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Úvod
Infekční virové onemocnění COVID-19 je způsobeno novým typem koronaviru
SARS-CoV-2, který se v průběhu prosince 2019 začal šířit z čínského města Wu-chan.
Název COVID-19 byl oficiálně zaveden ze strany Světové zdravotnické organizace
(dále jen WHO) dne 11. února 2020, tedy v situaci, kdy bylo laboratorně prokázáno
43 118 případů onemocnění (z toho již 41 případů v zemích EU) a 1 018 úmrtí
v souvislosti s touto nemocí. V České republice byly oznámeny první tři případy
dne 1. března 2020.
V porovnání s chřipkou má COVID-19 mnohem horší průběh. Míra infekčnosti (R0)
je v případě chřipky asi 1,5 (tedy jeden nemocný infikuje v průměru 1,5 dalších),
v případě COVID-19 je R0 asi 2,5. Druhým měřítkem viru je četnost hospitalizace.
V případě sezonní chřipky se jedná přibližně o 1 procento, u koronavirů (do jejichž
skupiny COVID-19 patří) se odhady pohybovaly v rozmezí od 5 do 20 procent.
V České republice je obecně za hranici epidemie považováno rozmezí 1 600–1 800
nemocných na 100 000 obyvatel. Nemocnost je nutno hodnotit v souvislostech, tedy
ne jen pouhý jednorázový růst, ale celkový trend vývoje nemocnosti. Relativní
nemocnost chřipky, jak ukazují data z předchozích let, dosahuje v nejkritičtějších
týdnech až 2 000 onemocnění na 100 000 obyvatel, viz následující graf – Chřipkové
sezony v ČR v letech 2014–2019 1.
Chřipkové sezony v ČR 2014 - 2019

Obrázek 1 - Vývoj chřipkové sezony v ČR 2014–2019

1

Zdroj: http://www.szu.cz/uploads/Epidemiologie/Chripka/TK_chripka_rijen_2019_Kyncl.pdf
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Z hlediska celkového hodnocení situace je proto důležitá informace o výskytu
onemocnění v určitém období v roce – z grafu je patrné, že z dlouhodobého hlediska
lze pro virová onemocnění považovat za kritické období 2. až 14. týden, kdy se počet
onemocnění pohybuje nad hranicí 1 500 nemocných na 100 000 obyvatel. Prakticky se
tak jedná o období od poloviny konce ledna do začátku dubna. V tomto období
onemocní sezonní chřipkou přibližně 10 % populace. Konkrétně v sezoně 2018–2019
byla v České republice chřipková epidemie od 4. do 9. kalendářního týdne 2019.
V tomto období vyhledalo praktického lékaře s akutní respirační infekcí a chřipkou
celkem 996 tisíc osob. V rámci Olomouckého kraje byla v průběhu loňské sezony
průměrná nemocnost chřipky v kritickém období přibližně 1 650 onemocnění
na 100 000 obyvatel.
Dalším důležitým ukazatelem je vlastní průběh nemocnosti. Celkový počet osob
s vážným průběhem onemocnění chřipky během let 2009–2019 je uveden v tabulce
níže2.
Počet osob s vážným průběhem chřipky

Obrázek 2 - Počet osob s vážným průběhem chřipky v letech 2009–2019

Index mortality k celkovému počtu vážně nemocných osob je zpravidla 0,3. Lze tedy
dovozovat, že v případě onemocnění COVID-19 bude opět tento index buď stejný,
ale pravděpodobně vyšší (bez přijatých opatření).
Pro vlastní predikce tak z uvedeného bylo možno dovozovat, že v případě
obdobného scénáře průběhu počtu onemocnění COVID-19 jako v případě chřipky,
s přihlédnutím k vyšší míře infekčnosti (R0) a procentu hospitalizace v rozmezí
5–20 % bude míra nemocnosti COVID-19 v lepším případě podobná jako
u sezonní chřipky, ovšem s ohledem na větší míru infekčnosti (R0) a horší průběh
2

Zdroj: http://www.szu.cz/uploads/Epidemiologie/Chripka/TK_chripka_rijen_2019_Kyncl.pdf
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vlastního onemocnění bude pravděpodobně výrazně vyšší. Jako kritické lze
považovat zmíněné období 2. až 14. týdne.
Od počátku tak bylo patrné, že zvládnutí této situace bude závislé na intenzitě a míře
přijatých opatření bránících přenosu a rozvoji onemocnění. Současně je nutné aktivovat
mimořádné nástroje a mechanizmy tak, jak ukazovaly i první zkušenosti ze zahraničí.
V praxi existují dva principiální scénáře zvládání epidemií či pandemií. Prvním
je omezení kontaktu a izolace (někdy také nazývána jako čínská cesta), druhým
je masivní testování s následnou izolací nemocných jedinců (jihokorejská cesta). Druhý
scénář ovšem předpokládá vybudování potřebné infrastruktury, stanovení pravidel
a systému včetně jeho aplikace a promítnutí do fungování občanské společnosti. Tento
systém mají zpravidla pouze ty země, které si podobnou zkušeností již prošly a měly
dostatek času na jeho vybudování. Bezesporu tedy lze předpokládat, že to bude trend,
kterým se v budoucnu bude ubírat i Česká republika (síť termokamer a dalších
prostředků pro testování, laboratoře, aktualizace legislativního rámce a promítnutí
do povinností zaměstnavatelů, veřejných prostor apod.).
Z celkové analýzy situace pro krizový štáb jednoznačně vyplývalo, že opatření,
která bude nutné přijímat, povedou k omezení kontaktu, podpory mechanizmů
vedoucích k zabránění přenosu respiračních onemocnění a omezení činností
či akcí, při kterých dochází ke kumulaci osob, a to při současném zachování
minimálního chodu infrastruktury, základní obsluhy území a podpory systému
zdravotnictví a sociálních služeb.
Míra přijatých opatření, disciplinovanost obyvatelstva, intenzita zapojení všech
krizových orgánů, složek integrovaného záchranného systému, zdravotních, sociálních
i odborných institucí, a to včetně zajištění ochrany jejich pracovníků, se bude výrazně
podílet na zvládnutí celé situace. Z hlediska epidemiologického bude zásadní co nejvíce
rozvolnit křivku nemocnosti tak, aby nedošlo k přetížení zdravotního systému.
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Krizové řízení
Problematika krizového řízení a jeho orgánů vychází ze zákona č. 240/2000 Sb.,
o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších
předpisů, nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28
odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový
zákon), ve znění pozdějších předpisů a směrnice Ministerstva vnitra
č. j. MV-117572-2/PO-OKR-2011 ze dne 24. listopadu 2011, kterou se stanoví jednotná
pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje, krizového štábu obce
s rozšířenou působností a krizového štábu obce.
Bezpečnostní rada statutárního města Olomouce
Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností je poradním orgánem primátora
(starosty obce s rozšířenou působností) pro přípravu na řešení mimořádných událostí
a krizových situací. Předsedou bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností
je primátor. Dle zákona má nejvýše 8 členů, kteří jsou vždy jmenováni primátorem.
Tajemníkem bezpečnostní rady je vedoucí odboru ochrany, který odpovídá
za organizační a administrativní zabezpečení činnosti bezpečnostní rady.
Na jednání bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností se projednává stav
připravenosti na mimořádné události a krizové situace ve správním obvodu obce
s rozšířenou působností, případně se vydávají doporučení k jejímu řešení. Na jednání
mohou být rovněž přizvány další osoby, pokud je jejich účast nezbytná. Jednání
bezpečnostní rady je neveřejné. Bezpečnostní rada je svolávána podle schváleného
pracovního plánu nebo na základě vývoje bezpečnostní situace, případně odůvodněné
žádosti některého ze členů. Rozhodnutí primátora a úkoly z jednání bezpečnostní rady
jsou vydávána formou usnesení.
Krizový štáb statutárního města Olomouce
Krizový štáb obce s rozšířenou působností je pracovním orgánem primátora pro řešení
krizových situací. V čele krizového štábu stojí primátor statutárního města Olomouce.
Členy krizového štábu statutárního města Olomouce (obce s rozšířenou působností)
jsou členové bezpečnostní rady a stálé pracovní skupiny. Členy stálé pracovní skupiny
jsou tajemník krizového štábu (vedoucí odboru ochrany), pracovníci Magistrátu města
Olomouce (struktura krizového řízení je součástí schváleného organizačního řádu
MMOl), zástupci základních složek integrovaného záchranného systému a odborníci
s ohledem na druh řešené mimořádné události nebo krizové situace.
Krizový štáb projednává možnosti řešení a navrhuje opatření primátorovi, a to zejména
na základě podkladů členů bezpečnostní rady a stálé pracovní skupiny krizového štábu.
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Provedení krizových opatření v podmínkách obce při vyhlášení nouzového stavu nebo
stavu nebezpečí zajišťuje primátor. Je-li k tomuto účelu nutné vydat nařízení obce,
nabývá nařízení obce účinnosti okamžikem jeho vyvěšení na úřední desce obecního
úřadu.
Schéma orgánů krizového řízení

KRIZOVÉ ŠTÁBY
Krizový štáb kraje

BEZPEČNOSTNÍ RADA

Krizový štáb ORP

KRIZOVÝ ŠTÁB
STÁLÁ PRACOVNÍ SKUPINA
Terénní skupina

Odborné komise
OPIS IZS

hejtman
starosta

Složky IZS

ODBORNÍ EXPERTI
Obrázek 3 - Schéma orgánů krizového řízení

Krizový štáb (KŠ) se svolává podle potřeby na základě vývoje bezpečnostní situace.
Rozhodnutí primátora a úkoly z jednání bezpečnostní rady jsou vydávána formou
usnesení.

ČINNOST KRIZOVÉHO ŠTÁBU V ČASE

Zasedání krizového štábu

Činnost stálé pracovní skupiny KŠ
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Činnost stálé pracovní
skupiny KŠ

Obrázek 4 - Činnost krizového štábu v čase
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Stálá pracovní skupina krizového štábu je řídícím orgánem při řešení krizové situace
nebo při koordinaci záchranných a likvidačních prací. Jedná nepřetržitě a připravuje
pro jednání krizového štábu a pro primátora podklady pro rozhodovací činnost včetně
návrhů řešení, sleduje, analyzuje a vyhodnocuje průběh mimořádné události nebo
krizové situace, dokumentuje postupy řešení, vede přehled o nasazených silách
a prostředcích. Stálá pracovní skupina je tvořena tajemníkem, odborníky dle konkrétní
situace, skupinou právního zabezpečení, tiskovým mluvčím, potřebnou administrativou
a dále se dělí na sedm sekcí, které plní podle svého odborného zaměření jednotlivé
úkoly.
Jednotlivé sekce zastupují nejdůležitější odvětví pro chod města a správního obvodu:
sekce technická
sekce analýza a součinnost
sekce pro informování obyvatel
sekce dopravy a infrastruktury
sekce pro sociální oblast
sekce školství
sekce pro ochranu životního prostředí
Pro výkon odborných činností jsou dále zřízeny pracovní skupiny, které jsou
organizačně podřízeny sekcím. Jejich aktivace je dána rozhodnutím krizového štábu
na základě doporučení vedoucího sekce.
Organizační struktura krizového štábu po dobu krizové situace nahrazuje organizační
strukturu Magistrátu města Olomouce. Při vyhlášení krizového stavu se uzpůsobuje
potřebám plnění úkolů vzniklé mimořádné události. Vychází ze zkušeností řešení
předchozích událostí a s ohledem na technické a infrastrukturní požadavky je oproti
běžné organizační struktuře jednodušší.
Pokud to dopad mimořádné situace dovolí, může organizační struktura a činnost úřadu
souběžně fungovat společně s krizovou, ale z hlediska priorit má vždy přednost plnění
úkolů souvisejících s řešením krizové události.
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Obrázek 5 – Organizační struktura MMOl při mimořádné a krizové situaci
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Aktuální zkušenosti s řešením COVID-19 ukazují, že stávající organizační
struktura krizového štábu, která je tvořená na základě zkušeností z povodní, není
pro potřebu řešení pandemií či epidemií ideální. Události spojené se ztrátou
infrastruktury vyžadují především zajištění náhradního způsobu spojení,
technické
a
logistické
zabezpečení,
ale
zpravidla
nemají
dopad
do managementu řízení, jeho vzájemných vazeb a spolupráce. Oproti tomu riziko
epidemie nemá zásadní dopad do fungování infrastruktury, ale významně
omezuje vzájemné vazby (rizikem onemocnění jsme my sami a náš přímý
kontakt). Má tak zásadní dopad do managamentu řízení lidských zdrojů
a vzájemných vazeb spolupráce.
Činnost štábu jako i celého úřadu bylo nutné nově uzpůsobit tak, aby pracovníci
minimalizovali vzájemný kontakt, rozdělit fungování úřadu na směny za účelem
snížení rizika přenosu onemocnění. To s sebou prakticky přináší komplikace
s předáváním úkolů a přímým přenosem informací. Důsledkem bylo hledání
nového modelu řízení založeného na parciálním dělení úkolů, kdy nelze vždy
přiřadit odpovědnostní roli konkrétnímu pracovníkovi. Jedná se o nové
zkušenosti, které značně vybočují od stávajícího zavedeného způsobu práce
a zvykových postupů.
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Vývoj událostí v čase
Vývoj událostí je časově rozdělen na období před vyhlášením nouzového stavu
a období za dobu trvání nouzového stavu. V těchto obdobích je dále popis strukturován
na kroky a opatření na celorepublikové úrovni a ORP Olomouc. Popis je pouze faktický,
přijatá opatření, zápisy a usnesení bezpečnostních orgánů statutárního města Olomouc
tvoří přílohy této zprávy.
Přehled událostí na národní úrovni před přijetím nouzového stavu

3

V neděli 26. ledna 2020 byla svolána mimořádná tisková konference na Letišti Václava
Havla Praha, které se zúčastnili všichni odborníci, kteří se podílí na ochraně obyvatel
ČR v souvislosti s koronavirem. Před samotným zahájením tiskové konference byla
společně řešena otázka bezpečnosti občanů ČR a přijatá opatření.
V pondělí 27. ledna 2020 bylo Ministerstvem zdravotnictví (dále jen MZ) nařízeno
ochranné opatření, které se vztahuje na pracovníky Letiště Václava Havla Praha.
Ve čtvrtek 30. ledna 2020 vyhlásila WHO tzv. globální stav nouze.
V pátek 31. ledna 2020 vydalo MZ ochranné opatření, kterým nařídilo dalším čtyřem
letištím v ČR poskytovat cestujícím v souvislosti s hrozící nákazou koronavirem
relevantní informace, které vydal Státní zdravotní ústav ČR.
V pondělí 3. února 2020 vydalo MZ ochranné opatření, kterým se od neděle 9. února
2020 až do odvolání zakazují všechny přímé lety z Číny na všechna mezinárodní letiště
v České republice.
V pátek 7. února 2020 vydala Hygienická stanice hlavního města Prahy v zájmu
předběžné opatrnosti vysokým školám v Praze plošné nařízení k plnění mimořádných
opatření při nebezpečí vzniku epidemie.
Ve čtvrtek 13. února 2020 se ministr zdravotnictví Adam Vojtěch zúčastnil
mimořádného jednání ministrů zdravotnictví v Bruselu v souvislosti s šířením koronaviru
v Evropě.
V pondělí 24. února 2020 se po jednání vlády ministr zdravotnictví Adam
Vojtěch vyjádřil k aktuální situaci ohledně šíření koronaviru v Itálii. Na čtvrtek 27. února
svolal ministr Ústřední epidemiologickou komisi. Nevyloučil také případná další opatření

