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Zápis z 16. jednání Krizového štábu Ústeckého kraje 

Název a adresa:  Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 

Telefon:                  475 657 118/113/175    E-mail:                              ks@kr-ustecky.cz    

Fax:                        475 212 946                Datová schránka:             t9zbsva               

Zpráva číslo (Čj.):  16 Počet listů/Počet příloh: 6/2 

Datum konání: 13. 1. 2021                             Místo konání: Krajský úřad Ústeckého kraje  

Zahájení zasedání: 09:00 hodin                   Ukončení zasedání: 09:50 hodin 

Přítomni: J. Schiller, V. Marschallová, L. Mejstříková, L. Trojna, M. Kucr, M. Volf,  

P. Lafková, R. Kovář, R. Laibl 

VK: P. Severa, S. Dostál, J. Škola, R. Vyskočil, L. Šimůnková, V. Křiček, R. Domorák, A. 
Chodacki, D. Vaculíková, I. Deyl, P. Sytař, S. Hejnová, J. Franěk 

 

Úkoly z předchozích jednání 

Úkol: Zmapování potřeby studentů v jednotlivých nemocnicích v rámci ÚK 
Provede: KKIP, OZD 
Termín: 13. 12. 2021 
SPLNĚNO 
 
Úkol: Spojit se s KŘP a HZS ÚK a zajistit součinnost v případě očkování ve Zdravotnickém 
Ústavu ÚL 
Provede: OZD 
Termín: 13. 1. 2021 
SPLNĚNO 
 
Úkol: Provést průzkum ve zdravotnických školách ohledně možnosti nasazení studentů 
Provede: OSMT 
Termín: 13. 1. 2021 
SPLNĚNO 
 

Marcel Kucr, tajemník Krizového štábu a Bezpečnostní rady Ústeckého kraje: 

 Zahájil jednání, omluvil p. hejtmana s tím, že má jednání a dorazí za pár minut. 

 Předal slovo p. primářovi 

 

Josef Škola, primář Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny MNÚL: 

 Prezentace: Graf – roste počet nakažených, kritický nedostatek lůžek na intenzivní 

péči. Včera pokles hospitalizovaných s COVIDem ze 440 na 417, nárůst počtu pacientů 

intenzivní péče na 95. Nejvyšší číslo v neděli 107. Mají 610 lůžek. Maximální počet 

intenzivní počet je 130. Rezerva, ale počty budou narůstat. Predikce – pacientů na 

intenzivní péči – R: 1,1. Prozatím žádné krizové scénáře. Osloveny zdravotnické školy 

– posílení nemocnic studenty. Praktické sestry – osloven UJEP – čekají na odpověď. 

Studenti lékařských fakult – zapojeno 15. Neexistuje databáze studentů, vedou si 

pouze jednotlivé fakulty – osloveny. Český červený kříž – dobrovolníci – osloveni 
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ohledně jejich kvalifikace – spíše sanitáři, jednoduchá administrativa, jednoduchá 

technická činnost apod. Aktuální stav dostupnosti poskytnutí intenzivní péče v ČR – 

bude přiloženo k zápisu. Cheb – víkend – do médií a do vládních klubů informace 

ohledně toho, že se o pacienty již nemá kdo starat. Zdravotnická zařízení dostali 

informaci, že se má řešit pouze na platformě krizového štábu. Informoval o stanovisku 

výboru České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLP JEP 

týkající se aktuálního stavu dostupnosti a poskytování intenzivní péče v rámci 

pandemie onemocnění COVID -19. Ojediněle si rodiny pacientů vynucují, aby pacienti 

dostali maximální péči, i když to pacientovi nepřinese nic dobrého – postupují s pravidly 

lékařské práce – stanovisko bude přiloženo k zápisu. 

 

Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje: 

 Omluva za pozdní příchod 

 

Petr Severa, vedoucí odboru zdravotnictví: 

 Poděkování odboru školství – poptávka SŠ, výzva pro fakultu zdr.studií 

 Pracovní povinnosti je možné ještě odsunout, dobré čekat na reálnou pomoc SŠ a 

UJEP 

 Krajská zdravotní – vakcinace – strategie, metodický pokyn – dnešním dnem by mělo 

být vydáno vládou – připomínky by měly být zapracovány. 

 Ministerstvo zdravotnictví zaslalo dodatek k výpůjčce ventilátorů – dob a vrácení 

ventilátorů ze zápůjčky se prodlouží o 3 měsíce - administrují 

  Je možní zadávat další požadavky na HFNO – budou řešit. 

 Děkuje za spolupráci 

 
Aleš Chodacki, generální ředitel KZ, a.s.: 
 

 Řeší vakcinaci zdravotníků – v 1. linii, dnes zahájí vakcinaci v 1. domově důchodců 

v ÚL – V Klidu. 

