Zápis ze zasedání Krizového štábu Kraje Vysočina – COVID 19 č. 4/2021
konaného dne 28. 1. 2021
Přítomni:
1. Mgr. Vítězslav Schrek, MBA

(hejtman Kraje

Vysočina, předseda BRK)

2. Ing. Vladimír Novotný
Vysočina)

17. Ing. Radim Hošek

(úředník na úseku informování a
prezentace činnosti organizace ve vztahu k veřejnosti Oddělení
tiskového Krajského úřadu Kraje Vysočina)

18. Bc. Jaroslav Nulíček (úředník na úseku ekonomicko(náměstek hejtmana Kraje technické agendy pro programy EU a společných nákupů ve
zdravotnictví Odboru Zdravotnictví Krajského úřadu Kraje
Vysočina)

3. Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c.

(ředitel

Krajského úřadu Kraje Vysočina)

19. Mgr. Klára Jiráková

(koordinátorka IT projektů Kraje
Vysočina Odboru Informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina)

4. brig. gen. Mgr. Miloš Trojánek

(ředitel Krajského 20. MUDr.
ředitelství policie kraje Vysočina) - videokonferenčně
Jihlava)

5. Ing. Vladislava Filová

(ředitelka

Zdravotnické

záchranné služby Kraje Vysočina)

Lukáš Velev, MHA

(ředitel Nemocnice

21. Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA

6. plk. Mgr. Jiří Němec (ředitel Hasičského záchranného 22. Mgr. David Rezničenko, MHA
sboru Kraje Vysočina)

(ředitel Nemocnice

Havlíčkův Brod)

7. Ing. Soňa Měrtlová

(vedoucí Odboru zdravotnictví

Krajského úřadu Kraje Vysočina)

8. Ing. Jan Murárik

(ředitel Nemocnice

Pelhřimov)

23. MUDr. Aleš Bílek

(náměstek pro léčebnou péči

Nemocnice Havlíčkův Brod)

(tajemník Bezpečnostní rady Kraje

Vysočina)

9. Mgr. Jan Tourek (člen Rady Kraje Vysočina

24. Ing. Eva Tomášová (ředitelka Nemocnice Třebíč)
25. JUDr. Věra Palečková

(ředitelka Nemocnice Nové

Město na Moravě)

10. Ing. Eva Janoušková

(ředitelka sekce ekonomiky a 26. MUDr. Petr Novotný (náměstek LPP Zdravotnické
podpory Krajského úřadu Kraje Vysočina)
záchranné služby Kraje Vysočina)

11. Ing. Ivana Šteklová

(vedoucí Odboru sekretariátu 27. MUDr. Alena Dvořáková (ředitelka Odboru
hejtmana Krajského úřadu Kraje Vysočina)
protiepidemického Krajské hygienické stanice kraje Vysočina)

12. RNDr. Kamil Ubr

(vedoucí Odboru školství Krajského

úřadu Kraje Vysočina)

13. Ing. Petr Pavlinec

28. MVDr. Pavel Barták, Ph.D.

(vedoucí Odboru informatiky

Krajského úřadu Kraje Vysočina)

29. Ing. Bronislav Remeš, Ph.D.

(ředitel VAS, a.s.,

Divize Jihlava)

14. Mgr. Jiří Bína

(vedoucí Oddělení sociálních služeb
Krajského úřadu Kraje Vysočina)

15. Bc. Roman Sýkora

30. Miloš Morávek (oblastní manažer EG. D, a.s.)

(vedoucí Oddělení rodinné a
31. pplk.
seniorské politiky a rozvoje služeb Krajského úřadu Kraje
Jihlava)
Vysočina)

16. Ing. Jitka Svatošová

(ředitel Státního

veterinárního ústavu Jihlava)

Mgr. Ivo Páteček

(Krajské vojenské velitelství

(vedoucí Oddělení tiskového

Krajského úřadu Kraje Vysočina)

