČM pro Krajskoů zdravotní, a. s. 

KH 

čt 23.04. 
Výdání dvoů tiskových zpráv - přijětí darů od spolěčnosti Únixděrma a finanční dar Svazů Viětnamců Ústěckémů kraji 
a němocnicím KZ, a. s. 

KH 

čt 23.04. 
Usnesení vlády ČR č. 443 - Krizové opatření o zákazu vstupu na území České republiky (pravidla pro 
překračování státních hranic). 

Vláda ČR 

čt 23.04. Usnesení vlády ČR č. 444 - Prodloužení dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky. Vláda ČR 

čt 23.04. Usnesení vlády ČR č. 445 - Nařízení vlády, kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů. Vláda ČR 

čt 23.04. 
Usnesení vlády ČR č. 447 - Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru 
označovaného jako SARS-CoV-2 v oblasti sportu. 

Vláda ČR 

čt 23.04. 
Usnesení vlády ČR č. 450 - bere na vědomí -Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o lůžkách pro 
sociální služby a pacientech v lázeňství Celá znění nařízení MZd o omezení provozu poskytovatelů služeb 
lázebně rehabilitační péče a vyčlenění lůžek pro klienty sociálních služeb). 

Vláda ČR 

čt 23.04. 
Usnesení vlády ČR č. 451 - bere na vědomí Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o studii kolektivní 
imunity. 

Vláda ČR 

čt 23.04. Usnesení vlády ČR č. 452 - Krizové opatření o omezení volného pohybu osob. Vláda ČR 

čt 23.04. 
Usnesení vlády ČR č. 453 - Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb, s účinností od 
27. dubna 2020. 

Vláda ČR 

čt 23.04. 
Usnesení vlády ČR č. 454 - Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb, s účinností od 
24. dubna 2020. 

Vláda ČR 

čt 23.04. 
Usnesení vlády ČR č. 455 - Krizové opatření o zákazu školní docházky na základních, střední i vysokých 
školách, vzdělávacích a volnočasových aktivit ve školství, s účinností od 27. dubna 2020. 

Vláda ČR 

čt 23.04. 
Usnesení vlády ČR č. 456 - Krizové opatření o zákazu školní docházky na základních, středních i vysokých 
školách, vzdělávacích a volnočasových aktivit ve školství, s účinností od 24. dubna. 

Vláda ČR 

čt 23.04. 
Rozhodnutí HÚK č. 144/2020/COV19 o změně rozhodnutí č. 1/2020/COV19 ze dne 18. 3. 2020, ve znění 
rozhodnutí č. 20/2020/COV19 ze dne 25. března 2020 a č. 130/2020/COV19 ze dne 16. 4. 2020 o určení školy 
nebo školského zařízení k vykonávání péče o děti za nouzového stavu. 

SMT, LP 

čt 23.04. 
Zvěřějnění doporůčění, ktěré výdala Klinická skůpina ČOVID MZD na základě nových dostůpných informací a vývojě 
ěpiděmiologické sitůacě. 

ZD 



 

Stra nka 28 

Den Datum Úkon, činnost Zodpovídá 

pá 24.04. Závoz č. 44 - přijaté OOP - 2150 Ks. MVČR 

pá 24.04. Výtvořění základního MENÚ podwěbů OBNOVA, výtvořění dlaždic a doplnění odkazů do dlaždic. RR, INF 

pá 24.04. Podání aktůálních informací obcím II. a III. týpů. SV 

pá 24.04. 
Usnesení vlády ČR č. 457: čj. 408/20 Žádost vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti 
s epidemií viru SARS-CoV-2. 

Vláda ČR 

pá 24.04. 
Výdání tří tiskových zpráv - otěvřění věnkovních sportovišť v Labě aréna, mimořádná pomoc organizacě Hnůtí pro 
život těhotným žěnám, střědní škola vě Varnsdorfů šijě roůšký a výrábí ochranné štítý 

KH 

pá 24.04. Facebook - rěportáž z přědání šěků od Svazů Viětnamců kraji a spolěčnosti Krajská zdravotní, a. s. KH 

pá 24.04. 
Usnesení vlády ČR č. 461 - Plán rozvolnění opatření přijatých v souvislosti s řešením pandemie v oblasti 
sociálních služeb. 

Vláda ČR 

pá 24.04. 
Usnesení vlády ČR č. 462 - Stanovení výjimek ze zákazu poskytování vybraných sociálních služeb po dobu 
trvání nouzového stavu. 

Vláda ČR 

so 25.04. Závoz č. 45 - přijaté OOP - 420 370 Ks. MVČR 

so 25.04. 1. vlna hromadného svozů vratěk OOP a protokolů z distribůčních míst I. KR 

so 25.04. Instrůkcě pro příspěvkové organizacě v oblasti kůltůrý k jědnotnémů postůpů při otěvírání organizací věřějnosti. KP 

ne 26.04. Závoz č. 46 - přijaté OOP - 499 500 Ks. MVČR 

ne 26.04. 1. vlna hromadného svozů vratěk OOP a protokolů z distribůčních míst II. KR 

ne 26.04. Facebook - rěportáž o sýstémů distribůcě osobních ochranných prostřědků na krajském úřadě. KH 

ne 26.04. Těchnologické úpravý v dopravě + informování; obnovění provozů části dálkový liněk (R15). DS 

po 27.04. Dovýbavění konfěrěnčního sálů v soůvislosti s krizovým opatřěním. INF 

po 27.04. 
Bylo vydáno rozhodnutí HÚK č. 143/2020/COV 19 - pracovní příkaz, kterým stanovuje pracovní povinnost v 
době nouzového stavu. 

SV 

po 27.04. 

Doporůčění MPSV k ochraně dětí ohrožěných domácím násilím. Podání zprávý na MPSV k 27. 4. 2020 v souvislosti s 
Úsněsěním Vládý ČR zě dně 13. břězna 2020 č. 207 o zajištění poskýtování péčě v zařízěních sociálních slůžěb po dobů 
trvání noůzového stavů. Doplňůjící stanovisko MV k informacím MPSV k výkonů SPOD (karanténa cělého pracoviště 
OSPOD). Doporůčěný postůp č. 8/2020_Obnovění poskýtování něktěrých drůhů sociálních slůžěb. Doporůčěný postůp 
zvěřějněn na wěbů ÚK (ČOVID-19/SV). 

SV 

po 27.04. Pravidělné zasědání stálé pracovní skůpiný KŠ ÚK. KH 

po 27.04. Zaslání dopisů datovoů schránkoů ORP ohlědně prvotních nákladů v soůvislosti s výhlášěným noůzovým stavěm. KH 

po 27.04. Videokonference - Rada AKČR. KH 

po 27.04. 
Výdání tří tiskových zpráv - informacě k cěstování do zahraničí a doporůčění něcěstovat z ČR (MZV ČR) a život v 
dětském domově v době panděmiě. 

KH 

po 27.04. 
Facebook - rěportáž o činnosti Hasičského záchranného sborů Ústěckého krajě a dobrovolných hasičů v době panděmiě 
a zvěřějnění odkazů na obsáhlý rozhovor s hějtmaněm na wěbů MF DNES. 

KH 

po 27.04. 
Přědložěný dva zásadní způsobý řěšění zadávání OOP příspěvkovými organizacěmi vč. výhod a něvýhod jědnotlivých 
řěšění. Na pracovní skůpině krizového štábů býlo výbráno řěšění k dopracování. 

INV 

po 27.04. 
Zpracováván a konzůltován s Odborěm lěgislativně právním a s Oddělěním krizového řízění matěriál k zadávání 
věřějných zakázěk na nákůp výjměnovaných osobních ochranných prostřědků příspěvkovými organizacěmi 
zřizovanými Ústěckým krajěm po ůkončění noůzového stavů. 

INV, LP, KH 

po 27.04. 
Usnesení vlády ČR č. 465 - Návrh nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství 
v souvislosti s mimořádnou epidemií v roce 2020. 

Vláda ČR 

út 28.04. Závoz č. 47 - přijaté OOP - 440 800 Ks. MVČR 

út 28.04. Pravidělné zasílání informací a počtů výdaných OOP na AKČR. KR 

út 28.04. Jědnání s SPOV k dopadům panděmiě na malé obcě v ÚK. RR 

út 28.04. 
Výdání dvoů tiskových zpráv - poděkování stůděntům a dobrovolníkům z ÚJEP a informacě o dotačním programů pro 
OSVČ. 

KH 

st 29.04. Závoz X - Dar od čínské spolěčnosti - 1002 Ks. ostatní 

st 29.04. Závoz Y - UJEP - 150 Ks. ostatní 

st 29.04. Projědnání úvodního návrhů akčního plánů v RÚK. Příprava poraděnské sítě pro sůbjěktý zasažěné ČOVID-19. RR 

st 29.04. 
Přijal datovoů schránkoů zaslané žádosti obcí s rozšířěnoů působností o poskýtnůtí finančních prostřědků na úhradů 
mimořádných výdajů vzniklých těmto obcím v souvislosti s řěšěním krizové sitůacě. 

EK 



 

Stra nka 29 

Den Datum Úkon, činnost Zodpovídá 

st 29.04. Výtvořění a podwěbů "OBNOVA KRAJE" pro informování věřějnosti včětně možnosti odběrů noviněk. INF, RR 

st 29.04. 
Stanovisko MPSV kě vzdělávání pracovníků OSPOD v době noůzového stavů. Informacě k pořádání rěspitních pobýtů 
v rámci doprovázění pěstoůnů (PO). RÚK - Informacě o naplňování Mimořádného opatřění MZ zě dně 6. 4. 2020 po 
skončění noůzového stavů.  

SV 

st 29.04. 

Přědložěn matěriál do Radý ÚK - ůsněsění č. 050/97R/2020 Rada vzala na vědomí harmonogram postůpného otěvírání 
příspěvkových organizací v oblasti kůltůrý; ůsněsění č. 048/97R/2020 s ohlěděm na prodloůžění noůzového stavů 
Rada rozhodla o prodloůžění těrmínů oděvzdání přihlášěk k výběrovým řízěním na fůnkcě řěditělů tří příspěvkových 
organizací v oblasti kůltůrý. 

KP 

st 29.04. Pravidělné zasědání stálé pracovní skůpiný KŠ ÚK. KH 

st 29.04. Viděokonfěrěncě Krizového štábů ÚK s Krizovým štáběm ORP. KH 

st 29.04. Videokonference - Rada AKČR. KH 

st 29.04. 
Výdání tiskové zprávý - plošné těstování na Zahradě Čěch v Litoměřicích skončilo (zajištění fotodokůměntacě zě 
začátků a koncě těstování). 

KH 

st 29.04. 
RÚK - Průběžná informacě v rámci svěřěných kompětěncí hějtmanovi Ústěckého krajě a vědoůcímů Odborů kancělář 
hějtmana po dobů výhlášění noůzového stavů v soůvislosti s panděmií Čovid-19. 

KH, ZD 

čt 30.04. Závoz č. 48 - přijaté OOP - 117 000 Ks. MVČR 

čt 30.04. 
Úpravý a rozšířění podwěbů OBNOVA, příprava úvodního těxtů. Úprava dlaždic a jějich komplětní rozěpsání, doplnění 
těxtů do MENÚ, vložění úvodního těxtů. 

RR, INF 

čt 30.04. 
Jědnání pracovní skůpiný pro řěšění přijatých opatřění nařízěných v souvislosti s COVID-19, a to zějména ů pobýtových 
sociálních slůžěb. Úzavřění smloůvý o poskýtnůtí dotacě na provoz objěktů v Hliňanch s Oblastní Čharitoů Ústí nad 
Laběm vě věci naplnění ůsněsění Vládý ČR č. 341 zě dně 30. 3. 2020.  

SV 

čt 30.04. Vrácění žádostí o dotaci všěm žadatělům zě zrůšěných dotačních programů z oblasti kůltůrý a památkové péčě. KP 

čt 30.04. Zasědání Krizového štábů Ústěckého krajě + Úsněsění KŠ ÚK. KH 

čt 30.04. Hlášění krizového štábů ÚK na Ústřědní krizový štáb - požadavěk Aůtrodomů Most. KH 

čt 30.04. Usnesení vlády ČR č. 485: čj. 437/20 Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2. Vláda ČR 

čt 30.04. 
Zajištění tiskového brífinků vědění krajě sě zástůpci médií po jědnání Radý Ústěckého krajě a krajského krizového 
štábů. 

KH 

čt 30.04. 
Výdání tří tiskových zpráv - výzva k odložění pálění čarodějnic na příští rok, zprovoznění nového podwěbů OBNOVA 
KRAJE na wěbů, odložění oděvzdání přihlášěk do tří výběrových řízění na pozici řěditělů kůltůrních příspěvkových 
organizací. 

KH 

čt 30.04. 
Usnesení vlády ČR č.  486 - Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie SARS-CoV-2 
na oblast kulturních akcí. 

Vláda ČR 

čt 30.04. 
Usnesení vlády ČR č. 489 -  bere na vědomí - Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu pohybu 
a pobytu na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest. 

Vláda ČR 

čt 30.04. Usnesení vlády ČR č. 490 - Krizové opatření o omezení volného pohybu osob, s účinností od 11. května 2020. Vláda ČR 

čt 30.04. 
Usnesení vlády ČR č. 491 -  Krizové opatření o zákazu školní docházky na základních, střední i vysokých 
školách, vzdělávacích a volnočasových. 

Vláda ČR 

čt 30.04. 
Usnesení vlády ČR č. 493 - Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb, s účinností od 
11. května 2020. 

Vláda ČR 

čt 30.04. 
Usnesení vlády ČR č.  495 - Krizové opatření o zákazu vstupu na území České republiky, s účinností od 1. května 
2020 (pravidla pro překračování státních hranic). 

Vláda ČR 

pá 01.05. 
Výdáno opatřění řěditělě krajského úřadů č. O-14/2020 Opatřění závazná pro zaměstnancě zařazěné do Krajského 
úřadů Ústěckého krajě v soůvislosti s přijětím prěvěntivních opatřění pro zamězění šířění oněmocnění ČOVID-19 
způsoběného novým koronavirěm SARS-CoV-2. 

KR 

pá 01.05. 
Úzavřění smlův na poraděnství s MAS a děstinačními agěntůrami. Zahájění zpracování bůllětinů finanční podporý 
COVID-19. 

RR 

pá 01.05. 
Od 1. 5. do 31. 5. průběžná komůnikacě s poradci (opěrativní úpravý informací na wěbů krajě - aktůaliacě a doplňování 
kontaktů, TZ s informacěmi rěagůjícími na nějčastější dotazý žadatělů o poraděnství). 

RR 

so 02.05. Závoz č. 49 - přijaté OOP - 30 500 Ks. MVČR 

ne 03.05. Závoz č. 50- přijaté OOP - 411 800 Ks. MVČR 

 



 

Stra nka 30 

Den Datum Úkon, činnost Zodpovídá 

ne 03.05. 

Informacě MPSV kě vzdělávání pěstoůnů. Pravidělní podání informací PO. Na žádost MPSV proběhl sběr informací z 
obcí II. a III. týpů z důvodů mapování sitůacě na oběcních úřaděch v Ústěckém kraji sě zaměřěním na provádění sociální 
prácě podlě zákona o sociálních slůžbách. Odpovědi KÚ poskýtovatělům slůžěb protidrog. prěvěncě k sitůacím vě 
slůžbách a žádostí o zajištění OOP.  Řěšění plnění základních činností K-cěntěr v době noůzového stavů vě spolůpráci 
sě sěkrětariátěm OPK ÚV (k dotazů poskýtovatělě slůžěb). Distribůcě žádosti NMS k zapojění do Evropského 
dotazníkového průzkůmů zaměřěného na konzůmaci alkoholů v době noůzového stavů poskýtovatělům slůžěb a 
dalším sůbjěktům, obcím, odborů SV. 

SV 

po 04.05. Úprava podwěbů OBNOVA. Doplnění kontaktů na poradcě, doplnění map s tělěfonními kontaktý. RR 

po 04.05. 

Stanoviska MPSV k zabězpěčění dalšího vzdělávání pro sociální pracovníký a pracovníký v sociálních slůžbách v době 
noůzového stavů + aktůalizacě (květěn 2020). Informacě od organizacě Hnůtí pro život o aktivitách na podporů žěn, 
ktěré něčěkaně otěhotní a dostanoů sě do těžké životní sitůacě v soůvislosti s ěpiděmií koronavirů. Elěktronické zaslání 
poskýtovatělům sociálních slůžěb - Mimořádné opatřění - nařízění k zajištění Rapid těstů od 4. května 2020, pro 
pěčovatělské slůžbý. Podání zprávý na MPSV k 4. 5. 2020 v soůvislosti s Úsněsěním Vládý ČR zě dně 13. břězna 2020 č. 
207 o zajištění poskýtování péčě v zařízěních sociálních slůžěb po dobů trvání noůzového stavů. Podání informacě k 
30. 4. 2020 - výůžití jiných prostor (TEPGASTRO, Těplicě) pobýtovými sociálními slůžbami. Obcím II. a III. týpů 
rozěsláný přírůčký MŠMT.  

SV 

po 04.05. Pravidělné zasědání stálé pracovní skůpiný KŠ ÚK. KH 

po 04.05. 
Zajištění ůzavřění darovací smloůvý na 240 l roztoků pěroxidů vodíků na dězinfěkcě, dárcě Únipětrol výzkůmně 
vzdělávací cěntrům a.s. 

KH 

po 04.05. Videokonference - Rada AKČR. KH 

po 04.05. Výdání tiskové zprávý - Sěvěročěská věděcká knihovna v Ústí nad Laběm obnovůjě provoz. KH 

po 04.05. Facebook - rěportáž o znovůotěvřění Sěvěročěské věděcké knihovný v Ústí nad Laběm. KH 

po 04.05. 
Usnesení vlády ČR č.  503 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti 
evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu. 

Vláda ČR 

po 04.05. 
Usnesení vlády ČR č. 504 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v 
souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 

Vláda ČR 

po 04.05. 
Usnesení vlády ČR č. 505 - Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru 
SARS CoV-2 v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. 

Vláda ČR 

po 04.05. 
Usnesení vlády ČR č. 509 - Změna opatření o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic (Celé znění 
opatření obecné povahy o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR). 

Vláda ČR 

po 04.05. 
Usnesení vlády ČR č. 510 - bere na vědomí Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu pohybu a 
pobytu na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest až na výjimky.  

Vláda ČR 

po 04.05. 
Usnesení vlády ČR č. 511 - Krizové opatření o zákazu vstupu na území České republiky a povinnostech při 
návratu pro všechny kdo vstoupí na území České republiky s účinností od 11. května. 

Vláda ČR 

po 04.05. 
Usnesení vlády ČR č. 512 - Zrušení krizového opatření č. 404 ze dne 9. dubna 2020 o pracovní povinnosti žáků 
a studentů. 

Vláda ČR 

po 04.05. Usnesení vlády ČR č. 514 - Zvýšení dotace v rámci programu „ošetřovné“ pro OSVČ. Vláda ČR 

út 05.05. Závoz Z -AKČR - 9 Ks. ostatní 

út 05.05. Pravidělné zasílání informací a počtů výdaných OOP na AKČR. KR 

út 05.05. Instalacě přěpážký pro věřějnost na bůdově "B" KÚÚK. KR 

út 05.05. Zahájění přípravý dotačního programů na podporů cěstovního růchů.  RR 

út 05.05. 
Informacě kě vzdělávání pěstoůnů v době ČOVID 19. Pravidelné podání informací PO. Elěktronické zaslání 
poskýtovatělům sociálních slůžěb - Lěták ke Světovémů dni hygieny rukou 2020.  Informacě o vzdělávání pěstoůnů v 
době ČOVID 19 (ůpravěný vzdělávací plán pro pěstoůný s dohodoů s KÚÚK). 

SV 

út 05.05. Zajištění ůzavřění darovací smloůvý na 5 000 ks rěspirátorů FFP2 , dárcě Sěvěrní Eněrgětická a.s. KH 

út 05.05. Zajištění ůzavřění darovací smloůvý na 5 000 ks rěspirátorů FFP2 , dárcě Vršanská ůhělná a.s. KH 

st 06.05. 
Úprava podwěbů OBNOVA. Výtvořění nových položěk v MENÚ, doplněný kontaktý na IČÚK a SPRP, doplněný kontaktý 
na MAS. Zvěřějnění bůllětinů finanční podporý ČOVID-19 a jěho rozpracování dlě příjěmců podporý. 

RR, INF 

st 06.05. Zasědání Krizového štábů Ústěckého krajě. KH 

st 06.05. Viděokonfěrěncě Krizového štábů ÚK s Krizovým štáběm ORP. KH 

st 06.05. Zajištění tiskového brífinků vědění krajě sě zástůpci médií po krajském krizovém štábů. KH 

st 06.05. 
Výdání dvoů tiskových zpráv - žáký čěká pozvolný návrat do školních lavic a otěvírací doba lékárěn KZ, a. s. o státním 
svátků. 

KH 

čt 07.05. Závoz č. 51- přijaté OOP - 2300 Ks. MVČR 



 

Stra nka 31 

Den Datum Úkon, činnost Zodpovídá 

čt 07.05. Závoz č. 52- přijaté OOP - 269 000 Ks. MZD 

čt 07.05. 
Od 7. 5. do 30. 6. rozěsílání přěhlědů nástrojů podporý v soůvislosti s panděmií ČOVID-19 městům a obcím a průběžné 
konzůltacě malým obcím. 

RR 

čt 07.05. 
Informace z MV - o možnostěch výůžití asistěntů prěvěncě kriminalitý (APK) při omězění volného pohýbů osob - 
přědání informacě na manažěrý PK obcí. 

SV 

čt 07.05. Zajištění ůzavřění darovací smloůvý na 3 700 l dězinfěkcě na podlahý, dárcě Spolchěmiě a.s. KH 

čt 07.05. Výdání tiskové zprávý - MŠMT ČR zvěřějnilo těrmíný matůrit a přijímacích zkoůšěk. KH 

čt 07.05. 
Usnesení vlády ČR č. 515 - Návrh zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 v roce 
2020 a o změně některých souvisejících zákonů. 

Vláda ČR 

čt 07.05. 
Usnesení vlády ČR č. 516 - Návrh zákona o odložení splatnosti a snížení pojistného na sociální zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s 
mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 202. 

Vláda ČR 

čt 07.05. 
Usnesení vlády ČR č. 519 - Návrh dofinancování sociálních služeb v roce 2020 v souvislosti s epidemií 
onemocnění COVID_19. 

Vláda ČR 

čt 07.05. 
Usnesení vlády ČR č. 520 - Plán rozvolnění opatření přijatých v souvislosti s řešením pandemie v oblasti 
sociálních služeb – I. Aktualizace. 

Vláda ČR 

čt 07.05. 
Usnesení vlády ČR č. 521 -  Krizové opatření o stanovení dalších výjimek ze zákazu poskytování vybraných 
sociálních služeb. 

Vláda ČR 

pá 08.05. 

Rozhodnutí HÚK č. 145/2020/COV19 o změně rozhodnutí č. 1/2020/COV19 ze dne 18. 3. 2020, ve znění 
rozhodnutí č. 20/2020/COV19 ze dne 25. března 2020, 51/2020/COV19 ze dne 3. dubna 2020, 
130/2020/COV19 ze dne 16. dubna 2020 a 144/2020/COV19 ze dne 23. dubna 2020 o určení školy nebo 
školského zařízení k vykonávání péče o děti za nouzového stavu. 

SMT, LP 

so 09.05. Výzva - důběn 2020 "OŠETŘOVNÉ" pro OSVČ - web KUUK. SČaKŽÚ 

ne 10.05. 
Sběr invěstičních projěktových záměrů všěch měst a obcí v Ústěckém kraji z oblasti cěstovního růchů pro rok 2020-
2021. 

RR 

po 11.05. 

Řěšění individůálních případů soůvisějících s ohrožěním němocí ČOVID-19 s ohlěděm na zajištění býdlění pro osobý s 
omězěním vě svéprávnosti (věřějné opatrovnictví).  Řěšění individůálních případů v soůvislosti s ohrožěním němocí 
COVID-19 v oblasti sociální prácě (zajištění krizového ůbýtování, zajištění stravý, ošacění, lékařské péčě, osobních 
dokladů, případně těstování a náslědné ůbýtování v objěktů pro sdrůžování osob s rizikěm nákazý koronavirěm z toho:  
1 x můž, občan ČR žijící vě Vělké Británii, 1 x můž, občan ČR pobývající v Něměcků, 1x žěna, občanka ČR t.č. v objěktů 
pro osobý s rizikěm nákazý – karanténa v objěktů, a 1x můž, občan ČR, osoba běz přístřěší, pohýbůjící sě po Ústí nad 
Laběm běz invalidního vozíků či běrlí po ampůtaci dolní končětiný, ohrožěný na zdraví. Elěktronické zaslání 
poskýtovatělům sociálních slůžěb - Nabídka z Nadačního fondů Vrba na víkěndový pobýt poůzě pro sociální slůžbý: 
Sociálně aktivizační slůžbý pro rodiný s dětmi a Těrénní programý. 

SV 

po 11.05. Doplnění  Výzvý -duben 2020 "OŠETŘOVNÉ" pro OSVČ - web KUUK. SČaKŽÚ 

po 11.05. Pravidělné zasědání stálé pracovní skůpiný KŠ ÚK. KH 

po 11.05. Videokonference - Rada AKČR. KH 

po 11.05. Facebook - rěportáž o cělkové činnosti Krajského krizového štábů Ústěckého krajě v době noůzového stavů. KH 

po 11.05. 
Zahájění ěl. příjmů žádostí o dotaci z programů  "Podpora na zmírnění dopadů koronavirů pro OSVČ" a náslědné 
zpracování písěmně doložěných žádostí, intěnzivní komůnikacě sě žadatěli - dotazý, opravý žádostí atd. 

SPRP, INF 

po 11.05. 

Usnesení vlády ČR č. 537 - bere na vědomí Soubor mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví (Celá 
znění nařízení MZd o nošení roušek od 12. do 25. května, nošení roušek od 25. května, omezení provozu škol 
od 18. do 25. května, omezení konání hromadných akcí od 18. do 25. května, podmínkách pro provoz 
stravovacích a ubytovacích služeb od 18. do 25. května). 

Vláda ČR 

po 11.05. Usnesení vlády ČR - Krizové opatření o pracovnělékařských prohlídkách. Vláda ČR 

út 12.05. Informacě na krajském wěbů k ůkončění distribuce OOP. ZD, SV, KR 

út 12.05. Závoz č. 53- přijaté OOP - 639 980 Ks. MZD 

út 12.05. Pravidělné zasílání informací a počtů výdaných OOP na AKČR. KR 

út 12.05. 
Zřizování úložných prostor pro OOP - invěstiční majětěk, kě ktěrémů dosůd němámě smloůvý (24.5.) - věntilátorý, 
těrmokaměrý, těploměrý, kýslíkové lahvě a dálě pro pohotovostní sětý a maský, ů ktěrých čěkámě na pokýn od MV kě 
zpětnémů stažění.  

KR 

út 12.05. Příjěm tiskopisů v rámci Dotacě na podporů OSVČ. SPRP, INF 

út 12.05. 
Mětodická podpora ZDVOP zě straný KÚÚK, včětně zjišťování volných míst a informování OSPOD ORP, pomoc při 
řěšění asistovaných stýků dětí s rodiči v době ěpiděmiě. 

SV 

út 12.05. Mimořádné jědnání komisě Radý ÚK pro rozdělění dotací v oblasti památkové péčě. KP 



 

Stra nka 32 

Den Datum Úkon, činnost Zodpovídá 

út 12.05. 
Výdání čtýř tiskových zpráv - poděkování poskýtovatělům věřějných slůžěb (koněc distribůcě OOP), otěvřění dalších 
dvou hraničních přěchodů v kraji, start dotačního programů pro OSVČ, hějtmani přědloží požadavký na OOP Správě 
státních hmotných rězěrv. 

KH 

st 13.05. 

Elěktronické zaslání poskýtovatělům sociálních slůžěb - Doporůčěný postůp MPSV č. 9/2020 - Doporůčěný postůp pro 
aplikaci ůsněsění vládý č. 521 obnovění poskýtování něktěrých drůhů sociálních slůžěb od 11. 5. 2020, NZDM a SAS 
pro rodiný s dětmi. Doporůčěný postůp zvěřějněn na wěbů ÚK (ČOVID-19/SV). Pravidělné podání informací PO. 
Elěktronické zaslání poskýtovatělům sociálních slůžěb - Úsněsění vládý ČR zě dně 11. května 2020 č. 538, čěstná 
prohlášění nahrazůjící posoůzění zdravotní způsobilosti osobý ůcházějící sě o zaměstnání podlě zákona č. 373/2011 
Sb., o spěc. zdr. sl., platí do koncě noůzového stavů. 

SV 

st 13.05. Viděokonfěrěncě Krizového štábů ÚK s Krizovým štáběm ORP. KH 

st 13.05. RÚK - Svěřění rozhodovacích pravomocí k rýchlémů řěšění potřěb v soůvislosti s ěpiděmí koronavirů SARS ČoV-2. KH, LP 

st 13.05. 
Zpracování a projědnání matěriálů „Pravidla pro zadávání věřějných zakázěk na nákůp výjměnovaných osobních 
ochranných prostřědků příspěvkovými organizacěmi zřizovanými Ústěckým krajěm“, ktěrý býl ůsněsěním č. 
052/98R/2020 schválěn. 

INV, LP 

čt 14.05. 
V soůvislosti s výkonáním pracovní povinnosti na základě příkazů hějtmana Ústěckého krajě v rámci noůzového stavů 
a krizového zákona zaslán odborů KH přěhlěd pěněžních náhrad stůděntům, ktěří pracovní povinnost výkonávali ů 
poskýtovatělů sociálních slůžěb, jako podklad k výplacění z Fondů pro mimořádné ůdálosti. 

KR 

čt 14.05. 
Zaslání přěhlědů výpočtěných pěněžních náhrad stůděntům v rámci výdaných pracovních příkazů hějtmana odborů 
KH k výplacění z FMÚ vě výši Kč 246 950. 

KR 

čt 14.05. 
Zaslání přěhlědů výpočtěných pěněžních náhrad stůděntům v rámci výdaných pracovních příkazů hějtmana odborů 
SV pro potřěbý žádosti o dotaci. 

KR 

čt 14.05. 
Rozěslání informací o nových „Pravidlěch pro zadávání věřějných zakázěk na nákůp výjměnovaných osobních 
ochranných prostřědků příspěvkovými organizacěmi zřizovanými Ústěckým krajěm“, ktěrá bůdoů platná od pondělí 
18.5.2020, na p.o. kraje. 

INV 

čt 14.05. 
Jědnání Komisě Asociacě krajů ČR pro cěstovní růch - první návrhý spolěčného postůpů řěšění dopadů krizě v oborů 
cěstovního růchů. 

RR 

čt 14.05. 

Elěktronické zaslání poskýtovatělům sociálních slůžěb - Výhlášění mimořádného dotačního řízění MPSV - podpora 
mimořádného finančního ohodnocění zaměstnanců v sociálních slůžbách v soůvislosti s ěpiděmií ČOVID_19. 
Pravidělné podání informací PO. Elěktronické zaslání poskýtovatělům sociálních slůžěb - OSV - Informace o 
rozvolňování výčlěněných lůžkových kapacit po ůkončění noůzového stavů v soůvislosti s šířěním oněmocnění ČOVID-
19.  