3

Zpracováno za využití zdroje: https://koronavirus.mzcr.cz/vyvoj-udalosti-v-case/, dostupné 25. 5. 2020.
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v případě, že by se Itálii nedařilo šíření viru zastavit. ČR také posiluje státní hmotné
rezervy zdravotnického materiálu.
V úterý 25. února 2020 jednalo rozšířené předsednictvo Bezpečnostní rady státu, která
kvůli koronaviru nedoporučuje cesty do Lombardie a Benátska v Itálii.
Ve středu 26. února 2020 vydalo MZ vzhledem k aktuální epidemiologické situaci
doporučení cestovatelům, kteří pobývali v období od poloviny ledna 2020 v regionech
Emilia-Romagna, Lombardie, Piemont a Veneto, aby v následujících 14 dnech
po opuštění regionu sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky
počínajícího respiračního onemocnění (především horečka nad 38 °C, dýchací obtíže).
Ve čtvrtek 27. února 2020 zasedala Ústřední epidemiologické komise, která projednala
aktuální vývoj ohledně onemocnění koronaviru v Evropě a připravenost ČR na možné
rozšíření nákazy na její území. V závěru jednání ministr vyzval orgány státní správy,
aby bezodkladně rozpracovaly typový plán, který je určen pro mimořádné situace.
V neděli 1. března 2020 byly oznámeny první tři případy nákazou COVID-19 v České
republice. Pacienti (dva Češi a jedna studentka americké národnosti) byli izolováni
na infekčním oddělení Nemocnice Na Bulovce. Jejich zdravotní stav byl uspokojivý,
průběh infekce v době jejich hospitalizace mírný.
V pondělí 2. března 2020 zasedala Bezpečnostní rada státu, která s platností
od 5. března na dobu 14 dnů pozastavila letecká spojení s oblastmi v severní Itálii
a Jižní Koreji. Bezpečnostní rada státu také rozhodla, že závod Světového poháru
v biatlonu v Novém Městě na Moravě ve dnech 5.–8. března 2020 bude bez účasti
diváků.
V úterý 3. března 2020 byl s účinností od středy 4. března 2020 do odvolání zakázán
vývoz všech respirátorů třídy FFP3 mimo Českou republiku a jejich prodej všem mimo
zdravotnická a sociální zařízení, orgány ochrany veřejného zdraví, složky
integrovaného záchranného systému a další orgány státní správy.
Ve středu 4. března 2020 zasedala Bezpečnostní rada státu a MZ následně
přijalo mimořádné opatření, kterým všem pořadatelům hromadných akcí na území ČR
s předpokládanou účastí nad 5 000 osob denně nařizuje oznámit takové akce místně
příslušné krajské hygienické stanici.
Ve čtvrtek 5. března 2020 vydalo MZ s okamžitou platností do odvolání zákaz všem
osobám, s výjimkou výrobců, vyvážet z území České republiky všechny přípravky
osobní hygieny určené na dezinfekci rukou, s výjimkou přiměřeného množství
pro osobní potřebu.
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V neděli 8. března 2020 vydalo MZ mimořádné opatření, které se týká nařizování
karantény pro kontakty nakažených osob. O nařízení karantény budou nově na dálku
rozhodovat praktičtí lékaři. Hygienické stanice budou hlásit praktickým lékařům
a praktickým lékařům pro děti a dorost všechny osoby, které byly v kontaktu
s nakaženým pacientem, a lékaři na dálku rozhodnou o karanténě v délce 14 dnů.
V pondělí 9. března 2020 zasedala Bezpečnostní rada státu. Cestou MZ byl
s účinností od 10. 3. 2020 nařízen všem poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové
péče a zařízením sociálních služeb zákaz návštěv osob. Výjimkou je lůžková péče,
která se poskytuje nezletilým pacientům, pacientům s omezenou svéprávností
a rodičkám. Zákaz návštěv se také nevztahuje na hospice včetně služeb pro pacienty
v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění. Rovněž byla od 7 hodin ráno
ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem financí a Ministerstvem dopravy
spuštěna akce „Corona“ na hranicích České republiky, kde se začaly rozdávat
informační letáky o koronaviru ve 4 jazycích a probíhá zde měření teploty cestujících.
Distribuce letáků byla zajištěna rovněž ve vlakových spojích.
V úterý 10. března 2020 zasedala Bezpečnostní rada státu. Zakázány byly všechny
hromadné akce, kde je najednou více než 100 osob, a také byla zakázána osobní účast
na výuce na základních, středních, vysokých i vyšších odborných školách. Dále bylo
nařízeno všem osobám, na které se nevztahuje mimořádné opatření ze dne
7. března 2020 o povinné karanténě, strpět po překročení státní hranice České
republiky provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC | odbor ochrany

14

Přehled událostí na úrovni ORP Olomouc před přijetím nouzového stavu
V pondělí 24. února 2020 se uskutečnila na úrovni 1. náměstka primátora Martina
Majora, tajemníka úřadu Magistrátu města Olomouce Jana Večeře a vedoucího odboru
ochrany Jana Langra počáteční koordinační schůzka k aktuálnímu vývoji situace
v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19. Bylo dohodnuto provedení analýzy
stavu ochranných prostředků (rovněž i OOPP) a dezinfekčních prostředků v rámci
SMOl, provedení průzkumu trhu a příprava objednávek na OOPP a dezinfekčních
prostředků v rámci limitu provozního rozpočtu odboru ochrany. Další jednání bylo
stanoveno na středu 26. 2. 2020 v pracovně náměstka Majora.

Ve středu 26. února 2020 proběhla 2. koordinační schůzka k aktuální situaci šíření
COVID-19, na které se projednávaly aktuální informace. Na základě konzultací
s příslušným krajským hygienickým pracovištěm byly specifikovány druhy a kategorie
vhodných OOPP. Jedná se především o respirátory s maximální účinností typu FFP3
a virucidní desinfekční prostředky. Byla zhodnocena stávající skladová zásoba
ochranných prostředků. Odbor ochrany disponuje 70 ks roušek a 930 ks respirátorů
FFP1, dále 30 ks FFP2 a 250 ks FFP3. Dále disponuje zásobou desinfekce
pro zaměstnance a městskou polici, která při běžné provozní spotřebě vydrží
cca 1 měsíc. Z jednání byly stanoveny úkoly odboru ochrany na zajištění dalších
4 000 ks roušek a 2 000 ks respirátorů a adekvátního množství osobních dezinfekcí,
další jednání bylo stanoveno na 28. 2. 2020 v 11:00 hodin, v zasedací místnosti
primátora za účasti Městské policie Olomouc (dále jen MPO) a vedoucích odborů
školství a sociálních věcí.

V pátek 28. února 2020 proběhla 3. koordinační schůzka k aktuální situaci šíření
COVID-19 za přítomnosti vedení SMOl, tajemníka MMOl, vedoucích odborů ochrany,
školství, sociálních věcí, kanceláře tajemníka, ředitele Městské policie Olomouc
a zástupce obvodního oddělení Olomouc Policie ČR. Byly projednávány aktuální
informace o šíření koronaviru, zákonné podklady k vyhlášení krizového stavu,
připravenost dodavatelů energií (plyn, el. energie, voda), dopady na organizace
zřizované SMOl, eventuální omezení či zákazy organizovaných akcí na území ORP
Olomouc – finanční dopady v případě regulace těchto akcí – možnosti vyčlenění
finančních prostředků z rozpočtu SMOl na pořízení OOPP (respirátory, ochranné brýle,
rukavice) a dezinfekcí, návrhy na snížení rizika omezení provozu MMOl, zejména
vydání zákazu zahraničních služebních cest, zpracování přehledu dovolených
zaměstnanců SMOl včetně uvedení cílových a spojitých destinací a minimalizace
personálního zajištění provozu odborů (2/3 zaměstnanců zajišťují provoz,
1/3 zaměstnanců v záloze na home office). Zahájení přípravy a plánů k omezení
provozu v případě výrazné pracovní neschopnosti Magistrátu města Olomouce,

STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC | odbor ochrany

15

Městské policie Olomouc, Technických služeb města Olomouce a Dopravního podniku
města Olomouce. V návaznosti na předchozí koordinační schůzku odbor ochrany
v rámci průzkumu trhu o dostupnosti OOPP a dezinfekčních prostředků u dodavatelů
upozornil na zvyšující se cenu OOPP a dezinfekcí v závislosti na poptávce (MMOl má
objednané OOPP, ale bez stanovení ceny za zboží, když dodavatel nemůže a nechce
garantovat původní ceny). Současně byly modelovány situace v případě uzavření
subjektů zejména domovů pro seniory, azylového domu, domova pro matky s dětmi,
případě hotelů, například Hotelového domu, a s tím spojené dopady, zejména kdo
zajistí zásobování (stravu, léky a další služby pro osoby v karanténě).
Ze schůze byly vydány úkoly, zejména připravit seznam organizovaných akcí, vyčlenit
finanční prostředky rozpočtu SMOl na OOPP, dezinfekce a další materiál i služby
v souvislosti s řešením předpokládané situace, připravit materiál na RMO – vyčlenění
finančních prostředků na pořízení OOPP a dezinfekčních prostředků z rozpočtu SMOl,
zaslat na odbor ochrany požadavky na OOPP a dezinfekční prostředky při zajištění
minimálního týdenního provozu, zejména pro odbor sociálních věcí, Městskou policii
Olomouc, Technické služby města Olomouce a Dopravní podnik města Olomouce.
Další jednání bylo svoláno na 2. 3. 2020 v 8:30 hodin před schůzí Rady města
Olomouce za přítomnosti zástupců Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje
a Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje.

V pondělí 2. března 2020 proběhla 4. koordinační schůzka k aktuální situaci šíření
COVID-19 za přítomnosti členů Rady města Olomouce, tajemníka MMOl, vedoucích
odborů ochrany, školství, sociálních věcí, kanceláře tajemníka, ředitele Městské policie
Olomouc a zástupce Krajské hygienické stanice Olomouc (dále jen KHS) a Hasičského
záchranného sboru Olomouckého kraje (dále jen HZS Ol).
Byla zveřejněna první informace o již potvrzeném výskytu koronaviru v ČR,
projednávaly se další aktuální informace a opatření k eliminaci šíření onemocnění.
Vzhledem k tomu, že na jednání byl přítomen zástupce KHS, byly sděleny doporučující
návrhy k řešení virové situace, zejména sledovat doporučení KHS, která vyzývá
občany, aby přistupovali k situaci s osobní odpovědností. KHS zřídila infolinku
pro veřejnost a rozeslala informace s doporučením pro ubytovací zařízení,
jak postupovat v případě výskytu příznaků nemoci v jejich zařízení, v případě uzavření
subjektu jdou náklady za konkrétním provozovatelem. Občané neakceptují doporučení
KHS a odjíždějí do rizikových oblastí. Karanténa a karanténní opatření jsou nařízeny
rozhodnutím lékaře (zdravotnickým zařízením), v režimu pracovní neschopnosti. Každý
zaměstnavatel analyzuje rizika v souvislosti s šířením onemocnění, případný režim
home office je na rozhodnutí zaměstnavatele.
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Na dotaz věcně příslušného náměstka o postupu vůči školám a školkám nebyl v dané
chvíli shledán důvod uzavírat školy a zakazovat veřejné akce, nicméně nelze tuto
situaci vyloučit. Rovněž je nutné dbát na zvýšená hygienická pravidla.
HZS Ol definoval, že disponuje 500 sadami pro řešení ohniska nákazy – v případě, kdy
by došlo k uzavření oblasti, je nasazena plošná dezinfekce – a uvedl, že koronavirus
není klasifikován dle krizových plánů jako vysoce nakažlivá nemoc, ale je v režimu
běžné nemoci.
Dále byla rada informována, že Krajský úřad Olomouckého kraje zaslal e-mailem
na školy informace Ministerstva školství a mládeže ČR s doporučením činnosti. SMOl
projednala situaci plánovaných akcí, které se mají uskutečnit v nejbližší době, jedná se
zejména o akce For model (10. 3. 2020), Flora – jarní etapa (23.–26. 4.), kdy je nutné
sledovat vývoj situace, komunikovat s organizátory, ale je velká pravděpodobnost,
že akce budou muset být zrušeny. Na dotaz, kdo ponese náklady při zrušení akce,
sdělila zástupkyně KHS, že organizátor.
Tajemník úřadu společně s vedoucím odboru ochrany hovořili o plánovaných
opatřeních SMOl pro minimalizaci rizika šíření nemoci. Je zpracováván přehled
navštívených destinací zaměstnanců SMOl, plán dovolených s uvedením místa pobytu,
zákaz zahraničních služebních cest, příkaz k čerpání dovolené po návratu z rizikových
oblastí, příprava home office.
Dále bylo DPMO uloženo připravit plán zvýšené dezinfekce tramvají a dopravních
prostředků ozonem. Byla schválená rezerva pro pořízení OOPP a dezinfekčních
prostředků a stanoven úkol zajistit pořízení osobních ochranných prostředků
a dezinfekčních prostředků. Plánují se kroky k úpravě činnosti úřadu a zvýšené
dezinfekci prostor a zpřísnění hygienických standardů.

V úterý 10. března 2020 proběhla 5. koordinační schůzka k aktuální situaci šíření
COVID-19 za přítomnosti členů Rady města Olomouce, tajemníka MMOl, vedoucích
odborů ochrany, školství, sociálních věcí, kanceláře tajemníka, ředitele Městské policie
Olomouc a zástupce Krajské hygienické stanice Olomouc (dále jen KHS) a Hasičského
záchranného sboru Olomouckého kraje (dále jen HZS Ol).
Bylo provedeno shrnutí dosavadních opatření, podána informace o stavu OOPP
a pokračují jednání o zajištění dalších. Podařilo se pořídit bezkontaktní dávkovače
dezinfekce. Byla provedena distribuce nových opatření Ministerstva zdravotnictví ČR
směrem k obcím v rámci ORP a jejich vyvěšování cestou odboru správních činností
na úřední desku magistrátu. Vedena diskuze ke zrušení naplánovaných veřejných akcí
(For Model, jarní etapa Flory). Náklady ze zrušených akcí jdou za organizátorem.
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Směrem k zaměstnancům magistrátu byl vydán příkaz tajemníka, kde mimo jiné byla
nařízena plošná karanténa všech osob, které se vracejí z Itálie. Řešena opatření
k umístění dávkovačů s dezinfekčními prostředky pro zaměstnance magistrátu. S firmou
Haryservis dohodnuta zvýšená intenzita úklidu kontaktních pracovišť.
Školám a školským zařízením byly rozeslány informace MZ a MŠMT, zvažováno
zrušení akcí škol, jako např. výuky plavání, návštěvy kin apod. Mezi tou dobou odbor
školství obdržel nové informace o uzavírání škol, kdy uzavírání mateřských škol
je ponecháno na rozhodnutí zřizovatele.
Dále byly podány informace o opatřeních v oblasti sociálních věcí (azylový dům,
noclehárny, domov pro matky s dětmi – zákaz přijímání dalších klientů, požadavek
na dezinfekční prostředky pro pracovníky na kontaktních místech).
Zástupci jednotlivých organizací (TSMO, DPMO, MPO) podali informace o zavedení
zvýšených hygienických opatření, zavedení účinnějších dezinfekčních opatření
u vozidel MHD (čištění vozidel, dezinfekční prostředky pro řidiče).
V případě veřejného pořádku bylo rozhodnuto vybavit vozidla MPO balíčky
s ochrannými prostředky pro dvoučlenné posádky (požadavek na odbor ochrany
– připravit 20 ks balíčků).
Krajská
hygienická
stanice
Olomouckého
kraje
podala
informaci
o současné situaci spojené s virovým onemocněním COVID-19 – 12 osob v karanténě,
u 3 osob se čeká na výsledky. Ze strany KHS požádáno o využívání zveřejněné
infolinky pouze pro veřejnost, hlášení akcí provádět pouze elektronicky nebo písemně,
ne telefonicky. Zveřejněna informace o laboratoři AGEL ve Vítkovicích, která nově
provádí testy na koronavirus.
Zástupce HZS Olomouckého kraje informoval o účasti hasičů na hraničních přechodech
a o množství ochranných prostředků, kterými zatím HZS Ol disponuje, podal informace
o opatřeních ze strany KÚ Olomouckého kraje. Rozhodnuto zahrnout do požadavku
na OOPP připraveného pro KÚ Olomouckého kraje rovněž prostředky i pro JSDH
města Olomouce.
V současné době zasedá Bezpečnostní rada státu, je tedy třeba vyčkat na její závěry
a případná další mimořádná opatření.

V úterý dne 10. března 2020 proběhla 6. koordinační schůzka k aktuální situaci šíření
COVID-19 za přítomnosti primátora, tajemníka MMOl, náměstka primátora za oblast
školství, vedoucích odborů ochrany, školství, zástupce za tiskové oddělení.
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Koordinační schůzka byla svolána v návaznosti na aktuální vývoj situace
k omezení šíření COVID-19 a výsledků jednání Bezpečnostní rady státu, která vydala
další mimořádná opatření, konkrétně k uzavření škol a zákazu konání akcí s počtem
osob 100 a více na jednom místě a v jednom čase.
Z uvedeného důvodu byl vydán cestou odboru školství pokyn k uzavření základních
škol. Vzhledem k tomu, že nařízení Bezpečnostní rady státu se netýká mateřských škol,
bylo ponecháno na zřizovatelích, zda jejich provoz zachovají, nebo je uzavřou. V této
otázce probíhala dlouhá diskuze, kdy byly zhodnoceny dopady a rizika, které uzavření
či neuzavření škol přinesou. S přihlédnutím ke skutečnosti, že děti jsou nejméně
ohroženou skupinou a okamžité uzavření školek by rodičům přineslo nemalé
komplikace, bylo dohodnuto, že mateřské školy prozatím zůstanou otevřené na dobu
určitou, do pátku 13. března 2020. Současně budou rodiče vyrozuměni o možnosti
úplného uzavření po tomto datu. Rovněž zůstanou v provozu vývařovny k zajištění
stravy pro mateřské školy a odběratele sociálních zařízení.
Dále bylo rozhodnuto o zajištění finančních prostředků na pořízení přístroje pro foliování
připravených jídel ze školní vývařovny k zajištění hygienických opatření a zachování
služby na úseku rozvozu stravy. Dalším úkolem bylo zvážit pořízení ozónovacích strojů
pro dezinfekci prostor.
Primátor statutárního města Olomouce rozhodl o svolání mimořádné Bezpečnostní rady
statutárního města Olomouce na odpoledne od 13:00 hodin.