Program:
Zahájení, (Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman Kraje Vysočina);
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aktuální informace z jednání ÚKŠ ze dne 27. 1. 2021, (Ing. Jan Murárik);
Kontrola plnění úkolů z jednání ÚKŠ a KŠK, (Ing. Jan Murárik);
Informace hejtmana kraje, (Mgr. Vítězslav Schrek, MBA);
Informace o aktuální epidemiologické situaci v kraji, (MUDr. Alena Dvořáková);
Informace o průběhu preventivního testování antigenními testy k průkazu SARS-CoV-2 u
obyvatelstva v kraji, výpomoc AČR a HZS, (Mgr. Klára Jiráková);
Informace o fungování Rezervačního systému očkování, informace o opatřeních, která byla
přijata k realizaci procesu vakcinace v očkovacích místech, (Ing. Petr Pavlinec);
Informace o činnosti pracovní skupiny „Vakcinace“, realizace Vakcinační strategie....,
dodávky vakcín, průběh očkování, počty proočkovaných apod., (Ing. Eva Janoušková);
Informace od členů KŠK, podněty k projednání, (členové KŠ);
Diskuze, různé;

Závěr, (Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman Kraje Vysočina).

tel.: 564 602 125, fax: 564 602 421, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, Internet: www.kr-vysocina.cz
IČO: 70890749, ID datové schránky: ksab3eu

Zahájení:
Vítězslav Schrek, hejtman Kraje Vysočina, přivítal přítomné a zahájil jednání krizového štábu kraje.
Přednesl návrh programu, který byl všemi přítomnými schválen.
1. Aktuální informace z jednání ÚKŠ ze dne 27. 1. 2021
J. Murárik stručně informoval o výstupech z jednání ÚKŠ, které se uskutečnilo dne 27. 1. 2021.
Sdělil, že zápis z jednání ÚKŠ z 27. 1. 2021 ještě nemá k dispozici, bude členům KŠK zaslán po
jeho obdržení.
Na zasedání byla projednávána tato témata týkající se krajů:
- Operační postup pro převoz vakcín – výroba přepravních boxů a nabídka pro kraje;
- Plánování nových opatření v souvislosti s nákazou koronaviru (zpřísnění omezení pohybu
osob, uzavření hotelů, nošení roušek FFP 2 v hromadné dopravě, obchodech apod.). Je
možno očekávat nová opatření.
Další zasedání ÚKŠ se uskuteční 3. 2. 2021.
2. Kontrola plnění úkolů z jednání ÚKŠ a KŠK
J. Murárik vyhodnotil plnění úkolů, které vyplynuly jak z jednání ÚKŠ, tak i z KŠK, a to z hlediska
jejich splnění nebo dále pokračující plnění úkolů.
Celkový přehled stanovených úkolů je uložen u tajemníka KŠ a je členům KŠ kraje k dispozici na
vyžádání. Odpovědi na konkrétní dotazy členů KŠ kraje cestou ÚKŠ, budou zaslány jednotlivým
členům KŠ kraje.
Úkoly z posledního zasedání krajského krizového štábu:
- Vyplácení finančních náhrad za nařízené PP studentů. S. Měrtlová doplnila, že byl OZ zaslán
na začátku ledna dotaz na MZd, do dnešního dne žádná odpověď nepřišla. Požadavek bude
znovu zaslán na ÚKŠ;
- Byla podána žádost na prodloužení výpomoci armády v Nemocnici Havlíčkův Brod a
Nemocnici Třebíč;
- Byla podána žádost na prodloužení výpomoci armády na provádění AG testů v nemocnicích
v Havlíčkově Brodě a Třebíči do 28. 2. 2021;