SV 

čt 14.05. Zasědání Krizového štábů Ústěckého krajě + Úsněsění KŠ ÚK. KH 

čt 14.05. Zajištění nákůpů výšětřovacích růkavic k ůskladnění (100 000 ks) - podpis smlouvy, dodavatel Stimax, s.r.o. KH 

čt 14.05. Zajištění nákůpů ochranných štítů k ůskladnění (1 000 ks) - podpis smlouvy, dodavatel bake&bistro s.r.o. KH 

čt 14.05. 
Zajištění tiskového brífinků vědění krajě sě zástůpci médií po jědnání Radý Ústěckého krajě a krajského krizového 
štábů. 

KH 

čt 14.05. 
Výdání dvoů tiskových zpráv - naposlědý zasědal Krizový štáb Ústěckého krajě a informacě o jědnání Radý Ústěckého 
kraje. 

KH 

čt 14.05. 
Zajištění provozů zařízění pro výkázané a osobý běz přístřěší v Hliňaněch po cěloů dobů trvání ěpiděmiě - dodatek ke 
smloůvě o spolůpráci, úprava financování v rámci dotacě 

SV, LP, MAJ 

čt 14.05. ÚKONČENÍ PRAČOVNÍ POVINNOSTI. ZD, LP 

pá 15.05. 
Zahájění mědiální kampaně "Brána do Čěch krásů hlědějtě doma" - TV Sěznam, ČT2 Čýklotoůlký, tištěná média, 
časopisý, ….) 

RR 

pá 15.05. Rěporting k poskýtovanémů poraděnství za období 1. -14. 5. 2020, zhodnocění přínosů aktivitý. RR 

pá 15.05. 
ÚK požádal  Ministerstvo vnitra  ČR o 20 mil. Kč na prvotní nákladý z rězěrvý na řěšění krizových sitůací v soůvislosti 
s výhlášěním noůzového stavů z důvodů, žě svoji rězěrvů na krizové sitůacě již výčěrpal a přědpokládá další nákůpý 
ochranných pomůcěk včětně poskýtnůtí dotacě obcím s rozšířěnoů působností. 

EK 

pá 15.05. 
Informacě MPSV k Úsněsění vládý týkající sě omězění pohýbů pro účělý výkonů SPOD. Podání informacě k 15. 5. 2020 
- výůžití jiných prostor (TEPGASTRO, Těplicě) pobýtovými sociálními slůžbami. Pravidělné podání informací PO. 

SV 

pá 15.05. Hlášění Krizového štábů ÚK na Ústřědní krizový štáb - poslědní 47 hlášění v návaznosti na Noůzový stav. KH 

pá 15.05. Přěvzětí ochranných štítů k ůskladnění (1 000 ks) od dodavatělě bakě&bistro s.r.o.  KH 

pá 15.05. Závoz OOP (sětý) do skladů v Čěské Kaměnici prostřědnictvím HZS. KH, KR 

pá 15.05. 
Úkončění činnosti Čěntrálního skladů -1 v bůdově "A" KÚÚK (ůvědění garáží do původního stavů, vrácění dopravního 
značění, stažění IT těchniký, atd.). 

KR, INF 

pá 15.05. Výdání tiskové zprávý - KZ, a. s. snížila cěnů za výšětřění mětodoů PČR na ČOVID-19 pro samoplátcě. KH 



 

Stra nka 33 

Den Datum Úkon, činnost Zodpovídá 

pá 15.05. 
Úkončění mimořadných opatřění pana řěditělě v soůvislosti s přijětím prěvěntivních opatřění pro zamězění šířění 
oněmocnění ČOVID-19 způsoběného novým koronavirěm SARS-CoV-2. 

KR 

so 16.05. Těchnologické úpravý v dopravě + informování; obnovění tůristické dopravý (výjma přěshraničních liněk). DS 

ne 17.05. UKONČENÍ NOUZOVÉHO STAVU. Vláda ČR 

po 18.05. Z prostor KÚÚK i z wěbových stráněk stažěn lěták pro občaný o provozů KÚÚK od 20. 4. 2020. KR 

po 18.05. Zprovoznění garáží v 1PP v bůdově "A" KÚÚK. KR 

po 18.05. Aktůální informacě o provozů KÚÚK pro zaměstnancě po ůkončění noůzového stavů dněm 17. 5. 2020.  KR 

po 18.05. Pracovní jědnání - příprava akčního plánů opatřění, příprava úvodního sěminářě s odborý KÚÚK.   

po 18.05. 
Elěktronické zaslání poskýtovatělům sociálních slůžěb - Mimořádné opatřění - omězění provozů zařízění sociálních 
slůžěb od 18. 5. do 25. 5. 2020. 

SV 

po 18.05. 
Sěznámění příspěvkových organizací v oblasti kůltůrý s opatřěním MZD, ktěrým sě zakazůjí něbo omězůjí slavnosti, 
divadělní a filmová přědstavění, sportovní a jiná shromáždění a trhý do 25. 5. 2020. 

KP 

po 18.05. Fotodokůměntacě z jědnání Panělů hůmanitárních organizací na krajském úřadě. KH 

po 18.05. Videokonference - Rada AKČR. KH 

po 18.05. Informování o prověděné změně na straně dopravcě; obnovění provozů linký R22. DS 

po 18.05. 
Usnesení vlády ČR č. 546 - Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru 
označovaného jako SARS-CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely 
pracovněprávních vztahů. 

Vláda ČR 

po 18.05. 
Usnesení vlády ČR č. 547 - Návrh zákona o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby 
zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020. 

Vláda ČR 

po 18.05. 
Usnesení vlády ČR č. 550 - Program podpory podnikatelů postižených celosvětovým šířením onemocnění 
COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 COVID – NÁJEMNÉ. 

Vláda ČR 

po 18.05. Usnesení vlády ČR č. 553 - Program COVID III. Vláda ČR 

po 18.05. 
Usnesení vlády ČR č. 554 - bere na vědomí Vydání některých mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví 
(Celá znění nařízení MZD o posouzení zdravotní způsobilosti zaměstnanců, režimu ve věznicích, omezení 
některých druhů sociálních služeb). 

Vláda ČR 

po 18.05. 

Usnesení vlády ČR č. 555 - bere na vědomí Vydání některých mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví 
(Celá znění nařízení MZD zrušení omezení provádět zdravotní úkony v zařízeních akutní lůžkové péče, konání 
fotbalového zápasu 23. května a o používání ochranných prostředků dýchacích cest od 19. -25. května; dále 
opatření účinná od 25. května o omezení konání hromadných akcí, podmínkách provozu stravovacích a 
ubytovacích služeb, omezení provozu zařízení lůžkové péče a sociálních služeb, omezení provozu lázeňské 
péče, stanovení pravidel pro přijímání pacientů do sociálních zařízení, o používání ochranných prostředků 
dýchacích, omezení provozu škol a školských zařízení). 

Vláda ČR 

út 19.05. 

Sdělění MPSV - Činnost osob pověřěných dlě zákona o sociálně-právní ochraně dětí, a oběcních úřadů, oběcních úřadů 
ORP a KÚ, ktěré rěalizůjí tzv. doprovázění pěstoůnů - ůvolňování opatřění a postůpný návrat k běžným činnostěm.  
Stanovisko MPSV k doporůčění MŠMT kě znovůobnovění školní docházký dětí v ústavní něbo ochranné výchově + 
doplnění 19. 5. 2020. Výčíslění vícě nákladů a výdajů sociálních slůžěb za období od 13. 3. 2020 do 31. 5. 2020 na 
základě žádosti MPSV o spolůpráci při aktůalizaci vícě nákladů sociálních slůžěb (mimořádný dotační titůl MPSV). 
Doporůčěný postůp č.10/2020_pro aplikacě návštěv ů kliěntů v zařízěních sociálních slůžěb. Doporůčěný postůp 
zvěřějněn na wěbů ÚK (COVID-19/SV). 

SV 

út 19.05. 
Facebook - rěportáž o zprovoznění tůristických liněk v rámci startů lětní sězóný při rozvolňování přijatých vládních 
opatřění. 

KH 

st 20.05. V 15:00 ůkončěn provoz výdějních míst na SÚS i na KÚÚK. KR, SÚS 

st 20.05. Sklad "Xěroco" zůstává v činnosti (dokůd něbůdoů výěxpědováný poslědní ks OOP z vratěk a zbýtků). KR 

st 20.05. Výplacění pěněžních náhrad stůděntům za plnění pracovní povinnosti odborěm KH. KH 

st 20.05. 
Zaslání žádosti o mimořádnoů dotaci dlě § 104 odst. 3 písm. c) zákona o sociálních slůžbách na MPSV. Pravidelné 
podání informací PO. 

SV 

st 20.05. Výdání tiskové zprávý - informacě k cěstám do zahraničí po ůkončění noůzového stavů (MZV ČR). KH 

st 20.05. 
Úplatnění nároků na náhradů škodý a náhradý za poskýtnůtí věcného prostřědků z rozhodnůtí hějtmana krajě č. 
2/2020/COVID19 - komplexní řěšění - dosůd probíhá. 

LP 

čt 21.05. 2. vlna hromadného svozů vratěk OOP a protokolů z distribůčních míst I. KR, SÚS 

čt 21.05. Instalacě další přěpážký pro věřějnost na bůdově "B" KÚÚK. KR 

čt 21.05. 
Viděokonfěrěncě MMR, Čzěchtoůrism a 14 krajů - projědnání Krizového akčního plánů cěstovního růchů v Čěské 
republice 2020-2021. 

RR 



 

Stra nka 34 

Den Datum Úkon, činnost Zodpovídá 

čt 21.05. Videokonference - Rada AK ČR. KH 

čt 21.05. 
Výdání dvoů tiskových zpráv - informacě pro poskýtovatělě sociálních slůžěb ohlědně zásobý tzv. ochranných sětů na 
odborů sociálních věcí a informacě o viděo konfěrěnci hějtmanů s člěný vládý ČR. 

KH 

čt 21.05. 
Rěgionální stálá konfěrěncě - sběr výstůpů z úzěmí k aktůalizaci Implěměntačního plánů SR ČR 2030 v soůvislosti s 
COVID 19. 

SPRP 

pá 22.05. 
Přěsůn části ochranných sětů z Čěské Kaměnicě na bůdovů "D" KÚÚK, kvůli zachování možnosti okamžité rěakcě na 
pozitivní osobý v sociálních zařízěních. 

SV, KH, KR 

pá 22.05. 2. vlna hromadného svozů vratěk OOP a protokolů z distribůčních míst II. KR, SÚS 

pá 22.05. Výplnění dotazníků pro člěný ÚKŠ za pěrsonální oblast. KR 

pá 22.05. Pravidělné podání informací PO. Informacě pro obcě II. a III. týpů o dalším fůngování objěktů v Hliňaněch. SV 

pá 22.05. Výdání tiskové zprávý - rozhovor s tiskovým mlůvčím Zdravotnické záchranné slůžbý Prokopěm Volěníkěm. KH 

pá 22.05. Rěgionální stálá konfěrěncě - sběr dat pro MMR - Sborník Dobré Praxě ČOVID 19. SPRP 

pá 22.05. Úkončění ělěktronického příjmů žádostí o dotacě pro OSVČ - přijato 4 768 žádostí. SPRP 

ne 24.05. 
Doporůčěný postůp č. 11/2020_Doporůčěný postůp pro aplikaci aktůalizovaného plánů obnovění poskýtování 
něktěrých drůhů sociálních slůžěb od 25. 5. 2020 + vzor čěstného prohlášění. Doporůčěný postůp zvěřějněn na wěbů 
ÚK (ČOVID-19/SV). 

SV 

po 25.05. Zahájěno přěrozdělování vratěk dlě závozů a zpracování vrácěných výdajových protokolů.  
KR, ZD, SV, 

KH 

po 25.05. 
Těchnologické úpravý v dopravě + informování; obnovění tzv. školních spojů a rěgionální drážní dopravý (výjma 
přěshraničních liněk). 

DS 

po 25.05. 
Usnesení vlády ČR č.  568 - Návrh zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními 
při epidemii v roce 2020. 

Vláda ČR 

po 25.05. 
Usnesení vlády ČR č. 569 - Návrh zákona, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem 
koronaviru SARS CoV-2. 

Vláda ČR 

po 25.05. Usnesení vlády ČR č. 570 - Opatření vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic. Vláda ČR 

po 25.05. 

Usnesení vlády ČR č. 580 - bere na vědomí - Vydání některých mimořádných opatření Ministerstva 
zdravotnictví účinných od 26. května (provoz stravovacích služeb, nošení ochranných prostředků dýchacích 
cest, elektronické žádanky na vyšetření na koronavirus, podmínky vstupu do ČR, zrušení vymezené doby pro 
nákup seniorů) a od 1. června (provoz škol, ukončování karantény). 

Vláda ČR 

út 26.05. 
Výhodnocění průběžných informacě od příspěvkových organizací v oblasti kůltůrý k postůpnémů zpřístůpňování pro 
věřějnost, výčíslění ztrát na výnosěch po dobů ůzavřění. 

KP 

út 26.05. 
Z MZD zaslán k připomínkám návrh přěvodů invěstičního majětků a spotřěbního matěriálů zě straný Ministěrstva 
zdravotnictví ČR na krajě, rozsáhlé náslědné řěšění sýstémů přěvodů/distribůcě/účtování majětků - probíhá dosůd. 

KH, ZD, LP, 
EK, KR 

út 26.05. 
Žádost odbor LP o výklad, rěsp. způsob aplikacě stanoviska MVČR ohlědně počítání běhů lhůt v noůzovém stavů a pro 
jěho skončění vě vztahů k zákonů o posůzování vlivů na životní prostřědí. 

ZPZ, LP 

út 28.05. 
Přědložění žádostí dopravců v dotačním programů na dězinfěkcě a ochranné pomůcký pro dopravcě, podklad 
rozhodnůtí RÚK a ZÚK. 

DS 

út 29.05. Příprava Zprávý o činnosti KÚÚK do ZÚK z podkladů odborů. KR 
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3. Distribůcě OOP 

S pr í choděm oněmocně ní  ČOVID-19 způ soběně ho nový m koronavirěm SARS-ČoV-2 do Č R 

vývstala okamz itě  nůtnost por izova ní  a distribůcě osobní ch ochranný ch prostr ědků . V ra mci 

Ú stěckě ho krajě býlý por izova ný OOP  

• z doda věk Ministěrstva vnitra Č R, Ministěrstva zdravotnictví  Č R 

• z vlastní ch zdrojů  

• darý 

Ochranně  prostr ědký býlý rozdě lova ný dlě týpů doda věk, pokýnů  a výhodnocění  aktůa lní ch 

potr ěb ví cě něz  2,3 tis. organizací :  

• 31 lů z kový m zdravotnický m zar í zění m (němocnicě akůtní  pě c ě, odborně  lě c ěbně  ů stavý, 

němocnicě na slědně  pě c ě a la zně ), z toho 8 zdravotnický m zar í zění m patr í cí m mězi 

organizacě zr izovaně  c i zakla daně  krajěm;  

• 1914 ordinací  a zdravotnický ch pracovis ť v kraji, vě ktěrý ch jě paciěntů m poskýtova na 

zdravotní  pě c ě prostr ědnictví m praktický ch lě kar ů  pro dospě lě  i pro dě ti a dorost, 

stomatologů , gýněkologů  a ostatní ch odborný ch ambůlantní ch lě kar ů  a dals í ch 

zdravotnický ch pracovní ků  napr . v ra mci rěhabilitac ní ch ordinací , hěmodialý z, 

diagnostický ch laborator í , dopravní ch zdravotní ch slůz ěb, alě takě  v doma cí  pě c i;  

• Zdravotnickě  za chranně  slůz bě  Ú stěckě ho krajě; 

• 175 poskýtovatělů m socia lní ch slůz ěb v za kladní  sí ti s cělkový m poc těm 458 socia lní ch 

slůz ěb. Pr ic ěmz  poskýtovatěl Oblastní  charita Ú stí  nad Laběm dosta va  OOP i vě vazbě  na 

dals í  aktivitý – r ěs ění  osob běz domova pro kraj a osob výka zaný ch s nar í zěnoů karantě noů;  

• 25 dals í m poskýtovatělů m socia lní ch slůz ěb, ktěr í  nějsoů soůc a stí  Za kladní  sí tě  Ú K a jiný m 

slůz ba m (jako jsoů zar í zění  pro dě ti výz adůjí cí  okamz itoů pomoc – Kloka nký, Dobrovolnickě  

cěntrům, z. s. ktěrě  pro kraj zajis ťůjě koordinaci dobrovolnický ch aktivit v kraji, Potravinově  

banký, z.s., ktěra  jě tě z  zahrnůta v ra mci Panělů hůmanita rní  pomoci); 

• 17 dě tský m domovů m; 

• 6 vý chovný m ů stavů m; 

• 28 s kola m ůrc ěný m pro pě c i o dě ti zdravotní ků , hasic ů , policistů ;  

• 13 dopravní m spolěc nostěm zajis ťůjí cí m věr ějnoů dopravů po kraji;  

• prostr ědnictví m 16 obcí  s rozs í r ěnoů pů sobností  distribůova ný do obcí  krajě, ktěrý ch jě  

v Ú stěckě m kraji 354; 
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• 28 pohr ěbní m slůz ba m; 

• 18 pra vnický m a fýzický m osoba m zahrnůtý m v Krizově m pla nů Ú stěckě ho krajě (těpla rný, 

vodovodý a kanalizacě, atd.); 

• 49 Pr ědůrc ěný m jědnotka m k plně ní  ů kolů  ochraný obývatělstva a Jědnotka m poz a rní  

ochraný II; 

• ostatní m organizací m (napr . 26 mě stský ch policií , Krajský  soůd v Ú stí  n.L., Čělní  ů r ad pro 

Ú stěcký  kraj).  

 

3.1 OOP Z DODÁVEK MINISTERSTVA VNITRA, MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ 

Od první ch aví z Ministěrstva zdravotnictví  Č R (da lě takě  jako „MZD“) z 11. br ězna 2020 sě zac ala 

okamz itě  formovat podoba distribůcě OOP v Ú stěckě m kraji. Protoz ě jěs tě  něbýlý zna mý c asově  

okolnosti, mnoz ství  ani týp dodaný ch OOP, docha zělo z poc a tků v sýstě mů distribůcě OOP 

k c ětný m rěorganizací m tak, abý býlo moz ně  flěxibilně  zajistit rědistribůci OOP do ů zěmí  

Ú stěckě ho krajě s co nějměns í  c asovoů prodlěvoů od pr ěvzětí  doda vký po jějí  výskladně ní  

koncový m odbě ratělů m.  

Nějprvě vznikl poůzě jěděn sklad v prostora ch bý valě  provozovný Xěroco, vc ětně  pěrsona lní ho 

obsazění  a nastavění  praviděl fůngova ní  jědnotlivý ch c lěnů  tý mů. Potě  sě ůka zalo, vzhlěděm 

k vělikosti jědnotlivý ch doda věk a nůtnosti jě co nějrýchlěji distribůovat do ů zěmí  krajě, jako 

nůtně  výtvor it vělký  cěntra lní  sklad, zě ktěrě ho po první m dě lění  býlý OOP pr ěda va ný do nově  

zr í zěný ch vý dějní ch mí st po cělě m kraji (abýchom sě co nějví cě pr iblí z ili odbě ratělů m). Opě t 

býlo nůtně  zajistit pěrsona lní  obsazění  skladů , výhovůjí cí  pracovní  podmí nký a nastavit pravidla 

c inností  jědnotlivý ch pracovní ch pozic.  

Na na slědůjí cí ch r a dcí ch jě shrnůt za kladní  ra měc distribůcě OOP v Ú stěckě m kraji (da lě jěn 

„Ú K“), tak jak sě výví jěl v c asě. 

11. března 2020 – Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se obrací na všechny kraje v ČR  

a informuje je o  aktivitách MZD v oblasti nákupu OOP (zejm. respirátorů FFP2 a FFP3). 

MZD doporůc ůjě, abý kraje zajistilý zásobování poskýtovatělů m v na slědůjí cí  kaskádě 

priorit: 
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1. 7% zdravotnický m za chranný m slůz ba m 

2. 38 % krajský m, mě stský m a soůkromý m němocnicí m (mimo infěkc ní  oddě lění ): akůtní  

pě c ě, na slědna  pě c ě + pobýtově  socia lní  slůz bý 

3. 12,5 % praktický m lě kar ů m (da lě takě  jako „PLD“) a praktický m lě kar ů m pro dě ti  

a dorost (da lě takě  jako „PLDD“) 

4. 14 % stomatologů m  

5. 21,5 % ambůlantní m spěcialistů m  

6. 7% lě ka rní ků m 

Jědna  sě vý hradně  o poskýtovatělě: 

- zdravotních slůžěb, ktěré poskýtůjí zdravotní slůžbý na základě oprávnění podlě zákona 

č. 372/2011 Sb., o zdravotních slůžbách, v platném znění 

- sociálních slůžěb, ktěré poskýtůjí sociální slůžbý na základě oprávnění podlě zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních slůžbách, v platném znění 

Ve spolupráci odboru zdravotnictví a odboru sociálních věcí, byla v návaznosti na znalost 

prostřední Ústeckého kraje, znalost počtu lůžek v nemocnicích a pobytových zařízení 

sociálních služeb, a znalost sítě zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, 

upravena kaskáda priorit následovně: 

1. 7% zdravotnicka  za chranna  slůz ba 

2. 19 % němocnicě akůtní  pě c ě 

3. 3,8 % němocnicě na slědně  pě c ě  

4. 15,2 % pobýtově  socia lní  slůz bý 

5. 15,6 % praktický m lě kar ů m pro dospě lě  a praktický m lě kar ů m pro dě ti a dorost 

6. 10,8 % stomatologů m  

7. 21,5 % ambůlantní m spěcialistů m a slůz ba m doma cí  pě c ě (zdravotní  i socia lní ) 

8. 7% lě ka rní ků m 

12. 3. 2020 – Ústecký kraj zahájil sběr požadavků na dodávky a distribuci respirátorů 

(FFP2 a FFP3) 

Poskýtovatělě  slůz ěb (zdravotní ch i socia lní ch) poz adavký výpln ovali prostr ědnictví m 

intěraktivní ho wěbově ho formůla r ě: https://sběrdat.kr-ůstěcký.cz/covid19-pozadavký. Později 

(cca po týdnu) se postup ukázal jako problematický, databáze nebyla díky často vícečetným 

záznamům dlouhodobě použitelná, navíc sběr dat neobsahoval jiné požadavky než respirátory. 
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13. 3. 2020 – býlo něforma lně  ozna měno, z ě kraj obdrz í  bě hěm noci z pa tka na sobotů 

k distribůci v první  vlně  cca 3500 ks rěspira torů , pr ěděm něůrc ěně  spěcifikacě. 

POSTUP REDISTRIBUCE – 1. vlna (3 500 ks) – tehdejší návrh 

Pro první  vlnů rědistribůcě, býla výgěněrova na databa zě poz adavků  (z wěbově ho rozhraní ) 

k datů 13. 3. 2020 – 12:47 hod. Databa zě obsahovala 1047 za znamů , do ktěrě  býl doplně n 

poz adavěk pro Zdravotnickoů za chrannoů slůz bů Ú stěckě ho krajě (da lě takě  „ZZS Ú K“). 

Nebylo obhajitelné postupovat dle původních priorit pro rozdělení dodávky respirátorů,  

a přerozdělit pro potřeby ZZSÚK  pouze 7 % z celkového množství, jelikož by se v reálu jednalo  

o pouhých 245 respirátorů. Priorita nemocnic akutní lůžkové péče, následné lůžkové péče  

a pobytových sociálních služeb, souhrnně 39 % z dodávky, zůstává téměř zachována, což v reálu 

znamená přidělení 1375 ks respirátorů.  Ze zbývajícího množství respirátorů 1375 pak byla 

pokryta priorita praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost, a služba 

zajištění prohlídek zemřelých. Ostatní původní priority nemohly být z této dodávky zabezpečeny. 

S ohlěděm na oc ěka vaný  poc ět dodaný ch rěspira torů  býla kaska da priorit ůpravěna na slědovně : 

1. 21% – 750 ks rěspirátorů obdrží  ZZS ÚK (pokrýjě plné poůžití pro posádký ZZS ÚK na cca 

3-4 dny) 

2. 21% – 725 ks němocnicě pro akůtní lůžka (minimálně 50 ks na němocnici) 

3. 4% – 150 ks nemocnice s lůžký náslědné péčě (25 rěspirátorů pokůd jě vícě jak  

80 zaměstnanců) 

4. 14% – 500 ks pobýtové sociální slůžbý (domový pro sěniorý – podlě počtů lůžěk) 

5. 39% – 1375 ks  

a. 1010 ks – praktičtí lékaři pro dospělé (10 ks rěspirátorů pro poskýtovatělě a rěsp. 

lékařě vě věků 60+) 

b. 200 ks – praktičtí lékaři pro děti a dorost (10 ks rěspirátorů pro poskýtovatělě a rěsp. 

lékařě vě věků 60+) v okrěsěch Děčín, Ústí nad Laběm, Těplicě 

c. 165 ks – zajištění prohlíděk těl zěmřělých 

Sěznam z adatělů , a na vrh na rědistribůci konkrě tní m poskýtovatělů m býl zpracova n odborěm 

ZD vě spolůpra ci s odborěm SV, pr ic ěmz  data o vě ků praktický ch lě kar ů  býla vzata z poslědní ho 

intěrní ho s ětr ění  odborů ZD. 
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13. 3. 2020 – Rada Ústeckého kraje (003/89R/2020) 

Vzala na vědomí oznámení ministra zdravotnictví zě dně 11. 3. 2020 ohlědně  distribůcě 

cěntra lně  nakoůpěný ch rěspira torů  a ě-mail MZD sě zasla ní m dohodý o plně  moci zě dně  

12. 3. 2020 (19:09 hod.) k podpisů a rozhodla o uzavření dohody o plné moci s Českou 

republikou – Ministěrstvěm zdravotnictví  Č R, Sí dlěm: Palackě ho na m. 4, Praha 2, 120 00,  

IČ O: 00024341  

Soůc asně  konstatovala, že je nucena, s ohlěděm na potr ěbý poskýtovatělů  zdravotnický ch  

a socia lní ch slůz ěb v krizově m stavů, postupovat dle výzvy Ministerstva zdravotnictví ČR  

a podepsat dohodu o plné moci, bez znalosti pokynů zmocnitele a informace o rozsahu  

a objemu poskytovaných prostředků, ktěra  mů v sitůaci cěntralizovaně ho na kůpů tě chto 

prostr ědků  Č R, zněmoz n ůjě vlastní mi silami z rozpoc tů Ú K nůtně  prostr ědký pro svů j kraj 

por í dit a naplnit oc ěka va ní  a poz adavký, ktěrě  jsoů vů c i ně mů vzna s ěný a pověřila Krizový štáb 

Ústeckého kraje (da lě takě  jako „KS  Ú K“) pro pr í pad, z ě do obdrz ění  kaz dě  doda vký potr ěb Ú K 

něobdrz í  pokýn zmocnitělě, rozdělit obdržené prostředky podle pokynu v ě-mailů MZD  

zě dně 11. 3. 2020. 

13. 3. 2020 – Bezpečnostní rada ÚK (Krizový štáb ÚK) 

Doporůc ůjě postůpovat pr i rědistribůci rěspira torů  takto 

- pokůd bůdě za vazný  pokýn, postůpovat podlě za vazně ho pokýnů 

- pokůd něbůdě za vazný  pokýn, postůpovat pr i rědistribůci 3500 ks dlě navrz ěně  kaska dý 

priorit, sěznamů z adatělů  a na vrhů na rědistribůci konkrě tní m poskýtovatělů m 

o pr ic ěmz  pr i odchýlcě doda ní  o 10% zmocn ůjě Ing. Trojnů a Ing. Sěvěrů 

opěrativně  opravit rědistribůci a ůpravit na vrh na rědistribůci 

o pr i odchýlcě doda ní  o ví cě jak 10% postůpovat pr i rědistribůci 3500 ks dlě 

navrz ěně  kaska dý priorit, sěznamů z adatělů  a na vrhů na rědistribůci 

poskýtovatělů m, a pr ipravit na vrh na dals í  rědistribůci k projědna ní  

Dně 13. 3. 2020 býl odborěm KR zr í zěn sklad pro distribůci OOP v bý valě  provozovně  Xěroco 

v bůdově  „A“ KÚ Ú K sě vs ěmi na vaznostmi: těchnickě  a vě cně  zabězpěc ění  skladů, pěrsona lní  

obsazění , algoritmý pra cě vě skladů.  

Vzhlěděm kě gěografickě mů rozloz ění  Ú stěckě ho krajě a snahoů Ú K jako vý dějní ho mí sta OOP  

o pr iblí z ění  sě koněc ně mů odbě ratěli, býla těntý z  děn odborěm DS rěalizova na mýs lěnka 

zapojění  Spra vý a ů drz bý silnic Ú K, p.o. (da lě jěn „SÚ S“) do distribůcě OOP jako vý dějní ch mí st 
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v kraji. V první  fa zi býlo zapojěno sědm pracovis ť SÚ S, v dals í  fa zi sě pak poc ět vý dějní ch mí st 

stabilizoval na dvana cti vý dějní ch mí stěch SÚ S a jědnom vý dějní m mí stě  na KÚ Ú K.   

16. 3. 2020 – Bezpečnostní rada ÚK (Krizový štáb ÚK) 

Projědnala informaci o skůtěc nosti, z ě býl MZD pro doda vků rěalizovanoů 14. 3. 2020 výda n 

za vazný  pokýn - ZZS Ú K 540ks a Krajska  zdravotní  a.s. (da lě takě  jako „KZ“)/Masarýkova 

němocnicě v Ú stí  nad Laběm (da lě takě  jako „MNÚL“) 2940ks) - a pro doda vků rěalizovanoů 

15. 3. 2020 výda n takě  za vazný  pokýn (ZZSÚ K 400ks a KZ-MNÚL 400ks). 

Protoz ě sě drtiva  vě ts ina doda věk OOP oděhra vala v noci, zr í dil odbor KR od 16. 3. 2020 

v hlavní m skladě  něpr ětrz itoů slůz bů.  

17. 3. 2020 – doručeny první respirátory (3 895 ks) pro redistribuci dle uvážení kraje 

Tabulka 2: Množství OOP pro redistribuci dle uvážení kraje:  

*  Z tabulky je zřejmý nesoulad plánového dodání OOP se skutečně dodaným zbožím, což byla velice častá situace při 

přebírání zboží.  

Po konzůltaci SV, ZD, KH pr istoůpěno k rědistribůci dlě 13. 3. 2020 ůpravěně  kaska dý priorit 

(informova no ůz s í  vědění  Ú stěckě ho krajě – viz 1. vlna). 

Skůtěc ně  distribůova no (pr ipravěno k pr ěda ní ) – 1540 ks FFP3, 2160 FFP2 a 15 FFP1.  

- Do redistribuce zahrnut i Zdravotní ústav v Ústí nad Labem, dle dodatečně zaslaného 

pokynu MZD (bohužel s ohledem na připravenou a realizovanou redistribuci v nižším 

množství než bylo uvedeno v emailovém pokynu (pokyn přišel až po zahájení redistribuce 

„bez pokynu“). 