V úterý dne 10. března 2020 od 13:00 hodin proběhlo mimořádné jednání
Bezpečnostní rady statutárního města Olomouce.
Primátor SMOl seznámil přítomné s bezpečnostní situací v souvislosti s nákazou
koronavirem a následně předal slovo tajemníkovi bezpečnostní rady, který ve stručnosti
shrnul dosavadní opatření v této oblasti.
Tajemník bezpečnostní rady informoval o dosavadním průběhu. Vedení města
a zástupci složek IZS se scházejí na koordinačních schůzkách a průběžně zabezpečují
příslušná opatření. Ze strany vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví byla vydána
významná mimořádná opatření, která budou mít dopad do jednotlivých oblastí života –
týká se to zejména školských zařízení, sociální oblasti, dopravy a dalších.
Dále představil vydaná mimořádná opatření. S účinností ode dne 11. března 2020
se zakazuje 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
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zákon), ve znění pozdějších předpisů, 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.
Také jsou zavedena mimořádná opatření ve všech ostatních oblastech kulturního
a společenského života. Zakazují se s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod.
divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní,
náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění,
výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé,
s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného
opatření. Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních
orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob
(např. valná hromada akciové společnosti), které se konají na základě zákona.
Jednání dále pokračovalo informacemi o současné situaci od jednotlivých zástupců
složek IZS a dalších zástupců organizací přizvaných na jednání bezpečnostní rady.
Tajemník MMOl podal informaci o opatřeních směrem k vlastnímu úřadu – prozatím
jsou 3 zaměstnanci v karanténě, vydán příkaz tajemníka, řešení pracovně-právních
opatření u pracovníků vracejících se ze zahraničních dovolených, řešení personálních
opatření v souvislosti s novými mimořádnými opatřeními, zabezpečení dezinfekčních
prostředků pro zaměstnance, zvýšená dezinfekční opatření pro kontaktní pracoviště.
Vedoucími odborů byly podány informace z oblasti školství a sociálních věcí. Bude
apelováno na občany k omezení osobního styku na úřadě na nezbytně nutné
záležitosti. Pokud možno více využívat telefonický a e-mailový kontakt.
Usnesením byla přijata následující opatření:
- pozastavuje se organizace veřejných akcí po dobu trvání mimořádných opatření
vydaných MZ,
- uzavírá se pro občany informační centrum města, pracovníky bude možné
kontaktovat telefonicky,
- pozastavuje se činnost klubů seniorů zřizovaných městem, ostatní služby
pro seniory zůstávají zachovány (rozvoz stravy apod.),
- provoz mateřských škol a jeslí, jejichž je SMOl zřizovatel, bude zachován,
minimálně do pátku 13. 3. 2020,
- v souvislosti s přerušením výuky ve školách dojde i ke zrušení dalších akcí
v prostorách škol zřizovaných městem (tělocvičny, klubovny, hřiště, sportoviště),
- sportovní a kulturní zařízení zřizované městem budou uzavřeny, jedná
se o bazénovou část Aquaparku, bazénovou část plaveckého stadionu, Moravskou
filharmonii, Moravské divadlo Olomouc, sportovní haly, ZOO, městskou knihovnu
a Centrum ekologických aktivit Sluňákov,
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-

od čtvrtka 12. 3. 2020 bude veřejná doprava na území města jezdit bez posilových
školních spojů,
doporučuje se sportovním klubům a zájmovým organizacím, aby zvážily své
sportovní aktivity s ohledem na omezení shromažďování osob,
doporučuje se občanům, aby omezili fyzické návštěvy na úřadech MMOl
a preferovali telefonický či písemný kontakt,
Bezpečnostní rada města vyzývá všechny právnické a fyzické osoby, aby
dodržovaly nařízení MZ a pokyny orgánů ochrany veřejného zdraví.

V pátek 13. března 2020 od 08:00 hodin proběhlo mimořádné jednání Bezpečnostní
rady statutárního města Olomouce a určených pracovníků krizového štábu
Všichni přítomní byli seznámeni se současnou situací a s informací o usnesení vlády
ČR o vyhlášení nouzového stavu a dalších vyhlášených opatřeních. Ze strany zástupců
jednotlivých složek IZS a zástupců přizvaných organizací byli členové BRMOl
seznámeni se situací a opatřeními na jednotlivých úsecích jejich činnosti.
Ze strany tajemníka MMOl a vedoucích odborů školství a sociálních věcí podány
informace z jejich oblasti a o realizaci přijatých opatření. Od následujícího dne přechází
magistrát do organizační struktury MMOl pro řešení mimořádných událostí a krizových
situací.
Svým usnesením bezpečnostní rada přijala další nezbytná opatření, zejména:
- uložila odboru cestovního ruchu, kultury a sportu zřídit na oddělení informačního
centra informační linku pro občany, na které budou poskytovány informace
o činnosti MMOl. Telefonní číslo a doba provozu linky bude upravena rozhodnutím
krizového štábu,
- tajemníkovi MMOl uložila zpracovat opatření k organizaci svateb ve vazbě
na vydaná opatření vlády ČR.
Primátor SMOl:
- rozhodl svolání krizového štábu SMOl, termín a místo svolání budou sděleny
členům krizového štábu,
- uložil krizovému štábu průběžně vyhodnocovat situaci na území města a ORP
a v organizacích zřizovaných SMOl,
- uložil projednat možné omezení výkonu agendy MMOl směrem k občanům
a pohybu osob v objektech MMOl,
- zajištění přednostního zásobování ochrannými prostředky pro zaměstnance SMOl
a zaměstnance organizací zřizovaných SMOl, kteří přichází do kontaktu s občany,
- zpracovat a předložit režimová opatření k provozu v MŠ zřizovaných SMOl
ve vazbě na omezení šíření nemoci,
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-

uložil tajemníkovi krizového štábu navrhnout režim zasedání krizového štábu
a odesílání pravidelných hlášení.

Ve čtvrtek 12. března 2020 vláda ČR vyhlásila nouzový stav na celém území ČR.
Nouzový stav začal platit od 14:00 hodin dne 12. března 2020.
Důvodem je ohrožení zdraví obyvatel. Nouzový stav je státní krizové opatření
vyhlašované v případě závažných situací, které ve značném rozsahu ohrožují životy,
zdraví či majetek anebo vnitřní pořádek a bezpečnost. Nouzový stav může trvat
až 30 dnů, se souhlasem sněmovny i déle. V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
byla vládou ČR vydána nová mimořádná opatření.
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Přehled událostí na národní úrovni za nouzového stavu4
V pátek 13. března 2020 vláda nařizuje karanténu všem, kteří přijíždějí z rizikových
zemí. Čeští občané a v ČR žijící cizinci nesmějí od půlnoci z neděle na pondělí
16. března až na výjimky opustit republiku. Současně začne platit i obdobný zákaz
pro cizince, kteří by chtěli přijet do České republiky a nemají zde trvalý či dlouhodobý
přechodný pobyt.
V sobotu 14. března 2020 se z rozhodnutí vlády uzavírají od soboty 14. března 2020
od 6:00 hodin do 24. března 2020 do 6:00 hodin veškeré obchody s výjimkou prodejen
potravin, hygienického a drogistického zboží, lékáren a výdejen zdravotnických
prostředků, paliv a pohonných hmot a dalších. Ve stejném období platí také zákaz
přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb s výjimkou provozoven,
které neslouží pro veřejnost, například zaměstnanecké stravování a stravování
poskytovatelů zdravotních služeb.
V neděli 15. března 2020 vláda od půlnoci 16. března až do 24. března 6:00 hodin ráno
vyhlásila omezení volného pohybu osob až na vymezené nezbytné výjimky. Rovněž
prodloužila opětovné zavedení ostrahy hranic.
V pondělí 16. března 2020 byly dle usnesení vlády ze zákazu maloobchodního prodeje
a prodeje služeb v provozovnách vyjmuty textilní galanterie a prodej textilního materiálu.
Dále vláda schválila záruku COVID na podporu podnikatelů a živnostníků a nařídila
starostům obcí zajistit osobám starším 70 let pomoc při zvládání základních
životních potřeb včetně nákupů potravin a léků.
Nová opatření:
-

od 16. března 2020 od 0:00 hodin do 24. března 2020 do 6:00 hodin je zakázán
volný pohyb osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání,
do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest,

-

od 16. března 2020 platí zákaz vstupu do České republiky pro všechny cizince bez
trvalého či přechodného pobytu v délce nad 90 dní,

-

od 16. března 2020 se občanům České republiky a cizincům s trvalým
či přechodným pobytem v délce nad 90 dní zakazuje vycestovat z České republiky.

4

Zpracováno za využití zdroje: https://koronavirus.mzcr.cz/vyvoj-udalosti-v-case/, dostupné 25. 5. 2020
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V úterý 17. března 2020 vláda schválila návrh nařízení o zákazu distribuce léčiv, pohyb
osob.
Nová opatření:
-

od 19. března 2020 od 00:00 hodin se dle usnesení vlády zakazuje všem osobám
pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků
dýchacích cest,

-

od 19. března 2020 od 00:00 hodin je zakázána všem osobám přítomnost
ve vybraných maloobchodních prodejnách v čase od 10:00 hodin do 12:00 hodin
s výjimkou osob nad 65 let,

-

od 19. března 2020 od 00:00 hodin je tzv. „pendlerům“ nařízen omezený pohyb
na území ČR, a to pouze na nezbytně nutné potřeby s výjimkami:
 nezbytné cesty za rodinou či osobami blízkými,
 cesty nutné k zajištění potřeb pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská
výpomoc),
 pohyb v přírodě,
 cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí.

Dále ministr zdravotnictví zrušil výjimku ze zákazu návštěv ze zdravotnických zařízení
pro otce, kteří chtějí být doprovodem u porodu.
Ve středu 18. března 2020 zavedla vláda povinnost nosit ochranné prostředky
a vyčlenila seniorům čas pro nakupování potravin. Dle těchto nařízení došlo také
k omezení 39 dálkových vlakových linek Českých drah, a. s.
Ve čtvrtek 19. března 2020 přijala vláda mimořádné opatření, kterým změnila čas
vyhrazený seniorům pro nakupování potravin a změnila časovou platnost vyplácení
ošetřovného pro rodiče.
Nová opatření:
- od 20. března 2020 od 00:00 hodin je nově zakázána všem osobám přítomnost
ve vybraných maloobchodních prodejnách v čase od 7:00 do 9:00 hodin s výjimkou
osob nad 65 let a osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P starší 50 let,
- dále dojde ke změně časové platnosti a podmínek vyplácení ošetřovného,
- od 20. března 2020 platí další výjimky ze zákazu maloobchodního prodeje
a prodeje služeb, který se nově nevztahuje na činnost realitních kanceláří a služeb
účetních a daňových poradců,
- od 21. března 2020 budou tzv. „pendleři“ muset nově při překračování hranic
předložit speciální, k tomu určený dokument.
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V pondělí 23. března 2020 vláda přijala opatření upravující pobyt na veřejných místech
a změnila čas vyhrazený k nákupům.
Nová opatření:
- od 24. března 2020 od 06:00 hodin je možné pobývat na veřejně dostupných
místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání,
podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti či účasti na pohřbu. Při kontaktu
s ostatními osobami je nutné zachovávat odstup nejméně 2 metry, pokud
je to možné,
- od 25. března 2020 od 00:00 hodin je zakázána všem osobám přítomnost
v maloobchodních prodejnách s rozlohou větší než 500 m2 v čase od 08:00 hodin
do 10:00 hodin s výjimkou osob nad 65 let.
Současně se nařízením vlády prodlužuje omezení pohybu osob na území České
republiky, a to prozatím do středy 1. dubna 2020.
Ve čtvrtek 26. března 2020 vláda upravuje maloobchodní prodej a ubytovací služby.
Nová opatření:
- od 27. března 2020 od 06:00 se rozšiřuje výjimka ze zákazu maloobchodního
prodeje a prodeje v provozovnách stanovená dne 12. března 2020 na zámečnictví
a servis dalších výrobků pro domácnost, opravy, údržby a instalaci strojů a zařízení
pro domácnost, provozování pohřebiště a služby související a myčky aut. Dále
je pak uvolněný režim pro hotely a penziony, které mohou přijímat nové klienty, kteří
se ubytovávají za účelem zaměstnání, podnikání,
- od 27. března 2020 od 06:00 hodin se zákaz prodeje ubytovacích služeb
nevztahuje na prodej a poskytování ubytování služeb na osoby ubytované
za účelem výkonu povolání, podnikání nebo jiné výdělečné činnosti a na cizince
do doby jejich opuštění území České republiky a cizince s pracovním povolením,
- od 27. března 2020 od 06:00 hodin je nařízen prodej nebaleného pečiva pouze
za podmínky, že je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování
osob a že prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny.
V pondělí 30. března 2020 upravuje ministerstvo zdravotnictví podmínky pro návrat
do ČR a povinnost nošení roušek.
Nová opatření:
- od úterý 31. března 2020 od 00:00 hodin platí, že všem občanům České republiky a
cizincům s povoleným pobytem na území České republiky nad 90 dnů bude
povinně nařízena domácí karanténa po dobu 14 dnů po návratu na území České
republiky bez ohledu na zemi, ze které se vracejí,
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-

od úterý 31. března 2020 od 00:00 hodin se zákaz pohybu na veřejně dostupných
místech bez ochranných prostředků dýchacích nevztahuje na děti do dvou let
a na řidiče motorových vozidel, jestliže jsou v tomto vozidle sami.

Ve středu 1. dubna 2020 upravilo ministerstvo zdravotnictví výjimky ze zákazu prodeje
a nařídilo vyčlenění lůžkové kapacity krajům.
Nová opatření:
- od úterý 2. dubna 2020 od 6:00 hodin se rozšiřuje výjimka ze zákazu
maloobchodního prodeje a prodeje v provozovnách stanovená dne 12. března 2020
na provozovny domácích potřeb, pokud lze v provozovně nakoupit ochranné
prostředky dýchacích cest, jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné
prostředky, které brání šíření kapének, rukavice nebo desinfekci,
- od úterý 2. dubna 2020 se nařizuje hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města
Prahy vyčlenit ve zdravotnických zařízení na území každého kraje a hlavního města
Prahy prostory s lůžkovou kapacitou pro oddělení osob, jimž jsou poskytovány
sociální služby, u kterých se prokázalo onemocnění COVID-19, alespoň v rozsahu
60 lůžek na 100 000 obyvatel kraje nebo hlavního města Prahy, a to operativně
podle potřeby vyvolané aktuální epidemiologickou situací, a zajistit, aby tyto
prostory byly zřetelně označeny.
V pondělí 6. dubna 2020
a maloobchodní prodej.

byly

upraveny

podmínky

pro

individuální

sport

Nová opatření:
- od 7. dubna 2020 od 00:00 hodin se umožňuje provozovat individuální venkovní
sporty. Dále je možné vykonávat venkovní sportovní aktivity bez ochranných
prostředků dýchacích cest, pokud je dodržena bezpečná vzdálenost mezi osobami
nejméně 2 metry,
- od 7. dubna 2020 od 00:00 hodin se rozšiřuje výjimka ze zákazu maloobchodního
prodeje a prodeje v provozovnách stanovená dne 12. března 2020 na sběrny
a výkupy surovin a kompostárny,
- od 9. dubna 2020 od 00:00 hodin se rozšiřuje výjimka ze zákazu maloobchodního
prodeje a prodeje v provozovnách stanovená dne 12. března 2020 na provozovny
hobby marketů a prodejny a servisy jízdních kol,
- od 9. dubna 2020 od 00:00 hodin se nařizuje všem provozovnám s udělenou
výjimkou ze zákazu maloobchodního prodeje a prodeje v provozovnách stanovené
dne 12. března 2020 zajistit u vchodů dezinfekční prostředky a ochranné rukavice,
což nově neplatí pouze pro potraviny, ale již pro všechny otevřené provozovny.
Všichni zákazníci v otevřených provozovnách musí dodržovat hygienickou
vzdálenost dva metry mezi jednotlivými osobami. Provozovny jsou také povinny
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vyvěsit informační letáky s novými mimořádnými opatřeními, které budou ke stažení
na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.
Současně dochází ke změně možnosti výjezdu z území České republiky. Nově lze
vycestovat do zahraničí za účelem nezbytně nutné cesty. Při návratu na území České
republiky však bude povinná domácí karanténa v délce 14 dnů.
Od úterý 14. dubna 2020 již vláda vyhlásila plán postupného uvolňování opatření
v souvislosti s výskytem epidemie COVID-19 na území ČR.
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Přehled událostí na úrovni ORP Olomouc za nouzového stavu
Primátor statutárního města Olomouce je dle zákona předsedou krizového štábu
a ze své funkce svolal Krizový štáb ORP Olomouc. Tímto aktem přešla činnost
Magistrátu města Olomouce do organizační struktury při řešení mimořádných událostí
a krizových situací. S aktivací krizového štábu byla uvedena do činnosti stálá pracovní
skupina krizového štábu (jádro krizového štábu). Stálá pracovní skupina pracuje
při řešení mimořádných událostí a krizových situací. Zároveň byly aktivovány jednotlivé
sekce krizového štábu a jejich pracovní skupiny. Vedoucí sekcí jsou odpovědni
za plnění úkolů a v případě potřeby se účastní jednání krizového štábu a přenášejí
úkoly na pracovní skupiny. Dále zpracovávají dokumentaci z činnosti krizového štábu,
zejména připravují podklady pro jednání, zpracovávají analýzy, vyhodnocování
a hlášení činnosti. Plní úkoly v součinnosti s ostatními krizovými štáby.
Ve stanovených termínech pak probíhala jednání KŠ ORP Olomouc. Jednání KŠ ORP
Olomouc se účastnili předseda KŠ, tajemník KŠ, tajemník MMOl, ředitel MPO
a zástupci základních složek IZS. V případě potřeby pak byli pozváni vedoucí
jednotlivých sekcí struktury krizového štábu.