 Vytvořili mobilní tým – ode dneška k dispozici. Mobilní tým budou vytvářet i v Kadani 

 

Dana Vaculíková, hygienička KZ, a.s.: 

 Počet naočkovaných – 2267 lidí 

 Fáze A1 – zdravotníci, senioři +80, domovy důchodců – dobrá spolupráce 

 Síť vakcinačních centrem – 14 nemocnic ÚK - Žatec, Litoměřice, Kadaň, Roudnice, 

Duchcov, Bílina, Rumburk, Varnsdorf + KZ – výborná spolupráce se všemi. 

 Řeší se dodávky vakcín – prozatím bez zapojení praktických lékařů – manipulace 

s vakcínou je velice obtížná. Až budou k dispozici vakcíny bez této nutnosti složité 

manipulaci – budou očkovat i ostatní odborníci. 

 Nabídky lékařských služeb – velké podniky nabízení pomoc – závodní lékaři. Mnoho 

nabídek, budou využívat, jelikož 14 nemocnic nebude do budoucna zřejmě stačit, 

prozatím ok. Pro 1. fázi jsou připraveni. 

 Takřka všechny zaměstnance všech nemocnic mají již naočkované (bez rezervačních 

systémů) 
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A. Chodacki – nabídky pomoci ve velkém množství – nabízí většinou zdarma, dále děkují 

s D. Vaculíkovou všem z krizového štábu za pomoc a podporu 

 

J. Schiller – doufám, že vše bude postupovat bez problémů i nadále. 

 

Lenka Šimůnková, ředitelka Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje: 

 Info - ztratila se chřipka – nejen v ČR, v celé Evropě – pouze jednotky případů 

 Lehký pokles případů pozitivních 

 200 nových pozitivních zdravotníků 

 50 osob mimo zdravotnictví udává, že se mohlo nakazit ve zdravotnických zařízení – 

zpřísní se podmínky návštěv (nejen respirátor, ale i další OOP, výjimkou rodinní 

příslušníci). 

Marcel Kucr, tajemník Krizového štábu a Bezpečnostní rady Ústeckého kraje: 

 Úkoly: 

o mapování studentů v jednotlivých nemocnicích ÚK – splněno 

o Navázána spolupráce s IZS (policie, HZS) ohledně očkování – probíhá, řeší 

kolega Severa 

 D. Vaculíková zaslala přehled potřeb prvotních nákladů - děkuje 

 Obdrželi žádost od KŘ HZS – zda se mohou připojit k prvotním nákladům (150tis.)  

J. Schiller – prodiskutovali, ano 

 

 Proběhla distribuce OOP do DD v Lipové  

 Dodatky na ventilátory – hovořil kolega Severa 

 Ubytování AČR – mělo by být vyřešeno 

 Dezinfekce na ruce – zbývá 2 800 litrů – navrhuje přerozdělení – exspirace do konce 

března – zašle dnes všem e-mail 

 prim. Škola – stanovisko bude přílohou 

J. Schiller – ano, ať je dezinfekce využita přerozdělena 

 

Ilja Deyl, ředitel ZZS ÚK: 

 Pokračuje trend mírného nárůstů pozitivních zaměstnanců, doposud 17% - není 

dramatické 

 Neustále vyhlašují výběrová řízení na dodání OOP – situace na trhu není optimální, 

mnoho firem nemůže dodat 

 Počet výjezdů vzhledem ke covidové situaci – přechodný nárůst, nyní počty se vrací 

relativně do normálu 

 ZZS upřímně děkuje KZ – Mgr. Vaculíkové za proočkování zdravotníků ZZS 

 

Roman Vyskočil, ředitel HZS ÚK: 

 Nárůst nemocných HZS roste – 56 lidí – výkon služby je zachován 

 Poděkování za odsouhlasení seznamu věcí z první vlny 
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 Info - vybavení – poškození stanu v Rumburku – vítr, sníh – řeší. V Ústí již potřetí 

vyměňují přístroj na vytápění. 

 Děkuje za nabídku očkování 

 

Petr Sytař, náměstek ředitele krajského KŘP ÚK: 

 Omlouvá pana ředitele – souběžně běží videokonference s policejním prezidentem 

 Stav 107 pozitivních policistů, 61 v karanténě – zvládají. 

 660 policistů prošlo covidem 

 V případě potřeby jsou ochotni pomoci v očkovacích centrech 

 

Vítězslav Křiček, ředitel KVV ÚL: 

 727 pozitivních, 320 v karanténě. 1 pozitivní na krajském ředitelství – práce na HO. 

Došlo k protestování, ostatní jsou negativní. 

 Nasazení sil v ÚL – 70 vojáků z povolání v kraji, v pátek snížení vojáků v Mostě – na 

základě žádosti (6 na 4). 660 vojáků z povolání celkem nasazeno. 

 Odběrové týmy fungují dál. 