Z doda vký ůvolně no pro KÚ Ú K 180 ks (Rada Ú stěckě ho krajě, intěrní  KS , obslůz ně  profěsě KH, 

KR, INF, distribůc ní  mí sta OOP a SÚ S).  

18. 3. 2020 – Rada Ústeckého kraje (005/91R/2020) 

Rada Ú stěckě ho krajě (da lě takě  jako „RÚ K“) vzala na vědomí doporučení KŠ ÚK na stanovení 

priorit redistribuce ochranných osobních prostředků dlě pr ědněsěně  informacě a podkladů  

OOP PROTOKOL TEXT (OD MZD) KONTROLA MNOŽSTVÍ PRO DISTRIBUCI 

FFP1 200 195 

FFP2 2400 2160 

FFP3 1300 1540 

Celkem 3900* 3895* 
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KS  Ú K, zrůs ila rozhodnůtí  Radý Ú stěckě ho krajě zě dně 13. 3. 2020 v c a sti, kdě pově r ila Krizový  

s ta b Ú stěckě ho krajě rozdě lit obdrz ěně  prostr ědký podlě pokýnů a rozhodla o redistribuci 

prostředků z dodávek prostředků centrálně nakupovaných a dodávaných MZD v pr ěděm 

nězna mě m mnoz ství  a vc asně  něznalosti pokýnů  takto: 

- provází-li dodávku konkrétní pokyn MZD, jěž lzě rěalizovat běz dalšího rozhodnůtí, 

je rědistribůováno přěsně dlě pokýnů 

- provází-li dodávku obecný pokyn MZD, rozhoduje v jěho mězích o jěho konkrětizaci 

Ing. Petr Sěvěra vě spolůpráci s Ing. Pětroů Lafkovoů dlě priorit doporůčěných 

Krizovým štáběm dlě přědněsěné informacě a podkladů KŠ ÚK 

- neprovází-li dodávku žádný pokyn MZD, rozhodůjě o rědistribůci konkrétním 

sůbjěktům Ing. Pětr Sěvěra vě spolůpráci s Ing. Petrou Lafkovou dle priorit 

doporůčěných Krizovým štáběm dlě přědněsěné informacě a podkladů KŠ ÚK 

Sta la  pracovní  skůpina Krizově ho s ta bů Ú K, ktěra  sě v tě  době  scha zěla tě mě r  děnně , na za kladě  

vý s ě ůvěděně ho rozhodnůtí  radý krajě děfinovala tzv. DISTRIBÚČ NI  SKÚPINÚ, jějí chz  jědna ní  sě 

pravidělně  ů c astnili vz dý Ing. Pětr Sěvěra (ZD), Ing. Pětra Lafkova  (SV) a Mgr. Nikola Jahodova  

Rěnněrova  (KR) a da lě dlě potr ěbý Ing. Jindr ich Franě k (DS), Ing. Roman Kova r  (SMT),  

Ing. Marcěl Kůcr (KH). Distribůc ní  skůpina konkrětizovala rědistribůci doda věk OPP obdrz ěný ch 

jak cěstoů MZD (pozdě ji i MVČ R) tak doda věk OOP por izovaný ch Ú stěcký m krajěm. 

Výcha zějě z prvotní ho doporůc ění  MZD býlo Pracovní  skůpinoů Krizově ho s ta bů oběcně  

odsoůhlasěno bůdoůcí  dě lění  distribůovaný ch OOP mězi oblasti takto 

- 37,5 % oblast ZD (za redistribuci v oblasti odpovídá Ing. Sěvěra) 

- 25 % oblast SV (za redistribuci v oblasti odpovídá Ing. Lafková) 

- 12,5 % oblast DS (za redistribuci v oblasti odpovídá Ing. Franěk) 

- 12,5 % oblast SMT (za redistribuci v oblasti odpovídá Ing. Waicová/Ing. Kovář) 

- 12,5% oblast OSTATNÍ (za rědistribůci odpovídá Mgr. Jahodová Rěnněrová 

a Ing. Trojna/Ing. Kucr) – v oblasti zahrnůtý obcě, složký Intěgrovaného záchranného 

sýstémů (dálě také jako „IZS“) mimo ZZSÚK, sborý dobrovolných hasičů, krajský úřad  

a ostatní sůbjěktý nězařaditělné do spěcifických oblastí) 

Distribuční skupina mj. navrhovala a posléze realizovala veškerá opatření týkající se 

distribuce a redistribuce OOP jako např. vyčlenění prostor KÚ pro distribuci (výdejní 

místo XEROCO, uvolnění garáží 1.NP pro účely hlavního skladu OOP), koordinace 
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výdejních míst OOP u Správy a údržby silnic ÚK a samozřejmě v reakci na každý závoz 

přerozdělovala OOP mezi oblasti (viz rozhodnutí RÚK).  

20. 3. 2020 – MZD dopisem oznámilo další postup v distribuci OOP  

Úrc ůjě pr í moů odpově dnost MZD za distribůci OOP spěcifický m poskýtovatělů m slůz ěb (pr í mo 

r í zěně  organizacě MZD, Ministěrstvěm obraný Č R, Ministěrstvo spravědlnosti Č R a Ministěrstvo 

pra cě a socia lní ch vě cí  Č R), zdravotnickě  za chranně  slůz bý, pa těr ní  krajskě  němocnicě, 

laborator ě těstůjí cí  ČOVID. Ú ostatní ch poskýtovatělů  slůz ěb informůjě, z ě bůdě distribůcě OOP 

zajis ťova na Ministěrstvěm vnitra Č R (da lě takě  jako MV Č R). Zdů razn ůjě klí c ovoů koordinac ní  

roli krajů . 

Dně 20. 3. 2020 jiz  býlo zr ějmě , z ě kapacita skladů v bý valě  provozovně  Xěroco bůdě ěnormně  

nědostac ůjí cí . Býlo pr istoůpěno k výtvor ění  Čěntra lní ho skladů v prostora ch gara z í  v 1. PP 

bůdový „A“ (da lě takě  jako „Čěntra lní  sklad“). Soůc asně  s tí m býlo z bý valě  provozovný Xěroco 

výtvor ěno jědno z vý dějní ch mí st OOP. Opě t to pro odbor KR znaměnalo rýchloů a na roc noů 

pr í pravů oboů skladů  sě vs ěmi soůvislostmi: těchnickě  a vě cně  zabězpěc ění  skladů (zajis tě ní  

těchnickě ho a administrativní ho výbavění , vě spolůpra ci s INF výbavění  poc í tac ovoů těchnikoů, 

instalova ní  kaměr, posí lění  osvě tlění , vě spolůpra ci sě SÚ S Ú K, p.o. a spolěc ností  AVE osazění  

odpoví dají cí ho dopravní ho znac ění  a kovový ch za bran pro zajis tě ní  plýnůlosti výzvěda va ní  OOP, 

zajis tě ní  batěriově ho výsokozdviz ně ho vozí ků pro potr ěbý pr ěsůnů OOP), pěrsona lní  obsazění  

(výtvor ění  organizac ní  strůktůrý skladů  a jějich pěrsona lní  pokrýtí ) a výtvor ění  pracovní ch 

postůpů  pra cě vě skladěch (jěnom skladý v bůdova ch KÚ Ú K pros lo na 100 zamě stnanců  KÚ Ú K).  

Schéma 1: Základní schéma distribučního postupu 
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Fotografie 1: Centrální sklad          Fotografie 2: Výdejní místo „Xeroco“ 

     

23. 3. 2020 – Vláda ČR (usnesení č. 286) rozhoduje o zabezpečení nákupu a distribuce 

OOP prostřednictvím MZD a MVČR 

Mj. ůpravůjě odpově dnost MZD za distribůci OOP spěcifický m poskýtovatělů m slůz ěb a stanoví  

kompětěncě MVČ R. Dopisěm MZD výda va  pokýn k dals í  distribůci OOP, konkrětizůjě sěznam 

poskýtovatělů  pr í mo za sobovaný ch MZD a apělůjě na dodrz ova ní  dr í vě ůrc ěně ho klí c ě (kaska dý 

priorit). 

26. 3. 2020 – MZD vydává aktualizovaný pokyn ohledně kaskády priorit a přímo 

zásobovaných subjektů 

Distribůc ní  skůpina v rěakci na kaz dý  za voz pr ěrozdě lovala OOP mězi oblasti, scha zěla sě 

pozdě ji prostr ědnictví m aplikacě WěběxMěěting pr i kaz dě m za vozů, ví kěndý a sta tní  sva tký 

něvýjí majě, az  do skonc ění  noůzově ho stavů. 

Skůpina rěagovala a výhodnocovala aktůa lní  pokýný MZD ěv. MVČ R ohlědně  distribůcě OOP, 

popr . rěalizovala pr i rědistribůci pokýný vědění  krajě ů na kůpů  rěalizovaný ch krajěm. Rěagovala 

i na pokýný, ktěrě  kraj obdrz ěl v ra mci distribůcě OOP prostr ědnictví m kancěla r ě Asociacě krajů  

Č R. 

Dotc ěně  odborý KÚ  – ZD, SV, KH, KR, DS, SMT - poslě zě pr ipravovalý pr ěrozdě lění  OOP v ra mci 

svý ch gěscí  a pr ipravovalý pr ěda vací  protokolý pro jědnotliva  vý dějní  mí sta a rědistribůc ní  

sěznamý pro hlavní  sklad. Vě spolůpra ci s odborěm INF býlý něůsta lě aktůalizova ný informacě 

na wěbů Ú stěckě ho krajě k jědnotlivý m doda vka m OOP.   
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3. 4. 2020 – Tvorba pohotovostních setů  

Z obdrz ěný ch ochranný ch pomů cěk býlý od 3. 4. 2020 výtva r ěný na za kladě  doporůc ění  ůz s í  

skůpiný Ú str ědní ho krizově ho s ta bů zě dně 31. 3. 2020 tzv. pohotovostní sety, ůrc ěně  

pr ěděvs í m pro zar í zění  socia lní ch slůz ěb, kdě sě výskýtla na kaza. Sět zpravidla tvor í  ochranný  

oblěk, brý lě, rěspira tor, růkavicě a na vlěký na botý.  Ochranně  sětý jsoů poskýtovatělů m 

socia lní ch slůz ěb výda va ný i po skonc ění  noůzově ho stavů, a to na dobů první ch 3 dnů   

od vý skýtů oněmocně ní  něbo výhla s ěně  karantě ný.  

4. 4. 2020 – MZD vydává aktualizovaný pokyn ohledně kaskády priorit 

Lě ka rní ký a stomatologý bůdě napr í mo r ěs it MZD cěntra lně  a distribůcě jě v rěz ii tě chto 

sěgměntů , zcěla mimo krajě. V gěsci krajě tak zů sta va  lů z kový  sěktor (mimo němocnicě akůtní  

lů z kově  pě c ě zr izovaně  pr í mo MZD) a z ambůlantní ho sěktorů lě kar i (PLD, PLDD, ambůlantní  

spěcialistě  a gýněkologově ). 

Dně 23. 4. 2020 vznika  v prostora ch KÚ Ú K tzv. „Protokola riům“ – zasědací  mí stnost v 5. patr ě  

bůdový „A“ KÚ Ú K výhrazěna  poůzě pro komplětaci protokolů  k jědnotlivý m vý dějů m. Do tě to 

dobý býlý protokolý ěvidova ný a tr í dě ný na podatělně  KÚ Ú K. Těnto sýstě m sě ůka zal po první m 

vělkě m staz ění  protokolů  a vratěk z vý dějní ch mí st zě SÚ S jako něěfěktivní  a proto býlo 

pr istoůpěno k výtvor ění  Protokola ria.   

Fotografie 3: Pohotovostní sety          Fotografie 4: Protokolárium 
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7. 5. 2020 – MZD informuje o ukončení dodávek OOP prostřednictvím státu a podává 

informaci o „posledních“ závozech OOP pro kraje  

Pr ědposlědní  doda vkoů z 12. 5. 2020 býlý dorůc ěný kromě  spotr ěbní ch OOP i bězdotýkově  

těplomě rý, těrmokaměrý a věntila torý pro němocnicě, ktěrě  bůdoů rozdě lěný po zí ska ní  

za vazný ch pokýnů  (k 31. 5. 2020 jsmě takový m pokýněm nědisponovali). 

Vzhlěděm k tomů, z ě doda vka z 12. 5. 2020 býla avizovana  jako poslědní , býla dně 15. 5. 2020 

(po vý ději vs ěch OOP z tohoto za vozů) ůkonc ěna c innost Čěntra lní ho skladů. Zbýlě  pohotovostní  

sětý býlý dně 15. 5. 2020 pr ěsůnůtý do skladů hůmanita rní  pomoci v Č ěskě  Kaměnici. V za pě tí  

sě vs ak ůka zalo, z ě těnto sklad něvýhovůjě z hlědiska dosaz itělnosti a moz nosti okamz itě ho 

vý dějě OOP. Č a st sětů  býla tědý dně 22. 5. 2020 pr ěvězěna a ůskladně na na bůdově  „D“ KÚ Ú K, 

kdě jě zabězpěc ěna něůsta la  pohotovost pracovní ků  odborů SV k zajis tě ní  maxima lní  moz ně  

flěxibilitý k pr í padně mů vý ději zar í zění m zasaz ěný m ČOVID-19.  

Dně 15. 5. 2020 dos lo jěs tě  zě straný MZD kě staz ění  Věntila torů SV300 (z doda vký 12. 5. 2020) 

a mí sto ně j jsmě obdrz ěli od MZD k vý ději Věntila tor RěsMěd Lůmis 100. 

Opravdů poslědní  doda vka býla rěalizova na 18. 5. 2020 a býlý jí  dorůc ěný pla tě ně  ů stěnký. Týto 

ů stěnký pla nůjě Ú K po obdrz ění  podkladový ch informací  od Ministěrstva pra cě a socia lní ch vě cí  

Č R (da lě takě  jako „MPSV“) a dlě Úsněsění  vla dý Č R c . 449 rozěslat prostr ědnictví m Č ěskě  pos tý 

osoba m vě stůpni za vislosti II., III. a IV. (v době  noůzově ho stavů býlo výda no Úsněsění  vla dý Č R 

c . 449 zě dně 23. 4. 2020, kdý krajě mě lý zajistit distribůci OOP osoba m vě stůpni za vislosti II., 

III. a IV., vs ě v za vislosti na ů dají ch poskýtnůtý ch MPSV - krajě tě mito ů daji nědisponůjí . Pr ěd 

skonc ění m noůzově ho stavů, konkrě tně  15. 5. 2020 výzval pan 1. mí stopr ědsěda Radý Asociacě 

krajů  Č R (da lě takě  jako „AKČ R“), MÚDr. Jir í  Bě hoůněk, MPSV vě vě ci zasla ní  tě chto dat krajů m, 

abý mohlo bý t naplně no pr ědmě tně  Úsněsění . V tůto chví li probí ha  komůnikacě s MPSV, abý 

mohl Ú K dosta t ůsněsění  vla dý). 

Dodávek státu prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva vnitra ČR 

bylo realizováno celkem 54 v celkovém objemu 7 877 tis. ks OOP, jehož přehled  

je v následujících tabulkách. 
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Tabulky 3-5: DODÁVKY OOP DO ÚSTECKÉHO KRAJE OD MVČR, MZD A AKČR  

CELKEM DODÁVKY OOP 7 877 754 KS 

 BRÝLE DEZINFEKCE 

(L)  

ROUŠKY/ 

ÚSTENKY 

RESPIRÁTORY 

FFP1 

RESPIRÁTORY 

FFP2 (KN95 / 
N95, CN P3 V) 

RESPIRÁTORY 

FFP3 

NANOROUŠKY MASKY/FILTRY 

DO MASEK 

ODBĚROVÉ  

SADY 

RUKAVICE RYCHLOTESTY ŠTÍTY TAMPÓNY NÁVLEKY NA 
BOTY 

VENTILÁTORY VENTILÁ
T. 

PŘÍSLUŠ. 

TEPLOMĚRY TERMO- 

KAMERA 

OCHRANNÉ 

ODĚVY 

Celkem OOP 73 788 1 640 4 068 820 195 582 717 4 240 3 000 4 850 32 600 2 824 900 62 524 17 984 400 133 000 2 6 30 20 67 038 

 

DODÁVKY MZD 

 BRÝLE DEZINFEKCE 

(L)  

ROUŠKY/ 

ÚSTENKY 

RESPIRÁTORY 

FFP1 

RESPIRÁTORY 

FFP2 (KN95 / 
N95, CN P3 V) 

RESPIRÁTORY 

FFP3 

NANOROUŠKY MASKY/FILTRY 

DO MASEK 

ODBĚROVÉ  

SADY 

RUKAVICE RYCHLOTESTY ŠTÍTY TAMPÓNY NÁVLEKY NA 
BOTY 

VENTILÁTORY VENTILÁ
T. 

PŘÍSLUŠ. 

TEPLOMĚRY TERMO- 

KAMERA 

OCHRANNÉ 

ODĚVY 

CELKEM 
DODÁNO 

2 708 1 640 1 021 200 195 201 690 4 240 3 000 2 150 4 800 533 900 11 160 1 504 400 9 500 2 6 30 20 5 550 

14.03.20     780 2 700              

15.03.20     800               

16.03.20    195 2 160 1 540              

16.03.20   6 000                 

17.03.20 50 165 4 500       900          

18.03.20   2 500    3 000    3 000         

19.03.20  60 1 500  750     17 000          

21.03.20  1335 6 200  11 800               

22.03.20             400       

23.03.20 600  68 000  10 400              450 

02.04.20  80 142 500  12 800     16 000          

15.04.20   30 000  14 400     60000          

21.04.20   154 000                 

22.04.20   68 000  27 000     120 000          

24.04.20        2 150            

03.05.20   86 000                 

07.05.20   135 000  27 000     107 000          

12.05.20 2058  302 000  93 800    4800 213 000 8 160 1504  9500 2 6 30 20 5100 

18.05.20   15 000                 
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DODÁVKY MVČR 

 BRÝLE DEZINFEKCE 

(L)  

ROUŠKY/ 

ÚSTENKY 

RESPIRÁTORY 

FFP1 

RESPIRÁTORY 

FFP2 (KN95 / 
N95, CN P3 V) 

RESPIRÁTORY 

FFP3 

NANOROUŠKY MASKY/FILTRY 

DO MASEK 

ODBĚROVÉ  

SADY 

RUKAVICE RYCHLOTESTY ŠTÍTY TAMPÓNY NÁVLEKY NA 
BOTY 

VENTILÁTORY VENTILÁT
. 

PŘÍSLUŠ. 

TEPLOMĚRY TERMO- 

KAMERA 

OCHRANNÉ 

ODĚVY 

CELKEM 
DODÁNO 

71 080 0 3 046 120 0 377 259 0 0 2 700 27 800 2 291 000 51 364 16 480 0 123 500 0 0 0 0 61 488 

21.03.20     35 000               

22.03.20   227 000  46 000               

25.03.20                   3 138 

28.03.20 1 500  236 000  8 920     13 000         2 349 

28.03.20     24 000               

28.03.20     15 680     274 000          

30.03.20   38 000         7840        

31.03.20         1500           

31.03.20   234 000                 

01.04.20   235 120  66 300               

02.04.20         1700           

03.04.20                   1 000 

03.04.20   234 000  23 460               

04.04.20 9 360  250 000       255 000  7 040        

05.04.20         1000           

05.04.20 6 200             16 000     820 

06.04.20         3600           

08.04.20 10 560  290 000  22 800    20000 44 000  1 600  2 000     1 340 

09.04.20        400            

09.04.20   204 000       27 000         2 260 

10.04.20                   2 580 

11.04.20   315 000       63 000 30 000        9 800 

14.04.20 13 680         94 000         3 500 

15.04.20 7 800  312 000       70 000          

16.04.20 5 340    10 679      21 364        2 661 

16.04.20     23 540     33 000         3 140 

18.04.20          126 000         7 800 

19.04.20     12 580              2 350 
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DODÁVKY MVČR 

 BRÝLE DEZINFEKCE 

(L)  

ROUŠKY/ 

ÚSTENKY 

RESPIRÁTORY 

FFP1 

RESPIRÁTORY 

FFP2 (KN95 / 
N95, CN P3 V) 

RESPIRÁTORY 

FFP3 

NANOROUŠKY MASKY/FILTRY 

DO MASEK 

ODBĚROVÉ  

SADY 

RUKAVICE RYCHLOTESTY ŠTÍTY TAMPÓNY NÁVLEKY NA 
BOTY 

VENTILÁTORY VENTILÁT
. 

PŘÍSLUŠ. 

TEPLOMĚRY TERMO- 

KAMERA 

OCHRANNÉ 

ODĚVY 

21.04.20 1 920    21 550     125 000         9 750 

25.04.20 3 120  93 000  53 450     204 000    62 500     4 300 

26.04.20   195 000       298 000    6500      

28.04.20 3 800  27 000  13 300     392 000         4 700 

30.04.20          117 000          

02.05.20              30 500      

03.05.20 7 800  156 000       156 000    6000      

07.05.20        2 300            

CELKEM 
DODÁNO 

71 080 0 3 046 120 0 377 259 0 0 2 700 27 800 2 291 000 51 364 16 480 0 123 500 0 0 0 0 61 488 

21.03.20     35 000               

22.03.20   227 000  46 000               

25.03.20                   3 138 

28.03.20 1 500  236 000  8 920     13 000         2 349 

28.03.20     24 000               

 

DODÁVKY AKČR 

 BRÝLE DEZINFEKCE 

(L)  

ROUŠKY/ 

ÚSTENKY 

RESPIRÁTORY 

FFP1 

RESPIRÁTORY 

FFP2 (KN95 / 
N95, CN P3 V) 

RESPIRÁTORY 

FFP3 

NANOROUŠKY MASKY/FILTRY 

DO MASEK 

ODBĚROVÉ  

SADY 

RUKAVICE RYCHLOTESTY ŠTÍTY TAMPÓNY NÁVLEKY NA 
BOTY 

VENTILÁTORY VENTILÁT
. 

PŘÍSLUŠ. 

TEPLOMĚRY TERMO- 

KAMERA 

OCHRANNÉ 

ODĚVY 

CELKEM 
DODÁNO 

0 0 1 500 0 3 768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24.03.20     1 500   3 768                             

 

 



 

Stra nka 49 

Naprosta  vě ts ina OOP býla okamz itě  po pr ěrozdě lění  ěxpědova na na vý dějní  mí sta a výda na 

koněc ný m odbě ratělů m. Něvýzvědnůtě  OOP býlý fina lně  po ůzavr ění  vý dějní ch mí st dně  

20. 5. 2020 staz ěný vě dněch 21. a 22. 5. 2020 zpě t na KÚ Ú K k jějich opě tovně mů pr ěrozdě lění , 

ktěrě  v soůc asnosti sta lě probí ha . Něvýr ěs ěný zů sta vají  zatí m ota zký 

• pr ěvodů vlastnictví  OOP doda vaný ch prostr ědnictví m MVČ R c i MZD. Do r ěs ění  jsoů zapojěný 

pr ěděvs í m odborý LP, ZD, KH, EK a KR.  

• pr ěvodů invěstic ní ho majětků a spotr ěbní ho matěria lů (z pr ědposlědní ho za vozů), kdý býl 

zě straný MZD na krajě zasla n k pr ipomí nka m na vrh pr ěvodní ch smlův, ktěrě  r ěs í  odborý LP, 

ZD a KH.  

• vra cění  ochranný ch masěk (lí cnicě) s ochranný mi filtrý, ktěrě  MVČ R do krajů  rozvězlo, alě 

vza pě tí  ozna milo, z ě jě bůdě chtí t sta hnoůt, coz  sě dosůd něstalo, ani nědisponůjěmě 

informací , kdý sě tak staně.    

 

3.2 OOP POŘÍZENÉ Z VLASTNÍCH ZDROJŮ  

Kromě  cěntra lní ch pr í dě lů  nakoůpil Ú K z prostr ědků  Fondů pro mimor a dně  ůda losti Ú stěckě ho 

krajě osobní  ochranně  prostr ědký a ostatní  matěria l za zhrůba 23 milionů  korůn. Jědnalo sě 

pr ěděvs í m o roůs ký, rěspira torý, polomaský, filtrý, ochranně  brý lě, výs ětr ovací  růkavicě, 

matěria l na vý robů roůs ěk, nanomatěria l, jědnora zově  na vlěký na botý, oblěký, děsinfěkcě na 

růcě apod.   Týto OOP býlý pr ěda va ný sůbjěktů m ůvěděný m v ů vodů c a sti 3 a c a st z nich býla 

ůloz ěna vě skladů hůmanita rní  pomoci v Č ěskě  Kaměnici jako rězěrva pro pr í padně  něnada lě  

ůda losti podobně ho týpů.  

Tabulka 6: Přehled nakoupených OOP 

DODAVATEL MATERIÁL KS 

Ing. Karěl Stratil gěněra torý ozo nů GO 7000 8 

gěněra torý ozo nů GO 4000 9 

Nanotěx Groůp s.r.o. těxtí liě na roůs ký 5 rolí  

Antiradarý s.r.o. gěněra torý ozo nů WHITE 10000 20 

Sěmilěas a.s. výs ětr ovací  růkavicě 40 000 

Enaspol a.s. děsinfěkcě na růcě (5l, 10l, 20l) 40 000 

Čanýs Safětý a.s. ochranně  brý lě  600 

Nanotěx Groůp s.r.o. těxtí liě na roůs ký 5 rolí  
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DODAVATEL MATERIÁL KS 

Nanologix corporation s. r. o. polomaska rěspira Čompact 1 000 

filtr nano pěrfěction P2 1 500 

filtr nano pěrfěction P3 1 500 

ochranný  obal 500 

Čanýs Safětý a.s. ochranně  brý lě  150 

Spolchěmiě dězinfěkcě na růcě (10L) 10 000 

SKALA ČZ s.r.o. ochranně  brý lě ůzavr ěně  1 000 

Vochoc Tradě s.r.o. jědnora zově  ochranně  oblěký 100 

Sěmilěas, a.s. na vlěký na botý 10 000 

na vlěký na botý pogůmovaně , zěsí lěně  20 000 

Únixděrma s.r.o. roůs ký 87 000 

STIMAX Intěrnational, s.r.o. nitrilově  výs ětr ovací  růkavicě 1 000 

bakě&bistro s.r.o. ochranně  s tí tý 1 000 

Adlěr Čzěch, a.s. filtrac ní  polomaský  110 000 

 

3.3 OOP POŘÍZENÉ Z DARŮ 

Čělkěm kraj darova ní m obdrz ěl cca 30 000 ks OOP, ktěrě  býlý ihněd pr ěrozdě lova ný. Jědnalo sě 

pr ěděvs í m o rěspira torý, roůs ký s tí tý, růkavicě viz tabůlka ní z ě.  

Tabulka 7: Přehled obdržených darů OOP 

DÁRCE DAR CELKEM 

ÚNIXDERMA s.r.o. jědnora zově  3-vrstvě  ů stěněký 5 000 ks 

BESTČLEAN spol. s r.o. sanita rní  gěl 50 l 

Č EPS, a.s. financ ní  dar na boj proti ČOVID 19 400 000,- Kc  

Č EPS, a.s. financ ní  dar na boj proti ČOVID 19 400 000,- Kc  

Spolchěmiě a.s. dězinfěkcě na podlahý 3 700 l 

ÚNIPETROL a.s. pěroxid vodí ků 240 l 

Sěvěrní  ěněrgěticka  a.s. roůs ký 5 000 ks 

Vrs anska  ůhělna  a.s. roůs ký 5 000ks 

Sěvěroc ěska  sěrvisní , a.s. dězinfěkc ní  gělý 1 656 ks 

(100 ml, 200 ml, 500 ml) 
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DÁRCE DAR CELKEM 

Dar od c í nskě ho podnikatě ů stěnký/oblěký 1 000 ks/ 2 ks 

ZHT Groůp s.r.o. děsinfěkc ní  gělý 155 ks (30ml) 

Asociacě krajů  Č R kýslí kově  bombý 9 ks 

Vrs anska  ůhělna  a.s. rěspira torý FFP2 10 000 ks 

ÚJEP s tí tý z ÚJEP 75 ks 

provinciě Anhůi rěspira tor KN95 (FFP2) 225 ks 

provinciě Anhůi rěspira tor KN95 (FFP2) 150 ks 

Svaz viětnamců  v Ú K, z.s. pla s ť ochranný  200 ks 

brý lě ochranně  120 ks 

rěspira torý FFP2 151 ks 

roůs ký la tkově  396 ks 

děsinfěkcě na růcě 85 ks 

ochranně  růkavicě 4 000 pa rů  

   

3.4 VYUŽITÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ PŘI DISTRIBUCI OOP 

Na distribůci OOP sě podí lěla vě ts ina odborů  KÚ Ú K. Na slědůjí cí  diagram zobrazůjě strůktůrů 

sýstě mů pr i rozdě lova ní  dodaný ch OOP. 

Schéma 2: Schéma personálního zajištění distribuce OOP 

 

Samotné fýzické dělění 
OOP 

Přěnos pokýnů 
pracovníkům skladů a 

kontrola správnosti dělění 
OOP. Dělění OOP.

Přěnos pokýnů k dělění 
OOP pracovníkům skladů, 

kontrola dělění OOP, 
kontinůlánost informací

Přěněsění informací z 
Distribůční skůpiný do 

skladů

Vedoucí týmu 
distribuce

(VO KR)

Hlavní vedoucí 
skladů

(Vodd. PR)

Centrální sklad -1

Vědoůcí skůpiný 

1-7

Brigádník 1-3

(na každé směně 
přítomni 3 
pracovníci)

Druhý hlavní 
vedoucí skladů

(RR)

Výdejní sklad 
Xeroco

Vědoůcí skůpiný 1,2

Brigádník 1,2

(na každé směně 
přítomni 2 
pracovníci)
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Dně 13. 3. 2020 býl odborěm KR zr í zěn sklad pro distribůci OOP v bý valě  provozovně  „Xěroco“ 

v bůdově  „A“ KÚ Ú K. Protoz ě sě drtiva  vě ts ina doda věk OOP oděhra vala v noci, zr í dil odbor KR 

od 16. 3. 2020 v tomto skladě  něpr ětrz itoů slůz bů. Dně 20. 3. 2020 býlo pr istoůpěno k výtvor ění  

Čěntra lní ho skladů. Soůc asně  s tí m býlo z bý valě  provozovný „Xěroco“ výtvor ěno jědno 

z vý dějní ch mí st OOP. Na chod Čěntra lní  skladů dohlí z ělo vě smě na ch sědm vědoůcí ch skůpiný 

vz dý spolů sě tr ěmi briga dní ký z r ad zamě stnanců  KÚ Ú K. Na chod vý dějní ho skladů v „Xěroco“ 

dohlí z ěli dva vědoůcí  skůpiný, ktěr í  mě li k růcě dva pracovní ký na smě ně . Abý býla zajis tě na 

kontinůa lnost procěsů dě lění  OOP býla ůrc ěna hlavní  vědoůcí  skladů  a jějí  za stůp (opě t kvů li 

ůmoz ně ní  str í da ní  smě n). Na bor dobrovolní ků  obslůhůjí cí ch skladý v prostora ch KÚ Ú K 

prova dě l odbor KR.  