- Nemocnice Havlíčkův Brod požádala o stany na vakcinační místa od HZS KV.
Na základě informace k vyplácení odměny za PP byl stanoven následující úkol:
Úkol: Na ÚKŠ podat urgenci na urychlení vyřízení žádosti kraje na dotaci za PP studentů.
odpovědnost: J. Murárik
termín: 29. 1 2021
3. Informace hejtmana kraje
V. Schrek informoval:
 dne 26. 2. 2021 se uskutečnila videokonference hejtmanů za účasti ministra zdravotnictví a
předsedy vlády, kde bylo sděleno, že dodávky vakcíny Pfizer/BioNTech patrně budou krajům
v příštím týdnu razantně redukovány. Ministerstvo zdravotnictví jednoznačně potvrdilo, že
vakcína společnosti Pfizer/BioNTech není vhodnou pro distribuci do ordinací praktických
lékařů. V jejím případě je třeba držet se platné metodiky, která vakcínu přiřazuje vakcinačním
centrům a místům. Zavedený způsob očkování zůstává na území Kraje Vysočina neměnný,
očkování bude i nadále probíhat pouze v očkovacích místech pěti krajských nemocnic,
následně i v dalších velkých očkovacích centrech připravovaných k otevření v okresních
městech. V ordinacích praktických lékařů bude možné používat pouze vakcínu firmy
Oxford/AstraZeneca, která by měla být k dispozici v ČR až 7. 2. 2021;
 dne 27. 1. 2021 byla uskutečněna videokonference se starosty měst a obcí, bylo připojeno 82
obcí, byli seznámeni se situací v kraji;
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vakcína firmy Moderna by měla být do ČR dodána a následně distribuována během příštího
týdne;
tento týden byl v CRS spuštěn registrační systém pro očkování zdravotnického personálu
mimo nemocnice;
obyvatelé domů s pečovatelskou službou by mohli být na návrh hejtmana Kraje Vysočina
zařazeni do prioritní očkovací skupiny 1A, zohlednění této skupiny by mělo proběhnout při
nejbližší aktualizaci metodiky ministerstva zdravotnictví. Pracovníci pečovatelské služby a
terénní služby zůstávají stále ve skupině 1B.
Prostřednictvím centrálního registračního systému se k očkování jen na Vysočině
zaregistrovalo 10 052 seniorů 80+, o očkování má zájem 709 lékařů z terénu. Kraj Vysočina
obdržel do 28. ledna 2021 celkem 14 040 dávek vakcíny Pfizer/BioNTech;
Ministerstvo zdravotnictví požádalo Kraj Vysočina o přenechání jednoho ze tří boxů vakcíny
Pfizer/BioNTech ze závozu plánovaného na příští týden. Praze a Jihočeskému kraji totiž
akutně chybí vakcíny pro aplikaci druhé dávky po 21/28 dnech. Kraj Vysočina solidárně
souhlasil s tímto řešením a jeden box s vakcínami příští týden Jihočeskému kraji přenechá,
požaduje však, aby mu ministerstvo zdravotnictví garantovalo dorovnání stejného množství
vakcín od Moderny s tím, že v dalších týdnech nesmí dojít k zásadnímu výpadku dodávek pro
Kraj Vysočina. Toto solidární chování Kraje Vysočina směrem k ministerstvu a Jihočeskému
kraji nebude mít dopad na už potvrzené termíny očkování obyvatel na Vysočině, nesmí také
představovat zásadní zdržení proočkovanosti populace regionu.