 

Luboš Trojna, vedoucí Odboru kancelář hejtmana: 

 Na KÚÚK 9 lidí pozitivních, 1 v karanténě  

 Daně pro studenty – sladí se s celou ČR a napraví 

 

Petra Lafková, vedoucí odboru sociálních věcí: 

 Děkuje za očkování v domovech pro seniory – již byl tlak od poskytovatelů 

 Do pátku budou mít počty – domovy pro osoby se zdrav. postižením 

 Monitorují v domovech v sociálních službách  - 190 pozitivních zaměstnanců v ÚK, 250 

klientů v ÚK 

 Zhoršená situace v soukromém zařízení ve Šluknovském výběžku – výpadek 

personální – řeší ve spolupráci s dobrovolnickým centrem 

 

Petr Severa, vedoucí odboru zdravotnictví: 

 Doplnění – očkování IZS – očkovat by se mělo začít příští týden (policie, hasiči) 

 Doplnění - informace – zvážení mobilního odběrového týmu z Žatce do Loun – 

neefektivní, požaduje možnost zrušení, 20 odběrů denně je velice málo. 

J. Schiller – ano, souhlasí se zrušením 

 

Roman Kovář, vedoucí Oddělení organizace školství, mládeže a sportu: 

 Pracovní pomoc žáků 3. ročníků středních zdrav. škol – přesun z praxí na toto období 

– např. sanitář, jsou schopni vykonávat. Zdravotní sestra – žáci nemohou vykonávat, 

nutno se obrátit na fakultu zdrav. studií / mediky. 

http://www.kr-ustecky.cz/oddeleni-organizace-skolstvi-mladeze-a-sportu/os-6416
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 Očkování – školy jsou ochotny se podílet – personální posílení – k diskuzi 

 Školy zavřeny, otevřeny jen MŠ + 1. a 2. ročníky ZŠ 

 DD – situace stabilizována. DD v Žatci – 17 lidí v karanténě a 4 zaměstnance – 

nicméně zvládají a nic nepotřebují. 

J. Schiller – dotaz na D. Vaculíkovou – je možná součinnost studentů během očkování? D. 

Vaculíková – již jednají, nezříká se pomoci, budou o tom jednat, prozatím nepotřebují. 

 

Stanislav Dostál, vedoucí odboru ekonomického: 

 Finanční situace se nemění 

 V pátek 8. 1. byla odeslána žádost na ministerstvo financí a ministerstvo vnitro v kopii 

ohledně 10 mil. (krizové situace) – prosí p. hejtmana, zda nemá nějakou informaci? 

 Zdanění studentů – podklady předány účetnímu a daňovému poradci – mají tedy čekat 

na vrácení z FÚ, nebo poslat studentům hned? 

J. Schiller – poslat hned z prostředků kraje a poté započítat. Ohledně 10 mil. informaci nemá, 

ale zjistí. 

 

Simona Hejnová, vedoucí odboru legislativně-právního: 

 Informuje o tom, že byl konzultován dodatek ke smlouvě o výpůjčce na ventilátory 

s MZ a připraven vzorový dodatek ke smlouvám s nemocnicemi. Oba druhy smluv 

bude podepisovat pan hejtman v rámci svěřených pravomocí. Dále byl připraven 

pracovní vzor rozhodnutí o pracovní povinnosti panem hejtmanem, který bude 

ponechán v záloze. 

 

Jindřich Franěk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství:  

 Dnes do RÚK na stůl s materiálem – souhlas ohledně omezení nočních spojů. Noční 

spoje jsou nevyužívány vzhledem k vládním omezením. 

 

Martin Volf, vedoucí odd. mediální komunikace: 

 Poděkování za spolupráci všem přítomným  

 Očkování – běží v médiích a odbavují dotazy novinářů 

 

Rostislav Domorák, ředitel Oblastní charity ÚL: 

 Vše běží 

 Dotace – např. na psychosomatickou pomoc – až se bude řešit, důležitá dotace. 

 Apel na školství, aby šly děti brzy do školy – pracují s nízkopříjmovými osobami, 

neúčastní se online výuky. 

 Hliňany – předáno, 1 problém – postele, stoly, ledničky – zájem neziskových 

organizací, že by si některé věci rády vzaly…. Nebo se bude vracet zpět zařízením? 

P. Lafková – nábytek vyřazený ze škol, tj. nevyužijí – byla by pro dát neziskovým organizacím. 
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J. Schiller – ano, dobře, vyřešte ve vlastní kompetenci, nemusí se již řešit na KŠ – jen stručné 

info, jak se vyřešilo. 

 

R. Kolář – dotaz: zda mohou být zařazeny do očkování prioritně i DD – personál? 

J. Schiller – musí se postupovat dle dodávek, ale bude snaha o zajištění, má zapsáno. 

 

Příští jednání Krizového štábu ÚK příští týden 20. 1. v 10h. 

 

Zapsala: Veronika Jarošová 

Dne: 13. 1. 2021 

Zasláno komu: 

 

Příjemce:              Členové Krizového štábu Ústeckého kraje. 

 

 Přílohy zápisu: 1 x prezentace, 1 x stanovisko 

 