 

Čěntra lní  sklad ůkonc il c innost kě dni 15. 5. 2020. Úzavr ění  vý dějní ch mí st vů c i věr ějnosti 

probě hlo dně 20. 5. 2020 a po staz ění  něvýzvědnůtý ch OOP z vý dějní ch mí st SÚ S zpě t na KÚ Ú K 

vě dněch 21. a 22. 5. 2020, býla vs ěchna vý dějní  mí sta děfinitivně  ůzavr ěna.  

Fotografie 5-8: Příjem OOP do Centrálního skladu  
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Fotografie 9,10: Redistribuce OOP na výdejní místa SÚS   

   

Fotografie 11,12: Distribuce ve výdejním místě„Xeroco“ 

    

Distribůc ní  skůpina a hlavní  vědoůcí  skladů  pokrac ovali i po ůzavr ění  skladů  da l vě svě  c innosti. 

Býlo zapotr ěbí  r a dně  doěvidovat vratký z vý dějní ch mí st a odkontrolovat vs ěchný výdaně  

protokolý oproti pů vodní m sěznamů m (stalo sě, z ě býl protokol na mí stě  z ně jakě ho dů vodů 

pr ěpsa n). Tato c innost sě rěalizovala v Protokola riů hlavní  vědoůcí  skladů  vz dý sě dvě ma 

briga dní ký, pozdě ji ůz  c innost Protokola ria zajis ťoval poůzě odbor KR vlastní mi silami. 

Na slědovalo rozdě lění  vra cěný ch OOP zpě t do ů zěmí  krajě. Tůto c innost jiz  plně  zabězpěc il 

odbor KR svý mi pracovní ký. 

Kraj býl schopěn do 32 hodin od za vozů MVČ R něbo MZD (něza vislě na objěmů dodaný ch OOP 

a dni v tý dnů) výskladnit OOP na vý dějní  mí sta k pr ěda ní  koněc ný m odbě ratělů m. Doda vků 

pr ěbí ral v jakoůkoli děnní  něbo noc ní  dobů vědoůcí  skůpiný Čěntra lní ho skladů spolů sě tr ěmi 

briga dní ký a da lě s pracovní ký KR (poc ět odvislý  od vělikosti hla s ěně ho za vozů). Výkla dka 

za vozů trvala i 1,5 az  2 hodiný dlě vělikosti za vozů. Po pr ěvzětí  OOP cěntra lní  distribůc ní  tý m 

provědl první  tabůlkově  rozdě lění  OOP do jědnotlivý ch oblastí : oblast zdravotnictví , socia lní ch 

slůz ěb, dopravý, s kolství  a ostatní . Da lě ůz  pracovní ci dotc ěný ch odborů  prova dě li dě lění  v ra mci 

svě ho rěsortů a pr í pravů pr ěda vací ch protokolů  (i tisí cě protokolů ). Těnto procěs trval 

v za vislosti na vělikosti za vozů i pů l něbo cělý  děn. Po tě , co býlý protokolý sě svodkami na 

vý dějní  mí sta pr ěda ný Čěntra lní mů skladů, býlo něprodlěně  zajis tě no první  fýzickě  dě lění  OOP 
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a rozvoz na vs ěchna vý dějní  mí sta. Na slědovalo vývě s ění  informacě o pr ipravěný ch OOP k vý ději 

na wěbů ČOVID-19 a zpravidla dals í  děn na to probí hal vý děj OOP vě vý dějní ch mí stěch. 

Fotografie 13: Noční závoz         Fotografie 14: Donáška protokolů ZD do Centrál. skl. 

   

V době , kdý býla sitůacě kolěm ČOVID-19 v Č R nějkritic tě js í , pr ipravovali zamě stnanci KÚ Ú K 

ěxpědici OOP i pr ěs noc, abý ůrýchlili procěs rozdě lova ní  OOP (zě straný „odbě ratělů “  

a věr ějnosti býl výsoký  tlak na rýchlě  pr ěrozdě lova ní  ochranný ch prostr ědků , něboť sě obc aně  

cí tili ohroz ěni na z ivotě ).  

Na obslůzě cěntra lní ho skladů a vý dějní ho mí sta v prostora ch bý valě ho Xěroca sě v ra mci 

krajskě ho ů r adů podí lělo 97 zamě stnanců  a v ra mci dals í  distribůcě do ů zěmí  krajě pak Spra va 

a ů drz ba silnic Ú stěckě ho krajě, ktěra  zajis ťovala dals í ch 12 distribůc ní ch mí st sě  

36 zamě stnanci. Do poc tů pracovní ků  podí lějí cí ch sě na distribůci jě nůtně  zapoc í st 6 c lěnů  

Distribůc ní  skůpiný (ZD, KR, SV, DS, SMT, KH) a na 20 pracovní ků  tě chto odborů , ktěr í  výtva r ěli 

pr ěda vací  protokolý. Čělkěm sě tědý na distribůci OOP podí lělo na 160 pracovní ků .  

Nězastůpitělnoů roli v rýchlosti distribůcě OOP sěhra la aplikacě WhatsApp, ktěra  ůmoz n ovala 

okamz itě  propojění  informací  mězi jědnotlivý mi ů c astní ký distribůc ní ho procěsů, politický mi 

pr ědstavitěli krajě a oddě lění m mědia lní  komůnikacě.   
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4. Podwěbý, Infolinka, Infomail 

4.1 PODWEB COVID-19 

Podwěb ČOVID-19 jě spěcializovaný  podwěb porta lů Ú stěckě ho krajě, ktěrý  po cěloů dobů 

něpr ětrz itě  informoval o aktůa lní  sitůaci ohlědně  ochranný ch osobní ch prostr ědků , jějich 

distribůci a vý dějní ch mí stěch po cělě m kraji. Ú vý dějní ch mí st sě jědnalo o dvě  pracovis tě  

odborů kancěla r  r ěditělě a dals í  vý dějní  mí sta býla, vě spolůpra ci s odborěm dopravý  

a silnic ní ho hospoda r ství , provozova na na jědnotlivý ch pracovis tí ch Spra vý a ů drz bý silnic 

Ú stěckě ho krajě, p.o. Věs kěra  vý dějní  mí sta býla opatr ěna mapkoů a kontaktní mi ů daji. V dals í ch 

sěkcí ch Krizově  r í zění  a Obcě, Doprava, Socia lní  vě ci, Zdravotnictví  a S kolství  býlý poskýtova ný 

zějmě na rýchlě  informacě o distribůci ochranný ch osobní ch prostr ědků  do tě chto oblastí , alě 

takě  dals í  informacě z pohlědů lěgislativý, pokýnů  a mětodiký. Vě spolůpra ci s Dobrovolnický m 

cěntrěm býlý v dals í  sěkci zvěr ějně ný informacě o c innosti tohoto sůbjěktů a kontaktní  

informacě. Sěkcě Nabí dka pomoci obsahovala koměrc ní  i někoměrc ní  nabí dký na pomoc, 

vý pů jc ký něbo doda vký ochranný ch prostr ědků . V tě to sěkci docha zělo k za kladní mů ově r ění  

korěktnosti pr í slůs ně  nabí dký. Sěkcě Nar í zění  hějtmana a lěgislativa obsahovala komplětní  

pr ěhlěd výdaně  lěgislativý v soůvislosti s krizovoů sitůací  a takě  nar í zění  hějtmana Ú stěckě ho 

krajě. Poslědní  sěkcě Dotacě a Podpora obsahovala krajskě  a cěntra lní  dotac ní  programý pro 

pomoc jědnotlivý m skůpina m obývatěl.  

Ú tohoto podwěbů ěvidůjěmě cělkěm 29.312 ůnika tní ch pr í stůpů .  

Graf 1: Statistika návštěvnosti webových stránek COVID 19 
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Graf 2: Sledovanost webových stránek COVID 19 

 

4.2 INFOLINKA  

Dně 14. 3. 2020 býla zr í zěna informac ní  linka na c í slě +475 657 600. Tato linka sloůz ila zějmě na 

pro dotazý ohlědně  distribůcě osobní ch ochranný ch prostr ědků , alě takě  pro dotazý z r ad 

věr ějnosti. 

Od 14. 3. 2020 do 5. 4. 2020 býla linka provozova na 7 dní  v tý dnů od 8:00 – 17:00 hod. odborěm 

KH, SV, ZD a DS. 

Po dohodě  býla linka od 6. 4. 2020 zabězpěc ova na vý hradně  odborěm dopravý a silnic ní ho 

hospoda r ství , kdě od 1. 5. 2020 jiz  býla provozova na poůzě v pracovní  dný od 8:00 -15:00 hod. 

Od 21. 5. 2020 jě tato informac ní  linka pr ěsmě rova na na sěkrětaria tý odborů zdravotnictví   

a socia lní ch vě cí  a jě zabězpěc ova na v pracovní  dný od 9:00 – 13:00 hod. 

4.3 INFOMAIL 

Dals í m dů lěz itý m informac ní m kana lěm sě stala ěmailova  distribůc ní  skůpina oop@kr-

ůstěcký.cz, kdě býlý výr izova ný poz adavký a z a dosti tý kají cí  sě ochranný ch osobní ch prostr ědků , 

nabí dký pomoci a z a dostí  o informacě. Těnto ěmail zajis ťovali pracovní ci v odborů kontrolý,  

a to v rěz imů 7 dní  v tý dnů. 

 

mailto:oop@kr-ustecky.cz
mailto:oop@kr-ustecky.cz


 

Stra nka 57 

Vs ěchný tr i informac ní  kana lý spolů ů zcě spolůpracovalý a pr ěda valý si informacě tak, abýchom 

mohli vc as a spra vně  zarěagovat na jědnotlivě  podně tý a potr ěbý obc anů  a organizací  

z Ú stěckě ho krajě. 

4.4 PODWEB OBNOVA KRAJE 

Podwěb OBNOVA jě spěcializovaný  podwěb porta lů Ú stěckě ho krajě, ktěrý  býl výtvor ěn v drůhě  

polovině  mě sí cě důbna s cí lěm poskýtovat informacě o financ ní  podpor ě v ně kolika za kladní ch 

oblastěch: 

• pr í mě  odkazý na cěntra lní  orga ný, Evropskoů komisi, agěntůrů ČzěchInvěst a Hospoda r skoů 

komorů 

• informacě o dotac ní m programů na zmí rně ní  dopadů koronavirů pro OSVČ  

• kontaktý na poraděnskoů sí ť výtvor ěnoů v Ú stěckě m kraji 

• informacě o financ ní  podpor ě v c lěně ní  dlě pr í jěmcě podporý 

• aktůalitý 

V prů bě hů c ěrvna dojdě k výhodnocění  na vs tě vnosti podwěbů a intěnzitý poraděnství  a podwěb 

bůdě pr í padně  ůpravěn dlě aktůa lní ch potr ěb. 

 

Graf 3: Statistika návštěvnosti webových stránek OBNOVA KRAJE 
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Graf 4: Sledovanost webových stránek OBNOVA KRAJE 
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5. Odbor dopravý a silnic ní ho hospoda r ství  

Věr ějna  doprava býla jědní m z kritický ch odvě tví  pro moz ně  dals í  s í r ění  virů a omězůjí cí  

opatr ění  podstatně  sní z ila poc tý cěstůjí cí ch a ně ktěrě  týpý cěst zcěla anůlovala, na coz  býlo 

potr ěba rěagovat. S rozvojěm krizě nějprvě odbor slědoval sta těm pr ijata  opatr ění  jako ůzavr ění  

s kol a ně ktěrý ch provozověn, omězění  výcha zění  a za kaz ně ktěrý ch aktivit. To způ sobilo průdký  

poklěs za jmů cěstůjí cí ch o věr ějnoů dopravů a odbor co nějrýchlěji zajistil dlě těchnický ch 

moz ností  dopravců  omězění  dopravý aůtobůsově  i z ělěznic ní , a to spojů  s kolní ch (s omězění m 

jí zdý na pra zdniný), spojů  v noci, spojů  tůristickě ho charaktěrů a spojů  mězina rodní ch  

a ně ktěrý ch posilový ch vlaků  vě s pic cě. Kě vs ěm tě mto kroků m sě v kra tkě m c asě zajis ťovala 

informovanost věr ějnosti, obcí  a co nějrýchlějs í  doda ní  dat pro cělosta tní  informac ní  sýstě m 

výhlěda vac ě spojění  apod. Spolů s hýgiěnický mi hrozbami býlo doporůc ěno oddě lění  r idic ů   

a prů vodc í ch od pr ěpravní ho procěsů a tak oddě lění  pr ipravovalo podkladý pro rozhodova ní  

hějtmana, ktěrý  v ra mci krizově ho r í zění  omězil odbavova ní  a kontakt cěstůjí cí ch s r idic ěm  

a prů vodc í m.  

Pr i zlěps ova ní  ěpiděmiologickě  sitůacě sě odbor naproti tomů snaz il co nějrýchlěji vracět spojě 

do provozů, tak jak pr icha zěla jědnotliva  ůvoln ovací  opatr ění . Jako poslědní  býlý obnověný 

s kolní  spojě k otěvr ění  s kol dně 25. 5. 2020, zatí mco pr ěshranic ní  linký kvů li rěstrikcí m pr i 

pr ěkrac ova ní  hranicě do Ně měcka zů sta vají  sta lě mimo provoz. 

Omězění  v provozů dopravý a poklěs poc tů cěstůjí cí ch zaněchalý v dopravě  stopů vě znatělně m 

poklěsů trz ěb. Odbor poklěs trz ěb (br ězěn cca 26 mil. Kc , důběn cca 41 mil. Kc ) výhodnocůjě  

a snaz í  sě o jěho pr ir azění  i na objědnatělě MHD vě mě stěch, c í mz  bý jinak smlůvní  ů lohů garanta 

trz ěb v IDS mě sta pomohla pr ěbrat. Krajský  Intěgrovaný  dopravní  sýstě m (da lě jěn „IDS“) na 

takově  vně js í  ěkonomickě  za sahý něbýl koncipova n a tak v důbnů a kvě tnů probí hala o tě to 

problěmaticě jědna ní  s vědění m mě st zapojěný ch do IDS. 

V soůvislosti s krizí  výhla sil sta t pro dopravcě dotac ní  program na zakoůpění  děsinfěkc ní ch  

a ochranný ch prostr ědků . Oddě lění  pr ipravilo podkladý pro dals í  r ěs ění  tě to dotacě v nas ěm 

kraji pro Zastůpitělstvo Ú stěckě ho krajě.  
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Od poc a tků rědistribůcě OOP (vlastní  OOP, doda vký od MZD a MVČ R) odbor DS komůnikoval sě 

Spra voů a ů drz boů silnic Ú stěckě ho krajě, p.o., ktěra  prostr ědnictví m svý ch zamě stnanců , 

vozově ho parků a dí ký matěria lní mů zabězpěc ění  na jědnotlivý ch provozěch c i 

cěstmistrovství ch doka zala vělmi rýchlě distribůovat OOP od Krajskě ho ů r adů Ú stěckě ho krajě 

k tisí ců m jějich koněc ný ch ůz ivatělů . 
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6. Odbor ěkonomický  

18. 3. 2020  

ÚK požádal  Ministěrstvo financí  ČR o 10 mil. Kč na prvotní nákladý z rězěrvý na řěšění 

krizových sitůací v soůvislosti s výhlášěním noůzového stavů.  

Úsněsění m radý krajě c . 013/91R/2020 zě dně 18. 3. 2020 býla pr ijata ěkonomicka  opatr ění   

v soůvislosti s koronavirovoů ěpiděmií  a jějí m dopaděm na ěkonomiků Č R a dan ově  pr í jmý 

Ú stěckě ho krajě. Opatr ění  sě tý kala oblasti hospodar ění  zr í zěný ch pr í spě vkový ch organizací   

a dotac ní  oblasti. 

27. 3. 2020 

Dotacě vě vý s i 10 mil. Kc  z Ministěrstva financí   Č R býla pr ijata na ů c ět krajě. Prostr ědký jsoů 

ů c ělově  ůrc ěný na pokrýtí  prvotní ch na kladů  na akcě a nězbýtna  opatr ění  pr ijata  Ú stěcký m 

krajěm v ra mci r ěs ění  krizově  sitůacě. 

1. 4. 2020  

Úsněsění m radý krajě c . 012/93R/2020 zě dně 1. 4. 2020 býlý stanověný oběcně  vý jimký 

z ůsněsění  13/91R/2020 zě dně 18. 3. 2020 pro pozastavění  c ěrpa ní  fondů  zr í zěný ch 

pr í spě vkový ch organizací  a konkrě tní  vý jimký pro poskýtnůtí  dotací  děstinac ní m agěntůra m 

v kraji. 

17. 4. 2020  

Úsněsění m radý krajě c . 005/95R/2020 zě dně 17. 4. 2020 býlo rěvokova no ůsněsění  radý  

c . 005/94R/2020 zě dně 9. 4. 2020 a býlý prověděný ů sporý v jědnotlivý ch dotac ní ch 

programěch v ra mci Rěgiona lní ho podpů rně ho fondů Ú K tak, z ě býlý soůstr ědě ný prostr ědký vě 

vý s i 70 mil. Kc  na nově  výhla s ěný  program "Podpora na zmí rně ní  dopadů koronavirů pro OSVČ ". 

20. 4. 2020  

Úsněsění m zastůpitělstva krajě c . 013/29Z/2020 zě dně 20. 4. 2020 býlý prověděný ů sporý na 

individůa lní ch dotací ch v ra mci Fondů Ú K a z rězěrvý odborů SMT cělkěm vě vý s i 22 mil. Kc  – 

pr ěvěděno do cěntra lní  rězěrvý. 

29. 4. 2020  

Pr ijal datovoů schra nkoů zaslaně  z a dosti obcí  s rozs í r ěnoů pů sobností  o poskýtnůtí  financ ní ch 

prostr ědků  na ů hradů mimor a dný ch vý dajů  vzniklý ch tě mto obcí m v soůvislosti s r ěs ění m 

krizově  sitůacě. 
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duben 2020  

Zaloz ění  zvla s tní ho ů c tů Fondů pro mimor a dně  ůda losti v Č NB pro pr í jěm a výpor a da ní  dotacě 

na zajis tě ní  krizově ho stavů. Zajis ťova ní  ů hrad na kůpů  z Fondů pro mimor a dně  ůda losti 

v mimor a dně  kra tkě m těrmí nů, vc ětně  provědění  zaů c tova ní  skladový ch za sob v na vaznosti na 

Mětodickoů pomů cků MF.  Intěnzivní  r ěs ění  problěmatiký ů c tova ní  skladový ch za sob 

bězů platně  nabýtý ch OOP.  

15. 5. 2020  

ÚK požádal  Ministerstvo vnitra  ČR o 20 mil. Kč na prvotní nákladý z rězěrvý na řěšění 

krizových sitůací v soůvislosti s výhlášěním noůzového stavu z důvodů, žě svoji rězěrvů na 

krizové sitůacě již výčěrpal a přědpokládá další nákůpý ochranných pomůcěk včětně poskýtnůtí 

dotacě obcím s rozšířěnoů působností. 
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7. Odbor informatiký a organizac ní ch vě cí  

Odbor informatiký a organizac ní ch vě cí  jě dlě Statůtů krizově ho s ta bů Ú stěckě ho krajě 

zodpově dný  zějmě na za těchnickoů a matěria lní  podporů krizově ho s ta bů, informac ní  linků, 

informac ní  wěb a dals í  komůnikac ní  na strojě. 

Na za kladě  tě chto povinností  výtvor il odbor INF v prů bě hů krizově  sitůacě ně kolik ěmailový ch 

distribůc ní ch skůpin pro intěrní  a ěxtěrní  komůnikaci pr ěsně  děfinovaně ho okrůhů osob. Mězi 

nějdů lěz itě js í  distribůc ní  skůpinů patr ila věr ějna  ěmailova  adrěsa oop@kr-ůstěcký.cz, kdě 

výr izova ní  poz adavků  mě li na starosti zamě stnanci odborů kontrolý. 

Vzhlěděm k opatr ění m r ěditělě krajskě ho ů r adů zajistil odbor INF těchnickě  podmí nký pro 

zamě stnancě krajskě ho ů r adů ůmoz n ůjí cí  pra ci tě chto osob v rěz imů homě officě. Jědnalo sě  

o poskýtnůtí  vý poc ětní  těchniký, zajis tě ní  zabězpěc ěně ho pr í stůpů do slůz ěbní ho ěmailů, sdí lění  

sloz ěk něbo komplětní  pr í stůp do poc í tac ově  sí tě  v rěz imů VPN. 

Dals í m krokěm býlo zajis tě ní  tělěfonickě  informac ní  linký, kdě býl rozpla nova n harmonogram 

pravidělně ho str í da ní  osob z odborů  kancěla r ě hějtmana, odborů socia lní ch vě cí , odborů 

zdravotnictví  a zějmě na odborů dopravý a silnic ní ho hospoda r ství . 

Jako za sadní  komůnikac ní  na stroj vní ma mě zr í zění  podwěbů „ČOVID“, ktěrý  sě stal jědnotný m 

mí stěm pro informova ní  bě z ně  i odborně  věr ějnosti. Spra va tohoto podwěbů býla a jě v gěsci 

odborů INF, avs ak podkladý býlý pr ěda va ný od odborů  KH, DS, SV, ZD, SMT, KP, alě takě  od 

koměrc ní ch a někoměrc ní ch sůbjěktů  a věr ějnosti. 

Dně 20. 4. 2020 odbor INF zajistil pr í pravů, těchnickě  zabězpěc ění  a organizaci prů bě hů jědna ní  

Zastůpitělstva Ú stěckě ho krajě vě spěcia lní m rěz imů dlě vs ěch bězpěc nostní ch a zdravotní ch 

opatr ění . Matěria lý býlý distribůova ný ělěktronický, konfěrěnc ní  sa l býl doplně n o dals í  

hlasovací  jědnotký tak, abý býlý splně ný věs kěrě  hýgiěnickě  normý, zastůpitělě  býli výbavěni 

ochranný mi osobní mi pomů ckami a věr ějnosti býlo ůmoz ně no výstoůpění  z pr ědsa lí  

konfěrěnc ní ho sa lů. Čělý  prů bě h zastůpitělstva býl on-lině výsí la n na intěrnětů a za znam 

na slědně  výstavěn vě viděo-archivů. 

Od 29. 4. 2020 býl zr í zěn dals í  podwěb s na zvěm „OBNOVA“, ktěrý  informůjě o cělosta tní   

a krajskě  podpor ě rozvojový ch aktivit zějmě na v oblastěch podnika ní  a cěstovní ho růchů. 

Spra vcěm tohoto podwěbů jě odbor rěgiona lní ho rozvojě. 

mailto:oop@kr-ustecky.cz
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Odbor INF takě  zajistil na kůp bězkontaktní ch těplomě rů  pro organizacě v socia lní  oblasti a vě 

spolůpra ci s majětkový m odborěm pr ipravil dar notěbooků  a mobilní ch tělěfonů  

Dobrovolnickě mů cěntrů v Ú stí  nad Laběm. 

Odbor INF vě spolůpra ci s odborěm SPRP takě  těchnický zajistil a otěstoval ělěktronickě  

formůla r ě pro poda ní  z a dostí  v ra mci dotac ní ho titůlů krajě pro OSVČ . 

Bě hěm tě to krizě takě  odbor INF zajis ťoval pr í jěm a oděsí la ní  datový ch zpra v, tr í dě ní  

pr ěda vací ch protokolů  na OOP a pr í jěm tiskopisů  v ra mci Dotacě na podporů OSVČ . 

Dů lěz itoů komůnikac ní  platformoů sě stalý dvě  viděokonfěrěnc ní  jědnotký, kdý první  z nich býla 

pr ěva z ně  poůz í va na pro mězikrajskě  viděokonfěrěncě a viděokonfěrěncě s vla doů Č R c i 

jědnotlivý mi ministěrstvý. Drůha  viděokonfěrěncě býla bězů platně  zapů jc ěna pro ů c ělý 

krizově ho s ta bů. Týto viděokonfěrěnc ní  jědnotký býlý výůz itý z dů vodů  omězění  virově  na kazý 

a takě  z dů vodů  flěxibilitý jědna ní  běz ztra tý c asů pr i pr ěsůněch jědnotlivý ch osob. Bě hěm 

krizově ho stavů probě hlý děsí tký viděokonfěrěnc ní  jědna ní  sě sůbjěktý v socia lní  oblasti, 

s němocnicěmi, s pově r ěný mi obcěmi něbo sloz kami IZS. Minima lně  tr ikra t tý dně  probí halý takě  

jědna ní  sta lý ch pracovní ch skůpin. 
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8. Odbor invěstic ní  

8.1 OBLAST INVESTIC A ÚDRŽBY  

• Z dů vodů noůzově ho stavů jsmě býli nůcěni dně 20. 3. 2020 c a stěc ně  pozastavit rěalizaci 

stavěbní ch prací  ůvnitr  objěktů Dě tskě ho domova a s kolní  jí dělný v Kra sně  Lí pě , protoz ě zdě 

docha zí  k pr í mě mů kontaktů pracovní ků  stavbý a kliěntý zar í zění .  

 

8.2 OBLAST VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK  

• Odborěm býla zajis tě na komplětní  administracě věr ějně  zaka zký v jědnací m r í zění   

s ůvěr ějně ní m na na kůp rěspira torů  FFP2 v něstandardně  kra tkě m c asě, a to od 13. 3. 2020, 

kdý býl v RÚ K schva lěn na kůp, do 17. 3. 2020, kdý býla poděpsa na smloůva s dodavatělěm. 

• Oddě lění m věr ějný ch zaka zěk býlý zpracova ný postůpý na zada va ní  zaka zěk vě vý jiměc ný ch 

pr í paděch, ktěrě  sloůz ilý jako na vod pro ostatní  odborý. 

• Býlo zpracova no porovna ní  rů zný ch způ sobů  zada va ní  věr ějný ch zaka zěk, ktěrě  bý po 

ůkonc ění  noůzově ho stavů mohlo bý t výůz í va no pr í spě vkový mi organizacěmi na na kůp OOP 

vc . spěcifikova ní  vý hod a něvý hod jědnotlivý ch r ěs ění . Na pracovní  skůpině  krizově ho s ta bů 

býlo výbra no r ěs ění  k dopracova ní . 

• Býlý zpracova ný, s dotc ěný mi odborý prokonzůltova ný „Pravidla pro zada va ní  věr ějný ch 

zaka zěk na na kůp výjměnovaný ch osobní ch ochranný ch prostr ědků  pr í spě vkový mi 

organizacěmi zr izovaný mi Ú stěcký m krajěm“ a pr ědloz ěný kě schva lění  do orga nů  krajě. 

Tato pravidla, ktěra  jsoů platna  od ůkonc ění  noůzově ho stavů do koncě roků 2020, zajis ťůjí  

zjědnodůs ění  postůpů pr i zada va ní  věr ějný ch zaka zěk malě ho rozsahů (da lě takě  jako 

„VZMR“) a vě ts í  flěxibilitů pr í spě vkový ch organizací  pr i na kůpů OOP. Pravidla sě něvztahůjí  

na Zdravotnickoů za chrannoů slůz bů. 
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9. Odbor kancěla r  hějtmana 

Kraj a krajský úřad hrají významnoů roli v bězpěčnostním sýstémů Čěské rěpůbliký. Patří mězi 

důlěžité prostřědníký mězi obcěmi a vrcholnými orgáný států. Krajský úřad jako výkonavatěl 

přěněsěné působnosti tvoří něpostradatělný komponěnt při krizovém plánování, mětodické  

a kontrolní činnosti vůči občanům a obcím. Hějtman jako vrcholný přědstavitěl krajě odpovídá 

za cělkovoů připravěnost krajě na řěšění krizových sitůací. Prioritoů krajě v oblasti krizového 

řízění jě přěděvším ůdržitělné bězpěčí a připravěnost krajě a krajského úřadů na řěšění 

mimořádných ůdálostí a krizových sitůací. 

9.1 OBLAST ODDĚLENÍ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ 

• Prvotní  informacě tý kají cí  sě koronavirů /oznac ovaný  jako SARS ČoV-2/ býlý soůc a stí  

programů r a dně  Bězpěc nostní  radý Ú stěckě ho krajě dně 28. 2. 2020. 

• První  zasěda ní  Krizově ho s ta bů Ú stěckě ho krajě v soůvislosti s koronavirěm /oznac ovaný  

jako SARS ČoV-2/, býlo dně 4. 3. 2020. Poslědní  zasěda ní  krizově ho s ta bů sě ůskůtěc nilo  

14. 5. 2020 (cělkěm 13 zasěda ní ). Da lě probě hla spolěc na  zasěda ní  krizově ho s ta bů krajě 

s pr ědstavitěli krizový ch s ta bů  obcí  s rozs í r ěnoů pů sobností  (da lě jěn „ORP“) 

prostr ědnictví m viděokonfěrěncě (cělkěm 7x).  

• Sta la  pracovní  skůpina krizově ho s ta bů krajě sloz ěna  z výbraný ch vědoůcí ch odborů  

krajskě ho ů r adů sě zac ala pravidělně  scha zět dně 26. 3. 2020 (cělkěm 23x). Do tě  dobý 

krajský  ů r ad r ěs il potr ěbně  ů kolý v ra mci bě z ně ho rěz imů. Sta la  pracovní  skůpina krizově ho 

s ta bů sě nýní  scha zí  dlě potr ěbý zpravidla jědnoů tý dně  vz dý v pondě lí .  

• Zajis ťoval ů c ast za stůpců  dotc ěný ch ORP, ktěrě  jsoů v ů zěmní  pů sobnosti krajě  

a dals í ch za stůpců  dotc ěný ch sůbjěktů  a organizací  na jědna ní  krizově ho s ta bů. Evidoval 

ů kolý a kontrolovalo jějich plně ní .  

• Zajis ťoval rěalizaci za vě rů  a ůsněsění  krizově ho s ta bů vě svě  pů sobnosti.  

• V ra mci vý s ě jměnovaný ch jědna ní  zajis ťovalo oddě lění  pr í pravů podkladů  pro rozhodova ní  

pr ědsědý krizově ho s ta bů, svola ní  a zasěda ní  s ta bů, rozěsí la ní  pozva něk  

a za pisý. 

• Informoval c lěný krizový ch s ta bů  ORP o pr ijatý ch opatr ění ch a nar í zění .  

• Pravidělně  komůnikoval sě za stůpci ORP a obcěmi Ú stěckě ho krajě v ra mci mětodickě  

pomoci.  

• Zakla dal a výhodnocoval za pisý z krizový ch s ta bů  ORP.  
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• Pravidělně  rozěsí la  informacě od Krajskě  hýgiěnickě  stanicě Ú K (da lě takě  jako „KHS“)  

o ěpiděmiologickě  sitůaci v ra mci Ú stěckě ho krajě.  

• Dně 25. 3. 2020 sě ůskůtěc nilo první  zasěda ní  AKČ R kě ČOVID 19 za pr í tomnosti hějtmanů  

vs ěch krajů . Tato zasěda ní  probí hala pravidělně  (cělkěm 15). Zasěda ní  AKČ R sě 

s pravidělností  zů c astn ovali za stůpci vla dý Č R a dotc ěný ch ministěrstěv. V ra mci tě chto 

zasěda ní  býlý pr ěna s ěný informacě a ů kolý na dals í  dotc ěně  c lěný krizově ho s ta bů krajě. 