Sobota dne 14. března 2020
Tabulka 1 - Aktuální situace onemocnění COVID-19 k datu 14. 3. 2020

Aktuální situace onemocnění COVID-19
k datu 14. 3. 2020
Výskyt laboratorně prokázaného onemocnění
Vyléčení po onemocnění
Úmrtí v souvislosti s onemocněním

okres Olomouc

Česká republika

od 1.3.
19
0
0

od 1.3.
218
0
0

celkem
19
0
0

celkem
218
0
0

Opatření vlády: vláda rozhodla uzavřít od soboty 14. 3. 2020 od 6:00 hodin
do 24. 3. 2020 do 6:00 hodin veškeré obchody s výjimkou prodejen potravin,
hygienického a drogistického zboží, lékáren a výdejen zdravotnických prostředků, paliv
a pohonných hmot a dalších. Ve stejném období platí také zákaz přítomnosti veřejnosti
v provozovnách stravovacích služeb s výjimkou provozoven, které neslouží
pro veřejnost, například zaměstnanecké stravování a stravování poskytovatelů
zdravotních služeb.
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1. jednání krizového štábu ORP Olomouc od 14:00 hodin
Krizový štáb ORP Olomouc vzal na prvním jednání na vědomí usnesení vlády ze dne
14. 3. 2020, usnesení z prvního jednání krizového štábu Olomouckého kraje a informaci
z dalšího jednání KŠ Olomouckého kraje. Na základě těchto informací bylo nařízeno
zveřejňovat nařízení a opatření vydaná vládou a KŠ Olomouckého kraje na úřední
desce města Olomouce. Současně bylo nařízeno od pondělí 16. 3. 2020 od 7:00 hodin
do úterý 24. 3. 2020 do 6:00 hodin uzavření všech objektů MMOl a MPO pro veřejnost.
Jelikož činnost Magistrátu města Olomouce přešla do organizační struktury při řešení
mimořádných událostí a krizových situací a objekty byly pro veřejnost uzavřeny, byla
omezena také agenda výkonu státní správy pro veřejnost. V případě, že by toto
omezení výkonu státní správy ohrožovalo zdraví či majetek občanů, bylo možné
kontaktovat jednotlivé odbory telefonicky. Podání občanů probíhala výhradně dálkovým
způsobem (poštou, datovou schránkou nebo elektronicky se zaručeným elektronickým
podpisem).
Předseda KŠ ORP Olomouc uložil úkoly jednotlivým sekcím, především předložení
návrhu činnosti sociální oblasti a plnění zákonných povinností ve zvláštním režimu
a zajištění informování občanů prostřednictvím navýšeného počtu telefonních linek
v Informačním centru Olomouc v době denně od 8:00 do 20:00 hodin a k tomuto zajistit
odpovídající technickou podporu. Současně bylo nařízeno všem skupinám nahlášení
požadavků na ochranné a dezinfekční prostředky.
Projednáno bylo také zajištění základních služeb ohroženým skupinám osob,
konkrétním návrhem se následně zabývala skupina pro sociální oblast. V provozu byla
také vyhrazená telefonní linka pro starosty obcí ORP Olomouc.

Neděle dne 15. března 2020
Tabulka 2 - Aktuální situace onemocnění COVID-19 k datu 15. 3. 2020

k datu 15. 3. 2020

Aktuální situace onemocnění COVID-19
okres Olomouc

Výskyt laboratorně prokázaného onemocnění
Vyléčení po onemocnění
Úmrtí v souvislosti s onemocněním

Česká republika

od 14.3.

celkem

od 14.3.

celkem

9
0
0

28
0
0

80
0
0

298
3
0
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Opatření vlády: vláda od půlnoci 16. 3. 2020 až do 24. 3. 2020 6:00 hodin ráno
vyhlásila omezení volného pohybu osob až na vymezené nezbytné výjimky. Rovněž
prodloužila opětovné zavedení ostrahy hranic.
Porada tajemníka MMOl k aktuální situaci COVID-19
Dne 15. 3. 2020 byla svolána porada tajemníka MMOl s vybranými vedoucími odborů,
kteří mají ve své činnosti agendy přenesené působnosti. Byl projednán postup a dopady
chodu úřadu za krizového stavu. Na základě nařízení KŠ ORP Olomouc byl od pondělí
16. 3. 2020 uzavřen úřad pro veřejnost, tímto byl také zcela uzavřen příjem žádostí
o občanské průkazy, cestovní doklady, řidičské průkazy. Byl naplánován výdej již
vyhotovených dokladů a stanoveny telefonní kontakty pro informace k občanským
a řidičským průkazům.
Byla určena opatření pro zajištění informování občanů a předání dokladů, především
zveřejnění informace ve sdělovacích prostředcích, umístění informačních tabulí
ke vchodům budov a zabezpečení ochrany a označení zaměstnanců setkávajících
se s veřejností.
Dále byla blíže probrána činnost a umístění stálé pracovní skupiny, sekcí a pracovních
skupin krizového štábu. Pracovní režim sekcí a pracovních skupin byl stanoven
na 12 hodin/den (1 směna dopoledne, 1 směna odpoledne v 6hodinnových směnách).
Stálá pracovní skupina zajišťovala činnost 12 hodin/den. Pro umístění sekcí
a pracovních skupin byl následně připraven systém rozmístění kanceláří a logistické
zajištění. Pro stálou pracovní skupinu byla předurčena zasedací místnost primátora.
V rámci porady byly prodiskutovány i otázky veřejnosti týkající se parkování v době
karantény, možnosti rekreace na chalupě nebo návštěvy pracoviště v případě práce
na home office.

Pondělí dne 16. března 2020
Tabulka 3 - Aktuální situace onemocnění COVID-19 k datu 16. 3. 2020

Aktuální situace onemocnění COVID-19
k datu 16. 3. 2020
Výskyt laboratorně prokázaného onemocnění
Vyléčení po onemocnění
Úmrtí v souvislosti s onemocněním

okres Olomouc

Česká republika

od 15.3.

celkem

od 15.3.

celkem

6
0
0

34
0
0

94
3
0

392
3
0
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Opatření vlády: byla nařízena povinnost starostům obcí zajistit osobám starším 70 let
pomoc při zvládání základních životních potřeb včetně nákupů potravin a léků.
Opatření krajské hygienické stanice Olomouckého kraje: KHS vydala svým
Nařízením mimořádného opatření při epidemii, s účinností ode dne 16. 3. 2020 od 3:00
hodin, zákaz všem osobám opustit území obcí Chořelice, Chudobín, Litovel,
Myslechovice, Nasobůrky, Nová Ves u Litovle, Rozvadovice, Savín, Tři Dvory u Litovle,
Unčovice, Víska u Litovle, Benkov u Střelic, Brníčko, Dětřichov, Dolní Sukolom, Horní
Sukolom, Nová Dědina u Uničova, Renoty, Střelice u Litovle, Uničov a Červenka
a dále zakázala pohyb osob mimo místo jejich trvalého pobytu, případě místo jiného
pobytu, a to do odvolání minimálně po dobu 14 dnů s výjimkou cest uvnitř území,
podrobně definovaných ve veřejné vyhlášce opatření obecné povahy ze dne
16. 3. 2020.
V návaznosti na vydané nařízení KHS tajemník MMOl vydal dne 16. 3. 2020 příkaz
tajemníka všem vedoucím odborů MMOl a všem zaměstnancům s trvalým pobytem
či bydlištěm v katastrálním území Chořelice, Chudobín, Litovel, Myslechovice,
Nasobůrky, Nová Ves u Litovle, Rozvadovice, Savín, Tři Dvory u Litovle, Unčovice,
Víska u Litovle, Benkov u Střelic, Brníčko, Dětřichov, Dolní Sukolom, Horní Sukolom,
Nová Dědina u Uničova, Renoty, Střelice u Litovle, Uničov, Červenka, kterým
se nařizuje práce mimo stálé pracoviště.
2. jednání krizového štábu ORP Olomouc od 11:00 hodin
Krizový štáb vzal na vědomí usnesení vlády ze dne 15. 3. 2020, veřejnou vyhlášku
„Opatření obecné povahy“ KHS Olomouckého kraje ze dne 16. 3. 2020 a Opatření
obecné povahy „Dočasné zavedení ochrany vnitřní hranice ČR“ včetně přílohy.
Projednáno bylo zajišťování výkonu péče o děti ve věku od 3 do 10 let, výběr
předurčené školy pro výkon péče a uzavření mateřských škol zřizovaných statutárním
městem Olomouc od úterý 17. 3. 2020 od 6:00 hodin, vybrané mateřské školy uzavřeny
okamžitě. Pracoviště stálé pracovní skupiny krizového štábu ORP Olomouc bylo
zprovozněno v zasedací místnosti primátora (budova radnice) v režimu od 6:00 hodin
do 18:00 hodin/denně. Byly uzavřeny sběrové dvory v působnosti Technických služeb
města Olomouce. Nařízeno provozovat telefonní linku KŠ stálou pracovní skupinou
a připravit požadavek na Ministerstvo zdravotnictví o zajištění respirátorů a roušek
pro potřeby zdravotnických a sociálních služeb, veřejné dopravy a služeb na území
ORP Olomouc dle postupů MZ.
Na základě regulace MZ v oblasti omezení prodeje OOPP třídy FFP3, vyrobené
a uváděné na trh v souladu s technickou normou EN 149:2001+A1:2009, jiným osobám
než poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb ČR a organizačním složkám státu
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prováděl krizový štáb účinnou poptávku po respirátorech, které byly doporučovány
ke snížení šíření onemocnění. Kvůli obrovské poptávce na dodavatele a nedostupnosti
zboží v oblasti ochranných prostředků nebylo možné jakékoli respirátory a roušky
nakoupit ani jinak získat. KŠ získal možnost realizovat nákup OOPP prostřednictvím
firem, které běžně s touto komoditou neobchodují, ale mají jiné obchodní vztahy
s jedinými dodavateli v zahraničí. V rámci diskuze k projednávanému bodu na KŠ byla
projednána rizika nákupu, zejména nulová záruka dodání zboží, negarantovaná cena
a termín dodání. Vzhledem k přesycenosti poptávky na trhu v souvislosti se zákonnou
povinností ochrany životů a zdraví za krizové situace KŠ rozhodl zajistit předmětný
materiál i za těchto podmínek. Krizový štáb po předmětné diskuzi doporučil primátorovi
SMOl pořídit 50 000 ks respirátorů KN95 dle nabídky z 15. 3. 2020 s termínem dodání
do 23. 3. 2020 za nabízenou částku 13 250 000 Kč vč. DPH a připravit materiál
a zprávu ke schválení nákupu Radou města Olomouce.

Úterý dne 17. března 2020
Tabulka 4 - Aktuální situace onemocnění COVID-19 k datu 17. 3. 2020

k datu 17. 3. 2020

Aktuální situace onemocnění COVID-19
okres Olomouc

Výskyt laboratorně prokázaného onemocnění
Vyléčení po onemocnění
Úmrtí v souvislosti s onemocněním

Česká republika

od 16.3.

celkem

od 16.3.

celkem

0
0
0

34
0
0

94
0
0

486
3
0

Opatření vlády: vláda schválila zákaz distribuce léčiv v souvislosti s virem
SARS-CoV-2, od 19. 3. 2020 vláda zakázala pohyb a pobyt osob na všech místech
mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest, osoby nad 65 let mají
vyhrazené nákupy v maloobchodních prodejnách v čase od 10:00 do 12:00 hodin
a omezila přeshraniční pohyb tzv. „pendlerů“ s výjimkami. Ministr zdravotnictví zakázal
přítomnost otců u porodů.
3. jednání krizového štábu ORP Olomouc od 13:00 hodin
Krizový štáb vzal na vědomí usnesení vlády ze dne 16. 3. 2020 a informace k realizaci
vydaných krizových opatření, plnění úkolů a stavu ochranných prostředků a dezinfekce.
Projednal zpřísňování hygienických opatření Dopravního podniku města Olomouce
pro cestující městskou hromadnou dopravou z důvodů preventivních opatření
ke zpomalení šíření koronaviru – nošení ochranné roušky na obličeji (šátku, šály
či podobné ochrany proti šíření nákazy vzduchem), trvalé uzavření předních dveří
autobusů, redukce předprodeje jízdenek apod.
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Předseda KŠ nařídil vybavit Městskou policii Olomouc ochrannými prostředky
dýchacích cest, prověřit dopad usnesení vlády ze dne 16. 3. 2020 pro sociální oblast
a navrhnout způsob plnění usnesení vlády ze dne 16. 3. 2020 týkající se zajišťování
pomoci osobám starším 70 let při zvládání základních životních potřeb včetně nákupů
potravin a léků v souvislosti s doporučením těmto osobám neopouštět po dobu
nouzového stavu svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem
zajištění neodkladné zdravotní péče. V rámci jednání byly diskutovány možné způsoby
plnění uvedeného nařízení a předneseny možné problémy, například s nedostatkem
ochranných prostředků.
Na základě nařízení předsedy krizového štábu byl osloven KŠ Olomouckého kraje
s žádostí o poskytnutí seznamu dětí, kterým bude zajišťována péče dle usnesení vlády
ze dne 15. 3. 2020. Dále bylo nařízeno předložení návrhu řešení úsporného provozu
městské hromadné dopravy v zóně 71 a návrhu na nové umístění pracoviště stálé
pracovní skupiny KŠ z důvodu omezení setkávání osob a dodržování stanovených
hygienických pravidel.
Na základě praxe Informačního centra Olomouc byl také zkrácen provoz informačních
linek na dobu od 8:00 do 18:00 hodin. Tajemník MMOl informoval o činnosti úřadu,
která se týkala především výdeje občanských průkazů s omezením styku s veřejností
na maximálně 3 hodiny denně, upřesnil problematiku vstupu do budovy a navrhl možná
řešení prostor pro stálou pracovní skupinu KŠ a jednání KŠ ORP Olomouc.

Středa dne 18. března 2020
Tabulka 5 - Aktuální situace onemocnění COVID-19 k datu 18. 3. 2020

k datu 18. 3. 2020

Aktuální situace onemocnění COVID-19
okres Olomouc

Výskyt laboratorně prokázaného onemocnění
Vyléčení po onemocnění
Úmrtí v souvislosti s onemocněním

Česká republika

od 17.3.

celkem

od 17.3.

celkem

16
0
0

50
0
0

103
0
0

589
3
0

Opatření vlády: vláda zavedla povinnost nosit ochranné prostředky, vyčlenila seniorům
čas pro nakupování potravin a omezila dálkové vlakové linky Českých drah, a. s.
Rozhodnutí orgánu SMOl: RMO schválila přímé zadání veřejné zakázky na dodávku
respirátorů KN-95 v hodnotě 10 950 000 Kč bez DPH (13 250 000 Kč včetně DPH)
u dodavatele Olpran s. r. o., Libušina 526/101, Olomouc a navrhla úsporná opatření
v souvislosti s COVID-19 v oblasti investic města (projektování, realizace, opravy).
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4. jednání krizového štábu ORP Olomouc od 14:00 hodin
Primátor v úvodu seznámil členy KŠ s výsledky mimořádného jednání Rady města
Olomouce ze dne 18. 3. 2020 a zmínil dopady nouzového stavu na rozpočet města
a z toho plynoucí úkol pro právní odbor – připravit návrh materiálu na rozpočtové úspory
a možnost prodloužení termínů splatností poplatků a nájmů.
Krizový štáb vzal na vědomí usnesení vlády ze dne 18. 3. 2020, dále dopis Jana
Hamáčka, 1. místopředsedy vlády a ministra vnitra ze dne 16. 3. 2020 s žádostí
o součinnost obcí s Policií ČR při plnění úkolů v rámci krizového řízení
(např. součinnost obecní policie nebo městské policie) při zjišťování porušení
mimořádných ochranných nebo krizových opatření, Rozhodnutí hejtmana Olomouckého
kraje o zákazu vstupu, pohybu osob na vymezeném místě nebo území za nouzového
stavu ze dne 18. 3. 2020 č. 3/2020 a informaci o zřízení telefonní linky pro osoby s cizí
státní příslušností pobývající na území ORP a informace tajemníka krizového štábu
o nařízení vlády k plošnému nošení roušky, které bude platit od půlnoci.
Předseda krizového štábu nařídil:
- Dopravnímu podniku města Olomouce a. s. průběžně informovat odbor dopravy

-

a územního rozvoje o počtu řidičů městské hromadné dopravy a ve spolupráci
s odborem dopravy a územního rozvoje zahájit práce na návrhu omezení provozu
městské hromadné dopravy v případě nedostatku řidičů,
odboru dopravy a územního rozvoje v případě nepříznivého vývoje ihned informovat

-

krizový štáb,
sekci pro ochranu životního prostředí oslovit dodavatele dezinfekčních prostředků

-

a předložit krizovému štábu návrh množství na pořízení a distribuci dezinfekčních
prostředků a označit dětská hřiště a sportoviště informací o uzavření,
sekci analýza a součinnost připravit seznam obcí ve správním obvodu ORP

-

Olomouc včetně počtu obyvatel jednotlivých obcí,
skupině „právní zabezpečení“ připravit návrh usnesení na rozpočtové úspory
a prodloužení termínu splatnosti poplatků a nájmů.