4. Informace o aktuální epidemiologické situaci v kraji
A. Dvořáková sdělila, že denně je cca 250–300 nově hlášených případů pozitivních testů, Kraj
Vysočina je aktuálně nejméně zasaženým regionem, narůstá počet PCR odběrů, došlo k rozšíření
kapacit odběrového místa v Jihlavě, v posledním týdnu vzrostl také zájem o antigenní testování. Je
evidováno nové ohnisko nákazy, a to v Domově důchodců Ždírec. Zde jsou čtyři zaměstnanci a 18
klientů covid pozitivních. Dále pohovořila o britské mutaci viru. V Kraji Vysočina tuto mutaci
diagnostikuje pouze mikrobiologická laboratoř v Jihlavě. V Kraji Vysočina do dnešního dne je
celkem evidováno 43 suspektních onemocnění této mutace.
5. Informace o průběhu preventivního testování antigenními testy k průkazu SARSCoV-2 u obyvatelstva v kraji, výpomoc AČR a HZS
K. Jiráková sdělila, že dochází k nárůstu zájmu o PCR testy, a to v Nemocnici Jihlava. V ostatních
nemocnicích se lze na testy objednat ještě v tentýž den. Před prázdninami je také větší zájem o
AG testy. Tyto testy jsou zdarma jednou za pět dnů, nebo až tři měsíce poté co jim byl pozitivně
diagnostikován test na covid. V ostatních případech si žadatel AG musí hradit ze svého. Také
roste zájem o testy na zjištění protilátek v těle. Po jarních prázdninách začne testování v dětských
domovech a výchovných ústavech, a to ve spolupráci s HZS KV.
Dále informovala a provozu covid linky. Každý den linka vyřídí 300 až 400 hovorů. Převažují
dotazy ohledně očkování. V. Novotný pohovořil o žádostech na vznik mobilních odběrových týmů
od dvou společností, které by prováděly AG testy za úplatu.
6. Informace o fungování Rezervačního systému očkování, informace o opatřeních,
která byla přijata k realizaci procesu vakcinace v očkovacích místech
P. Pavlinec informoval o fungování rezervačního systému pro veřejnost. V současné době jsou na
základě komunikace se zástupci jednotlivých krajských nemocnic sděleny na každý týden
informace o počtu slotů pro veřejnost. Na základě toho OI uvolní pomyslnou „závoru“ a díky tomu
dochází k uvolnění termínů. Následuje rozesílání SMS seniorům k objednání, kteří jsou řazeni
podle věku. Objevují se problémy, že je uvolněn určitý počet slotů, ale senioři se neobjednají.
Tudíž se následně musí zjišťovat proč se senioři, kteří se zaregistrovali k očkování, neobjednali.
Dále pohovořil o rezervačním systému pro zdravotníky. V současné době se pracuje s krajským
rezervačním systémem, kdy na základě plánech o očkování ze strany nemocnic OI uvolní určité
počty slotů. OZ vede pořadník a následně jednotlivé zdravotníky zadává do těchto slotů. Problém
může vyvstav, až stát nařídí, že zdravotnický personál se musí objednávat přes CRS.
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V. Novotný pohovořil, že na jednání s krajskými koordinátory pro očkování bylo sděleno, že do
budoucna se budou muset všichni registrovat přes CRS a to proto, že podle údajů budou
jednotlivým krajům přidělovány vakcíny.
Dále informoval, že v této chvíli jsou upozorňováni přes CRS senioři 80+ na možnou rezervaci
termínu. Většinou dochází k rezervaci na konkrétní termín a to i seniorů imobilních. Naší snahou je
vysvětlit nemožnost individuálního očkování v bytě (vakcínou Pfizer/B) a doporučujeme jako lepší
volbu počkat na očkování PL AstrouZenekou mimo registrační systém. Pokud občan nebo příbuzní
trvají na rezervaci, tak podle našeho názoru je možné využít pro indikaci přepravy prostřednictvím
zdravotnické dopravní služby stávající pravidla daná platnou legislativou (§ 36 a 37 zák.č. 48/1997
Sb.). Toto nám bylo potvrzeno i příslušnou pobočkou VZP. Jedná se o zdravotní indikaci PL k
převozu imobilního klienta ke zdravotnímu výkonu plně hrazenému ze zdravotního pojištění.
Právní oddělení SPL Mgr. Uher má ovšem jiný názor. A to prý v souladu s výkladem MZd ČR. To
by tedy znamenalo, že pokud je praktický lékař kontaktován takovýmto pacientem, tak jediné, na
čem se s ním může v současné době dohodnout, je dohoda ohledně očkování praktickým lékařem
v budoucnu. Podle nás toto není v souladu s výše uvedeným.
Na základě této informace byl stanoven následující úkol:
