Usnesení Krizového štábu Jihočeského kraje
ze dne 14. 2. 2021
58/2021
Krizový štáb Jihočeského kraje
I. projednal
aktuální hygienicko-epidemiologickou situaci v Jihočeském kraji;
II. bere na vědomí
informace od členů a ostatních účastníků Krizového štábu JčK k aktuální situaci;
III. schvaluje
podání žádosti vládě ČR o vyhlášení nouzového stavu na území Jihočeského kraje
k odvrácení ohrožení obyvatelstva vzniklého výskytem nových mutací koronaviru (britská,
jihoafrická, brazilská), který způsobuje onemocnění COVID-19:
- V současné době denně přibývá v České republice cca 8-10.000 nakažených, z toho
v Jihočeském kraji za poslední týden je 450 nakažených/100 000 obyvatel, v pracovní
dny se počet nakažených pohybuje od 475 – 521 osoby v pracovní dny a o cca 100 –
150 osob méně o víkendu, vysoké jsou počty nakažených v kategorii nad 65 let.
- Současnou epidemiologickou situaci zhoršují nové, silně nakažlivé mutace koronaviru,
který způsobuje onemocnění COVID-19 (britská, jihoafrická, brazilská) a u nichž ještě
není přesně známa účinnost dostupných vakcín.
- Nedostatečná trasovací kapacita Krajské hygienické stanice JčK jako orgánu veřejného
zdraví bez nasazení na výpomoc příslušníků Policie ČR, HZS kraje a dalších osob.
- Nemocnice v Jihočeském kraji jsou s ohledem na epidemiologickou situaci přetíženy
pacienty s nemocí COVID-19, což se negativně projevuje nedostatkem a přetížeností
zdravotnického personálu a potřebou výpomoci ze strany příslušníků AČR a HZS kraje.
V poslední době přibývá pacientů s těžkých průběhem nemoci vyžadujících péči na JIP
a ARO a při očekávaném nárůstu a příjmu pacientů hrozí vyčerpání lůžkové kapacity
těchto nemocnic. Zároveň nemocnice v Jihočeském kraji přijímají pacienty z jiných
krajů, a je tak zřejmé, že se nejedná o izolovaný problém Jihočeského kraje, který by
byl řešitelný vyhlášením stavu nebezpečí, ale o problém celostátní.
- V nemocnicích Jihočeského kraje je z důvodu velkého počtu pacientů s COVID-19
zastavena péče, u které to je možné bez výrazného vlivu na zdravotní stav pacientů a
péče se soustřeďuje zejména na akutní případy, což je dlouhodobě neudržitelný stav.
Již nyní řada těchto odložených pacientů přichází pro akutní zhoršení svého stavu. Je
proto nutné všemi dostupnými opatřeními zamezit dalšímu šíření viru, aby se péče
v nemocnicích vrátila do stavu, ke kterému jsou určeny.
- Dodávky vakcín proti nemoci COVID-19 mají značné časové prodlevy oproti původně
stanoveným plánům, kraje nedisponují kompetencí vstupovat do centrálních
objednávek všech schválených druhů vakcín a jsou v tomto směru zcela závislé na
činnosti státu.
- Rozsah epidemie způsobené nemocí COVID-19 je takový, že ji nelze odvrátit běžnou
činností správních úřadů, orgánů kraje a obcí, složek integrovaného záchranného
systému a subjektů kritické infrastruktury, přičemž obdobná krizová situace je ve
většině krajů ČR. Krizová opatření přijímaná pouze z krajské úrovně by tuto situaci
nevyřešila a je nezbytné využívat krizová opatření přijímaná z celostátní úrovně a jejich
realizaci v krajích řídit koordinovaně s tím, že na krajské úrovni bude zajišťováno jejich
dodržování.

- Nemožnost omezení lidských práv a svobod (plošně), které je oprávněna omezit vláda
dle §5
▪ omezit na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu vlastnické a užívací
právo právnických osob k majetku, pokud jde o nucené omezení práva vlastníka
nebo uživatele z důvodu ochrany života a zdraví,
▪ svobodu pohybu a pobytu ve vymezeném prostoru území ohroženého nebo
postiženého krizovou situací, na které se váže krizové opatření plošného zákazu
vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezených místech nebo území.
- Omezené možnosti centrálních nákupů a distribuce ochranných a zdravotnických
prostředků, (vydávání z pohotovostních zásob SSHR) do území, kde bude nařízena
uzávěra, jehel a stříkaček, nebo testů na COVID-19 do škol.
IV. doporučuje hejtmanovi
požádat vládu ČR o vyhlášení nouzového stavu od 15. 2. 2021 od 00:00 hodin na dobu
14 dní z výše uvedených důvodů.

MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