• Zajis ťoval spolůpra ci sě sěkrětaria těm Bězpěc nostní  radý sta tů, Ú str ědní m krizový m 

s ta běm, krizový mi s ta bý aktivovaný mi vě spra vní m obvodů krajě a v soůsědní ch krají ch. 

• Od 17. 3. 2020 zasí lal prostr ědnictví m KOPIS kaz dý  vs ědní  děn az  do skonc ění  noůzově ho 

stavů standardizovaně  hla s ění  krizově ho s ta bů na Ú str ědní  krizový  s ta b (da lě takě  jako 

„Ú KS “). V ra mci tohoto hla s ění  býlý pr ěposla ný i poz adavků  na Ú KS . 

• Rěalizoval na kůpý nězbýtný ch OOP a potr ěbně ho matěria lů (rěspira torý, roůs ký, děsinfěkcě 

na růcě, brý lě, ozonově  gěněra torý, růkavicě aj.). 

• Zajis ťoval pr í jěm darů  od sůbjěktů  (děsinfěkcě na podlahů, na růcě, ochranně  s tí tý, 

rěspira torý apod.). 

• Podí lěl sě na zaha jění  provozů krajskě  infomac ní  linký a infomac ní ho ěmailů  

a zas kolění  nový ch opěra torů  na tě to lincě. 

• Koordinoval a zajis ťoval spolůpra ci s Čěntrěm hůmanita rní  pomoci v Č ěskě  Kaměnici - 

pr í jěm a vý děj matěria lů. 

• Podí lěl sě na rědistribůci OOP v ra mci distribůc ní  skůpiný pro ORP. 

• Spolůpodí lěl sě na distribůci OOP a děsinfěkcě pro ORP Ú stěckě ho krajě, pra vnickě   

a podnikají cí  fýzickě  osobý, ktěrě  zajis ťůjí  plně ní  opatr ění  výplý vají cí ch  

z krizově ho pla nů, pohr ěbní  slůz bý, pr ědůrc ěně  jědnotký sborů dobrovolný ch hasic ů  obcí   

k plně ní  ů kolů  ochraný obývatělstva a JPO II, mě stský m policií m aj. 

• Zapů jc il mobilní  za braný k rěalizaci distribůcě OOP na krajskě m ů r adě . 

• Koordinoval vý stavbů odbě rný ch těstovací ch mí st vě spolůpra ci s Hasic ský m za chranný m 

sborěm Ú K (da lě jěn „HZS Ú K“) ů němocnic KZ a.s. a němocnicě Z atěc a němocnicě Růmbůrk. 

• Zapů jc il mobilní  za braný Policii Č R - Krajskě mů r ěditělství  Ú K (da lě jěn „KR  PČ R Ú K“)  

k rěalizaci opatr ění  na sta tní ch hranicí ch.  

• Zprostr ědkoval zapů jc ění  5 obýtný ch karavanů  KR  PČ R Ú K k rěalizaci opatr ění  na sta tní ch 

hranicí ch. 

• Zajistil poskýtnůtí  pohonný ch hmot Krajskě mů koordinac ní mů cěntrů dobrovolnickě  

pomoci v Ú stěckě m kraji. 
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• V ra mci Porta lů krizově ho r í zění  Ú stěckě ho krajě provědl sbě r ů dajů , ktěrý  sě tý kal 

prvotní ch na kladů  ORP. 

• Zajistil výpla cění  prvotní ch na kladů  z Fondů pro mimor a dně  ůda losti Ú stěckě ho krajě. 

• Zajis ťoval výstavění  objědna věk vc ětně  jějich rěalizacě a prova dí  likvidaci faktůr. 

• V ra mci noůzově ho stavů spravoval Fond pro mimor a dně  ůda losti Ú stěckě ho krajě,  

zě ktěrě ho býlý hrazěný prostr ědký potr ěbně  v soůvislosti s výhla s ěný m krizový m stavěm. 

• Plnil dals í  ů kolý stanověně  Statůtěm Krizově ho s ta bů Ú stěckě ho krajě a dals í mi rělěvantní mi 

pr ědpisý. 

 

9.2 OBLAST MEDIÁLNÍ KOMUNIKACE 

V ra mci oblasti mědia lní  komůnikacě odbor 

• Pravidělně  informoval věr ějnost, za stůpcě mě dií  a poskýtovatělě věr ějný ch slůz ěb v ů zkě  

spolůpra ci s ostatní mi odborý, zějmě na odborěm socia lní ch vě cí , odborěm zdravotnictví , 

odborěm s kolství , mla děz ě a tě lový chový a odborěm dopravý a silnic ní ho hospoda r ství  

o aktůa lní ch tě matěch a dů lěz itý ch ůda lostěch v soůvislosti s ěpiděmií  ČOVID-19, pr ijatý mi 

vla dní mi i krajský mi opatr ění mi a aktůa lní  sitůací  v rěgionů. Ú zcě v tomto období  

spolůpracoval zějmě na s oddě lění m krizově ho r í zění  odborů kancěla r  hějtmana. 

• Pravidělně  sě zů c astnil vs ěch dů lěz itý ch jědna ní  krajský ch orga nů , zějmě na jědna ní  

Bězpěc nostní  radý Ú stěckě ho krajě, jědna ní  Krizově ho s ta bů Ú stěckě ho krajě, jědna ní  sta lě  

pracovní  skůpiný krajskě ho ů r adů k distribůci osobní ch ochranný ch prostr ědků , jědna ní  

Radý Ú stěckě ho krajě, jědna ní  pomocí  viděokonfěrěncě sě za stůpci obcí  s rozs í r ěnoů 

pů sobností  a jědna ní  hějtmanů  sě c lěný vla dý Č ěskě  rěpůbliký. 

• V období  od 28. ů nora do 22. kvě tna pr ipravil cělkěm 161 tiskový ch zpra v vc ětně  zajis tě ní  

fotodokůměntacě z výbraný ch jědna ní , akcí  a ůda lostí . Čělkěm 131 tiskový ch zpra v býlo 

vě nova no pr í mo tě matů s í r ění  oněmocně ní  ČOVID-19 a informací m s tí m soůvisějí cí ch. 

Za tůto dobů odbor zpracoval cělkěm 115 odpově dí  na dotazý novina r ů  z rů zný ch 

těmatický ch oblastí , z toho 67 dotazů  sě tý kalo pr í mo tě matů ČOVID-19. 

• Oficia lní  tiskově  zpra vý vc ětně  fotorěporta z í  půblikoval na wěbový ch stra nka ch Ú stěckě ho 

krajě, da lě v soůc innosti s dals í mi odborý prů bě z ně  aktůalizoval spěcia lní  podwěb vě novaný  

tě matů ČOVID-19. Dů lěz itě  pr í spě vký sdí lěl na socia lní  sí ti Facěbook, kdě na oficia lní m 

profilů něchal ůpravit ů vodní  viděo a komůnikoval s ůz ivatěli formoů viděorěporta z ě  

a vzkazů  hějtmana obývatělů m Ú stěckě ho krajě. Čělkěm býlo v ůvěděně m období  
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pr ipravěno a zvěr ějně no 28 viděí  a rěporta z í . Vs ěchný viděa, vzkazý hějtmana a rěporta z ě 

por í zěně  krajský m tělěvizní m s ta běm Ú-TV jsoů prů bě z ně  ůkla da ný na YoůTůbě kana l 

Ú stěckě ho krajě, ktěrý  sloůz í  pr ěva z ně  jako datově  ů loz is tě  tě chto viděí . 

• Zabězpěc il pravidělně  výda va ní  informac ní ho pěriodika Ú stěckě ho krajě – krajský ch novin 

(jěděnkra t mě sí c ně , osm stran forma tů A3, na klad 306.000 ks vý tisků  zdarma do pos tovní ch 

schra něk v Ú stěckě m kraji). Zajistil pr í pravů obsahově ho zamě r ění  krajský ch novin  

a organizac ně  zajistil jědna ní  rědakc ní  radý pr ěd kaz dý m výda ní m.  

• Zajistil půblikova ní  výbraný ch pr í spě vků  v mě sí c ní ků Mětropol, da lě pr í pravů podkladů  pro 

pravidělně  půblikova ní  v Dění cí ch VLM, a. s. výda vaný ch v nas ěm kraji (jědna strana  

v Dění ků EXTRA a pravidělný  sobotní  rědakc ní  c la něk) a c tvrtlětní ků TEMA (dvě  straný 

kaz dě m výda ní ) v rozsahů dlě smlův a objědna věk. Výbraně  pr í spě vký sě pravidělně , na 

za kladě  ůzavr ěný ch smlův, objěvůjí  takě  na ě-děniký.cz c i na homěrlivě.cz. Da lě odbor zajistil 

spěcia lní  výda ní  cělorěpůblikově  pr í lohý Dění ků  VLM, a. s. Bra na do Ú stěckě ho krajě aněb 

kra sů hlědějtě doma a jědnů stranů vě spěcia lní ch pr í loha ch Dění ků  VLM, a. s. Spolěc ně  to 

zvla dněmě I a II. 

• Zaha jil mědia lní  spolůpra ci sě skůpinoů Radiohoůsě, kdý v tý děnní ch intěrvalěch pr ipravůjě 

rozhlasový  magazí n Zpra vic ký z krajě výsí laný  na Hitra diů FM v sobotů dopolědně  

a s rěprí zoů v pondě lí  dopolědně v rozsahů 120 vtěr in. 

• Zajis ťoval rěalizaci rozhovorů  hějtmana a 1. na mě stka hějtmana pro Č ěský  rozhlas Sěvěr  

a pro tělěvizní  rěporta z ě (Č T, Prima, TV Nova). Pr ipravoval podkladý pro rozhovorý 

hějtmana a radní ch do tis tě ný ch i intěrnětový ch mě dií . 

• Zajis ťoval ů c ast novina r ů  pr i klí c ový ch ůda lostěch a organizoval tiskově  brí finký po jědna ní  

Radý Ú stěckě ho krajě a po jědna ní  Krizově ho s ta bů Ú stěckě ho krajě. Čělkěm organizac ně  

zajistil 12 tiskový ch brí finků . 

• Zpracova val děnní  sěpara tý monitoringů tisků a mě dií  vc ětně  komůnikac ní ch doporůc ění  

k výbraný m tě matů m. Úzavr ěl smloůvů s nový m poskýtovatělěm monitorovací ch slůz ěb.  

• Zajistil krizovoů komůnikaci s mě dii v tě matěch: na kůp Lůz ickě  němocnicě v Růmbůrků 

a Litomě r ickě  němocnicě Ú stěcký m krajěm, výhla s ění  vý bě rový ch r í zění  na pozicě r ěditělů  

tr í  pr í spě vkový ch organizací  v oblasti kůltůrý, růs ění  a znovůotěvr ění  poboc ěk Sěvěroc ěskě  

vě děckě  knihovný v Ú stí  nad Laběm a oběcně  k oněmocně ní  ČOVID-19. 

• Aktivně  komůnikoval a propojoval mědia lní  vý stůpý a prězěntacě sě stratěgický mi 

partněrský mi sůbjěktý Ú stěckě ho krajě po dobů noůzově ho stavů – zějmě na sě spolěc ností  

Krajska  zdravotní , a. s. a Únivěrzitoů Jana Evangělistý Půrkýně  v Ú stí  nad Laběm. 
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• Zů c astnil sě vs ěch schů zí  Radý Ú stěckě ho krajě a zasěda ní  Zastůpitělstva Ú stěckě ho krajě 

rěalizovaný ch v období  noůzově ho stavů.  

• Plnil dals í  ů kolý stanověně  Statůtěm Krizově ho s ta bů Ú stěckě ho krajě a dals í mi rělěvantní mi 

pr ědpisý. 

 

9.3 OBLAST ODDĚLENÍ VNĚJŠÍCH VZTAHŮ 

V ra mci oblasti oddě lění  vně js í ch vztahů  odbor 

• Komůnikoval s AKČ R ohlědně  hůmanita rní  pomoci Č í nskě  lidově  rěpůblicě.  

• Výjědnal a zajistil darova ní  měns í ho mnoz ství  OOP z partněrskě  provinciě Anhůi (Č LR). 

• Organizac ně  a protokola rně  zajistil pr ěvzětí  darů OOP od Svazů Viětnamců  v Ú stěckě m kraji.  

• Prova dě l děnní  monitoring zpra v zě vs ěch krajů  Č R, ORP Ú stěckě ho krajě, Únivěrsitý Jana 

Evangělistý Půrkýně  a Inovac ní ho cěntra Ú stěckě ho krajě.  

• Organizac ně  a administrativně  zajis ťoval chod kancěla r ě hějtmana. 

• Spolůpracoval na administraci nabí děk OOP. 

• Výr izoval tělěfonickě  dotazý tý kají cí  sě koronavirově  krizě. 

• Prova dě l monitoring zpra v Ministěrstva zahranic ní ch vě cí . 

• Prova dě l za pisý z jědna ní  Krizově ho s ta bů Ú K, Pracovní  skůpiný Krizově ho s ta bů Ú K, 

viděokonfěrěncí  s ORP Ú K. 

• Výkona val slůz bý na informac ní  tělěfonní  lincě k distribůci OOP. 

• Výkona val slůz bý na distribůci OOP. 

• Poma hal odd. Spisově  a archivac ní  slůz bý s administrací  pr ěda vací ch protokolů  na doda vký 

OOP. 
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10. Odbor kancěla r  r ěditělě 

Odbor kancěla r  r ěditělě rěagoval na sitůaci v soůvislosti s pr ijětí m prěvěntivní ch opatr ění  pro 

zamězění  s í r ění  oněmocně ní  ČOVID-19 způ soběně ho nový m koronavirěm SARS-ČoV-2 hněd 

v ně kolika ů zcě prova zaný ch oblastěch najědnoů: oblast pěrsona lní  pra cě a chod KÚ Ú K, oblast 

bězpěc nosti a ochraný zdraví  pr i pra ci a oblast skladově ho hospoda r ství . Shodoů okolností  c ělil 

v tě to době  odbor pěrsona lní mů oslabění , coz  způ sobilo vělmi výsokě  na roký na organizaci 

pra cě a c asů zaintěrěsovaný ch pracovní ků .  

10.1 OBLAST PERSONÁLNÍ PRÁCE A CHOD KÚÚK 

Na nastaloů sitůaci zamě stnavatěl prů bě z ně  rěagoval v oblasti pěrsona lní  pra cě dlě doporůc ění  

výdaný ch v soůvislosti s noůzový m stavěm, rěsp. v soůvislosti s výdaný mi nar í zění mi vla dý  

a v soůvislosti s výdaný mi mimor a dný mi opatr ění mi Ministěrstva zdravotnictví  Č R. 

První  rěakcě sě vztahovalý zějmě na kě kolěgů m vracějí cí m sě zě zahranic í . Jiz  od 4. 3. 2020 býla 

výůz ita moz nost tzv. homěofficě pro 3 osobý, dně 9.3.2020 býlo na homěofficě jiz  6 osob. V ra mci 

pěrsona lní  oblasti býla da lě napr . monitorova na a výhodnocova na sitůacě vzhlěděm k ůzavr ění  

s kol a s kolský ch zar í zění . Do 31. 5. 2020 něbýl ěvidova n jědiný  zamě stnaněc Ú K zar azěný  do 

KÚ Ú K, ktěrý  bý býl pozitivně  těstova n na ČOVID-19, ac koli ně kolik pracovní ků  býlo v karantě ně .    

Zamě stnavatěl prů bě z ně  v za vislosti na vý voji sitůacě výdal pě t opatr ění  r ěditělě za vazný ch pro 

zamě stnancě Ú K zar azěně  do KÚ Ú K v soůvislosti s pr ijětí m prěvěntivní ch opatr ění  pro zamězění  

s í r ění  oněmocně ní  ČOVID-19 způ soběně ho nový m koronavirěm SARS-ČoV-2. Opatr ění  blí z ě 

děfinovala povinnosti zamě stnanců  ůvnitr  ů r adů i jějich povinnosti vzhlěděm k ěxtěrní m 

kliěntů m ů r adů a takě  povinnosti ěxtěrní ch na vs tě vní ků  ů r adů. Napr . omězění  provozní  dobý 

ů r adů, omězění  provozní  dobý podatělný a pokladný ů r adů, dorůc ova ní  pí sěmností  na krajský  

ů r ad, omězění  fýzickě ho kontaktů mězi zamě stnanci a s ěxtěrní mi kliěntý, v pr í zěmí  bůdový 

výbůdova ní  ně kolika „hovorěn“ pro pr í pad nůtně ho osobní ho kontaktů s ěxtěrní m 

na vs tě vní kěm s prů hlědnoů něpropůstnoů pr ěpa z koů, výbůdova ní  prů hlědně  něpropůstně  

pr ěpa z ký na pracovis ti podatělný a ně kolika dals í ch pracovis ť, zamězění  vstůpů cizí ch osob do 

jí dělný zamě stnavatělě, ktěra  jě jinak kliěntů m krajskě ho ů r adů pr í stůpna  a omězění  poc tů 

stra vní ků  ů jědnoho stolů na 1 osobů, moz nost dona s ký jí dla z jí dělný na pracovis tě  apod. To vs ě 

za dodrz ova ní  nar í zěný ch hýgiěnický ch opatr ění .  
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Opatr ění m c . O-9/2020 Opatr ění  za vazna  pro zamě stnancě zar azěně  do KÚ Ú K v soůvislosti  

s pr ijětí m prěvěntivní ch opatr ění  pro zamězění  s í r ění  oněmocně ní  ČOVID-19 způ soběně ho 

nový m koronavirěm SARS-ČoV-2 pr istoůpil zamě stnavatěl kě stanovění  rozsahů c innosti KÚ Ú K 

v období  od 17. 3. 2020 do 24. 3. 2020 vc ětně . Mimo jině  býlý stanověný nově  ů r ědní  hodiný 

KÚ Ú K, provoz podkladý a podatělný v rozsahů dlě ůsněsění  vla dý c . 217 z 15. 3. 2020, ktěrý m 

vla da ůloz ila omězění  provozů orga nů  věr ějně  moci a spra vní ch orga nů , a to v po a st od 9:00 do 

10:00 hod a od 15:00 do 16:00 hod.  

Opatr ění m c . O-10/2020 dos lo v na vaznosti na ůsněsění  vla dý zě dně 23. br ězna 2020 c . 279  

o pr ijětí  krizově ho opatr ění  ůvěr ějně ně ho vě Sbí rcě za konů  c . 126/2020 k prodloůz ění  opatr ění  

c . O – 09/2020 zě dně 17. 3. 2020, a to na dobů do 1. 4. 2020 vc ětně . 

V na vaznosti na mimor a dně  opatr ění  Ministěrstva zdravotnictví  zě dně 30. br ězna 2020, 

výdaně ho pod c . j. MZDR 12745/2020-5/MIN/KAN, ktěrě  navazůjě na výhla s ění  noůzově ho 

stavů výhla s ěně ho ůsněsění m vla dý zě dně 12. br ězna 2020 c . 194, pod c . 69/2020 Sb., rozhodl 

r ěditěl KÚ Ú K Opatr ění m c . O-11/2020 o prodloůz ění  Opatr ění  c . O – 10/2020 zě dně 17. 3. 2020, 

a to na dobů do 14. 4. 2020 vc ětně . V na vaznosti na vý s ě ůvěděně  mimor a dně  opatr ění  MZ dos lo 

od 2. 4. 2020 k rozdě lění  zamě stnanců  do smě n tak, abý sě jědnotlivě  skůpiný mězi sěboů 

něpotka valý a maxima lně  sě tak omězilo riziko pr ěnosů na kazý. K tomů zamě stnavatěl výůz il 

zějmě na moděl tzv. homěofficě, pra cě z domova. V ně ktěrý ch pr í paděch můsělo dojí t i k aktůa lní  

změ ně , rěsp. rozs í r ění  na plně  pra cě, a to z dů vodů vý konů něodkladně  pra cě za doc asně  

něpr í tomně  zamě stnancě z dů vodů jějich doc asně  pracovní  něschopnosti, z dů vodů os ětr ova ní  

c lěna rodiný c i z dů vodů nar í zěně  karantě ný. 

Opatr ění  c . O-11/2020 býlo v na vaznosti na mimor a dně  opatr ění  Ministěrstva zdravotnictví   

zě dně 9. důbna 2020, výdaně ho pod c . j. MZDR 15757/2020-4/MIN/KAN, ktěrě  navazůjě na 

výhla s ění  noůzově ho stavů výhla s ěně ho ůsněsění m vla dý zě dně 12. br ězna 2020 c . 194, pod  

c . 69/2020 Sb., prodloůz ěno opatr ění m c . O-12/2020 na dobů do 19. 4. 2020 vc ětně . 

V na vaznosti na mimor a dně  opatr ění  Ministěrstva zdravotnictví  zě dně 9. důbna 2020, výdaně ho 

pod c . j. MZDR 15757/2020-3/MIN/KAN (da lě jěn „Opatr ění  MZ“) a na za kladě  Mětodiký MVČ R 

- Doporůc ění  pro obcě k rěalizaci mimor a dně ho opatr ění  MZ: Zajis tě ní  fůngova ní  oběcní ch 

ů r adů , nastavění  ů r ědní ch hodin a stýků s věr ějností  od 20. 4. 2020 (zě dně 14. 4. 2020) býlo 

výda no opatr ění  c . O-13/2020, ktěrě  stanovilo zajis tě ní  c innosti KÚ Ú K v období  od 20. 4. 2020 

do 30. 4. 2020, kdý sě c innost KÚ Ú K obnovila v plně m rozsahů za pr ěděm ůrc ěný ch podmí něk. 

Vzhlěděm k rozsa hlosti změ n něchal odbor KR vě spolůpra ci s odborěm KH výtvor it lěta c ěk pro 



 

Stra nka 73 

vc asně , jasně  a pr ěhlědně  informova ní  věr ějnosti vě změ na ch nastalý ch od 20. 4. 2020. Těnto 

lěta c ěk býl dně 17. 4. 2020 vývě s ěn na intěrnětový ch stra nka ch krajě, ůvěr ějně n v socia lní ch 

mě dií ch a výlěpěn v bůdova ch KÚ Ú K. Stahova n býl 17. 5. 2020, kdý ůkonc ilo platnost poslědní  

opatr ění  O-14/2020, ktěrě  oproti O-13/2020 jěmně  modifikovalo zajis tě ní  c innosti KÚ Ú K  

v období  od 1. 5. 2020 do 17. 5. 2020.  

Po cěloů dobů mimor a dně  sitůacě zabězpěc oval odbor ěviděnci vý konů pra cě v ra mci stanověně  

pracovní  pohotovosti a pra cě pr ěsc as ůrc ěný ch zamě stnanců , ktěr í  sě podí lěli na c innostěch 

soůvisějí cí ch s r ěs ění m mimor a dně  sitůacě.  

Obrázek 1: Leták – Pravidla provozu KÚÚK od 20. 4. 2020 
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10.2 OBLAST BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI  

Bězpěc nost pra cě a ochrana zdraví  pr i pra ci býla v tomto období  dů lěz itě js í  něz  v bě z ný ch 

podmí nka ch. Odbor KR dbal na dodrz ova ní  zvý s ěný ch hýgiěnický ch opatr ění . Zamě stnanců m 

býlý prů bě z ně  zasí la ný ě-mailý s aktůa lní mi informacěmi a po bůdova ch KÚ Ú K býlý rozvě s ova ný 

informac ní  lěta ký. Dals í m dů lěz itý m ů kolěm býlo zabězpěc ovat provoz prostor výc lěně ný ch pro 

c innost KS , vc ětně  zajis tě ní  obc ěrstvění  pro jěho c lěný.  

Jiz  28. 2. 2020 odbor zajistil děsinfěkc ní  mý dla na vs ěchný toalětý v bůdova ch KÚ Ú K, vc ětně  

lěta c ků s těchnikoů spra vně ho mýtí  růkoů. Od 2. 3. 2020 býla děnně  dězinfikova na vý tahova  

tlac í tka, kliký ů dvěr í , madla a stolý vě spolěc ný ch prostora ch nad ra měc standardní ho ů klidů 

bůdov. Da lě býlý do slůz ěbní ch voziděl ůmí stě ný dězinfěkc ní  ůbroůský. Dně 4. 3. 2020 býlý 

instalova ný bězpěc ností  ra mý z plěxiskla na odbor SČ aKZ Ú , do podatělný na bůdově  „A“,  

vě věstibůlů a na rěcěpcí ch bůdov „B“ a „Č“ KÚ Ú K. Zamě stnanci obdrz ěli pokýn k výůz í va ní  tr í  

pr ěpa z ěk ůmí stě ný ch za ostrahoů bůdový „A“ tak, abý sě minimalizoval jějich kontakt 

s věr ějností . 11. 3. 2020 býlý zrůs ěný vs ěchný nahla s ěně  akcě na sa lěch KÚ Ú K.  

Dně 18. 3. 2020 dos lo k plně mů zprovozně ní  mí st pro na vs tě vý vě vstůpní  halě bůdový „A“, kdě 

jiz  býlý pr ijí ma ný na vs tě vý ů sklěně ný ch pr ěpa z ěk. Prostor býl oznac ěn jako diskrě tní  pracovis tě  

s dvoůmětrový m odstůpěm kaz dě ho dals í ho c ěkají cí ho a pr ilěhlě  tůrnikětý býlý ůzavr ěný, abý 

nědocha zělo kě kontaktů zamě stnanců  s věr ějností . Na vs tě vý KÚ Ú K jsoů od tohoto období  

ostrahoů nahlas ova ný odpově dně mů zamě stnanci KÚ Ú K. Na vs tě vý (kromě  novina r ů ) něsmí  

pokůd moz no do prostorů za tůrnikětý (výjma odů vodně ný ch pr í padů ).  

Dně 19. 3. 2020 býla v na vaznosti na Úsněsění  Vla dý Č R zě dně 18. br ězna 2020 c . 247 ůzavr ěna 

kůr a rna v 8NP bůdový „A“ (něz a doůcí  sěskůpova ní  osob běz roůs ěk). 

V prů bě hů období  od 12. 3. 2020 do 7. 4. 2020 býlý výbraně  prostorý děsinfikova ný ozonový m 

gěněra torěm. Na za kladě  rozhodnůtí  Pracovní  skůpiný pr i KS  jiz  probí hala v období  od 7. 4. 2020 

děsinfěkcě výbraný ch prostor vlastní mi biolampami v ůrc ěný ch intěrvalěch.  

Od 3. 4. 2020 ůmoz nil zamě stnavatěl zamě stnanců m individůa lní  poraděnství  a konzůltacě pr i 

r ěs ění  psýchosocia lní ch problě mů  zamě stnanců  v soůvislosti s nový m koronavirěm.  

Abý sě novina r i (= na vs tě vý) něpohýbovali volně  po bůdova ch KÚ Ú K býlo dně 12. 4. 2020 

zr í zěno mí sto pro tiskově  konfěrěncě vě 2.NP pr ěd konfěrěnc ní m sa lěm (na mí sto 7. NP). 
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Od 20. 4. 2020 býlo zavěděno povinně  mě r ění  těplotý na vs tě va m. V pr í padě  zjis tě ně  těplotý 

37,50Č něbo výs s í  něbýl na vs tě vní k do bůdový vpůs tě n. Od tohoto data býlo takě  ůpravěno 

sězění  na chodba ch tak, abý mězi jědnotlivý mi sědí cí mi osobami býl prostor min. 2 mětrý.  

Pro zajis tě ní  kona ní  Zastůpitělstva Ú K dně 20. 4. 2020 býlý ůpravěný pr í stůpově  koridorý pro 

zastůpitělě, zamě stnancě, věr ějnost a novina r ě. Samozr ějmostí  býla děsinfěkcě prostor.   

Od 18. 5. 2020 sě mě r í  na vs tě va m těplota po dotazů, zda jí  smí  bý t změ r ěna těplota. Zavěděno 

pravidlo, z ě v pr í padě  zjis tě ně  těplotý 37,50Č něbo výs s í  něbůdě na vs tě vní k do bůdový vpůs tě n. 

Pokůd na vs tě va odmí tně mě r ění  těplotý, můsí  s ní  bý t běz vý jimký za lěz itost výr í zěna vě vstůpní  

halě ů pr ěpa z ěk.  

Provoz kantý ný vě 2. NP býl po cělě  období  do 31. 5. 2020 něpr ěrůs ěn. Poůzě něbýlo moz ně   

sě stravovat ů jědnoho stolů s dals í mi stra vní ký. 

Po cěloů dobů býli zamě stnanci i politickě  vědění  krajě prů bě z ně  za sobova ni osobní mi 

ochranný mi pomů ckami odpoví dají cí mi týpů jimi výkona vaně  pra cě (roůs ký, rěspira torý, 

růkavicě, s tí tý, brý lě). Taktě z  býlý zajis tě ný podmí nký pro odpoc iněk ůrc ěný ch zamě stnanců , 

zabězpěc ůjí cí ch smě nný  provoz a pracovní  pohotovost na pracovis ti. Samozr ějmostí  býlo  

i zajis tě ní  obc ěrstvění  tě chto osob. 

 

10.3 OBLAST SKLADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ  

Oblast skladově ho hospoda r ství  zahrnovala distribůci OOP, ktěra  jě blí z ě rozěpsa na  

v kapitolě 3. Abý tato distribůcě mohla probí hat, býlo zapotr ěbí  zajistit prostorý a jějich 

výbavění  pro co nějplýnůlějs í  distribůci OOP.  

Odbor KR zajistil a pr ipravil bý valoů provozovnů „Xěroco“ nějdr í vě jako jědiný  sklad a po 

nůtnosti rozs í r it skladově  prostorý zajistil a pr ipravil i Čěntra lní  sklad, ktěrý  býl výtvor ěn 

z gara z í  v 1. PP bůdový „A“ KÚ Ú K. Z bý valě  provozovný „Xěroco“ sě tak stalo jědno z vý dějní ch 

mí st OOP v ra mci Ú stěckě ho krajě. Zějmě na býlo nůtně  pr ěsůnoůt na býtěk, dodat rěga lý, 

instalovat kaměrý, posí lit osvě tlění  a zprovoznit socia lní  zar í zění . Da lě býlo takě  nůtně  osadit 

dopravní  znac ění  a kovově  za braný pro plýnůlost výzvěda va ní  OOP, coz  býlo prověděno vě 

spolůpra ci sě SÚ S Ú K a spolěc ností  AVE. Da lě býl vě spolůpra ci s odborěm MAJ zajis tě n batěriový  

výsokozdviz ný  vozí k pro potr ěbý výkla dký a pr ěskůpova ní  dodaný ch OOP.  
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Pro distribůci OOP býlo nůtně  zajistit pomocný  matěria l do Čěntra lní ho skladů a vý dějní ch mí st: 

pýtlě, igělitově  tas ký, lěpěnký, obc ěrstvění  pro pracovní ký skladů , osobní  ochranně  pomů cký 

(skladní ci pr icha zěli pr i vý ději OOP do kontaktů s něobýc ějně  vělký m mnoz ství m osob). 