Úkol: Žádáme tedy o jasný výklad MZČR a VZP ČR (či dalších zdravotních pojišťoven), zda je
možná zdravotní indikace imobilního pacienta k přepravě DZS do očkovacího místa k provedení
zdravotního výkonu (očkování) hrazeného plně ze zdravotního pojištění. Tedy plně v souladu s
platnou legislativou (§ 36 a 37 zák.č. 48/1997 Sb.).
Odpovědnost: J. Murárik
Termín: 28. 1. 2021
7. Informace o činnosti pracovní skupiny „Vakcinace“, realizace Vakcinační strategie....,
dodávky vakcín, průběh očkování, počty proočkovaných apod.
E. Janoušková pohovořila o činnosti PS Vakcinace. Proběhlo první zasedání, zápis z tohoto
jednání byl zaslán všem ředitelům krajských nemocnic. Byla nadefinována dvě pravidla k plánu
očkování. Plány očkování mají být zasílány na adresu: tym-vakcinace@kr-vysocina.cz. Starostům
bývalých okresních měst byla zaslána metodika ministerstva zdravotnictví k očkovacím centrům.
PS připravuje popis pracovních náplní do očkovacích center, edukační letáky pro návštěvníky
očkovacích center. Kraj bude u očkovacích center zajišťovat dopravní značení, informační systémy
a spolupracovat s městy a policií na zajištění parkovacích míst.
J. Němec vznesl dotaz na počet přepravních boxů pro převoz vakcín, které by kraj potřeboval. Je
to požadavek z ÚKŠ.
Na základě této informace byl stanoven následující úkol:
Úkol: Ve spolupráci s řediteli nemocnic krajský koordinátor pro očkování zjistí počty kazet pro
převoz vakcín. Na ÚKŠ bude předán požadavek kraje na počet přepravních boxů na vakcínu.
Odpovědnost: A. Filip, J. Murárik
Termín: 4. 2. 2021
8. Informace od členů KŠK, podněty k projednání
Oblast zdravotnictví:
S. Měrtlová informovala o stavu OOPP. Ve skladu v Kamenici nad Lipou je v současné době
k dispozici 20 tis. litrů desinfekce na ruce a 15 tis. litrů desinfekce na povrchy. Bude využito ve
zřizovaných očkovacích centrech v kraji. V. Novotný sdělil, že Nemocnice Kraje Vysočina nyní
pečují o 215 pacientů s COVID-19 na standardních lůžkách, 19 osob s COVID-19 muselo být
hospitalizováno na odděleních JIP a nejvyšší specializovanou péči nyní nemocnice poskytují 23
pacientům připojeným na umělou plicní ventilaci. Nejvytíženější nemocnice je aktuálně Nemocnice
Nové Město na Moravě.
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Oblast informatiky:
P. Pavlinec řekl, že na základě žádosti KHS KV se upravuje systém covid, aby bylo možné
v laboratořích evidovat případnou detekci mutace. V současné době se to týká jihlavské
nemocnice.
Příští týden bude na zasedání rady kraje projednáván materiál týkající se smlouvy o provozu
informačních systémů očkovacích center (evidence očkování a plánování směn).
Statistika očkování. Byl spuštěn systém na vykazování výkonů v oblasti očkování a zásobování.
Budou přebírána data, která nemocnice odevzdává armádě a z nich bude vytvářen krajský report.
Krajský úřad:
Z. Kadlec sdělil, že MV se připravuje na říjnové parlamentní volby. Bude podobný systém jako u
krajských voleb v roce 2020, tedy zvláštní způsob hlasování.
Oblast sociální:
R. Sýkora sdělil, že dnes byly rozděleny poslední OOPP, které byly uskladněny na kraji pro p.o.
v oblasti sociální. Až bude dodán zbytek ze skladu v Kamenici nad Lipou, bude i tato dodávka
rozdělena.
J. Bína poukázal na problém u klientů, kteří na přechodnou dobu jsou umístěni v domovech
s odlehčovací službou. Zde byli klienti naočkováni první dávkou, ale poté domov opouští (jedná
se o dočasný pobyt klienta) a měli by být přeočkováni druhou dávkou, ale nemusí se jednat o
klienty, kteří spadají do prioritní kategorie 1A.
9. Diskuze, různé
Termín příštího zasedání krizového štábu je stanoven na čtvrtek 4. 2. 2021 od 13:00 hod. v sídle
Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, zasedací místnosti B 1.05 (kongresový
sál).

Závěr:
Vítězslav Schrek poděkoval všem přítomným za aktivní účast a jednání ukončil.

Mgr. Vítězslav Schrek, MBA v. r.
hejtman Kraje Vysočina
předseda Krizového štábu Kraje Vysočina
Ing. Jan Murárik v. r.
tajemník Krizového štábu Kraje Vysočina
Zpracovala a zapsala: Eva Oulehlová 29. ledna 2021
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