Předseda krizového štábu doporučil Radě města Olomouce zrušit od 1. 4. 2020 výběr
úplaty za vzdělávání v mateřské škole, tzv. školkovné a úplatu za školní družinu
v základních, mateřských školách a dětských jeslích zřizovaných SMOl po dobu trvání
krizového stavu. Vratky poměrné části plateb za měsíc březen 2020 budou
poukazovány zpětně.
Tajemník MMOl v návaznosti na úpravy provozu úřadu informoval o změně umístění
stálé pracovní skupiny krizového štábu a zajištění možnosti videokonference formou
Skype. Tajemník krizového štábu informoval o stavu projektu výstražného informačního
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systému, kdy jsou pokryty pouze dílčí části města. Informace podávané veřejnosti touto
cestou by se nedostaly každému občanovi. Z uvedeného důvodu a po debatě nebylo
použití tohoto systému informování veřejnosti doporučeno. Sekce pro sociální oblast
sdělila, že jediná lékárna dělá rozvážku léků a distribuce léků formou e-receptu
je v řešení a spolupráci s Charitou.
Na krizovém štábu je standardně řešena problematika ochranných pomůcek
a v návaznosti na informace HZS Ol o stavu ochranných pomůcek bylo opět
doporučeno z důvodu nejistoty dodávky hledat i nové zdroje. Na základě nabídek
dezinfekčních prostředků byly zadány úkoly sekci pro ochranu životního prostředí,
a to oslovit dodavatele dezinfekčních prostředků a zaslat dotaz krizovému štábu kraje
na způsob likvidace použitých roušek či respirátorů.
Zástupce HZS Ol po výzvě primátora informoval o stavu zakázky Olomouckého kraje
na respirátory a testovací sety, které jsou v současnosti distribuovány pouze
do postižených oblastí, standardně jsou distribuovány do zdravotnických zařízení
a ústavů sociální péče.

Pátek dne 20. března 2020
Tabulka 6 - Aktuální situace onemocnění COVID-19 k datu 20. 3. 2020

k datu 20. 3. 2020

Aktuální situace onemocnění COVID-19
okres Olomouc

Výskyt laboratorně prokázaného onemocnění
Vyléčení po onemocnění
Úmrtí v souvislosti s onemocněním

Česká republika

od 18.3.

celkem

od 18.3.

celkem

10
0
0

60
0
0

230
5
0

819
8
0

Opatření vlády: 19. 3. 2020 s účinností od 20. 3. 2020 vláda stanovila nové časy
nákupu v maloobchodních prodejnách pro seniory a držitelům průkazů ZTP/P starších
50 let, upravila vyplácení ošetřovného dle definované specifikace, zavedla další výjimky
ze zákazu maloobchodního prodeje a nové povinnosti „pendlerům“.
5. jednání krizového štábu ORP Olomouc od 14:00 hodin
Krizový štáb vzal na vědomí usnesení vlády ze dne 18. 3. 2020 a 19. 3. 2020
a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. 3. 2020, dále informace
ke způsobu likvidace roušek, filtrů a respirátorů, k přijatým opatřením k provozu České
pošty, ke způsobu rozdělení dezinfekčních prostředků obcím a k připravovanému
zápisu dětí do základních a mateřských škol.
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Předseda krizového štábu nařídil:
- realizovat nákup ochranných a dezinfekčních prostředků pro potřebu MMOl, MPO,
sociálních a zdravotních služeb a organizací zřizovaných městem dle předložené
nabídky a v souladu s § 29 písm. c) zákona o zadávání veřejných zakázek,
- osobám s prokázaným onemocněním COVID-19 a osobám v karanténě respektovat
doporučení likvidace směsného odpadu včetně použitých jednorázových roušek
na obličej a kapesníků tak, že jej budou ukládat do dvou v sobě vsunutých
plastových pytlů a tyto pytle pevně zavážou. Tloušťka plastových pytlů doporučená
Národním referenčním centrem pro hygienu půdy a odpadů by měla být minimálně
0,2 mm. Následně ošetřit pytle desinfekčním prostředkem a v ochranných rukavicích
zajistit jejich vložení do odpadních nádob na směsný odpad.
Předseda krizového štábu doporučil:
- obcím ve správním obvodu ORP Olomouc zavedení § 5213 krizová opatření
do svého rozpočtu, ze kterého budou souhrnně hrazeny náklady související
s krizovou situací COVID-19,
- Radě města Olomouce projednat a schválit systém rozdělení a předání ochranných
prostředků a dezinfekcí pro městské a příspěvkové organizace včetně obcí ORP
Olomouc pro případ, že SMOl roušky obdrží,
- Radě a Zastupitelstvu města Olomouce projednat možnost prominutí nájemného
z vybraných nebytových prostor,
- Radě města Olomouce
o projednat možnost prodloužení lhůt hotovostních plateb za komunální odpad
na pokladnách,
o projednat možnost revokace dotací z rozpočtu SMOl,
o projednat možnost podpory dobrovolníků pro výrobu roušek.
Předseda krizového štábu ORP Olomouc a krizový štáb poděkoval všem aktivním
zaměstnancům poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, členům bezpečnostních
sborů, městské policie a všem dobrovolníkům za jejich činnost, kterou se podílejí
na zmírnění následků onemocnění COVID-19.
Předseda krizového štábu nařídil objednat 1 000 l dezinfekce u spol. ČEPRO a. s.
Sekci č. 6 školství bylo uloženo cestou krizového štábu
Olomouckého kraje o poskytnutí roušek a respirátorů
které jsou zařazeny dle usnesení vlády č. 89/2020 Sb.,
č. 219, ze dne 15. 3. 2020.
Nově byl zaveden do ekonomické struktury SMOl § 5213
byly vedeny všechny výdaje spojené s COVID-19.

ORP Olomouc požádat KŠ
pro školy ORP Olomouc,
o přijetí krizového opatření
krizová opatření, na kterém
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Pondělí dne 23. března 2020
Tabulka 7 - Aktuální situace onemocnění COVID-19 k datu 23. 3. 2020

Aktuální situace onemocnění COVID-19
k datu 23. 3. 2020
Výskyt laboratorně prokázaného onemocnění
Vyléčení po onemocnění
Úmrtí v souvislosti s onemocněním

okres Olomouc

Česká republika

od 20.3.

celkem

od 20.3.

celkem

22
2
0

82
2
0

338
4
1

1157
12
1

Opatření vlády: 23. 3. 2020 s účinností od 24. 3. 2020 vláda zavedla regulaci pohybu
osob na veřejně dostupných místech v maximálním počtu dvou osob s výjimkami,
zejména odstup 2 metrů a znovu upravila přítomnost seniorů v maloobchodních
prodejnách, prodloužila omezení pohybu na území ČR do středy 1. 4. 2020.
Rozhodnutí orgánu SMOl: RMO projednala analýzu dopadů COVID-19 v návaznosti
na nemožnost provozovat komerční prostory, stav a rizika staveb související
s COVID-19, schválila rozpočtové změny v souvislosti s COVID-19 (odbor ochrany:
z prvku rozpočtu 3817, § 6171 činnost místní správy, pol. 5132 ochranné pomůcky,
přesun finančních prostředků COVID-19 ve výši 750 000 Kč na prvek 9606, § 5213
krizové řízení, pol. 5132 ochranné pomůcky – finanční prostředky po navýšení
14 000 000 Kč), zrušila výběr úplaty ve školách a zařízeních zřizovaných SMOl a svěřila
části působnosti Rady odboru cestovního ruchu, kultury a sportu Magistrátu města
Olomouce k podepisování kupních smluv a darovacích smluv, jejich dodatků a jiných
písemností k těmto smlouvám do 20 000 Kč, odboru investic Magistrátu města
Olomouce k podepisování darovacích smluv, jejich dodatků a jiných písemností k těmto
smlouvám do 20 000 Kč a odboru ochrany Magistrátu města Olomouce k podepisování
kupních smluv, jejich dodatků a jiných písemností k těmto smlouvám, kdy předmětem
je prodej ochranných zdravotnických pomůcek a dezinfekcí.

Úterý dne 24. března 2020
Tabulka 8 - Aktuální situace onemocnění COVID-19 k datu 24. 3. 2020

k datu 24. 3. 2020

Aktuální situace onemocnění COVID-19
okres Olomouc

Výskyt laboratorně prokázaného onemocnění
Vyléčení po onemocnění
Úmrtí v souvislosti s onemocněním

Česká republika

od 23.3.

celkem

od 23.3.

celkem

20
0
0

102
2
0

220
1
2

1377
13
3

STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC | odbor ochrany

37

6. jednání krizového štábu ORP Olomouc od 14:00 hodin
Krizový štáb projednal a vzal na vědomí všechna nově vydaná usnesení vlády
a mimořádná opatření ministerstev ČR. Byla zprovozněna telefonní linka pro občany –
tzv. zelená linka 800 606 800 v režimu call centra.
Předseda krizového štábu uložil provést vyhodnocení analýzy ekonomických rizik
městských organizací a společností, u nichž je SMOl zřizovatelem nebo jediným
akcionářem. Dalšími úkoly byly zabezpečení činnosti úřadu v souladu s Mimořádným
opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. 3. 2020 a plnění povinnosti krizového
opatření usnesení vlády č. 276 ze dne 23. 3. 2020 při zajištění péče i pro děti ve věku
od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci obcí a krajů, zařazení
do obecních/krajských úřadů k výkonu sociální práce a poskytovatelů sociálních služeb.
Bylo nutné zabezpečit nákup výpočetní techniky k zajištění akceschopnosti stálé
pracovní skupiny krizového štábu, činnosti sekcí a jejich stálých pracovních skupin
(které musí respektovat vydaná mimořádná opatření pohybu osob a z toho vyplývající
rozmístění jednotlivých pracovišť vedoucí k eliminaci počtu osob na pracovišti,
dodržování bezpečnostních vzdáleností a pohybu osob v uzavřených prostorech) a také
pro organizační zajištění schůze Zastupitelstva města Olomouce, kterou je možné
realizovat pouze na dálku, bez osobní účasti zastupitelů a veřejnosti.
Řešení přestupků podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
– kompetence řešení přestupků na úseku krizového řízení přesunuta na oddělení
přestupků a zavedena do organizačního řádu.
Krizový štáb v čele se svým předsedou poděkoval všem aktivním zaměstnancům
poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, členům bezpečnostních sborů, městské
policie a všem dobrovolníkům za jejich činnost, kterou se podílejí na zmírnění následků
onemocnění COVID-19.
Činnost MMOl od 24. 3. 2020 nařízená usnesením KŠ Olomouckého kraje: zajištění
provozu úřadu v určeném omezeném rozsahu (úřední hodiny Po a St, maximálně
3 hodiny v daném dni), chodu jednotlivých útvarů orgánu vždy s nejnižším možným
počtem zaměstnanců přítomných na pracovišti, které je nutno zachovat pro činnost
správního orgánu, jedná se zejména o výkon přenesené působnosti v oblastech, kdy
lze učinit podání u kteréhokoli příslušného správního orgánu (př. vydávání občanských
a řidičských průkazů, správa živnostenského podnikání, evidence zemědělských
podnikatelů apod.), zajištění, aby karanténní opatření neohrozilo akceschopnost úřadu,
úřad bude fungovat od pondělí 30. 3. 2020 jako otevřený (přízemí Namiro – OP,
matrika, živnostenský, Vejdovského – OAŘMV), 8:00–13:00 hodin běžný provoz
odboru, max. 20 osob na podlaží, zajišťují zaměstnanci, kteří nejsou součástí krizového
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štábu nebo sekcí, jsou provedeny změny na webu města – identifikace odborů, všichni
zaměstnanci mají přístup do svých schránek z domova, mohou je vybírat a reagovat,
lhůty zbytných záležitostí budou plynout až po ukončení krizového stavu.
SMOl prostřednictvím skupiny logistického zajištění, která má sídlo na hasičské
zbrojnici ve Chválkovicích, provádí distribuci dezinfekce obcím v ORP Olomouc
a městským organizacím.

Čtvrtek dne 26. března 2020
Tabulka 9 - Aktuální situace onemocnění COVID-19 k datu 26. 3. 2020

k datu 26. 3. 2020

Aktuální situace onemocnění COVID-19
okres Olomouc

Výskyt laboratorně prokázaného onemocnění
Vyléčení po onemocnění
Úmrtí v souvislosti s onemocněním

Česká republika

od 24.3.

celkem

od 24.3.

celkem

32
0
1

134
2
1

476
10
7

1853
23
10

Opatření vlády: 26. 3. 2020 s účinností od 27. 3. 2020 vláda rozšířila výjimku
ze zákazu maloobchodního prodeje stanovenou 12. 3. 2020 dle definovaných
podmínek, uvolnila provoz ubytovacích služeb dle stanovených podmínek a stanovila
podmínky prodeje nebaleného pečiva.
7. jednání krizového štábu ORP Olomouc od 14:00 hodin
Krizový štáb projednal a vzal na vědomí všechna nově vydaná usnesení vlády
a mimořádná opatření ministerstev ČR.
Odbor školství informoval o plnění mimořádného opatření zajištění péče o děti ve věku
od 3 do 10 let. Zákonní zástupci dětí, kteří pracují ve vybraných profesích, mohou
umístit své dítě do MŠ a ZŠ Holečkova, která je určenou školou pro plnění opatření.
Ve škole je připravena kapacita 3 tříd, každá pro 15 žáků základní školy a 3 třídy po 15
dětech mateřské školy. Aktuálně dochází 14 dětí, od 30. 3. 2020 je přihlášeno celkem
47 dětí, zatím bez zaměstnanců vyjmenovaných v usnesení č. 276. Plánuje se rozšíření
třídy tak, aby bylo ve skupině maximálně 10 dětí.
Od 30. 3. 2020 je připraven provoz MMOl dle platných usnesení vlády a k 1. 4. 2020
je připraveno další omezení provozu MHD.
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Vzhledem k trvalému nedostatku ochranných prostředků pro splnění zákonných
povinností pro zajištění zdraví a životů občanů za krizového stavu rozhodl krizový štáb
o realizaci objednávek na nákup dezinfekčních prostředků a rozprašovačů, roušek
a respirátorů pro potřeby provozu MMOl, MPO, sociálních a zdravotních služeb
a organizací zřizovaných městem dle předložených nabídek a v souladu s § 29
písm. c) zákona o zadávání veřejných zakázek, a nařídil zaslání podnětu krizového
štábu ORP Olomouc ke změně stanoviska Ministerstva vnitra ústřednímu krizovému
štábu prostřednictvím krizového štábu Olomouckého kraje a dále Ministerstvu vnitra
v oblasti prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským
průkazem v době nouzového stavu a o možnosti prokazování totožnosti v případě ztráty
či odcizení vydaným potvrzením o občanském průkazu.

Pondělí dne 30. března 2020
Tabulka 10 - Aktuální situace onemocnění COVID-19 k datu 30. 3. 2020

k datu 30. 3. 2020

Aktuální situace onemocnění COVID-19
okres Olomouc

Česká republika

od 26.3.

celkem

od 26.3.

celkem

81
1
1

215
3
2

959
52
18

2812
75
28

Výskyt laboratorně prokázaného onemocnění
Vyléčení po onemocnění
Úmrtí v souvislosti s onemocněním

Opatření vlády: 30. 3. 2020 s účinností od 31. 3. 2020 vláda nařídila 14 denní
karanténu občanům ČR a cizincům dle stanovených podmínek a zakázala pohyb na
veřejně dostupných místech bez ochranných prostředků s výjimkami.
8. jednání krizového štábu ORP od 15:00 hodin
Krizový štáb vzal na vědomí usnesení vlády, kdy od jednání KŠ ORP Olomouc dne
26. 3. 2020 nebyla přijata žádná usnesení vlády ČR s přímým dopadem na KŠ ORP
Olomouc.
Krizový štáb v souvislosti se zvýšenými požadavky potřeb respirátorů pro organizace
a města a se stavem vydaných mimořádných opatření vlády a ministerstva, kdy
distribuce respirátorů třídy FFP3, resp. FFP2 je regulována pro potřeby státu,
projednával pořízení dalších kusů respirátorů. Na základě průzkumu trhu, kdy není
možné zajistit respirátory za běžných podmínek, konkrétně pevná cena a termín
dodání, rozhodl krizový štáb o nákupu uvedených ochranných pomůcek i za těchto
podmínek. Krizový štáb schválil realizaci objednávek na nákup dezinfekčních
prostředků, roušek a respirátorů pro potřeby provozu MMOl, MPO, sociálních
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a zdravotních služeb a organizací zřizovaných městem v souladu s § 29 písm.
c) zákona o zadávání veřejných zakázek, dle předložené zprávy (50 000 ks respirátorů
KN95, 100 000 ks respirátorů FFP2, 200 000 ks medicínských roušek, 2 000 ks
bavlněných roušek, dávkovačů dezinfekce a dezinfekce). Dále schválil realizaci nákupu
balícího stroje na potraviny včetně balicí folie pro ZŠ Holečkova, která je určená
pro náhradní péči o děti ve věku od 3 do 10 let.
Byl pozastaven příjem roušek ke dni 31. 3. 2020. MMOl zajistil předání 8 636 šitých
roušek od dobrovolníků, které byly distribuovány dle seznamu (MPO, Charita, Domov
seniorů, OSV, Unie neslyšících, Český svaz letectví, Vojenský spolek rehabilitovaných,
Klub vojenských důchodců, Český svaz bojovníků, DPMO, Domov seniorů Chválkovice,
Obec legionářská, Sokolská župa Olomoucká).
Byla spuštěna informační kampaň „Zvládneme to“, informační plakáty budou umístěny
do vitrín na území města Olomouce.