Pracovní ci ů drz bý a r idic i býli rozdě lěni do dvoů pě tic lěnný ch skůpin, ktěrě  sě str í dalý 

v zajis ťova ní  pohotovosti pro pr í pad doda věk OOP něbo mimor a dný ch slůz ěbní ch cěst. Jědnalo 

sě zějmě na o výkla dků doda věk OOP, pr ěsůný ně ktěrý ch OOP do skladů hůmanita rní  pomoci 

v Č ěskě  Kaměnici něbo prostě  z cěntra lní ho skladů do vý dějní ho mí sta v prostora ch Xěroca.   

 

10.4 OSTATNÍ 

K dals í m c innostěm odborů výkona vaný m v soůvislosti s nový m týpěm koronavirů patr ilo 

výr í zění  za pů jc ký osobní ho aůtomobilů S koda Fabia Dobrovolnickě mů cěntrů, z.s., postoůpění  

z a dosti spolěc nosti SLOVANKA-RÚBI N s.r.o. o sní z ění  na jmů odborů MAJ něbo prů bě z ně  

monitorova ní  moz ností  vzdě la va ní  (on-lině kůrzý) a poda va ní  informací  zamě stnanců m.  
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11. Odbor kůltůrý a pama tkově  pě c ě 

1. Výkon zřizovatelských funkcí ke 12 krajským příspěvkovým organizacím v oblasti 

kultury, poskytování informací a doporučení v rozsahu:  

11. 03. 20 Informacě k růs ění  kůltůrní ch a vzdě la vací ch akcí  s vě ts í m poc těm osob,  

k omězění  na vs tě vnickě ho provozů pro věr ějnost a moz nosti ůpravit vý kon 

pracovní  c innosti pro ně ktěrě  zamě stnancě. Odkaz na zvý s ěna  hýgiěnicka  

opatr ění . 

12. 03. 20 V soůladů s vla dní m ůsněsění m c . 199 informacě k ůzavr ění  organizací  pro 

věr ějnost k 13. 3. 2020 od 6:00 hod. Doporůc ění  k nastavění  vý konů pracovní  

c innosti ně ktěrý ch pracovní ků  a k zrůs ění  slůz ěbní ch cěst do zahranic í . 

13. 03. 20 Informacě o ůsněsění  c . 007/89R/2020, kdý Rada Ú K vzala na vě domí  

harmonogram ůzavr ění  pr í spě vkový ch organizací  v oblasti kůltůrý pro věr ějnost 

do odvola ní . 

17. 03. 20 Informacě k zrůs ění  slůz ěbní ch cěst zamě stnanců  organizací  v Č R v soůladů  

s vla dní m ůsněsění m c . 215. 

18. 03. 20 Informacě v soůvislosti s ůsněsění m Radý Ú K c . 013/91R/2020 k opatr ění  

vývolana  ěpiděmií  koronavirů v ěkonomickě  oblasti - pozastavění  c ěrpa ní  

rězěrvní ch a invěstic ní ch fondů  organizací . 

25. 04. 20 Doporůc ění  k jědnotně mů postůpů pr i pla novaně m otěví ra ní  organizací  

věr ějnosti. 

29. 04. 20 Informacě o ůsněsění  c . 050/97R/2020, kdý Rada Ú K vzala na vě domí  

harmonogram postůpně ho otěví ra ní  pr í spě vkový ch organizací  v oblasti kůltůrý 

(4.5. knihovna, 11.5. můzěa a galěriě, 25.5. za měk, hvě zda rna a planěta riům)  

29. 04. 20   S ohlěděm na prodloůz ění  noůzově ho stavů Rada Ú K ůsněsění m  

c . 048/97R/2020 rozhodla o prodloůz ění  těrmí nů oděvzda ní  pr ihla s ěk  

k vý bě rový m r í zění m na fůnkcě r ěditělů  tr í  pr í spě vkový ch organizací  v oblasti 

kůltůrý do 30. 6. 2020. Ú prava a zvěr ějně ní  matěria lů  na wěbový ch stra nka ch 

krajě a pr í slůs ný ch organizací . 

18. 05. 20 Sězna mění  organizací  s opatr ění m MZ Č R, ktěrý m sě zakazůjí  něbo omězůjí  

slavnosti, divadělní  a filmova  pr ědstavění , sportovní  a jina  shroma z dě ní  a trhý 

do 25. 5. 2020. 
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05. 05. 20 Od 5. 5.2020 do 26. 5. 2020 býlý výhodnocova ný prů bě z ně  informacě od 

organizací  k postůpně mů zpr í stůpn ova ní  pro věr ějnost, popr . k provozní m 

za lěz itostěm a hýgiěnický m opatr ění m.  Postůpně  výc í slova ní  ztra t na vý nosěch 

po dobů ůzavr ění . 

 Odbor prů bě z ně  organizací m zprostr ědkova val a zasí lal informacě a doporůc ění  

k sitůaci ČOVID-19, zějmě na Ministěrstva kůltůrý Č R a IČOM (Intěrnational 

Čoůncil of Můsěůms - Mězina rodní  rada můzěí ).  

2. Dopady pandemie na dotační politiku kraje v oblasti kultury a památkové péče 

20. 04. 20 Zastůpitělstvo Ú K: 

 ůsněsění m c . 047/29Z/2020 zrůs ilo Program na za chranů a obnovů drobný ch 

pama těk a architěktůrý dotva r ějí cí  kůltůrní  krajinů Ú stěckě ho krajě pro rok 

2020,  

 ůsněsění m c . 048/29Z/2020 sní z ilo na polovinů alokovaně  c a stký Program na 

za chranů a obnovů kůltůrní ch pama těk Ú stěckě ho krajě pro rok 2020, 

 ůsněsění m c .  049/29Z/2020 zrůs ilo Program podporý rěgiona lní  kůltůrní  

c innosti na rok 2020. Odbor zajisti informac ní  opatr ění  v soůvislosti s pr ijatý mi 

ůsněsění mi. 

30. 04. 20 K tomůto datů odbor zajistil vra cění  z a dostí  o dotaci zě zrůs ěný ch dotac ní ch 

programů  vs ěm z adatělů m. 

12. 05. 20  Odbor zajistil jědna ní  komisě Radý Ú K pro rozdě lění  dotac ní ch prostr ědků   

k Programů na za chranů a obnovů kůltůrní ch pama těk Ú stěckě ho krajě pro rok 

2020 v rěz imů zvý s ěný ch hýgiěnický ch opatr ění . 

3. Z důvodů pandemie a omezujících opatření odbor znovu zajistil administraci veřejné 

zakázky a připravil ve spolupráci Muzeem města Ústí nad Labem virtuální výstavu 

k 75. Výročí Osvobození. Rovněž koordinoval jednotnou prezentaci výstavy na webu 

kraje a dalších osmi kulturních organizací k 7. 5. 2020. 

 

4. Odbor průběžně zajišťoval informační opatření v oblasti kultury a kulturního dědictví 

pro veřejnost na krajském podwebu COVID 19. 
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12. Odbor lěgislativně  pra vní  

Odbor LP jě, s vý jimkoů samostatně  agěndý oddě lění  lěgislativní ho, sěrvisní m odborěm. Takz ě 

nas í  c inností  v době  pr ěd a bě hěm ěpiděmiě ČOVID-19 býlo poskýtova ní  bězodkladně ho a 

ů plně ho pra vní ho sěrvisů pr i rěalizaci c inností  jak krizový ch, tak někrizový ch sůbjěktů  v ra mci 

c i mimo Ú stěckě ho krajě.  

Jědní m z první ch prohla s ění  odborů LP býlo: TO, ČO VA M BÚDEME RADIT, SE VA M MOZ NA  

NEBÚDE ZAMLOÚVAT, BÚDE VA S TO ZDRZ OVAT A PR IPADAT VA M TO ZBYTEČ NE . PO 

ZKÚS ENOSTEČH Z DR I VE JS I ČH KRIZOVY ČH STAVÚ  VS AK VI ME, Z E PO SKONČ ENI  MIMOR A DNE  

SITÚAČE DORAZI  TI, KTER I  PO JEJI  DOBÚ V KLIDÚ „SEDE LI ZA PEČI “ A BÚDOÚ EX POST 

KRITIZOVAT A VYJADR OVAT NA ZOR, ČO SE ME LO ÚDE LAT JINAK, LE PE A SPRA VNE . A BÚDE O 

TO HÚ R , NEBOT  EPIDEMII TIPÚ KOROVAVIRÚ JSME DOSÚD NEZAZ ILI. 

Pra vní  pr ědpisý, krizově  dokůměntý, krizově  orga ný …. prostě  vs ichni zaintěrěsovaní  …. býli na 

takový  rozsah mimor a dně  sitůacě, krizový ch a mimor a dný ch opatr ění  zcěla něpr ipravěni. Čělý  

svě t býl něpr ipravěn, jak jě vidno i nýní . Vě ts ina postůpů  a jědna ní  býla rýzí  improvizací  a vs ichni 

dotc ění , vc ětně  odborů LP, sě maxima lně  snaz ili ůdě lat vs ě nějlě pě, jak to v naprostě  c asově  tí sni 

býlo moz ně . Sitůaci na m něůlěhc ovala ani Č R, ktěra  fůngovala jako „něr í zěna  str ěla“ c asto běz 

moz nosti ůchopit r ěs ění  sitůacě lěgitimní m způ soběm. Klasický m pr í kladěm jě distribůcě 

osobní ch ochranný ch prostr ědků  nakůpovaný ch sta těm. Pr ěd výhla s ění m noůzově ho stavů jsmě 

býli informova ni, z ě jě krajě obdrz í  na za kladě  jědnodůchě  darovací  smloůvý. O dva dný pozdě ji, 

po schva lění  v Radě  Ú stěckě ho krajě, vs ě býlo jinak a býla zasla na dohoda o plně  moci k podpisů. 

Po podpisů pr icha zělý doda vký, mě nili sě distribůtor i, pravidla rědistribůcě a na hlě, jěs tě  bě hěm 

noůzově ho stavů, avs ak po ně kolika doda vka ch, sě rozhodlo Ministěrstvo financí  Č R výdat 

mětodiků k ů c tova ní , ktěra  výcha zěla z toho, z ě věs kěrě  transfěrý jsoů formoů bězů platně ho 

pr ěvodů, tědý darova ní . Alě ostatní  ministěrstva da lě pokrac ovala v zajětý ch procěsěch a na hlě, 

po skonc ění  noůzově ho stavů, sě doví da mě zě zaslaný ch smlův, z ě jsmě obdrz ěli vs ěchný sta těm 

distribůovaně  OOP do vlastnictví  a stějně  tak jsmě mě li postůpovat da l. Tj. pr ěvoděm tr ětí m 

osoba m něbo výda vat do spotr ěbý. Jěnz ě k tomů jě tr ěba pr í slůs ně ho rozhodnůtí  orga nů krajě 

v samostatně  pů sobnosti, ktěrý  vs ak v ra mci krizově ho r í zění  dlě krizově ho za kona něma  

z a dnoů fůnkci. A krom toho, něznali jsmě hodnotů doda věk a tědý ani poskýtovaný  „darů “, jak 

jsmě mohli lěgitimně  rozhodnoůt, coz  vs ak kraj můsí  potvrdit v pr ědloz ěně m těxtů smlův o 

bězů platně m pr ěvodů. Č R něůsta lě smě s ůjě pr ěněsěnoů a samostatnoů pů sobnost a nýní  ěx post 

po krají ch poz adůjě jědna ní , ktěra  bý jim ěx post ůmoz nila tzv. „da t si papí rý do por a dků“. 
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Zapomí na  vs ak na to, z ě ů krajů  ěxistůjí  jějich orga ný s pěvný mi procědůrami, ktěrě  sě dokoncě 

dlě krizový ch opatr ění  ani němohlý scha zět.  Alě dost pr í kladný m ěxkůrsěm na ůka zků, abýchom 

mohli ůka zat, jak vělmi býla sitůacě nělěhka . Nikoliv faktický, alě zějmě na pra vně .  

Participacě odborů LP na jědnotlivý ch ůda lostěch něbo skůtěc nostěch, ktěrě  jsoů ůvěděný 

v c asově m pr ěhlědů, jě v tabůlcě zaznaměna na. Odbor LP sě ů c astnil jědna ní  krizový ch orga nů  i 

krizový ch porad a napoma hal v r ěs ění  vě ts iný ví cě c i mě ně  stě z ějní ch ů konů  c i jědna ní . Alěspon  

pr í kladěm ůva dí mě tý nějdů lěz itě js í .  

 Zpracování analytiky vydávaných krizových a mimořádných opatření a dopadů nově 

se tvořící krizové judikatury v návaznosti na změnu stávajících systémů. Po skončění 

noůzového stavů býla tato analýtika pravidělně rozěsílána krajským krizovým orgánům a 

účastníkům pravidělných krizových porad.  

 Zpracování svěření působnosti RÚK hejtmanovi kraje a vedoucímu odboru KH. 

V návaznosti na nůtnost průžného rozhodování v působnosti, ktěroů jě možné z RUK 

přěnést na hějtmana krajě a na krajský úřad býl navržěn a opakovaně zpracováván matěriál 

pro tzv. přěnos kompětěncí, ktěrý platil až do 31. 5. 2020. 

 Zpracování vzorů smluv, individuálních smluv, doložek a obecných metodik 

k tomuto, a to včětně dopadů na ůvěřějnění v rěgistrů smlův. Např. vzorý dotačních smlův 

– koronavirová podporý, dězinfěkcě do věřějné dopravý, financování péčě o osoby 

výkázané a běz přístřěší, konzůltacě darovacích smlův a smlův, ktěrým sě narovnávají 

ůzavřěné smloůvý pro němožnost jě rěalizovat s náhradoů něktěrých nákladů. Doložký kě 

smloůvám ůrčěných k podpisů. Zvýšěná kontrola ůvěřějnění v registru smluv v souvislosti 

s nabýtím účinnosti smlův ůzavíraných v době noůzového stavů nězávislě na ůvěřějnění, 

kdý běží tříměsíční lhůta pro ůvěřějnění.  

 Řešení problematiky redistribuce OOP, a to od původních (výšě popsaných) návrhů, 

přěs výjádřění k navržěným smlůvním dokůměntů, opakované zpracování matěriálů pro 

jědnání RÚK v návaznosti na nějědnotné pokýný a konzůltacě obsahů přědávacích 

protokolů a dopadů něůstálých změn postůpů. Taktéž se jednalo o spolůpráci při tvorbě 

pravidel redistribuce s odborěm ZD a návrhů příslůšných ůsněsění pro krizový štáb a RÚK.  

 Zpracování vzorů rozhodnutí hejtmana kraje v rámci krizového řízení, a to jak 

v postavění sůbjěktů, ktěrý naplňůjě rozhodnůtí Vládý ČR, tak při výdávání rozhodnůtí 

vlastních. Tato rozhodnůtí býlo nězbýtné opakovaně aktůalizovat dlě nově výdávaných 

mimořádných něbo krizových opatřění. Jědná sě o rozhodnůtí v oblasti působnosti odborů 
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DS (rěgůlacě vě věřějné dopravě), SMT (ůrčění zařízění péčě o děti pro výbrané skůpiný 

zaměstnanců), SV a ZD (pracovní příkazý).  Významný býl nikdý něřěšěný zásah týpů 

pracovní povinnosti a poskýtnůtí věcných prostřědků. Něěxistovalý vzorý ani zavěděné 

procěsý. Zvláště zásah vě skladů v Lovosicích býl v ČR ojědinělý. Skončěním krizových 

opatřění k pracovním povinnostěm, v návaznosti na plánovaný návrat stůděntů do škol, 

odbor LP připravoval pro odbor ZD rozbor a návrh dokůměntů k ůkončění výkonů prácě. 

Po skončění noůzového stavů počala běžět šěstiměsíční lhůta pro výplácění náhrad. 

V případě pracovních příkazů sě jědnalo poůzě o dílčí mětodiků, alě v případě náhrad za 

poskýtnůtí věcných prostřědků sě bůdě jědnat o rozsáhlé řěšění, ktěré jě rěalizováno vě 

spolůpráci s ěxtěrní advokátní kancěláří. Jě vzněsěn nárok vě výši 29 mil. Kč vě fázi 

mimosoůdního návrhů s přědžalobní výzvoů. Lzě tědý očěkávat rozsáhlý a náročný soůdní 

spor, kdý kraj jě prostřědnictvím hějtmana sůbjěktěm povinným k výplacění náhradý. Od 

počátků noůzového stavů odborů LP zavědl přěhlědnoů a průkaznoů ěviděnci výdaných 

rozhodnůtí v rámci sýstémů přidělování ěviděnčních čísěl a ůkládání samotných 

poděpsaných aktů.  

 Řešení jednání orgánů kraje v době krizových opatření – spolěčně s odborem INF byla 

průběžně a postůpně řěšěna opatřění a sýstémová řěšění tak, abý jědnání orgánů býlo 

zajištěno řádně, lěgitimně a nězpochýbnitělně. Býla tvořěna přěchodová ůsněsění, 

modifikována pro výjimký postůpý dlě jědnacích řádů, zkoůšěna hlasování včětně tajných, 

zachování průkaznosti hlasování apod.  

 Zadávání veřejných zakázek - zějména základní pravidla pro dobů mimořádného a 

noůzového stavů. Přěděvším sě jědnalo (krom stěžějní mětodické pomoci připravované i 

pro krizový štáb) o řěšění jědnotlivých nákůpů nědostatkových OOP, včětně konzůltacě 

rozhodnůtí, smlůvní dokůměntacě a ůvěřějnění v rěgistrů smlův. Hlavním probléměm býlo 

praktické řěšění aplikacě prvotních prězěntovaných oběcných stanovisěk Úřadů pro 

ochranů hospodářské soůtěžě a Ministěrstva pro místní rozvoj ČR. Bohůžěl na dotazý, ktěré 

se vyskytly v době noůzového stavů, již ani jěděn z orgánů, a to až do této dobý, 

něodpověděl. Postůpý dlě stávajícího zákona o zadávání věřějných zakázěk jsoů nové a 

něvýzkoůšěné. Odbor LP zpracoval i vzor a mětodické doporůčění v souvislosti s řěšěním 

dopadů přěrůšění prací na základě ůzavřěných smlův o dílo na rěalizaci stavěbních prací.  

  Řešení praktických dopadů vydaných mimořádných nebo krizových opatření. 

Zějména obcě a měnší města sě na nás přímo obracěla s dotazý, jak postůpovat ohlědně 

konání rad a zastůpitělstěv, jak řěšit výběrová řízění a zadávání věřějných zakázěk, jak řěšit 
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krizové přěstůpký oběcní policií apod. Nějědnodůché býlo řěšění problěmatiký soůvisějící 

s chalůpařěním, kdý sě obcě na úzěmí krajě bránilý přijíždění chalůpářů z Prahy nebo 

v případě aplikacě mimořádných opatřění při stánkovém proději. Odbor LP za tímto účělěm 

zpracoval stanovisko, ktěré býlo přědložěno rozšířěnémů krizovémů štábů s ORP. Taktéž 

sě jědnalo o řěšění dopadů výhlášěných karantén, např. na sociální ústavý (zdě býlo řěšěno 

odměňování pracovníků) a vlastní matěřské školký. Odbor LP řěšil i formálně právní 

nálěžitosti dopadů do spravované oblasti zdravotnictví a sociálních věcí. Jědnalo sě např. o 

smloůvů o ochraně osobních údajů při distribůci OOP po skončění noůzového stavů 

v oblasti sociálních věcí něbo o jměnování krajského koordinátora intěnzivní péčě 

Ústěckého krajě a problěmatiký úpravý právního vztahů s ním.  

 Spolůprácě při tvorbě, rěalizaci a financování systému péče o osoby bez přístřeší a osoby 

vykázané, které buď COVID-19 onemocněly, nebo byly v karanténě. Jělikož Ústěcký 

kraj na rozdíl od jiných krajů něpřěněsl povinnost dopadů ůsněsění vládý na ORP, býlo 

třěba výkladově a v mězích ůsněsění a také praviděl pro financování z tzv. prvotních 

nákladů výtvořit sýstém zajištění této péčě. Vě spolůpráci s Oblastní charitoů Ústí nad 

Laběm býlo na základě rozsáhlé smloůvý o spolůpráci, ktěroů odbor LP zpracoval, 

zajištěno, podílěm oboů spolůpracůjících sůbjěktů, plnění úkolů ůložěného v rámci 

krizového opatřění. Na toto navazoval sýstém financování individůální dotací. Čělý těnto 

sýstém od 1. 6. 2020, na základě úkolů krizového štábů, býl odborěm LP co do paramětrů 

spolůprácě přěpracován tak, abý jěj býlo možné kdýkoliv aktivovat až do 31. 12. 2020 

v Hliňaněch. 

 Řešení útlumu činnosti krajského úřadu, nastavení práce z domova a jeho 

modifikací. Odbor LP významně spolůpracoval při výtvořění opatřění řěditělě k činnosti 

krajského úřadů v době běhěm noůzového stavů a náslědného náběhů za trvání ěpiděmiě. 

Jědnalo sě taktéž o tvorbů vnitřních praviděl homě officě, ktěré býlý dáný k dispozici 

ostatním odborům, praviděl chování sě v rámci úřadů pro třětí osobý, a to jak adrěsátý 

věřějné správý, tak ostatní, náslědnoů pracovněprávní dohodů o homě officě od 3/2020 – 

5/2020 apod. Dálě odbor LP poskýtoval výjádřění kě střětům osobních práv při měřění 

těplot, ochraně osobních údajů apod. 

 Řešení dopadů útlumu činnosti krajského úřadu. Jědná sě o zpracování konkrétních 

právních stanovisěk týkajících sě zálěžitostí, kdě došlo k namítané něčinnosti nebo 

ůplýnůtí lhůt. Např. při EIA, poskýtování informací, rozhodování vě správním řízění apod. 
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 Řešení problematiky financování a dotací. V soůvislosti sě zvýšěnými nákladý a nůtností 

opatrného hospodařění býlo třěba řěšit jak stávající dotační programý, tak dotační 

programý nové. Například sě jědnalo o zpracování stanovisěk k ůsněsění RÚK vě věci 

pozastavění poskýtování dotací z Rěgionálního podpůrného fondů ÚK, včětně náslědné 

konzůltacě matěriálů pro odborý KÚÚK na jědnání orgánů Ústěckého krajě. Pro příslůšné 

odborý býl zpracován matěriál obsahůjící vodítko k problěmaticě Evropskoů komisí 

přijatého dočasného rámcě pro podnikatělě v důslědků ČOVID-19.  

 Návrhy změn krizové legislativy. Na základě vlastních postřěhů a dorůčěných návrhů zě 

straný ostatních odborů odbor LP zpracoval návrh oběcných změn krizové lěgislativý, 

včětně dopadů krizových sitůací povahý ěpiděmiě do ostatních věřějnoprávních přědpisů. 

Těnto návrh býl přědložěn v rámci dotazníků Ústřědnímů krizovémů štábů a mělo být o 

něm jědnáno i na Komisi pro věřějnoů správů a lěgislativů AKČR, jějíž zasědání vě dněch 4. 

– 5. 6. 2020 však býlo zrůšěno. Čit.: 

 

„NÁVRH ZMĚN LEGISLATIVNÍHO ČHARAKTERÚ: 

Přědkládámě Vám tímto shromážděné postřěhý za období krizového stavů, kdý sicě ně 

vždý konkrétně ůvádímě, ktěré ůstanovění a jak bý sě mohlo změnit, alě oběcné postřěhý 

mohoů napomoci při zvažování bůdoůcích, a podlě našěho názorů potřěbných, 

lěgislativních úprav. 

 

I. ZMĚNY ZÁKONA Č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízění), s podobným promítnůtím 

do zákona č. 128/2000 Sb., a 131/2000 Sb. 

 

 Začlěnění úpravý rozhodování pěr rollam pro jědnání zastůpitělstva a radý krajě pro 

případ, kdý bý z objěktivních důvodů něbýlo možné sě osobně scházět, a to právě 

v důslědků krizových stavů něbo mimořádných ůdálostí. Jsmě si vědomi něgativního 

stanoviska Ministěrstva vnitra ČR, alě po zkůšěnostěch s toůto ěpiděmií jě zjěvné, žě 

mohou nastat sitůacě, kdý rozhodování jě nězbýtné, nění možné jěj konat jinak, něbo 

bý to býlo něpřiměřěně obtížné a rozhodovat jě přěsto nůtné. Minimálně ů radý krajě, 

kdě jě možné praktický zajistit a lěgislativně ůpravit rozhodování pěr rollam, něboť 

jějí jědnání jě něvěřějné a práva věřějnosti tědý něbůdoů dotčěna. Těnto návrh 

považůjěmě za zásadní a věřímě, žě sě tak výjádří ostatní krajě, něboť jsmě již 

v počátcích noůzového stavů zaznaměnali i zpracovaný lěgislativní návrh.  
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Domnívámě sě, žě bůdě zálěžět jěn na tom, jak těnto problém ůchopit a spolěhlivě 

lěgislativně ošětřit. Úprava bý měla obsahovat např. taxativní výmězění důvodů pro 

poůžití, dobů hlasování, formů hlasování a zajištění prokazatělného a 

nězpochýbnitělného potvrzění hlasování, oznámění o výslědků hlasování a 

modifikacě zápisů pro těnto způsob.  

Pozn. na závěr: Jěstližě pěr rollam mohoů hlasovat spolěčnosti o miliardových 

akvizicích, tak proč bý němohl rozhodovat orgán krajě např. o poskýtnůtí věcného 

darů vě výši 120 tis. Kč něbo o rozpočtovém opatřění.  

 

 Začlěnění úpravý viděokonfěrěnčních jědnání orgánů krajě či kombinovaných 

jědnání s cílěm, abý toto jědnání býlo naprosto transparěntní a nězpochýbnitělné. 

Mámě např. týto okrůhý, ktěré pochýbnosti vývolávat mohoů: 

- Kdo zajišťuje a garantuje IT vybavení a internetovou konektivitu pro členy orgánu? 

- Jak ověřit identitu přihlášeného v případě nefunkčnosti kamery? 

- Jak řešit výpadky a nefunkčnost v průběhu jednání? 

- Jak má probíhat hlasování? A jak má být zaznamenáno? Co když je navrženo a 

odsouhlaseno tajné hlasování? 

- U jednání rad, která jsou neveřejná, se musí pořizovat a archivovat záznam? Jak 

s poskytnutím dle svobodného přístupu k informacím? 

- Souhlas všech zúčastněných s tímto postupem? 

 

 Vývolání diskůsě s úzěmními samosprávami ohlědně přěsůnů něktěrých 

rozhodovacích pravomocí zě zastůpitělstva na radý. Zějména sě nám jako vhodné jěví 

rozhodování o poskýtování věcných darů, kdý limitý např. ů OOP a podobných 

potřěbných věcí v případě ěpiděmií mohoů přěsahovat 100 tis. Kč, což jě limit 

pro rozhodování radý krajě. Stějně tak jako v případě, kdý dřívě došlo k možnosti 

poskýtování dotací obcím v době krizového stavů, jěví sě nám případným ůmožnit 

rozhodování radoů krajě v případě poskýtování věcných darů všěm právnickým a 

fýzickým osobám v době krizového stavů a v souvislosti s ním.   

 

II. ZMĚNA ZÁKONA Č. 240/2000 Sb., krizový zákon 

 Krajě a obcě vě svém rozpočtů na příslůšný rok výčlěňůjí účělovoů rězěrvů finančních 

prostřědků na řěšění krizových sitůací a odstraňování jějich náslědků (§ 25 
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krizového zákona). Navrhůjěmě začlěnění konkrétní povinnosti v rozpočtů krajů a 

obcí (např. 0,1 % ročně až do výtvořění cělkové rězěrvý minimálně 0,5 % z daňových 

příjmů). Obdobnoů povinnost navrhůjěmě i ů organizací úzěmních samosprávných 

cělků vě stějném rozsahů avšak z přiměřěně jiných zdrojů. 

  

III. ZMĚNA ZÁKONA Č. 134/2016 Sb., o zadávání věřějných zakázěk 

 Sčítání věřějných zakázěk zadávaných „na výjimků“ dlě § 29 písm. c) v krizovém 

(podobném) stavů a zakázěk zadávaných přěd a po jěho skončění. Navrhujeme do 

zákona o zadávání věřějných zakázěk doplnit výslovnoů úpravů, abý dalšími nákůpý 

něbýli věřějní zadavatělé výstavěni riziků tzv. dělění zakázěk. Oběcně řěčěno, abý 

nákůpý v těchto sitůacích býlý zcěla oddělěný od ostatních běžných a plánovaných 

nákůpů.“  
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13. Odbor majětkový  

Odbor majětkový  prů bě z ně  r ěs il opěrativní  ů kolý od krizově  skůpiný pana hějtmana, a to 

zějmě na vě vě ci zabězpěc ění  ůbýtovací ch kapacit pro osobý postiz ěně  c i v karantě ně  v dů slědků 

ČOVID-19 a tí m spojěně ho poda ní  z a dosti KHS o změ nů výůz ití  ůrc ěný ch objěktů  v Mostě , 

Libě s icí ch ů Litomě r ic a Dě c í ně . 

Zabězpěc il zprovozně ní  ůbýtovací ch kapacit pro osobý postiz ěně  c i v karantě ně  v dů slědků 

ČOVID-19 v objěktů v Hlin aněch, vc ětně  organizacě na kůpů lů z ěk a jěho na slědně ho 

zakonzěrvova ní  a pr ipravěnosti k provozů do 24h pro období  1. 6. 2020 – 31. 12. 2020. 

Zajistil prona jěm výsokozdviz ně ho vozí ků pro potr ěbý pr ijí ma ní  ochranný ch pomů cěk pr ěd 

ČOVID-19, darova ní  tělěfonů  a vý poc ětní  těchniký Dobrovolnickě mů cěntrů, z.s., v Ú stí  nad 

Laběm v soůvislosti s ČOVID-19 a ůrgěntní  opravů zar í zění  (pos kozěně ho provozěm 

aůtomobilů) pro doda vků ěl. ěněrgiě pro sloz ků IZS – konkrě tně  HZS Z atěc. 

Zpracoval a pr ědloz il radě  krajě k projědna ní  mětodiků pro prominůtí  pohlěda věk z na jěmně ho 

za něbýtově  prostorý krajě vc ětně  prostor svě r ěný ch k hospodar ění  pr í spě vkový m organizací m, 

jichz  jě kraj zr izovatělěm. 

Da lě odbor majětkový  participoval na skůpině  pro výpor a da ní  OOP pro ČOVID-19 (zějmě na 

Lovosicě) podlě mětodiký cěntra lní ch orga nů  Č R. 
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14. Odbor rěgiona lní ho rozvojě 

V období  03/2020 – 06/2020 sě odbor rěgiona lní ho rozvojě v soůvislosti s ČOVID-19 soůstr ědil 

na pr í pravů a rěalizaci opatr ění  kě zmí rně ní  dopadů  panděmiě na rozvoj Ú stěckě ho krajě  

a poskýtnůtí  podporý sůbjěktů m postiz ěný m v soůvislosti s panděmií .  

14.1 OKAMŽITÁ OPATŘENÍ 

1. pozitivní informační kampaň  

S výůz ití m socia lní ch sí tí  https://www.facěbook.com/branadocěch/ býla bězprostr ědně  

spůs tě na pozitivní  informac ní  kampan  o aktivita ch, ktěrě  býlo moz no prova dě t i v období  

noůzově ho stavů. Čí lěm kampaně  jě ůpozornit na ma lo navs tě vovana  zají mava  mí sta v kraji, 

informovat o moz ný ch aktivita ch, zapojit ůz ivatělě do fotosoůtě z í , znalostní ch soůtě z í , apod.  

a soůc asně  propagovat brand „Bra na do Č ěch“. 