Čtvrtek dne 2. dubna 2020
Tabulka 11 - Aktuální situace onemocnění COVID-19 k datu 2. 4. 2020

k datu 2. 4. 2020

Aktuální situace onemocnění COVID-19
okres Olomouc

Výskyt laboratorně prokázaného onemocnění
Vyléčení po onemocnění
Úmrtí v souvislosti s onemocněním

Česká republika

od 30.3.

celkem

od 30.3.

celkem

75
5
2

290
8
4

859
89
20

3671
164
48

Opatření vlády: 1. 4. 2020 s účinností od 2. 4. 2020 vláda rozšířila výjimku
z maloobchodního prodeje dle definovaných podmínek, nařídila hejtmanům krajů
a primátorovi hl. m. Prahy vyčlenit ve zdravotnických zařízeních prostory s lůžkovou
kapacitou (60 lůžek na 100 000 obyvatel) pro definované osoby s prokázaným
onemocněním COVID-19.
9. jednání krizového štábu ORP Olomouc od 14:00 hodin
Krizový štáb vzal na vědomí usnesení vlády ode dne 30. 3. 2020 a usnesení krizového
štábu kraje ze dne 2. 4. 2020. Krizový štáb ORP Olomouc projednal provoz sběrových
dvorů na území města Olomouce pro občany a podnikatele. Dále dle usnesení
Olomouckého kraje projednal pracovní povinnost pro studenty lékařství apod.
a zajištění prostor pro karanténu osob bez domova a pro osoby vykázané z důvodu
domácího násilí.
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KŠ ORP Olomouc rozhodl darovat ochranné pomůcky zdravotnickým zařízením,
sociálním zařízením, obcím a lékařům prostřednictvím České lékařské komory a uložil
zpracovat materiál ke schválení Radě a Zastupitelstvu města Olomouce. KŠ ORP
Olomouc schválil nákup 4 ks bezkontaktních termokamer pro účely zajištění
bezpečnosti při provozu MMOl.
Byly projednány zjištěné přestupky a dodržování režimových opatření veřejnosti, zápisy
do základních a mateřských škol a forma výuky v olomouckých základních školách
v době nouzového stavu v ČR.

Pondělí dne 6. dubna 2020
Tabulka 12 - Aktuální situace onemocnění COVID-19 k datu 6. 4. 2020

k datu 6. 4. 2020

Aktuální situace onemocnění COVID-19
okres Olomouc

Výskyt laboratorně prokázaného onemocnění
Vyléčení po onemocnění
Úmrtí v souvislosti s onemocněním

Česká republika

od 2.4.

celkem

od 2.4.

celkem

56
6
2

346
14
6

941
218
35

4612
382
83

Opatření vlády: 6. 4. 2020 s účinností od 7. 4. 2020 vláda umožnila individuální
venkovní sportování za definovaných podmínek, rozšířila výjimky ze zákazu
maloobchodního prodeje podle stanovených pravidel, stanovila hygienické standardy
občanům v otevřených prodejnách a upravila výjezdy osob do zahraničí včetně pravidel
karantény.
Rozhodnutí orgánu SMOl:
RMO schválila darování ochranných prostředků organizacím a obcím v ORP Olomouc,
dále rozpočtové změny v souvislosti s COVID-19 (odbor ochrany: v rámci prvku
rozpočtu 9606, § 5213 krizová opatření, položka 5132 ochr. pomůcky, navýšení
finančních prostředků o 25 000 000 Kč na 39 000 000 Kč, z rozhodnutí RMO/ZMO na
krizová opatření COVID-19), přímé zadání veřejné zakázky na dodávku respirátorů
FFP2 a roušek (respirátory – FFP2 11 500 000 Kč bez DPH, tj. 13 915 000 Kč
vč. DPH, roušky – 3 780 000 Kč bez DPH, tj. 4 573 800 Kč vč. DPH; celková hodnota
15 280 000 Kč bez DPH, tj. 18 488 800 Kč vč. DPH u dodavatele EGT Express CZ,
s. r. o., Olomoucká 1001, 78353 Velká Bystřice), přijala informaci tajemníka MMOl
o organizaci práce zaměstnanců v době nouzového stavu a upravila obecně závaznou
vyhlášku č. 17/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
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ZMO schválilo navýšení finančních prostředků z rezervy na řešení krizových situací
(ekonomického odboru) na nákup ochranných prostředků souvisejících s šířením
koronaviru, darování respirátorů typu FFP2, jednorázových roušek a šitých roušek
subjektům specifikovaným v důvodové zprávě a v přílohách č. 1 a 2 důvodové zprávy
formou darovacích smluv (150 000 ks respirátorů typu FFP2, 200 000 ks jednorázových
roušek a prostřednictvím společenské výpomoci cca 15 000 ks šitých roušek
poskytovatelům pečovatelské služby, záchranné službě, domovům pro seniory,
domovům se zvláštním režimem, poskytovatelům chráněného bydlení a osobní
asistence, Vězeňské službě České republiky – Vazební věznici Olomouc (viz příloha
č. 1 důvodové zprávy) a dále obcím ORP Olomouc (viz příloha č. 2 důvodové zprávy),
darování zakoupených respirátorů a jednorázových roušek soukromým praktickým
lékařům pro dospělé, soukromým praktickým lékařům pro děti a dorost a soukromým
ambulantním specialistům včetně jejich středního zdravotnického personálu na území
města Olomouce a na území okresu Olomouc, vždy v počtu 40 ks respirátorů a 50 ks
roušek, dále soukromým praktickým zubním lékařům a soukromým zubním lékařům
s odbornou specializací včetně jejich středního zdravotnického personálu na území
města Olomouce, vždy v počtu 40 ks respirátorů a 50 ks roušek prostřednictvím České
lékařské komory a České stomatologické komory a darování 5 000 ks šitých roušek
Sdružení měst a obcí Jesenicka. Projednala návrh na změnu dotační politiky
statutárního města Olomouc pro rok 2020, prominula nájemné u komerčních prostor
v budovách ve vlastnictví SMOl v souvislosti s výskytem koronaviru COVID-19,
schválila návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná
vyhláška č. 17/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (jedná
se o osvobození od poplatku za užívání veřejného prostranství pro provozovatele,
kterým jsou MMOl povoleny zahrádky, sloužící k podávání občerstvení mimo
provozovnu, výslovně v období od 6. 4. 2020 do 31. 10. 2020).

Úterý dne 7. dubna 2020
Tabulka 13 - Aktuální situace onemocnění COVID-19 k datu 7. 4. 2020

k datu 7. 4. 2020

Aktuální situace onemocnění COVID-19
okres Olomouc

Výskyt laboratorně prokázaného onemocnění
Vyléčení po onemocnění
Úmrtí v souvislosti s onemocněním

Česká republika

od 6.4.

celkem

od 6.4.

celkem

23
14
1

369
28
7

222
110
9

4834
492
92
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10. jednání krizového štábu ORP Olomouc od 14:00 hodin
Krizový štáb vzal na vědomí usnesení vlády a mimořádná opatření Ministerstva
zdravotnictví vydaná ode dne 3. 4. 2020.
Předseda krizového štábu uložil zpracovat analýzu finančních nákladů pro vytipované
objekty v souladu s usnesením KŠ kraje, č. KŠ/11/2020 ze dne 2. 4. 2020, a zpracovat
dotaz na KŠ kraje ve věci vyčlenění zdravotnických zařízení nebo zařízení pobytových
sociálních služeb v souladu s vydaným mimořádným opatřením MZ, č. j. MZDR
15159/2025-5/MIN/KAN ze dne 6. 4. 2020, a oslovit neziskové organizace sdružující
osoby se specifickými potřebami na území města ke zjištění potřeb ochranných
prostředků na období 30 dnů v souvislosti s výskytem COVID-19.
Na základě schváleného daru na zastupitelstvu města Olomouce ze dne 6. 4. 2020 bylo
naskladněno několik tisíc roušek a respirátorů, které následně byly distribuovány obcím
v ORP Olomouc a zdravotnickým zařízením. Krizový štáb schválil distribuci respirátorů
a roušek praktickým lékařům a dalšímu zdravotnickému personálu v sídle zařízení
SPEA, ubytovně pro osoby pobírající dávky hmotné nouze, mobilnímu hospici Nejste
sami, Národní radě zdravotně postižených regionu Olomouc a dále zaměstnancům
v oblasti pohřebnictví s působností na území města.
Nadále zůstala uzavřená sportoviště, dětská hřiště, pískoviště a dětské koutky
v majetku SMOl. Provozovatelé a vlastníci ostatních sportovišť jsou povinni se řídit
mimořádným opatřením MZ ze dne 6. 4. 2020, které je přílohou usnesení vlády č. 394
přijaté ve sbírce zákonů pod č. 153.
Krizový štáb řešil dodržování čistoty a pořádku v souvislosti s omezením pohybu osob
a odpadovým hospodářstvím a schválil provedení deratizace prostor.

Úterý dne 14. dubna 2020
Tabulka 14 - Aktuální situace onemocnění COVID-19 k datu 14. 4. 2020

Aktuální situace onemocnění COVID-19
k datu 14. 4. 2020
Výskyt laboratorně prokázaného onemocnění
Vyléčení po onemocnění
Úmrtí v souvislosti s onemocněním

okres Olomouc

Česká republika

od 7.4.

celkem

od 7.4.

celkem

94
63
1

463
91
8

1199
873
70

6033
1365
162
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Opatření vlády: vláda vyhlásila plán postupného uvolňování opatření v souvislosti
s výskytem epidemie COVID-19 na území ČR. Tento vývoj v čase již proto není
doplňován.
Rozhodnutí orgánu SMOl: RMO schválila darování respirátorů, šitých roušek
a dezinfekcí subjektům v množství dle důvodové zprávy. Rada města Olomouce uložila
předkládat zprávu o darovacích smlouvách a předběžných smlouvách nad 20 000 Kč
na jednání ZMO, revokovala usnesení RMO ze dne 23. 3. 2020 ve věci svěření části
působnosti RMO odboru ochrany MMOl a pověření odboru ochrany podepisováním
kupních smluv a jejich dodatků a jiných písemností k těmto smlouvám dle dodatku
důvodové zprávy.
11. jednání krizového štábu ORP Olomouc od 14:00 hodin
Krizový štáb vzal na vědomí usnesení vlády a mimořádná opatření Ministerstva
zdravotnictví vydaná ode dne 7. 4. 2020, návrh na zřízení karanténního centra pro
osoby bez přístřeší na území ORP Olomouc, kterým by se realizovala povinnost
primátora SMOl plynoucí z usnesení Krizového štábu Olomouckého kraje ze dne
2. 4. 2020, č. j. KŠ/11/2020, jímž bylo provedeno usnesení vlády ze dne 30. 3. 2020,
č. 341 dle předloženého materiálu, dále převzal informaci o hygienickém standardu
a plánu pokrytí ochrannými prostředky u škol a školských zařízení zřizovaných SMOl
a zpracovanou pracovní dokumentaci „Protiepidemiologická opatření pro školská
zařízení v souvislosti s pandemií COVID-19“.
Předseda krizového štábu v souvislosti s ekonomickými ztrátami městských firem
způsobenými mimořádnými opatřeními v ČR ve vztahu ke COVID-19 uložil provést
aktualizaci ekonomického vyhodnocení rizik jednotlivých městských organizací
a společností, u nichž je SMOl zřizovatelem nebo jediným akcionářem, a informovat
o výsledcích aktualizace Krizový štáb a odbor ekonomický.
Krizový štáb schválil pořízení ochranného plexiskla na pracoviště přepážek MMOl
a dále nákup jednorázových rukavic, osobních bezkontaktních teploměrů a ochranných
obleků k provozu MMOl, MPO a příspěvkových a akciových společností na dobu
2 měsíců.
Doporučil případný finanční výtěžek z virtuálního běhu RunTour k využití pro „Fond
pomoci olomouckým dětem“ a zabýval se provozem prozatím uzavřené botanické
zahrady a rozária.
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Středa dne 22. dubna 2020
Tabulka 15 - Aktuální situace onemocnění COVID-19 k datu 22. 4. 2020

Aktuální situace onemocnění COVID-19
k datu 22. 4. 2020
Výskyt laboratorně prokázaného onemocnění
Vyléčení po onemocnění
Úmrtí v souvislosti s onemocněním

okres Olomouc

Česká republika

od 14.4.

celkem

od 14.4.

celkem

42
170
5

505
261
13

910
1687
42

6943
3052
204

12. jednání krizového štábu ORP Olomouc od 14:00 hodin
Krizový štáb ORP Olomouc bere na vědomí usnesení vlády ČR a mimořádná opatření
MZ, která byla vydána od 14. 4. 2020 do 22. 4. 2020.
Krizový štáb ORP Olomouc projednal přerozdělení 620 ks nano roušek v hodnotě
50 840 Kč vč. DPH, které firma OLTIS Group, a. s. darovala statutárnímu městu
Olomouc.
Dalším bodem jednání bylo schválení daru ochranných prostředků obcím na území
ORP Olomouc a darování OOPP pro jednotky sborů dobrovolných hasičů v ORP
Olomouc, a případně sborům dobrovolných hasičů cestou Okresního sdružení hasičů
Olomouc.
Také byl schválen dar ochranných prostředků lékařům Dopravního zdravotnictví, a. s.,
Poliklinice AGEL Olomouc a neziskové organizaci Dobré místo pro život. KŠ projednal
a schválil rezervaci OOPP pro SMOl a jeho zřizované organizace (MMOl + MPO) a pro
31 škol zřizovaných SMOl.
K datu 21. 4. 2020 byly na území ORP Olomouc evidovány tyto počty: nakažených
osob 490, vyléčených osob 231 a úmrtí 12 osob (zdroj KHS).
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Pondělí dne 27. dubna 2020
Tabulka 16 - Aktuální situace onemocnění COVID-19 k datu 27. 4. 2020

Aktuální situace onemocnění COVID-19
k datu 27. 4. 2020
Výskyt laboratorně prokázaného onemocnění
Vyléčení po onemocnění
Úmrtí v souvislosti s onemocněním

okres Olomouc

Česká republika

od 22.4.

celkem

od 22.4.

celkem

514
49
0

519
310
13

399
815
20

7342
3867
224

Rozhodnutí orgánu SMOl: RMO schválila rozpočtovou změnu v souvislosti s COVID19 [odbor ochrany: přesun finančních prostředků z prvku ochranné pomůcky odboru
ochrany (3817) na prvek 9606 – krizové opatření COVID-19], projekt „Olomouc
si pomáhá“ a zapojení města do projektu pro podporu olomouckých podnikatelů a jiných
organizací se záměrem přispět tak ke zmírnění ekonomických dopadů v souvislosti
s mimořádnými opatřeními vlády k zabránění síření epidemie koronaviru; přijetí
a poskytnutí daru ochranných zdravotních pomůcek, distribuci respirátorů
a jednorázových roušek lékařům a zdravotnickému personálu Polikliniky AGEL,
distribuci ochranných pomůcek pro sdružení Dobré místo pro život, Dům pokojného
stáří sv. Anny Velká Bystřice, Národní radu osob se zdravotním postižením České
republiky, z. s., Správu kolejí a menz Univerzity Palackého v Olomouci formou
darovacích smluv, dar obcím v ORP Olomouc [balíček 50 ks respirátorů FFP2 (Velká
Bystřice 150 ks respirátorů), 50 ks rukavic, 5l dezinfekce] formou darovacích smluv;
Okresnímu sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okres Olomouc – 7 000 ks
respirátorů formou předběžné smlouvy; projednala předběžné smlouvy na dary nad
20 000 Kč, jejichž pravomoc je vyhrazena zastupitelstvu (MV, odbor veřejné správy,
dozoru a kontroly doporučil uzavřít tzv. předběžnou smlouvu a předložit ji k vypořádání
na nejbližší jednání ZMO), přijala dar od firmy OLTIS Group, a. s., v počtu 620 ks nano
roušek – jejich hodnota činí 50 840 Kč vč. DPH – na základě darovací smlouvy,
k zabezpečení ochrany zdraví osob v první linii boje proti koronaviru v rámci zařízení
zřizovaných SMOl; prominula nájemné u komerčních prostor v objektech vlastněných
či spravovaných městskými příspěvkovými organizacemi (mimo školská zařízení)
v souvislosti s výskytem COVID-19 (knihovna, divadlo), prominula nájemné z prostor
v objektech příspěvkových organizací – škol v souvislosti s výskytem koronaviru
COVID-19, nájemné z krátkodobých pronájmů na dobu do 12 měsíců (tělocvičny pro
sportovní účely, učebny a ostatní prostory k volnočasovým aktivitám a nájemné
dlouhodobých pronájmů delší 12 měsíců (tj. pronájmy prostor škol k provozování
prádelny, internátu pro SK Sigma, Waldorfské školy, Domu dětí a mládeže, zubní
ordinace, mládežnické organizace Junák, JUDO klubu, kadeřnictví, Gymnázia
Čajkovského, spol. Eurogastro, rodinného centra Montessori, Spolku Trend vozíčkářů).
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Úterý dne 28. dubna 2020
Tabulka 17 - Aktuální situace onemocnění COVID-19 k datu 28. 4. 2020

Aktuální situace onemocnění COVID-19
k datu k 28. 4. 2020
Výskyt laboratorně prokázaného onemocnění
Vyléčení po onemocnění
Úmrtí v souvislosti s onemocněním

okres Olomouc

Česká republika

od 27.4.

celkem

od 27.4.

celkem

7
6
0

526
316
13

55
127
4

7397
3994
228

Opatření vlády: rozvolňování opatření
13. jednání krizového štábu ORP Olomouc od 14:00 hodin
Krizový štáb ORP Olomouc bere na vědomí usnesení vlády ČR a mimořádná opatření
MZ, která byla vydána od 22. 4. 2020 do dnešního dne.
Bylo projednáno znovuotevření botanické zahrady a rozária pro veřejnost s platností
od 1. 5. 2020 dle schválených podmínek a znovuotevření ZOO Olomouc od 30. 4. 2020
podle předložených režimových opatření.
Krizový štáb projednal zpřístupnění venkovních sportovišť dle schválených podmínek
od 1. 5. 2020 a dle technických možností zabezpečit provádění hygienického režimu
formou horké páry. K dalším rozvolňovacím opatřením předseda krizového štábu ORP
Olomouc doporučil Radě města Olomouce projednat otevření mateřských škol a jeslí
zřizovaných SMOl v termínu od 25. 5. 2020.
Na základě usnesení vlády ČR č. 213 ze dne 27. 4. 2020 SMOl od 28. 4. 2020 se opět
zavádí placené parkování.