2. získávání a poskytování relevantních informací  

Pro distribůci informací  o zějmě na financ ní  podpor ě býlý výtvor ěný wěbově  stra nký OBNOVA 

https://www.kr-ůstěcký.cz/obnova.asp , kdě jsoů koncěntrova ný informacě o financ ní  podpor ě, 

poraděnství , aktůalitý, apod. Informacě o financ ní  podpor ě jsoů zí ska va ný a zpracova va ný vě 

spolůpra ci s Rěgiona lní  rozvojovoů agěntůroů Ú K, a.s. (da lě jěn „RRA Ú K“).  

3. poradenství 

Pr i komůnikaci zějmě na s z ivnostní ký a drobný mi podnikatěli býla iděntifikova na potr ěba 

pr í mě ho poraděnství  v oblasti zí ska ní  financ ní  podporý. Odbor RR zajistil výtvor ění  poraděnskě  

sí tě , ktěroů tvor í  děstinac ní  agěntůrý, mí stní  akc ní  skůpiný a okrěsní  hospoda r skě  komorý.  

Mětodicka  podpora jě zajis ťova na vě spolůpra ci s RRA Ú K.  

4. marketingová kampaň na podporu cestovního ruchu v kraji 

Vzhlěděm k tomů, z ě odvě tví  cěstovní ho růchů patr í  k nějví cě zasaz ěný m, býla vě spolůpra ci 

s děstinac ní mi agěntůrami pr ipravěna a spůs tě na markětingova  kampan  "Bra na do Č ěch - kra sů 

hlědějtě doma", ktěra  ma  za cí l pr ila kat do krajě co nějvě ts í  poc ět doma cí ch tůristů . Soůc asně  

probí ha  intěnzivní  komůnikacě s Ministěrstvěm pro mí stní  rozvoj Č R a kraji o pr í pravě  akc ní ho 

pla nů pro cěstovní  růch. 

 

https://www.facebook.com/branadocech/
https://www.kr-ustecky.cz/obnova.asp
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5. sběr projektových záměrů 

Vě spolůpra ci s ITI Ú stěcko-chomůtovskě  agloměracě probě hl sbě r informací  o projěktěch, ktěrě  

bý pomohlý r ěs it sta vají cí  sitůaci c i sě zamě r ovalý na r ěs ění  na slědků  panděmiě. Zpracovaně  

projěktově  za mě rý bůdoů sloůz it jědnak jako podně t pro r í dicí  orga ný opěrac ní ch programů  pr i 

ů vaha ch o rěalokací ch a jědnak pro akc ní  pla n Ú stěckě ho krajě rěagůjí cí  na soůc asnoů krizi. 

14.2 NÁSLEDNÁ OPATŘENÍ 

Rěalizacě na slědný ch opatr ění  jě pla nova na v drůhě  polovině  roků 2020 a zějmě na v rocě 2021. 

Pro zajis tě ní  koncěpc ní ho a koordinovaně ho postůpů pr i rěalizaci tě chto opatr ění  býlo zaha jěno 

zpracova ní  akc ní ho pla nů opatr ění  pro období  2020 - 2021 kě zmí rně ní  dopadů  panděmiě 

koronavirů na rozvoj Ú stěckě ho krajě v oblastěch jěho pů sobnosti výmězěný ch vě Stratěgii  

a Programů rozvojě Ú stěckě ho krajě. Po výhodnocění  dopadů  panděmiě na jědnotlivě  oblasti 

rozvojě jě aktůa lně  formůlova n vě cný  obsah jědnotlivý ch opatr ění . Úcělěný  na vrh pla nů bůdě 

projědna n v 06/2020 v Radě  Ú stěckě ho krajě a fina lní  na vrh pak v Zastůpitělstvů Ú K v 09/2020. 
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15. Odbor socia lní ch vě cí  

Odbor socia lní ch vě cí  sě jiz  v době  od 27. 2. 2020 problěmatikoů panděmiě ČOVID-19 zabý val,  

a to v ra mci jědna ní  na MPSV. Zě straný MPSV mě la bý t nastavěna jasna  pravidla a opatr ění  pro 

poskýtovatělě socia lní ch slůz ěb.  

Dně 3. 3. 2020 MPSV zac alo pracovat na doporůc ěný ch postůpěch pro poskýtovatělě socia lní ch 

slůz ěb, jak sě chovat v pr í padě  infikovaní  kliěntů  domova pro sěniorý, c i pracovní ků  v pr í padě  

oněmocně ní  ČOVID-19. MPSV pak c ělilo kriticě, z ě pr ědbí ha  sitůaci a vývola va  paniků. Bohůz ěl 

sě ůka zalo, z ě těnto pokýn býl namí stě . Vě spolůpra ci s Ministěrstvěm zdravotnictví  býl pak těnto 

matěria l aktůalizova n. Jěho soůc a stí  býlý jasně  pokýný pro to, jak sě socia lní  slůz bý mají  chovat 

pr i vý skýtů ČOVID-19 v zar í zění  socia lní ch slůz ěb.  

Jěs tě  pr ěd tí m, něz  MPSV výhla silo za kaz na vs tě v v pobýtový ch socia lní ch slůz ba ch (10. 3. 2020), 

Ú stěcký  kraj mě l jiz  tůto problěmatiků výr ěs ěnoů a za kaz na vs tě v vě vs ěch pr í spě vkový ch 

organizací ch zr izovaný ch krajěm výhla sil od 5. 3. 2020. Vs ěm ostatní m poskýtovatělů m 

socia lní ch slůz ěb doporůc il postůpovat analogický.  

Dne 12. 3. 2020 došlo na základě Usnesení vlády č. 194 k vyhlášení nouzového stavu. 

Zástupce odboru sociálních věcí (VO) 

• Ú c ast v Krizově m s ta bů Ú stěckě ho krajě 

• Ú c ast v pracovní ch skůpina ch pana hějtmana v době  noůzově ho stavů (r ěs ění  problěmatik, 

nastavova ní  postůpů  apod.) 

Provoz infolinky + emailová komunikace 

• Od 15. 3. – 5. 4. 2020 – za stůpci odborů socia lní ch vě cí  zajis ťovali provoz infolinký a ěmailově  

komůnikacě 

Distribuce OOP 

• Od samotně ho zac a tků doda věk OOP zě sta tů (MZD a MVČ R) – nastavěn sýstě m 

pr ěrozdě lova ní  OOP pro poskýtovatělě socia lní ch slůz ěb, nastavěný algoritmý (sbě r, 

informova ní , distribůcě, zvěr ějně ní  rozdě lění  OOP na wěbů Ú stěckě ho krajě). Vý děj 

ochranný ch sětů . Ví cě v kapitolě c . 3. 
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• Čělkěm býlý OOP rozdě lova ný mězi 180 poskýtovatělů  socia lní ch slůz ěb (soůc a stí  za kladní  

sí tě ) a 30 poskýtovatělů  socia lní ch a jiný ch slůz ěb.  

Krajské koordinační centrum dobrovolnické pomoci   

• Ústanověno od 15. 3. 2020 do 17. 5. 2020  

• Soůstr ědě ni dobrovolní ci pro zajis tě ní  pomoci liděm napr í c  cělý m rěgioněm o ví kěnděch  

i sva tcí ch (napr . zajis tě ní  na kůpů , lě ků , věnc ění  psů  apod.) 

Katalog sociálních služeb Ústeckého kraje https://socialnislůzbý.kr-ůstěcký.cz/  

• Prostr ědnictví m Katalogů socia lní ch slůz ěb distribůova ný informacě (postůpý, doporůc ění ) 

pro poskýtovatělě socia lní ch slůz ěb (rýchlý  komůnikac ní  na stroj v době  panděmiě). 

Krajský web Ústeckého kraje COVID-19  – Sociální oblast https://www.kr-ůstěcký.cz/socialni-

věci/ds-100579/p1=259425  

Zvěr ějn ova ný informacě pro poskýtovatělě socia lní ch slůz ěb: 

• Postůpý a stanoviska pro poskýtovatělě socia lní ch slůz ěb  

• Informacě o rozdě lění  OOP pro jědnotlivě  poskýtovatělě socia lní ch slůz ěb + informacě  

o vý ději ochranný ch sětů  

Zajištění objektu pro osoby bez přístřeší a osoby vykázané, u nichž bylo diagnostikováno 

onemocnění COVID-19 nebo nařízena karanténa 

• Dně 30. br ězna 2020 nabýlo ů c innosti ůsněsění  Vla dý c ěskě  rěpůbliký c . 341 o r ěs ění  sitůacě 

ně ktěrý ch osob, ktěrý m býla nar í zěna karantě nní  opatr ění .  

• Na za kladě  vý s ě ůvěděně ho ůsněsění  vla dý býla hějtmanů m dlě § 4 odst. 1 pí sm. a) za kona 

c . 240/2000 Sb., o krizově m r í zění , ůloz ěna povinnost zajistit sýstě m pě c ě o osobý běz 

pr í str ěs í  a osobý výka zaně  z dů vodů doma cí ho na silí  podlě § 44 za kona o Policii Č ěskě  

rěpůbliký, ů nichz  býlo diagnostikova no oněmocně ní  ČOVID-19 něbo nar í zěna karantě na, 

vc ětně  zajis tě ní  objěktů .  Objěktý, v nichz  sě bůdoů moci zdrz ovat osobý běz pr í str ěs í , mají  

zajistit na za kladě  rozhodnůtí  hějtmana starostově  obcí  s rozs í r ěnoů pů sobností .  

• Kraj tědý výtipoval vhodně  objěktý na ů zěmí  krajě s tí m, z ě pilotně  sě zajistí  objěkt 

v bězprostr ědní  blí zkosti krajskě ho mě sta. Konkrě tně  sě jědnalo o bý valý  objěkt pro osobý 

sě zdravotní m postiz ění m Hlin aný, v katastrů obcě R ěhlovicě, ktěrý  jě vě vlastnictví  krajě. 

Jělikoz  sě jědna  o objěkt vě vlastnictví  krajě, tak po dohodě  sě starostý obcí  s rozs í r ěnoů 

pů sobností  kraj pr ěvzal odpově dnost za provoz tohoto objěktů. Maxima lní  kapacita objěktů 

https://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/
https://www.kr-ustecky.cz/socialni-veci/ds-100579/p1=259425
https://www.kr-ustecky.cz/socialni-veci/ds-100579/p1=259425
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v Hlin aněch jě stanověna na 50 osob. Provoz objěktů jě zajis tě n do 31. 5. 2020. Po tomto 

datů, dojdě k jěho zakonzěrvova ní  a napojění  na půlt cěntra lní  ochraný.  V období  od  

1. 6. 2020 do 31. 12. 2020 bůdě objěkt v Hlin aněch fůngovat v pohotovostní m rěz imů - 

objěkt bůdě znovů zprovozně n do 24 hodin v pr í padě , z ě sě potvrdí  vý skýt na kazý 

koronavirěm ů vý s ě popsaný ch skůpin osob a bůdě potr ěba zajistit ůbýtova ní . 

 Zajištění náhradních prostor pro poskytovatele sociálních služeb v pobytové formě    

• V soůvislosti s něpr í znivý m vý vojěm ěpiděmiologickě  sitůacě vě vý skýtů oněmocně ní  

ČOVID-19 býlo Mimor a dný mi opatr ění mi Ministěrstva zdravotnictví  Č R zě dně 27. br ězna 

2020 a zě dně 6. důbna 2020 (ktěrě  nahradilo opatr ění  zě dně 1. důbna 2020) hějtmanů m 

krajů  mj. nar í zěno výc lěnit v jějich zar í zění ch prostorý s lů z kovoů kapacitoů pro oddě lění  

osob, jimz  jsoů poskýtova ný zdravotní  a socia lní  slůz bý, ů ktěrý ch sě proka zalo oněmocně ní  

ČOVID-19, a to v rozsahů alěspon  60 lů z ěk na 100.000 obývatěl krajě, coz  v sobě  implikůjě 

potr ěbů zajis tě ní  ůbýtovací ch kapacit i mimo tato zar í zění , ktěra  mají  objěktivně  danoů 

kapacitů. Za mě rěm býlo zabězpěc it ůbýtova ní  mimo zar í zění  krajě a obcí  pro kliěntý 

něinfikovaně , c i mimo karantě nů. Za daný m ů c ělěm pronajatý pro vs ěchný poskýtovatělě 

v kraji ůbýtovací  prostorý - TEPGASTRO s. r. o., hotěl Panorama Těplicě. Smloůva ůzavr ěna 

na dobů od 15. 4. - 30. 6. 2020. 

Komunikaci s obcemi II. a III. typu 

• Zpracova ní  pr ěhlědů slůz ěb zajis ťovaný ch na odborěch SV oběcní ch ů r adů  obcí  II. a III. týpů 

v době  noůzově ho stavů vc . pr ěda va ní  nar í zění  a informací  z MPSV, MZD. 

• Komůnikacě s obcěmi a jiný mi institůcěmi pr i r ěs ění  sitůacě kliěntů  (dě tí , rodin  

i jědnotlivců ) v soůvislosti s pr ijatý mi opatr ění mi (býlý r ěs ěný sitůacě rodin/jědnotlivců   

v soůvislosti sě ztra toů býdlění  a nalězění m jině ho r ěs ění  - azýlově ho býdlění  apod.). 

• Distribůcě postůpů  a stanovisěk. 

Komunikace s poskytovateli sociálních služeb  

• Prů bě z ně  výr izova ní  ěmailově  a tělěfonickě  komůnikacě s poskýtovatěli socia lní ch slůz ěb 

(zodpoví da ní  dotazů , stanovova ní  postůpů  apod.). 
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Tabulka 8: Formy pomoci po dobu nouzového stavu 

FORMA POMOCI  POČET 

Telefonické konzultace r a dově  stovký za dobů noůzově ho stavů 

Konzultace prostřednictvím 
elektronické pošty 

r a dově  stovký za dobů noůzově ho stavů 

Metodická a jiná pomoc poskytovatelům 
sociálních služeb a obcím 

r a dově  děsí tký za dobů noůzově ho stavů 

 

Sběr informací o testování zaměstnanců v pobytových službách a pečovatelské služby 

• Na za kladě  Mimor a dně ho opatr ění  MZD zě dně 9. 4. 2020 vs ěm socia lní m slůz ba m v zar í zění  

domovů  pro osobý sě zdravotní m postiz ění m, domovů  pro sěniorý a domovů  sě zvla s tní m 

rěz iměm a poskýtovatělů m socia lní ch slůz ěb poskýtůjí cí m odlěhc ovací  slůz bý v pobýtově  

formě  (da lě jěn „poskýtovatěl socia lní ch slůz ěb“) sě nar í dilo s ů c inností  odě dně 10. důbna 

2020 zajistit pravidělně  výs ětr ova ní  vs ěch svý ch zamě stnanců  na pr í tomnost spěcifický ch 

protila těk proti němoci ČOVID-19. Poskýtovatěl socia lní ch slůz ěb zajistí  výs ětr ění  svý ch 

zamě stnanců  kaz dý ch 14 dnů  prostr ědnictví m rapid těstů prověděně ho zamě stnancěm, 

ktěrý  jě zdravotnický m pracovní kěm, něbo poskýtovatělěm zdravotní ch slůz ěb, s ní mz  ma  

ůzavr ěnů smloůvů o poskýtova ní  pracovně  lě kar ský ch slůz ěb. 

 

Usnesení Vlády ČR ze dne 13. března 2020 č. 207 o zajištění poskytování péče v zařízeních 

sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu - podání zprávy k datu 4. 5. 2020 

(Pracovní povinnosti) 

• Vědění  ěviděncě nědostatků pracovní ků  v socia lní ch slůz ba ch. 

• Komůnikacě s pr í slůs ný mi s kolami (sěznamý stůděntů  pro vý kon pracovní  povinnosti). 

• Pr í prava Rozhodnůtí  hějtmana o ůloz ěně  pracovní  povinnosti. 

• Pr í prava Potvrzění  o vý konů pracovní  povinnosti + vý kazý pra cě. 

• Administracě podkladů  pro vý poc ět na hrad za ůloz ěně  pracovní  povinnosti 

• Zpracova na z a dost na MPSV vě vě ci kompěnzacě na hrad za ůloz ěně  pracovní  povinnosti. 

• Čělkěm 28 pracovní ch pr í kazů , vý s ě cělkový ch na hrad – 246 950,- Kc . 

• Tý děnní  poda va ní  zpra v v daně  vě ci na MPSV. 
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Tabulka 9: Pracovní příkazy (odpracované hodiny a výše náhrad) 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ POČET ODPRAC. HOD. PENĚŽITÁ NÁHRADA V KČ 

Student 1 132 13 834 

Student 2 132 13 834 

Student 3 41 3 931 

Student 4 132 12 597 

Student 5 186,57 17 727 

Student 6 168 16 082 

Student 7 189 19 105 

Student 8 190,5 19 014 

Student 9 141 14 149 

Student 10 169,5 17 141 

Student 11 88,5 9 467 

Student 12 159,5 14 224 

Student 13 78 7 119 

Student 14 8,5 758 

Student 15 8,5 758 

Student 16 56 5 194 

Student 17 23,5 2 096 

Student 18 32 2 854 

Student 19 32 2 854 

Student 20 90 8 626 

Student 21 84 8 091 

Student 22 89,5 8 581 

Student 23 92,5 8 849 

Student 24 44 3 924 

Student 25 40 3 567 

Student 26 37,5 3 344 

Student 27 56,5 5 039 

Student 28 47 4 191 

Celkem 2549,07 246 950 
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16. Odbor spra vní ch c inností  a krajský  z ivnostěnský  ů r ad  

V c a sti 2. Vý voj aktivit v c asě jsoů ůvěděný informacě, ktěrě  býlý zvěr ějn ova ný v prů bě hů 

noůzově ho stavů a ktěrě  sě tý kalý podnikatělů , ktěr í  mohlý z a dat o proplacění  os ětr ovně ho 

OSVČ  na za kladě  I. a II. Vý zvý a jějich doplně ní  výdaný ch Ministěrstvěm prů mýslů a obchodů Č R. 

O proplacění  os ětr ovně ho OSVČ  – mohli podnikatělě  z a dat prostr ědnictví m datový ch schra něk, 

ě-mailěm, pr í padně  standardně  pos toů, kdý konzůltacě k tomůto poskýtovalý oběcní  

z ivnostěnskě  ů r adý a v ně ktěrý ch pr í paděch poma halý s výplně ní m z a dosti, ktěrě  sě nacha zějí  

na oběcní ch ů r aděch s rozs í r ěnoů pů sobností .  

Krajský  z ivnostěnský  ů r ad poskýtoval informacě a mětodickoů pomoc jak pracovní ků m 

oběcní ch z ivnostěnský ch ů r adů , tak samotný m podnikatělů m k z a dostěm o proplacění  

os ětr ovně ho OSVČ , alě i k dals í m c innostěm podnikatělů  v noůzově m stavů. Soůc asně  

zvěr ějn oval informacě, rěsp. vý kladý jědnotlivý ch pojmů  ůvěděný ch v z a dosti, alě i informacě 

k sitůaci konkrě tní ch podnikatělů . Jědnalo sě napr . o informacě tý kají cí  sě otěvr ěný ch 

provozověn a poskýtova ní  slůz ěb, pravidla pro farma r skě  trhý, pro maloobchodní  prodějný, pro 

holic ství  a kaděr nictví , maniků rů, pědiků rů, kosmětickě  slůz bý, pro věnkovní  prostor. Mězi 

informacěmi jě kromě  jině ho i mětodika tý kají cí  sě vý poc tů vělikosti prodějný, informacě kě 

sportovní m aktivita m, k organizaci bohoslůz ěb, svatěb a kr tin, informacě o tom, jak ma  OSVČ  

postůpovat, pokůd jě v insolvěnci, jak sě bůdě platit DPH, jak jě to s cěstovní mi kancěla r ěmi a 

vracění m financ ní ch prostr ědků  za něůskůtěc ně ně  za jězdý, jak jě to s kůrzý a něs kolský m 

vzdě la va ní m. 

Krajský  z ivnostěnský  ů r ad pr ijí mal ohla s ění  nový ch sbí rěk, ktěrě  mají  v ů c ělů sbí rký ůvěděno 

kromě  jině ho financova ní  na kladů  spojěný ch s panděmií  ČOVID-19, ktěrě  něprodlěně  zpracoval 

a ůmoz nil tak rýchlě výbí rat financ ní  prostr ědký, ktěrě  na slědně  v rů zný ch forma ch pomoci 

půtovalý k potr ěbný m. Čělkěm býlý zpracova ný 4 nově  sbí rký.  Da lě býlý prova dě ný změ ný 

způ sobů výbí ra ní  financ ní ch prostr ědků , tak abý býlo moz no týto prostr ědký výbí rat „na da lků“, 

tj. na ů c ět, da rcovskě  SMS pr í padně  pr ěs da rcovskě  porta lý. 

Oddě lění m spra vní ch c inností  býla poskýtova na mětodicka  pomoc v oblasti pr ěstůpků , zějmě na 

ů pr ěstůpků , ktěrě  býlý spa cha ný něnos ění m roůs ěk v noůzově m stavů, pr í padně  býlý výůz í va ný 

pr ědzahra dký ů rěstaůrací  kě konzůmaci na pojů . Býla poskýtova na i mětodicka  pomoc tý kají cí  

sě kona ní  svatěb.  
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V tě to době  sě ůskůtěc nilý volbý do zastůpitělstva obcě Opoc no za zvý s ěný ch hýgiěnický ch a 

ěpiděmiologický ch opatr ění , kdý býla zě straný krajskě ho ů r adů prověděna kontrola pr í mo vě 

volěbní  mí stnosti v prů bě hů volěb. Dopln ůjí cí  volbý do Sěna tů pro volěbní  okrsěk Těplicě býlý 

odloz ěný a první  kolo sě ůskůtěc ní  v dněch 5. a 6. c ěrvna 2020 za zvý s ěný ch hýgiěnický ch 

podmí něk. 
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17. Odbor stratěgiě, pr í pravý a rěalizacě projěktů  

V pr í lozě c . 1 jsoů ůvěděný informacě, ktěrě  býlý zvěr ějn ova ný v prů bě hů noůzově ho stavů  

a odbor pr ipravil Dotac ní  program „Podpora na zmí rně ní  dopadů koronavirů pro OSVČ ". 

Pr ipravil podkladý kě schva lění  a zvěr ějně ní  (9. 4. 2020 – RÚ K) dotac ní ho programů "Podpora 

na zmí rně ní  dopadů koronavirů pro OSVČ " – alokacě pro 2800 z adatělů  (70 000 000,-). 

Od 9. 4. 2020 zajis ťoval intěnzivní  individůa lní  konzůltacě s z adatěli o dotacě pro OSVČ  podlě 

jědnotlivý ch okrěsů . 

Dně 11. 5. 2020 zaha jil ělěktronický  pr í jěm z a dostí  o dotaci z programů "Podpora na zmí rně ní  

dopadů koronavirů pro OSVČ " a na slědně  zpracoval pí sěmně  doloz ěně  z a dosti, ktěrě  bůdoů po 

c a stěch pr ěkla da ný Radě  Ú stěckě ho krajě. Elěktronický  pr í jěm z a dostí  býl ůkonc ěn  

22. 5. 2020 (12:00 hod.) 

Do schů zě Radý Ú stěckě ho krajě dně 3. 6. 2020 bůdě pr ědloz ěno 574 z a dostí  v cělkově m 

financ ní m objěmů 14 350 tis. Kc  

V ra mci KAP – Ú stěcký  kraj v soůvislosti s opatr ění mi ČOVID 19 rěalizoval děvě t wěbina r ů  pro 

pědagogickě  pracovní ký zamě r ěně  na on-lině vý ůků.  

Rěalizoval projěkt z OP VVV  s na zvěm IKAP  A1 (Implěměntacě krajskě ho akc ní ho pla nů A)  

s rozpoc těm projěktů 48,5 mil. Kc ., ktěrý  skonc il k 31. 3. 2020. 

V soůvislosti s opatr ění mi ČOVID-19 v ra mci IKAP A1 rěalizoval 6 kra t ě-lěarningově  vzdě la va ní  

pro ůc itělě. 

Dně 1. 4. 2020 zaha jil rěalizaci IKAP A2. Aktivitý býlý pr izpů soběný s ohlěděm na ČOVID-19 . 

V soůvislosti s opatr ění mi ČOVID19 v ra mci projěktů SMART II Ú K pomocí  viděohovorů 

v programů TEAMS výr ěs il pravidělna  sětka va ní  cělě ho tý mů a ůz s í ho tý mů SMART II Ú K, vc ětně  

r ěs ění  pr ijatělnosti projěktů . 

Zajis ťoval c innost Informac ní ho sěrvisů pro podnikatělě, kdý sě pravidělně  sětka val 

(v soůvislosti s ČOVID-19 nahradil sětka ní  ěmailý) sě sůbjěktý podí lějí cí mi sě na rozvoji 

prů mýslů a podnika ní  v Ú K (HSR-Ú K, KHK-Ú K, ČzěchInvěst, RRA Ú K, Svaz prů mýslů a dopravý, 

Svaz chěmickě ho prů mýslů, Ú P, Inovac ní  cěntrům Ú K, ÚJEP a dals í mi). 
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Zajis ťoval spra vů, vkla da ní  dat a aktůalizacě informací  na wěbově  stra nký  

„Zaz ij změ nů – Ú stěcký  kraj jinak” http://zazijzměnů.cz/, a to vc ětně  informací  vztahůjí cí ch sě 

k omězění m výplý vají cí m z rěakcě vla dý Č R na panděmii koronavirů SARS ČoV -2, rěsp. hrozěb 

oněmocně ní  ČOVID-19. V ra mci wěbů býla takě  poda na informacě o financ ní  podpor ě Ú stěckě ho 

krajě podnikatělů m - dotac ní m programů "Program pro zmí ně ní  dopadů koronavirů pro OSVČ ". 

Podal z a dost a administroval dals í  kroký spojěně  s z a dostí  a ůzavr ění m smloůvý v soůvislosti 

s poskýtnůtí m financ ní ho darů v ra mci Da rcovskě ho programů Č EPS, a. s. za ů c ělěm: „Podpora 

krajě v boji s ČOVID-19“ a „Podpora krajě v boji s ČOVID-19 – s kolství “. 

Zajis ťoval spra vů Rěgiona lní ho podpů rně ho fondů a Fondů Ú stěckě ho krajě v ra mci opatr ění  

ČOVID-19. 

 

http://zazijzmenu.cz/
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18. Odbor s kolství , mla děz ě a tě lový chový 

Ní z ě ůvěděně  c innosti soůvisějí  zějmě na s výda ní m mimor a dně ho opatr ění  Ministěrstva 

zdravotnictví  zě dně 10. br ězna 2020, ktěrý m sě 

Zakazuje s účinností ode dne 11. března 2020:  

o osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve 

školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů;  

o osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb.,  

o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění 

pozdějších předpisů.  

A dals í ch soůvisějí cí ch ůsněsění  a mimor a dný ch opatr ění . 

 

• Zajis tě ní  zvěr ějn ova ní  rělěvantní ch informací  z Ministěrstva s kolství  mla děz ě a tě lový chový 

(da lě jěn „MS MT“) (od 11. 3 soůhrnně  a pr ěhlědně  nějc astě js í  dotazý k aktůa lní m opatr ění m 

kě koronavirů – prů bě z ně  aktůalizova ný / 13. 3 -Informacě k za pisů m) i ostatní ch, vě vztahů 

kě s kolství  a vzdě la va ní , na wěbový ch stra nka ch krajě a poskýtova ní  individůa lní ch 

konzůltací  prostr ědnictví m ě-mailů a tělěfonní ch rozhovorů . 

• Komůnikacě s obcěmi v soůvislosti s ůsněsění m Vla dý Č R zě dně 15. br ězna 2020 c . 219, 

ktěrý m býlo hějtmanů m krajů  nar í zěno ůrc it s kolů něbo s kolskě  zar í zění  k výkona va ní  

nězbýtně  pě c ě o dě ti, jějichz  za konní  za stůpci výkona vají  výbraně  profěsě.  

• Vý bě r 29 s kol a s kolský ch zar í zění  (da lě jěn „výbraně  s kolý“) k výkona va ní  nězbýtně  pě c ě  

o dě ti, jějichz  za konní  za stůpci výkona vají  výbraně  profěsě. 

• Distribůcě osobní ch ochranný ch prostr ědků  výbraný m s kola m. 

• Koordinacě vý robý a distribůcě osobní ch ochranný ch prostr ědků  (těxtilní  roůs ký vc ětně  

„nanofiltrů “) na výbraný ch str ědní ch s kola ch Ú stěckě ho krajě, dlě pokýnů  krizově ho s ta bů. 

• Komůnikacě a koordinacě s kol ohlědně  tisků na 3D tiska rna ch – podavac ě na tkaloůný pro 

roůs ký. 

• Distribůcě osobní ch ochranný ch prostr ědků  dě tský m domovů m a vý chovný m ů stavů m na 

ů zěmí  Ú stěckě ho krajě.  
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• Komůnikacě sě s kolami sě socia lní mi oborý vzdě la ní  v soůvislosti ůsněsění m Vla dý Č R zě 

dně 13. br ězna 2020 c . 207 o zajis tě ní  poskýtova ní  pě c ě v zar í zění ch socia lní ch slůz ěb po 

dobů trva ní  noůzově ho stavů. 

• Komůnikacě sě s kolami sě zdravotní mi oborý vzdě la ní  v soůvislosti ůsněsění m Vla dý Č R zě 

dně 15. br ězna 2020 c . 220 k zajis tě ní  poskýtova ní  zdravotní ch slůz ěb poskýtovatěli 

zdravotní ch slůz ěb a k zajis tě ní  c innosti orga nů  ochraný věr ějně ho zdraví  po dobů trva ní  

noůzově ho stavů. 

• Vě spolůpra ci s ÚJEP zajis tě ní  doůc ova ní  dě tí  v dě tský ch domověch, zě straný stůděntů  PF 

ÚJEP. 

• Zajis tě ní  wěbina r ů  k problěmaticě výůz í va ní  onlině prostr ědků  da lkově  vý ůký pro ůc itělě 

v Ú stěckě m kraji.  

• Podpora vý ůký na da lků – pr ěda ní  informací  a nabí děk prostr ědnictví m wěbů i ě-mailů.  

• 23.4. - sbě r dat pro Krizový  s ta b ohlědně  potr ěbý OOP pro p. o. po rozvolně ní  mimor a dný ch 

opatr ění . 

• Komůnikacě a koordinacě sě vs ěmi p. o. po rozvolně ní  mimor a dný ch opatr ění  

prostr ědnictví m wěbů i ě-mailů (20. 4 - Úvoln ova ní  opatr ění  v oblasti s kolství  - mimor a dně  

opatr ění  MZ - Harmonogram ůvoln ova ní  opatr ění  v oblasti s kolství  / 27. 4 - Výhla s ka o 

hodnocění  vý slědků  vzdě la va ní  z a ků  vě drůhě m pololětí  s kolní ho roků 2019_2020 / 

aktůalizova no / 29. 4 - Za kon o zvla s tní ch pravidlěch pro pr ijí ma ní  k ně ktěrý m drůhů m 

vzdě la va ní  a k jějich ůkonc ova ní  vě s kolní m rocě 2019_2020 30. 4 - Soůbor hýgiěnický ch 

pokýnů  pro s kolý a s kolska  zar í zění  do koncě s kolní ho roků 2019/2020 / 6. 5 -  Zvěr ějně ní  

těrmí nů  matůrit a pr ijí mací ch zkoůs ěk / 15. 5. - Mimor a dně  opatr ění  omězění  provozů s kol 

a s kolský ch zar í zění  od-18.-5. – do 25. 5. 2020). 

• Kvě těn 2020 - sbě r informací  ohlědně  zajis tě ní  s kol a s kolský ch zar í zění  Ú stěckě ho krajě po 

ůkonc ění  noůzově ho stavů. 

 

 

 

https://www.kr-ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1744071
https://www.kr-ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1744071
http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi
https://www.kr-ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1744471
https://www.kr-ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1744471
https://www.kr-ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1744470
https://www.kr-ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1744470
http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss
http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss
https://www.kr-ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1745407
https://www.kr-ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1745407
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19. Odbor zdravotnictví  

Vedoucí odboru ZD c lěněm Bězpěc nostní  radý Ú stěckě ho krajě, Krizově ho s ta bů Ú stěckě ho 

krajě a c lěněm pracovní ch skůpin KS  r ěs í cí ch problěmatiků ěpiděmiě ČOVID-19. 

Zaměstnanci odboru sě podí lěli na slůz ba ch infolinký Ú K, skladů OOP a vý dějní ho mí sta. 

19.1 PŘED NOUZOVÝM STAVEM (BŘEZEN 2020) 

• pr í prava databa zě poskýtovatělů  zdravotní ch slůz ěb (PZS) z vnitr ní ch matěria lů  a spisů  

odborů ZD pro potr ěbý rozěsí la ní  ochranný ch prostr ědků  (OOP), aktůalizacě dat podlě 

rěgistrů  Ú stavů zdravotnický ch informací  a statistiký Č R (da lě jěn „Ú ZIS“), obvola va ní  

poskýtovatělů  (lě kar ů ) a zjis ťova ní  pěrsona lní  obsazěnosti atp. 

• komůnikacě a koordinacě „pr í prav“ mězi ZZS Ú K, KHS Ú K a poskýtovatěli zdravotní ch slůz ěb 

• pr í pravý na na kůpý a distribůci/rědistribůci OOP 

• 12. 3. 2020 – zaha jění  sbě rů poz adavků  na doda vký a distribůci rěspira torů  (FFP2 a FFP3) - 

Poskýtovatělě  slůz ěb (zdravotní ch i socia lní ch) poz adavký výpln ovali prostr ědnictví m 

intěraktivní ho wěbově ho formůla r ě: https://sběrdat.kr-ůstěcký.cz/covid19-pozadavký, 

ktěrý  býl pr ipravěn vě spolůpra ci odborů  INF, ZD a SV 

19.2 NOUZOVÝ STAV (BŘEZEN – DUBEN – KVĚTEN 2020) 

• Příkazy k výkonu pracovní povinnosti žáků a studentů 

o ůsněsění vládý č. 220 zě dně 15. 3. 2020 a č. 404 zě dně 9. 4. 2020, k zajištění poskýtování 

zdravotních slůžěb poskýtovatěli zdravotních slůžěb ůvěděných v přílozě Úsněsění  

a k zajištění činnosti orgánů ochraný věřějného zdraví po dobů trvání noůzového stavu 

o v působnosti odborů ZD býlo výdáno a dorůčěno 93 příkazů k výkonů pracovní 

povinnosti žáků a stůděntů, ktěří stůdovali stůdijní program něbo obor vzdělání dlě 

bodů 1, ktěré požadovalý k výkonů pracovní povinnosti konkrétní osobý ůvěděné  

v bodu 4.  

o 30. 03. 2020 – 7 stůděntů / 01. 04. 2020 – 6 stůděntů / 06. 04. 2020 – 21 stůděntů /  

14. 04. 2020 – 24 stůděntů / 15. 04. 2020 – 15 stůděntů / 21. 04. 2020 – 20 stůděntů 

o tělěfonické kontaktování poskýtovatělů zdravotních slůžěb (dálě jěn „PZS“), stůděntů, 

pěrsonalistů PZS, vědění škol a ůnivěrzit 
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o výdávání příkazů, oděsílání PZS, ůkončování příkazů a oděsílání jědnotlivým stůděntům 

o výdávání Potvrzění o výkonání pracovní povinnosti kě každémů příkazů, zpracování 

podkladů pro výúčtování 

o podání žádosti o dotace na MZD o pěněžní náhradý spojěné s výkoněm pracovní 

povinnosti stůděntů a žáků 

• Vnější komunikace problematiky COVID a distribuce OOP 

o odborná a organizační pomoc a výřizování dotazů infolinký ÚK (+420 475 657 600) – 

v soůčasné době linka přěpojěna na odbor ZD a SV 

o odborná a organizační pomoc a výřizování dotazů infomailů  oop@kr-ustecky.cz  

o v době „nástůpů“ krizě stínování infolinký pro poskýtovatělě zdravotních slůžěb 

(děsítký až stovký volání děnně na sěkrětariát odborů) jak od poskýtovatělů 

zdravotních slůžěb, tak od občanů 

o komunikace s poskýtovatěli zdravotních slůžěb vě vztahů k provozním podmínkám  

a zajištění OOP 

o výřizování podnětů k distribůci OOP (cca 500 ěmailů) 

o řízění a zvěřějňování informací na podwěbů COVID-19 (oblast Zdravotnictví) 

 doporůčění a pokýný MZD, informace k distribuci OOP  

• Plnění zvláštních úkolů s řešením situace COVID-19 

o výjězdové týmý (sanitý) na těstování ČOVID-19 – koordinacě mězi ZZS ÚK, KHS ÚK 

a KZ, a.s. 

o koordinacě vzniků odběrových stanů na těstování ČOVID 19 ů němocnic 

 1. fázě – němocnicě Krajské zdravotní, a.s. 

 2. fázě – němocnicě Žatěc, Litoměřicě a Růmbůrk 

o administracě a sjědnání podmíněk smloůvý o zajištění těrénních odběrů pro těstování 

COVID-19 ůzavřěné podlě ůstanovění § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníků, vě znění pozdějších přědpisů (dálě jěn „občanský zákoník“) vě spojění  

s ůstanověním § 14 zákoněm č. 240/2000 Sb., o krizovém řízění a o změně něktěrých 

zákonů (krizový zákon), vě znění pozdějších přědpisů (smloůva v evidenci KH) 

o ůstavění krajského koordinátora intěnzivní péčě (člěna Klinická skůpina ČOVID-19) - 

MÚDr. Josěf Škola – komůnikacě a řěšění koordinačních úkolů, mězi všěmi němocnicěmi 

akůtní péčě na úzěmí krajě 

o zřízění přístůpů do aplikacě Čěntrálního řídícího týmů ČOVID-19  

mailto:oop@kr-ustecky.cz


 

Stra nka 102 

19.3 DISTRIBUCE A REDISTRIBUCE OOP 

• v oběcně  rovině  ohlědně  distribůcě OOP odkazůjěmě na kapitolů 3, kdě jě zachýcěn věs kěrý  

postůp v tě to problěmaticě 

• tvorba a ůdrz ova ní  aktůa lnosti databa zě poskýtovatělů  zdravotní ch slůz ěb 

o nějprvě býla výůžita data intěraktivního wěbového formůlářě, ktěrá býla zčásti 

porovnávána sě spisovoů dokůměntací ÚK 

o tento sběr dat se ukázal později (cca po týdnu) jako problematický, databáze nebyla díky 

často vícečetným záznamům dlouhodobě použitelná, navíc sběr dat neobsahoval jiné 

požadavky než respirátory, poskytovatelé často nevyplňovali údaje správně 

o býlý výůžitý zdrojě ÚZIS (rěgistr poskýtovatělů zdravotních slůžěb, rěgistr míst 

poskýtování zdravotních slůžěb a informacě o počtů zaměstnanců – databázě býlý 

porovnáváný, filtrováný a výtvořěn datový základ pro distribůci 

o databázě býla ůpravěna podlě požadavků MZD na sěktorý, rěsp. dlě kaskádý priorit  

a výtvořěny tzv. kapacitní koěficiěntý podlě počtů nositělů výkonů pro spravědlivější 

redistribuci OOP ů ambůlantních poskýtovatělů, ů lůžkových poskýtovatělů podlě počtů 

lůžěk (viz příloha) 

o databázě býla téměř děnně aktůalizována (požadavký poskýtovatělů, opravý chýb atp.) 

o kě konci distribůcě obsahovala 1.942 řádků (sůbjěktů, již býl distribůováný OOP) z toto 

1910 ambůlantních poskýtovatělů a 31 lůžkových poskýtovatělů zdravotních slůžěb  

(+ ZZS ÚK) 

• vlastní  distribůcě OOP 

o odbor přěrozděloval OOP v souladu s pokyny MZD mezi náslědůjící poskýtovatělě 

zdravotních slůžěb – zůbní lékařě, stomatologické laboratořě a děntální hýgiěnistý(ký), 

praktické lékařě pro děti a dorost, všěoběcné praktické lékařě, gýněkologý, rěhabilitační 

lékařě a fýziotěrapěůtý, diagnostické laboratořě, poskýtovatělě domácí péčě, ostatní 

ambůlantní spěcialistý, provozovatělě dopravní zdravotní slůžbý, lékárný a výdějný 

zdravotnických potřěb, lázěňská zařízění, němocnicě a další lůžková zařízění a také 

zdravotnickoů záchrannoů slůžbů 

o probíhala aktivní komůnikace s MZD a zástůpci sěgměntů v návaznosti na plnění 

pokýnů k přěrozdělování OOP 

o mězi zdravotnická zařízění odbor rozdělil něcělých 2,9 milionů ústěněk/roůšěk (z toho 

akůtním němocnicím 1,1 milionů, odborným léčěbným ústavům a hospicům 144 tis., 

LDN 173 tis. a ZZS téměř 140 tis. kůsů), cca 1,8 mil. růkavic (z toho akůtním němocnicím 
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téměř 525 tis., OLÚ a hospicům 43 tis., LDN 55 tis. a ZZS 88 tis. kůsů), dálě téměř 0,5 mil. 

rěspirátorů (z toho akůtním němocnicím 174 tis., OLÚ a hospicům 15 tis., LDN cca 19 tis. 

a ZZS 49 tis. kůsů), také rozdělil ochranné brýlě v počtů 51 tis. kůsů (z toho akůtním 

němocnicím cca 29 tis., OLÚ a hospicům 3 tis., LDN 4 tis. a ZZS 2,5 tis. kůsů) a cca 48 tis. 

ochranných oblěků (z toho akůtním němocnicím 31 tis., OLÚ a hospicům 1,5 tis., LDN 2,5 

tis. a ZZS přěs 7 tis. kůsů).  

o dálě býlo zdravotnickým zařízěním poskýtnůto téměř 46 tis. návlěků na obův (z toho 

akůtním němocnicím cca 34 tis., OLÚ a hospicům 2,6 tis., LDN 4,5 tis. a ZZS přěs 4 tis. 

kůsů), cca 12,5 tis. ochranných štítů (z toho akůtním němocnicím 9 tis., OLÚ a hospicům 

700 ks, LDN téměř 900 ks a ZZS přěs 700 kůsů) a něcělých 39 tis. RAPIDtěstů (z toho 

akůtním němocnicím téměř 13 tis., a přěs 2 tis. kůsů OLÚ a hospicům a stějně tak 

provozovatělům LDN).  

o v něposlědní řadě odbor distribůoval mězi poskýtovatělě zdravotních slůžěb téměř 30 

tis. litrů děsinfěkcě (z toho akůtním němocnicím něcělých 12 tis., OLÚ a hospicům cca 

2,5 tis., LDN přěs 2 tis. a ZZS cca 1 600 litrů), kraj také němocnicím akůtní péčě přědal 

11 200 kůsů odběrových sad a 200 kůsů ochranných plášťů.  

• s kaz dý m za vozěm OOP sě rozhodovalo o distribůci podlě kaska dý priorit a tak, abý dě lění  

OOP býlo smýslůplně  (abý němůsělý bý t dě lěný krabicě a ůcělěna  balění ) 

• nějvýs s í  poc ět protokolů  k jědnomů distribůovaně mů za vozě býl 1956 protokolů  (r a dků  

sěznamů) 

• distribůcě probí hala pr ěs cěntra lní  sklad a jědnotliva  vý dějní  mí sta v kraji 

• kaz da  distribůcě býla transparěntně  ůvěr ějně na na wěbů ČOVID-19 

19.4 PO NOUZOVÉM STAVU (KVĚTEN 2020) 

• dokonc ova ní  administrativý pracovní ch pr í kazů  

• dokonc ova ní  administrativý distribůcě OOP 

• r ěs ění  výpor a da ní  rědistribůcě OOP s MZD  

 

I přes stávající příznivé prognózy a postupné uvolňování situace nákaza koronavirem 

z populace nevymizela, nadále dochází k šíření v ohniscích lokálního rozsahu. Odbor 

zdravotnictví nepřestal aktualizovat data o kapacitě jednotlivých poskytovatelů 

zdravotních služeb. Bude nutné vyhodnotit klady i zápory organizace epidemiologických 
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opatření, postupů a dalších nezbytných úkonů tak, aby v případě propuknutí další vlny 

koronavirové epidemie či jiné epidemie fungoval systém krizových opatření a včasného 

varování ve zdravotnictví bez větších problému i v budoucnu. 

 

Tabulka 10: Kapacitní koeficienty 

OZNAČENÍ OBORY POČET % 

  764   

1.1_STOMa Stomatologiě (lě kar i) 556 72,8% 

1.1_STOMd Stomatologiě (Děnta lní  hýgiěna+laborator ě) 208 27,2% 

    582   

1.2_PLDD Praktický  lě kar  pro dě ti a dorost 166 28,5% 

1.2_VPL Vs ěoběcný  praktický  lě kar  416 71,5% 

    725   

1.3_GYN Gýněkologiě 140 19,3% 

1.4_REHA Rěhabilitacě (fýziotěrapiě) 286 39,4% 

1.5_DIAG Diagnostika (laborator ě) 87 12,0% 

1.6_DOMP Doma cí  pě c ě 212 29,2% 

    837   

1.7_AS Ambůlantní  spěcialistě  696 83,2% 

1.7_AS_Hě AS – Hěmodialý zý 46 5,5% 

1.7_AS_Opt AS – Oc ní  optika 68 8,1% 

1.7_AS_Ost AS – ostatní  (logopědiě, psýchologiě) 27 3,2% 

    44   

5.0_DZS Dopravní  zdravotní  slůz ba 44 100,0% 

    443   

7.0_LEK Lě ka rný 425 95,9% 

7.0_LEKv Vý dějný zdravotnický ch potr ěb 18 4,1% 
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OZNAČENÍ OBORY POČET % 

  6 256  

  4 288 69% 

2.1_NEMa Krajska  zdravotní , a.s. – Masarýkova němocnicě v Ú stí  n.L. 1 046 24,4% 

2.1_NEMa Krajska  zdravotní , a.s. – němocnicě Dě c í n 308 7,2% 

2.1_NEMa Krajska  zdravotní , a.s. – němocnicě Čhomůtov 458 10,7% 

2.1_NEMa Krajska  zdravotní , a.s. – němocnicě Most 620 14,5% 

2.1_NEMa Krajska  zdravotní , a.s. – němocnicě Těplicě 478 11,1% 

2.1_NEMa Lůz icka  němocnicě a poliklinika, a.s. 118 2,8% 

2.1_NEMa Němocnicě Kadan  s.r.o. 230 5,4% 

2.1_NEMa Němocnicě Litomě r icě, a.s. 555 12,9% 

2.1_NEMa Němocnicě Z atěc, o.p.s. 188 4,4% 

2.1_NEMa Podr ipska  němocnicě s poliklinikoů Roůdnicě n. L., s.r.o. 164 3,8% 

2.1_NEMa VITA, s.r.o. 123 2,9% 

    870 14% 

2.2_OLÚ  Dě tska  psýchiatricka  němocnicě Loůný, p.o. 50 5,7% 

2.2_OLÚ  Hospic sv. S tě pa na, z.s. 30 3,4% 

2.2_OLÚ  HOSPIČ v MOSTE , o.p.s. 15 1,7% 

2.2_OLÚ  Psýchiatricka  lě c ěbna Pětrohrad, pr í spě vkova  organizacě 150 17,2% 

2.2_OLÚ  Psýchiatricka  němocnicě Horní  Běr kovicě, p.o. 500 57,5% 

2.2_OLÚ  Kojěněckě  ů stavý Ú stěckě ho krajě, pr í spě vkova  organizacě 95 10,9% 

2.2_OLÚ  SENIOR ČZ, s.r.o. 30 3,4% 

    848 14% 

2.3_LDN Hornicka  němocnicě s poliklinikoů spol. s r.o. 86 10,1% 

2.3_LDN Krajska  zdravotní , a.s. - Masarýkova němocnicě v Ú stí  nad Laběm, o.z. 125 14,7% 

2.3_LDN Krajska  zdravotní , a.s. - Němocnicě Most, o.z. 113 13,3% 

2.3_LDN Krůs nohorska  poliklinika s.r.o. 50 5,9% 

2.3_LDN MEDIČINA, spol. s r.o. 82 9,7% 

2.3_LDN Němocnicě Loůný a.s. 90 10,6% 

2.3_LDN Němocnicě na slědně  pě c ě VIA, s.r.o. 120 14,2% 

2.3_LDN Němocnicě Varnsdorf, pr í spě vkova  organizacě 115 13,6% 

2.3_LDN NEÚROLOGIE, s.r.o. 21 2,5% 

2.3_LDN REMED Mězibor í  s.r.o. 46 5,4% 

    250 4% 

6.0_ZZS Zdravotnicka  za chranna  slůz ba Ú stěckě ho krajě, p.o. 250 100,0% 
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20. Odbor z ivotní ho prostr ědí  a zěmě dě lství  

Konkrě tní  aktivitý v soůvislosti s ČOVID-19 probí halý paralělně  s postůpůjí cí m s í r ění m 

oněmocně ní  a lzě jě shrnoůt do na slědůjí cí ch bodů : 

1. Ochrana ovzduší 

• komůnikacě s Ministěrstvěm z ivotní ho prostr ědí  Č R (da lě jěn „MZ P“) a s provozovatěli 

zdrojů  zněc is ťova ní  ovzdůs í  ohlědně  prodloůz ění  lhů tý pro poda ní  poplatkově ho pr izna ní  

podlě za kona o ochraně  ovzdůs í  za rok 2019 v pr í mě  soůvislosti s ěpiděmiologickoů sitůací  

– od 03 do soůc asnosti 

• výda ní  věr ějně  výhla s ký - rozhodnůtí  o prodloůz ění  lhů tý pro poda ní  r a dně ho poplatkově ho 

pr izna ní  podlě za kona o ochraně  ovzdůs í  za rok 2019 v pr í mě  soůvislosti s ěpiděmiologickoů 

sitůací  – viz tabůlka c . 1 

2. Posuzování vlivů na životní prostředí: 

• r ěs ění  sitůacě ohlědně  za kazů shromaz ďova ní  osob v soůvislosti s vý koněm spra vní  c innosti 

oddě lění  (kona ní  věr ějný ch projědna ní , spolěc ný ch jědna ní  apod.) – od 03 do soůc asnosti 

• komůnikacě s MZ P a výz a da ní  mětodickě ho vědění  od MZ P ohlědně  postůpů v oblasti 

shromaz ďova ní  osob z dů vodů aktůa lní ho vědění  ně kolika r í zění , ů nichz  vývsta va  nůtnost 

věr ějně ho projědna ní  – viz tabůlka c . 1 

• komůnikacě s odborěm LP ohlědně  r ěs ění  vztahů stanoviska Ministěrstvo vnitra, ktěrě  

výdalo dně 19. br ězna 2020 stanovisko k posůzova ní  bě hů lhů t v oblasti věr ějně  spra vý  

v době  trva ní  noůzově ho stavů v soůvislosti s probí hají cí mi procěsý EIA – – viz tabůlka c . 1 

3. Integrovaná prevence: 

• zjis ťova ní  informací  ohlědně  zajis tě ní  cěrtifika tů pro děsinfěkci, ktěroů výra bí  podniký na 

ů zěmí  Ú stěckě ho krajě (napr . spolěc nost Spolchěmiě) takě  pro potr ěbý Ú stěckě ho krajě – viz 

tabůlka c . 1 

• zjis ťova ní  dals í ch na lěz itostí  ohlědně  pr í padně  nůtnosti změ ný intěgrovaně ho povolění  

tě chto zar í zění  v soůvislosti s vý roboů děsinfěkcě – zějmě na pr ělom 03/04 

• ůrgěntní  změ na IP spolěc nosti Čělio a.s., způ soběna  vý padkěm pracovní ch sil (z dů vodů 

zamě stna va ní  vě zn ů ), způ soběna  ěpiděmiologickoů sitůací  a v tě to soůvislosti r ěs ění  mí sta 

výtvor ění  a podmí něk ůz í va ní  doc asný ch děponií  plastový ch odpadů  (zě z lůtý ch popělnic)  

z dů vodů ůmoz ně ní  plýnůlě ho odbě rů tě chto odpadů  zějmě na z agloměracě Mostěcko – 

Litví novsko – v prů bě hů 03/04 



 

Stra nka 107 

• komůnikacě sě spolěc ností  Únipětrol ohlědně  za sadní ch ů drz bový ch prací ch, na nichz  sě 

podí lí  mnoz ství  zahranic ní ch odborní ků  a posůnůtí  komůnikacě mězi Krizový m r í zění m vě 

spolěc nosti Únipětrol a Krizový m r í zění m KÚ Ú K – zac a těk 04 

4. Pohřebnictví:  

• komůnikacě s Ing. Čí choů (rěgiona lní  za stůpcě SP v Č R pro Ú stěcký  kraj) ohlědně  

rědistribůcě ochranný ch pomů cěk pohr ěbní m slůz ba m na ů zěmí  Ú stěckě ho krajě, zajis tě ní  

spojění  s Krizový m r í zění m KÚÚK – zějmě na 03/04 

• komůnikacě s Mgr. Kotrlý m (MMR, pohr ěbnictví ) ohlědně  rědistribůcě ochranný ch pomů cěk 

pohr ěbní m slůz ba m na ů zěmí  Ú stěckě ho krajě a doloz ění  sěznamů pomů cěk 

rědistribůovaný m pohr ěbní m slůz ba m na ů zěmí  Ú K – zějmě na 03/04 

• rozsa hla  komůnikacě s oběcní mi ů r adý z dů vodů nůtnosti aktůalizacě r a dů věr ějný ch 

pohr ěbis ť (nůtný ch k 08/2020) z dů vodů němoz nosti ů c asti na osobní m jědna ní  s obcěmi 

zě svazků SONO z dů vodů ěpiděmiologickě  sitůacě – od 03 do soůc asnosti 

5. Komise pro ŽP 

• ztí z ěně  jědna ní  ohlědně  rěalizacě Komisí  pro Z P, ktěrě  jsoů od zac a tků omězění  volně ho 

pohýbů osob kona ný poůzě korěsponděnc ně  (cělkěm 6 zasěda ní ), pr í prava matěria lů  vs ěch 

za pisů  hlasova ní  z korěsponděnc ní ch komisí  pro r a dně  zaněsění  do za pisů v ra mci první  

r a dně  komisě (25. 5. ) – po cěloů dobů trva ní  opatr ění  

• pr ěrozdě lění , balění  a distribůcě roůs ěk c lěnů m KZ P – viz tabůlka c . 1 

6. Komise zemědělská 

• pr í prava mimor a dný ch matěria lů  (zrůs ění  dotací  pr ěd projědna ní m v orga něch krajě) do 

orga nů  krajě v soůvislosti s opatr ění m ČOVID - 19 a sní z ění m pr í jmů FP do rozpoc tů krajě. 

7. Oddělení zemědělství 

• pr í prava mimor a dný ch matěria lů  (zrůs ění  dotací  pr ěd projědna ní m v orga něch krajě) do 

orga nů  krajě v soůvislosti s opatr ění m ČOVID - 19 a sní z ění m pr í jmů FP do rozpoc tů krajě. 

• administracě poskýtova ní  pr í spě vků  dlě nar í zění  vla dý c . 30/2014 Sb., o stanovění  

za vazný ch praviděl poskýtova ní  financ ní ch pr í spě vků  na hospodar ění  v lěsí ch. Zrýchlěný  

procěs výr izova ní  z a dostí  z dů vodů ků rovcově  kalamitý a ČOVID - 19 (kladně  hodnocění  Ú K 

od MZE, rěsp. pr í mo pana ministra na viděokonfěrěnci). 

• Komůnikacě s Krajskoů agra rní  komoroů Ú K,  Sta tní  větěrina rní  spra voů na za kladě  

instrůkcí  od Ministěrstva zěmě dě lství  Č R. 
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21. Ú tvar intěrní ho aůditů 

• AÚD sě podí lěl na pr í pravě  „Programů na zmí rně ní  dopadů koronavirů pro OSVČ “, od tvorbý 

do fina lní  věrzě, ktěrý  administroval odbor SPRP. Da lě konzůltoval praktickě  problě mý  

s implěměntací  z a dostí  a r ěs ění  problě mů  spojěný ch s informacěmi pro z adatělě. 

• Vědoůcí  AÚD sě ně kolikra t zů c astnila zasěda ní  sta lě  pracovní  skůpiný krizově ho s ta bů. 

• V ra mci pr í jmů a distribůcě ochranný ch prostr ědků  Ú stěcký m krajěm poskýtl AÚD 

konzůltacě soůvisějí cí  s pra vní m a ů c ětní m r ěs ění m sitůacě. 

• Rěfěrěnti AÚD aktivně  výpoma hali vě skladů ochranný ch prostr ědků  pr i jějich rozdě lova ní  

a distribůci organizací m. 

21.1 Činnosti v oblasti kyberbezpečnosti 

Vě spolůpra ci s vědoůcí m odborů INF docha zělo k  vý mě ně  informací  o stavů zabězpěc ění  

informac ní ch a komůnikac ní ch těchnologií  ů r adů a jějich pr ipojění  na da lků s ohlěděm na 

zvý s ěnoů moz nost napadění  sí tí  ů toký „z věnků“. Za rověn  býlý pr ěda va ný informacě  

o stanoviscí ch dozorový ch orga nů  (Na rodní  ů r ad pro kýběrnětickoů a informac ní  bězpěc nost-

NÚ KIB). 

21.2 Činnosti v oblasti GDPR 

Pro zamě stnancě jsoů na intranětový ch stra nka ch ů r adů ůmí stě na stanoviska a doporůc ění  

Ú r adů na ochranů osobní ch ů dajů , jak zacha zět s osobní mi ů daji v rů zný ch sitůací ch (napr . 

doporůc ění  pr i pra ci z domů i s odkazěm na stra nký NÚ KIB, mě r ění  těplotý zamě stnanců …). 
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22. Sěznam zkratěk 

AKČ R Asociacě krajů  Č ěskě  rěpůbliký 

AÚD ů tvar intěrní ho aůditů 

Č NB Č ěska  na rodní  banka 

Č R Č ěska  rěpůblika 

DS odbor dopravý a silnic ní ho hospoda r ství  

EK odbor ěkonomický  

FFP1 oznac ění  skůpiný rěspira torů  

FFP2 oznac ění  skůpiný rěspira torů  

FFP3 oznac ění  skůpiný rěspira torů  

HSR Ú K Hospoda r ska  a socia lní  rada Ú stěckě ho krajě 

HÚ K hějtman Ú stěckě ho krajě 

IDS Intěgrovaný  dopravní  sýstě m 

INF odbor informatiký a organizac ní ch vě cí  

INV odbor invěstic ní  

IZS Intěgrovaný  za chranný  sýstě m 

KH odbor kancěla r  hějtmana  

KHK Ú K Krajska  hospoda r ska  komora Ú stěckě ho krajě 

KHS Ú K Krajska  hýgiěnicka  stanicě Ú stěckě ho krajě 

KON odbor kontrolý 

KP odbor kůltůrý a pama tkově  pě c ě 

KR odbor kancěla r  r ěditělě 

KR  PČ R Ú K Policiě Č R - Krajskě  r ěditělství  Ú stěckě ho krajě 

KS  Ú K Krizový  s ta b Ú stěckě ho krajě 

KÚ Ú K Krajský  ů r ad Ú stěckě ho krajě 

KZ Krajska  zdravotní  a.s. 

KZS Ú K Hasic ský  za chranný  sbor Ú K 

LDN lě c ěbna dloůhodobě  němocný ch 

LP odbor lěgislativně -pra vní  

MAJ odbor majětkový  

MHD Mě stska  hromadna  doprava 

MNÚL Masarýkova němocnicě v Ú stí  nad Laběm 

MPSV Ministěrstvo pra cě a socia lní ch vě cí  Č R 

MS MT Ministěrstvo s kolství  mla děz ě a tě lový chový 

MVČ R Ministěrstvo vnitra Č R 

MZD Ministěrstvo zdravotnictví  Č R 
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MZ P Ministěrstvo z ivotní ho prostr ědí  Č R 

NP nadzěmní  podlaz í  

NRZP Na rodní  rada osob sě zdravotní m postiz ění m Č R 

OČ R os ětr ova ní  c lěna rodiný 

OLÚ  ochranně  lě c ění  ů stavní  

OOP osobní  ochranně  prostr ědký 

ORP oběc s rozs í r ěnoů pů sobností  

OSPOD Orga n socia lně  pra vní  ochraný dě tí  

OSVČ  osoba samostatně  vý dě lěc ně  c inna  

PLD praktický  lě kar  pro dospě lě  

PLDD praktický  lě kar  pro dě ti a dorost 

PP podzěmní  podlaz í  

PZS poskýtovatěl zdravotní ch slůz ěb 

RR odbor rěgiona lní ho rozvojě 

RRA Ú K Rěgiona lní  rozvojova  agěntůra Ú stěckě ho krajě, a.s. 

RÚ K Rada Ú stěckě ho krajě 

SČ aKZ Ú  odbor spra vní ch c inností  a krajský  z ivnostěnský  ů r ad 

SMT odbor s kolství , mla děz ě a tě lový chový 

SPRP odbor stratěgiě, pr í pravý a rěalizacě projěktů  

SÚ S Spra va a ů drz bý silnic Ú K, p.o. 

SV odbor socia lní ch vě cí  

Ú K Ú stěcký  kraj 

Ú KS  Ú str ědní  krizový  s ta b 

ÚPS odbor ů zěmní ho pla nova ní  a stavěbní ho r a dů 

Ú ZIS Ú stav zdravotnický ch informací  a statistiký Č R 

VZMR věr ějna  zaka zka malě ho rozsahů 

ZD odbor zdravotnictví  

ZDVOP Zar í zění  pro dě ti výz adůjí cí  okamz itoů pomoc 

ZPZ odbor z ivotní ho prostr ědí  a zěmě dě lství  

ZZS Ú K Zdravotnicka  za chranna  slůz ba Ú stěckě ho krajě 
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