Úterý dne 5. května 2020
Tabulka 18 - Aktuální situace onemocnění COVID-19 k datu 5. 5. 2020

Aktuální situace onemocnění COVID-19
k datu 5. 5. 2020
Výskyt laboratorně prokázaného onemocnění
Vyléčení po onemocnění
Úmrtí v souvislosti s onemocněním

okres Olomouc

Česká republika

od 28.4.

celkem

od 28.4.

celkem

3
41
2

529
357
15

331
858
31

7728
4852
259
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Opatření vlády: rozvolňování opatření
14. jednání krizového štábu ORP Olomouc od 14:00 hodin
Krizový štáb ORP Olomouc bere na vědomí usnesení vlády ČR a mimořádná opatření
MZ, která byla vydána od 28. 4. 2020 do dnešního dne.
Krizový štáb projednal připravovanou zprávu do RMO k zajištění individuální přepravy
seniorů 65+ a osob se zdravotním postižením (průkaz ZTP) na trase „U Bystřičky
– Hlavní nádraží“ v souvislosti s realizací protipovodňových opatření na předmětné
trase.
Dalším bodem jednání byla žádost na otevření klubů pro seniory od 11. 5. 2020
při dodržení aktuálně platných podmínek pro spolkovou a zájmovou činnost (nošení
roušek, důsledná hygiena, rozestupy 2 metry), minimálně do 30. 6. 2020 zakázána
konzumace potravin a nápojů, vyjma nezbytného pitného režimu (voda, minerálka).
Nutné zajistit mechanické aplikátory dezinfekce (20 ks). Otevření schváleno
od 11. 5. 2020 za stanovených hygienických pravidel.
KŠ ORP Olomouc schválil přijímání žádostí na zábor Horního a Dolního náměstí
za dodržování stanovených hygienických pravidel.

Pondělí dne 11. května 2020
Tabulka 19 - Aktuální situace onemocnění COVID-19 k datu 11. 5. 2020

k datu 11. 5. 2020

Aktuální situace onemocnění COVID-19
okres Olomouc

Výskyt laboratorně prokázaného onemocnění
Vyléčení po onemocnění
Úmrtí v souvislosti s onemocněním

Česká republika

od 5.5.

celkem

od 5.5.

celkem

3
37
1

532
394
16

285
569
22

8013
5421
281

Opatření vlády: rozvolňování opatření
Rozhodnutí orgánu SMOl: RMO souhlasila s povolováním záborů na Horním a Dolním
náměstí za podmínek dodržování mimořádných opatření vydaných vládou
a ministerstvy, s otevřením mateřských škol a jeslí, s obnovou úplaty za docházku
do mateřské školy, školní družiny a dětských jeslí za podmínek dodržování pravidel
a harmonogramu otevírání škol dle manuálu vydaného MŠMT k zajištění provozu
základních škol od 25. 5. 2020 pro žáky 1. stupně – otevření mateřských škol a jeslí
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ve stejném termínu, tj. od 25. 5. 2020; souhlasila s organizací svateb v obřadní síni
dle usnesení vlády ČR č. 490, které definuje s účinností od 11. 5. 2020 od 00:00 hodin
pro účast na sňatečném obřadu pravidla, za kterých lze obřady konat (v podmínkách
SMOl navrhuje stanovit kapacitu obřadní síně na celkem 60 osob z důvodu provádění
stavebních prací při rekonstrukci budovy radnice).

Úterý dne 12. května 2020
Tabulka 20 - Aktuální situace onemocnění COVID-19 k datu 12. 5. 2020

k datu 12. 5. 2020

Aktuální situace onemocnění COVID-19
okres Olomouc

Výskyt laboratorně prokázaného onemocnění
Vyléčení po onemocnění
Úmrtí v souvislosti s onemocněním

Česká republika

od 11.5.

celkem

od 11.5.

celkem

0
6
0

532
400
16

42
80
3

8055
5501
284

Opatření vlády: rozvolňování opatření
15. jednání krizového štábu ORP Olomouc od 14:00 hodin
Krizový štáb ORP Olomouc bere na vědomí usnesení vlády ČR a mimořádná opatření
MZ, která byla vydána od 5. 5. 2020 do dnešního dne.
KŠ ORP Olomouc schválil jednání komisí městských částí od 11. 5. 2020 (KMČ jsou
orgánem veřejné moci, nevztahují se na ně omezení počtu osob – může být přítomno
více než 100 osob, může být přítomna i veřejnost při dodržení obecně platných
hygienických opatření). KŠ ORP Olomouc doporučil možnost uspořádání veřejných
schůzí KMČ od 13. 5. 2020 dle obecně platných hygienických pravidel, do 30. 6. 2020
se zákazem konzumace potravin a nápojů vyjma nezbytného pitného režimu.
Stejný výklad jako u KMČ mají odborné komise, které se mohou sejít v neomezeném
počtu, za dodržení obdobných hygienických pravidel. Doporučeno scházet
se v jednacím sále ZMO v budově Hynaisova 10 z důvodu dodržení potřebné
vzdálenosti mezi jednajícími.
Na základě vládou schváleného záměru dotačního programu Covid – nájemné
podnikatelům, na které dopadla pandemie a přijatá nařízení – SMOl schválilo prominutí
celého nájemného (tj. 100 %), na které se neuzavírá dodatek (jedná se o jednostranné
právní jednání).
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K poslední vlně rozvolnění (25. 5. 2020) KŠ ORP Olomouc schvaluje navrácení laviček
na Horní a Dolní náměstí.

Neděle dne 17. května 2020
Tabulka 21 - Aktuální situace onemocnění COVID-19 k datu 17. 5. 2020

k datu 17. 5. 2020

Aktuální situace onemocnění COVID-19
okres Olomouc

Výskyt laboratorně prokázaného onemocnění
Vyléčení po onemocnění
Úmrtí v souvislosti s onemocněním

Česká republika

od 12.5.

celkem

od 12.5.

celkem

3
21
0

535
421
16

244
347
11

8299
5848
295

Opatření vlády: dne 17. 5. 2020 byl ukončen nouzový stav uplynutím stanovené lhůty.
Krizový štáb přešel ukončením nouzového stavu do režimu Bezpečností rady
města Olomouc, která byla svolána předsedou krizového štábu na 26. 5. 2020
od 13:30 hodin.
Bezpečnostní rada statutárního města Olomouce, jednání dne 26. 5. 2020
od 13:30 hodin.
Bezpečnostní rada uložila tajemníkovi MMOl a odboru ochrany zpracovat návrh nové
organizační struktury krizového štábu a návrh změny hlavního krizového pracoviště,
schválila závěrečnou zprávu dle požadavku Olomouckého kraje a uložila nadále
sledovat plnění úkolů vyplývající z jednání KŠ.
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Ochranné a dezinfekční prostředky
Skladové zásoby a analýza požadavků na zajištění ochranných prostředků
Z celkové analýzy situace bylo patrné, že základním předpokladem pro omezení šíření
nemoci COVID-19 jako i pro ochranu zaměstnanců zajišťujících chod nezbytných
služeb na území ORP Olomouc bude dostatečné množství ochranných a dezinfekčních
prostředků.
Na přelomu měsíců ledna a února odbor ochrany začal s nákupy ochranných
a dezinfekčních prostředků v souvislosti s onemocněním COVID-19. KHS doporučila
jako ochranné prostředky proti infekčním nemocem:
- respirátory s ochranou FFP3 splňující normy EN149:2001+A1:2009, případně jinou
ochranu dýchacích cest proti virům,
- virucidní dezinfekční prostředky,
- jednorázové chirurgické rukavice,
- ochranné brýle s ochranou proti kapalinám nebo plynům a jemným částicím.
Již v tomto období byla poptávka po uvedených prostředcích vysoká a zboží často
nedostupné. Nebylo proto možné na trhu zajistit relevantní cenové nabídky,
příp. průzkum trhu a s ohledem na stále reálnější možnost zavádění regulací trhu
s těmito prostředky bylo vhodné nákupy provádět bez zbytečného odkladu. Přesto
se v omezeném množství podařilo zakoupit respirátory, roušky, virucidní dezinfekční
gely, dezinfekce na povrchy (Savo, Sanytol apod.), ubrousky na povrchy s virucidním
účinkem, dezinfekce do dávkovačů včetně dávkovačů, jednorázové rukavice
a uzavřené ochranné brýle.
Poslední úspěšný nákup v předkrizovém období v oblasti respirátorů, který se podařilo
zajistit, byl dar pro zasažené partnerské město v Číně. Na základě rozhodnutí Rady
bylo v polovině února zakoupeno 200 ks respirátorů třídy FFP3 (v hodnotě 19 360 Kč),
které byly zaslány do partnerského města Kchun-ming.
Čína jako největší celosvětový výrobce nebyla schopná pokrýt vlastní potřebu v oblasti
ochranných prostředků, proto docházelo ke stahování tohoto materiálu z centrálních
skladů nebo výrobních kapacit i mimo Čínu. To vedlo k rychlému úbytku lokálních
skladových zásob, proto vstoupil odbor ochrany do jednání s výrobci a tradičními
dodavateli ochranných pomůcek na českém trhu. Výsledkem byla objednávka 4 000 ks
ochranných roušek a 2 000 ks respirátorů a dále i dezinfekčních prostředků s termínem
dodání nejpozději začátkem dubna. Z uvedeného důvodu byl rozhodnutím Rady dne
2. 3. 2020 navýšen rozpočet odboru ochrany o 1 000 000 Kč (z rezerv na řešení
krizových situací) tak, aby bylo možné operativně reagovat na nabídku trhu. Celkovou
situaci na trhu významně ovlivnilo mimořádné opatření MZ, podle kterého bylo
s účinností ode dne 4. 3. 2020 zakázáno prodávat osobní ochranné prostředky třídy
FFP3 vyrobené a uváděné na trh v souladu s technickou normou
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EN 149:2001+A1:2009 jiným osobám, než jsou poskytovatelé zdravotních a sociálních
služeb ČR a její organizační složky.
Většina
významnějších
dodávek poptávaných
začátkem měsíce
března
se pro nedostupnost ochranných prostředků doprovázenou vysokou poptávkou oproti
nízké výrobní kapacitě na trhu neuskutečnila. Stejná situace nastala i v případě českých
dodavatelů, kteří buď objednávku neakceptovali, nebo s ohledem na další vývoj situace
ani nebyli schopni ji plnit. Podobný scénář nastal i v případě virucidních dezinfekčních
prostředků, kdy objednané zboží nebylo uvolněno ze zemí původu nebo bylo
pozastaveno během převozu ještě před vstupem do evropského prostoru.
Přes všechny obtíže disponoval odbor ochrany před začátkem krizového stavu
omezeným množstvím ochranných a dezinfekčních prostředků. Současně byly
potvrzeny některé objednávky na další prostředky, které byly postupně dodávány
v průběhu krizového stavu, například dezinfekce na ruce a dávkovače na dezinfekci.
Tyto zásoby pak byly využívány pro zaměstnance SMOl pro překlenutí doby, kdy stále
fungoval běžný chod MMOl a MPO a než byly získány další ochranné a dezinfekční
prostředky v potřebné míře. Seznam zásob odboru ochrany před vyhlášením krizového
stavu je uveden v tabulce č. 22.
Tabulka 22 - Seznam zásob odboru ochrany před krizovým stavem
Seznam zásob odboru ochrany před krizovým stavem
Název

Počet kusů

rouška chirurgická

respirátor

70

FFP1

930

FFP2

30

FFP3

250

na ruce
dezinfekce

Poznámka

500 ml

32

300 ml

14

200 ml

15

75 ml

10

50 ml

15

na povrchy

36

500 ml

ubrousky

88

40 ks v balení

do dávkovačů

144

400 ml

dávkovače na dezinfekci

10

rukavice

53

100 ks v balení

ochranné brýle

35

uzavřené

V souladu se závěry rozhodnutí orgánů SMOl byly zjišťovány požadavky na ochranné
prostředky u organizací zřizovaných městem a u obcí v ORP Olomouc. Jednotlivé
požadavky na měsíční zajištění minimálního provozu jsou uvedeny v tabulkách níže.
Suma těchto požadavků pak byla rozhodující pro další nákup.
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Tabulka 23 - Požadavky obcí ORP Olomouc na ochranné pomůcky na měsíc
Požadavky obcí ORP Olomouc na ochranné pomůcky na měsíc
rukavice jednoráz.
Obec
roušky
respirátory
brýle
(páry)
obleky
Tovéř

300

25

3 000

100

Skrbeň

600

200

20

Daskabát

300

300

Štěpánov

Hněvotín

10

20

návleky
na boty

10

6

1 000

10

300

30

1 000

100

100

30

100

200

14 000

4 500

5

2 000

Slatinice, Lípy

400

400

35

500

Krčmaň

500

100

20

200

10

20

Bělkovice-Lašťany

400

400

30

400

30

30

40

20

5

10

0

0

100

50

20

50

20

1 500

500

10

200

10

10

564

564

25

564

56

56

Tršice

3 600

400

90

4 000

90

90

Velký Újezd městys

3 000

250

30

30

30

30

20

50

10

10

Hlušovice
Příkazy
Samotišky
Těšetice

Bukovany

50

50

Dolany

600

600

Bystročice

100

100

10

100

Blatec

200

30

10

100

6

60

Drahanovice

1 700

1 200

230

230

60

60

Lutín

3 450

100

Liboš

50

50

10

50

10

10

50

50

50

50

100

500

100

300

50

200

Horka nad Moravou

200

1 600

800

Věrovany

300

300

Majetín

800

300

Svésedlice

100

50

1 640

420

90

2 000

400

50

2

50

1 410

1 410

50

5 000

Dub nad Moravou

200

50

4

200

2

4

Doloplazy

500

500

30

300

50

50

Kozlov

250

10

10

250

10

250

Loučany

200

50

20

200

10

10

Luběnice

Grygov
Mrsklesy
Velká Bystřice

100

50

50

10

50

10

10

Ústín

900

50

10

900

50

50

Bystrovany

100

20

5

200

2

4

Přáslavice

500

20

6

2 000

4

4

2 000

2 000

40

2 000

10

10

Hlubočky

100 000

1 000

200

10 000

1 000

1 000

Kožušany-Tážaly

100
145 504

100
17 119

10
1 247

200
34 904

15
1 845

20
2 844

Bohuňovice

Celkem
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Požadavky partnerských a SMOl zřízených organizací důležitých pro chod a zajištění
základních služeb v území ORP Olomouc:
Tabulka 24 - Požadavky organizací na ochranné pomůcky na měsíc
Požadavky organizací na ochranné pomůcky na měsíc
Organizace

roušky

MMOl

respirátory

brýle

rukavice
(páry)

jednoráz.
obleky

návleky
na boty

20 000

10 000

800

40 000

100

100

500

200

150

1 000

20

20

3 200

1 600

500

6 400

1 300

1 300

1 000

1 000

120

2 000

200

200

DPMO

10 000

5 000

250

20 000

50

50

TSMO

2 200

1 100

250

3 500

10

5 536

FLORA

1 500

100

200

Lesy města

100

50

200

ZOO

250

80

500

SNO

1 000

170

Knihovna

100

50

200

Hřbitovy

100

50

500

MPO
Charita a
krematorium
JSDH

Filharmonie

50

20

MŠ a ZŠ

12 800

10 400

Celkem

52 800

29 820

50

5

štíty

500

100
498

2 125

75 100

1 680

7 206

498

Součet všech požadavků obcí ORP Olomouc a organizací na ochranné prostředky
je uveden v následující tabulce.
Tabulka 25 - Celkový počet požadovaných ochranných pomůcek na měsíc
Celkový počet požadovaných ochranných pomůcek na měsíc
Subjekt
SMOl a organizace

roušky

respirátory

brýle

rukavice
(páry)

jednoráz.
obleky

návleky
na boty

52 800

29 820

2 125

75 100

1 680

7 206

Obce ORP Olomouc

145 504

17 119

1 247

34 904

1 845

2 844

Celkem

198 304

46 939

3 372

110 004

3 525

10 050

štíty
498

498

Celkový počet reflektoval pouze měsíční potřebu. Úvodní analýzy vývoje onemocnění
předpokládaly období nemocnosti přibližně 12 týdnů. Dle predikcí a předpokládaného
vývoje jsme proto uvažovali o zásobě na období minimálně dvou měsíců.
Stanovené výsledné množství nepředpokládalo ochranné pomůcky pro
a zdravotní služby mimo vlastní organizace. Důsledkem vývoje
a naprostým globálním nedostatkem ochranných prostředků se právě
těchto organizací ukázala jako klíčová. V konečném důsledku byl
a zdravotní sektor společně se školstvím největší cílovou skupinou.

sociální
situace
potřeba
sociální
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Skutečnost absolutního nedostatku roušek a respirátorů na trhu, vedla organizace
i občany k šití roušek z dostupného materiálu. V podmínkách SMOl jedny z prvních
roušek začali šít pracovníci Moravského divadla Olomouc, které své výrobky poskytli
krizovému štábu Olomouc. Roušky pro zajištění vlastního provozu šili také pracovníci
Dopravního podniku města Olomouce, Městské police Olomouc, Magistrátu města
Olomouce i další organizace.

Distribuce ochranných prostředků
Vzhledem k situaci na trhu s ochrannými prostředky obdržel krizový štáb nabídky
realizovat nákup ochranných prostředků prostřednictvím firem, které běžně s touto
komoditou neobchodují, ale mají jiné obchodní vztahy s dodavateli v zahraničí. V rámci
diskuze k tomuto bodu byla na KŠ projednána rizika nákupu, zejména nulová záruka
dodání zboží, negarantovaná cena a termín dodání. Jedná se ovšem o faktory, které
nebyl schopen garantovat v dané chvíli žádný dodavatel ani výrobce.
Vzhledem k přesycenosti poptávky na trhu a zákonné povinnosti ochrany životů
a zdraví za krizové situace se KŠ rozhodl pokusit zajistit předmětný materiál i za těchto
podmínek. Za tímto účelem byly stanoveny podmínky ze strany SMOl, kdy nebyla
akceptována možnost platby ani části zboží před jeho fyzickým předáním a průběh
platby probíhal výlučně v české měně. Oproti tomu byl s ohledem na tržní podmínky
akceptován velmi krátký termín splatnosti po dodání zboží. Další podmínkou bylo využití
pouze společností, které mají jasnou obchodní historii, dobrou platební morálku a jsou
dlouhodobými partnery ve svém segmentu trhu a ideálně působí v našem regionu.
Krizový štáb využil celkem dvě nabídky společností působících v olomouckém regionu.
V prvním případě se jednalo o nákup 50 000 ks respirátorů KN95 typ FFP2 dle nabídky
z 15. 3. 2020 za nabídkovou cenu 13 250 000 Kč vč. DPH u společnosti Olpran, s. r. o.
Současně krizový štáb nařídil připravit materiál a zprávu ke schválení nákupu Radou
města Olomouce.
S ohledem na vládní nařízení, které s účinností od 19. 3. 2020 zakazuje všem osobám
pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích
cest, byla v rámci jednání KŠ opětovně otevřena otázka množství ochranných
prostředků, především respirátorů a roušek. Předseda krizového štábu předložil
ke zvážení návrh na zvýšení celkového množství ochranných prostředků a především
zajištění i jednorázových roušek, které umožní plnění vládního nařízení u profesí, které
nejsou v přímém kontaktu s nejohroženější skupinou obyvatel nebo je pro ně riziko
nákazy nižší. Jelikož se vládní opatření dotýká prakticky celé společnosti a s ohledem
na predikovanou délku trvání epidemie, rozhodl krizový štáb o využití druhé nabídky
ze dne 20. 3. 2020 od společnosti EGT Expres CZ, s. r. o. na dodávku 100 000 ks
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respirátorů FFP2 a 200 000 ks roušek za nabídkovou cenu 18 488 800 Kč vč. DPH.
Tak jako v prvním případě bylo uloženo připravit materiál ke schválení nákupu Radou
města Olomouce.
Statutárnímu městu Olomouc se v nejkrizovějších chvílích podařilo zajistit dodávku
celkem 150 350 ks respirátorů FFP2 za cenu 24 619 265 Kč vč. DPH a 197 000 ks
roušek za cenu 4 528 062 Kč vč. DPH.
Distribučním místem se stala nová hasičská zbrojnice ve Chválkovicích, kde byl
uvedený materiál naskladněn a následně expedován. Současně byl z tohoto místa
realizován i výdej dezinfekce obcím, školám a dalším institucím.
Vedle respirátorů a roušek bylo v březnu zakoupeno také 2 000 l dezinfekčního
prostředku Anti-COVID. Vzhledem ke spotřebě byla tato zásoba doplněna začátkem
května o dalších 4 000 l. SMOl též získala od KŠ Olomouckého kraje dezinfekci
na ruce, dezinfekci na povrchy, rukavice, roušky a respirátory pro podporu SMOl a obcí
v ORP Olomouc.
Dalším zdrojem ochranných prostředků pro obyvatele města byl výkup ručně
vyráběných šitých roušek od občanů, a to za cenu 35 Kč/ks. Takto bylo vykoupeno
19 721 ks roušek, které byly distribuovány formou veřejně přístupného výdejního boxu.
Město Olomouc rovněž obdrželo významnou část ochranných prostředků a dalších
služeb darem. Od společnosti OLTIS Group, a. s., se jednalo o 620 ks roušek
s nanotechnologií v celkové hodnotě 50 840 Kč vč. DPH, které byly předány školám
a školským zařízením. Vietnamská komunita darovala 1 500 ks šitých roušek, které byly
formou výdejního boxu poskytnuty Olomoučanům. Univerzita Palackého Olomouc,
správa kolejí a menz, věnovala 100 kusů šitých roušek, které odbor sociálních věcí
předal obyvatelům bytů pro seniory. Počátkem června zaslalo partnerské město
Kchun-ming z Čínské lidové republiky dar, a to 20 000 ks jednorázových roušek
v celkové hodnotě 163 454,40 Kč. V souladu s usnesením RMO budou tyto roušky
předurčeny pro školská zařízení a potřebu oddělení vnějších vztahů.
Velkou pomocí pro město bylo i poskytnutí dalšího materiálu a služeb od privátního
sektoru a dalších organizací. Mezi tyto patří společnosti FARMAK, a.s.
a NUTREND D.S., a.s., které poskytly barely sloužící pro distribuci dezinfekce.
Společnost EGT Expres CZ, s.r.o. zajistila přepravu 6 000 litrů dezinfekce v režimu
ADR. Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů věnovalo dezinfekci pro
olomoucké azylové domy. ŠKODA Auto DigiLab, s.r.o. vypůjčila 10 automobilů pro
zajištění rozvozu stravy a zajištění nákupů ohroženým skupinám obyvatel a dalších 10
vozidel pro činnost Charity Olomouc. Společnost OZON KONCEPT, s.r.o. poskytla
výpůjčku generátorů ozonů pro dezinfekci pracoviště krizového štábu.
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Olomoucký kraj poskytl ochranné pomůcky a dezinfekci, které sloužily pro potřebu
města a také byly krizovým štábem distribuovány na další obce v rámci ORP. Hasičský
záchranný sbor Olomouckého kraje zajišťoval logistiku ochranných pomůcek
a dezinfekcí poskytnutých státem a Olomouckým krajem, pro město Olomouc se rovněž
podílel na přepravě a uskladnění dezinfekce.
Vlastní zajištění základních životních potřeb a dalších nezbytných služeb ohrožených
a specifických skupin obyvatel bylo realizováno prostřednictvím Charity Olomouc
a dobrovolníků z řad organizace Junák – český skaut, okres Olomouc. Jednalo
se především o zajištění nákupů denní potřeby a léků, rozvoz stravy, venčení domácích
zvířat, ale i udržování sociálního kontaktu.
Celkový přehled ochranných a jiných prostředků, které byly statutárnímu městu
Olomouc poskytnuty třetími stranami, je uveden v tabulce č. 26.
Tabulka 26 - Přehled ochranných prostředků poskytnutých třetími stranami
Přehled ochranných prostředků poskytnutých třetími stranami pro ORP a město Olomouc
subjekt

druh

množství

dezinfekce
Savo

Krizový štáb Olomouckého
kraje

Vietnamská komunita

2 720 l
60 l

rukavice

6 000 ks

roušky

35 530 ks

respirátory

920 ks

ochranné oděvy

10 ks

respirátory

10 ks

roušky

10 ks

ochranné štíty

550 ks

šité roušky

1 500 ks

OLTIS Group, a. s.

roušky

620 ks

Čínská lidová republika

roušky

20 000 ks

Farmak, a. s.
UPOL, Správa kolejí a menz
Nutrend D. S., a. s.
ŠKODA Auto DigiLab, s.r.o.

pozn.

pro celé ORP

pro město Olomouc

distribuováno občanům
SMOl
pro školy
pro školy a OVV

kanystry 50l na dezinfekci

10 ks

pro distribuci dezinfekce

šité roušky

100 ks

pro BPS

barely s vodou

50 ks

pro distribuci dezinfekce

zápůjčka automobilů

10 ks

pro rozvoz stravy
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Celkový přehled ochranných pomůcek a dezinfekcí včetně skladových zásob je uveden
v tabulce č. 27
Tabulka 27 – Celkový přehled ochranných pomůcek a dezinfekcí
Celkový přehled ochranných pomůcek a dezinfekcí
v souvislosti s Covid-19*
počet kusů/litrů**

název
rouška chirurgická

252 600

textilní roušky

26 621

respirátor

FFP1

930

FFP2

151 250

FFP3

250

na ruce
dezinfekce

500 ml

88

300 ml

14

200 ml

15

100 ml

130

75 ml

10

50 ml

15

poznámka

na povrchy

660

ubrousky

88

40 ks v balení

do dávkovačů

500

400 ml

AntiCovid
dávkovače na dezinfekci

8 720**
395

rukavice

29 700

ochranné brýle/štíty

45/500

uzavřené

*v tabulce nejsou zahrnuty prostředky úklidových firem

Tyto prostředky pak byly zčásti využity pro SMOl a zčásti přerozdělovány dle počtu
obyvatel na jednotlivé obce. Nakoupené a od HZS Ol získané ochranné prostředky
a dezinfekce byly využity pro zaměstnance SMOl a organizace zajišťující chod města.
Na základě schválení RMO, případně ZMO, byly ochranné prostředky darovány
poskytovatelům pečovatelské služby, záchranné služby, domovům pro seniory,
domovům se zvláštním režimem, poskytovatelům chráněného bydlení a osobní
asistence, Vězeňské službě České republiky – Vazební věznici Olomouc a obcím ORP
Olomouc. Dále byly respirátory a jednorázové roušky darovány soukromým praktickým
lékařům pro dospělé, soukromým praktickým lékařům pro děti a dorost a soukromým
ambulantním specialistům, soukromým praktickým zubním lékařům a soukromým
zubním lékařům s odbornou specializací včetně jejich středního zdravotnického
personálu na území města Olomouce a na území okresu Olomouc. Dar byl poskytnut
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také Okresnímu sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – okres Olomouc a Správě
kolejí a menz Univerzity Palackého v Olomouci.
V rámci podpory kulturních organizací poskytlo město Olomouc 75 olomouckým
pořadatelům celkem 300 litrů dezinfekce a 3 000 kusů jednorázových roušek.
Prostředky byly poskytnuty prostřednictvím odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
pro zajištění hygienických standardů dle mimořádných opatření MZ. Jednalo
se především o provozovatele stálých scén.
Celkový počet vydaných ochranných prostředků k 10. 6. 2020 je uveden v tabulce
č. 28 – Přehled vydaných ochranných prostředků. Seznamy organizací, kterým byly
ochranné pomůcky distribuovány, jsou uvedeny v příloze č. 40–43.
Tabulka 28 - Přehled vydaných ochranných prostředků
Přehled vydaných ochranných prostředků
respirátory
(ks)

jednorázové
roušky (ks)

dezinfekce
(litrů)

šité roušky
(ks)

lékaři

17 710

21 440

40

-

sociální služby

37 474

26 842

1570

2 200

ostatní organizace

9 756

5 375

750

19 021*

obce v rámci ORP Olomouc

15 560
48 483

1350

-

pro potřeby SMOl

4 610
35 748

3110

3300

vydáno celkem

105 298

117 700

6 820

24 521

název subjektu

*ostatní organizace včetně občanů města

V průběhu krizového stavu se zajišťovaly i prostředky pro kolektivní ochranu, především
při obnovení chodu úřadu. Jednalo se hlavně o prostředky k dodržení bezpečné
vzdálenosti, plexiskla a mikrofony z důvodu oddělení zaměstnanců a klientů,
termokamery a bezdotykové teploměry a generátory ozonu k dezinfekci. Podrobný
přehled čerpání je uveden v příloze č. 44 – Přehled čerpání COVID-19 k 3. 6. 2020.
Samostatnou kapitolou byl vývoj cen ochranných prostředků. Ještě v průběhu měsíce
února bylo možné pořídit respirátor typu FFP3 na trhu s ochrannými prostředky
v cenové hladině 100 Kč/ks. Akutní nedostatek ochranných prostředků velmi zásadně
ovlivnil cenovou politiku. Rozhodným kritériem pro stanovení ceny tak nebylo množství
či kvalita, ale termín dodání. Vývoj ceny v čase ukazuje graf respirátoru typu FFP2
– KN95.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC | odbor ochrany

60

Obrázek 6 - Vývoj ceny respirátorů FFP2 / KN95 s výdechovým ventilem

Aktuální skladová zásoba ochranných prostředků je uvedena v tabulce č. 29 – Aktuální
skladová zásoba ochranných prostředků. Uvedené množství pokrývá přibližně
dvouměsíční spotřebu.

Tabulka 29 - Aktuální skladová zásoba ochranných prostředků k 10. 6. 2020
Aktuální skladová zásoba ochranných prostředků k 10. 6. 2020

celkem

respirátory

jednorázové
roušky

dezinfekce

šité roušky

45 952 ks

134 900 ks

2 150 litrů

2 000 ks
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Právní problematika poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
a mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen OOPP) a mycích,
čisticích a dezinfekčních prostředků (dále jen MČDP) se řídí dle §104 zákona
č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.
Zákoník práce – ustanovení § 104
- odst. 1 – zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnancům, u kterých nelze
odstranit nebo dostatečně omezit technickými prostředky nebo opatřeními
v oblasti organizace práce rizika spojená s výkonem jejich pracovních činností,
OOPP,
- odst. 3 – zaměstnavatel je povinen na základě rozsahu znečištění kůže a oděvu
a vyhodnocení pracovních podmínek poskytovat zaměstnancům též MČDP,
- odst. 4 – zaměstnavatel je povinen udržovat OOPP v použivatelném stavu
a kontrolovat jejich používání,
- odst. 5 – OOPP a MČDP se vydávají dle seznamu zpracovaného na základě
vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce,
- OOPP a MČDP jsou majetkem zaměstnavatele (SMOl) a jsou poskytovány
bezplatně.

Poskytování OOPP a MČDP na pracovištích SMOl – Metodický pokyn
k poskytování OOPP, pracovních oděvů a obuvi, MČDP
Statutární město Olomouc v souladu se zákonem má zpracován metodický pokyn
k poskytování OOPP a MČDP, který upravuje způsob vyžadování, poskytování
a povinnosti zaměstnanců. Z metodického pokynu vyplývá zpracování vyhodnocení rizik
pro výběr a použití OOPP. Z vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce
na jednotlivých pracovištích následně vychází seznam poskytovaných OOPP
na pracovištích SMOl, ve kterém jsou uvedeny jednotlivé pracovní pozice a seznam
poskytovaných OOPP a MČDP. V případě pracovní pozice, která není uvedena
v seznamu poskytovaných OOPP na pracovištích SMOl, jsou zaměstnanci posuzováni
dle výkonu obdobných činností jako u pozic v seznamu uvedených.

Řešení epidemií
Řešení hromadné nákazy osob a pandemií vychází především ze zákona č. 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Orgánem
ochrany veřejného zdraví je Ministerstvo zdravotnictví a krajské hygienické stanice. Kraj
v přenesené působnosti plní úkoly stanovené tímto zákonem. Plány pro řešení epidemií
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a pandemií jsou rozpracovány v Krizovém a Havarijním plánu Olomouckého kraje.
V případě pandemie pak opatření vycházejí z Pandemického plánu České republiky.
Po dobu vyhlášení krizové situace plní ORP a obce úkoly stanovené krizovými
opatřeními. Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon) stanoví jednotný postup pro orgány krizového řízení při vyžadování
věcných zdrojů (movitá nebo nemovitá věc nebo poskytnutá služba, výrobky, práce
nebo služby, bez nichž nelze zajistit překonání krizového stavu, státní hmotné rezervy,
tj. pohotovostní zásoby, zásoby pro humanitární pomoc, hmotné rezervy a mobilizační
rezervy). Požadavky na zajištění věcných zdrojů uplatňují výhradně orgány krizového
řízení prostřednictvím svých krizových štábů.

Usnesení vlády ČR a mimořádná opatření a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví
k ochranným prostředkům
3. 3. 2020 mimořádné opatření MZ – zákaz s účinností ode dne 4. 3. 2020 všem
osobám prodávat osobní ochranné prostředky třídy FFP3 vyrobené a uváděné na trh
v souladu s technickou normou EN 149:2001+A1:2009 jiným osobám, než jsou:
- poskytovatelé zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních
službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění
pozdějších předpisů,
- poskytovatelé sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů, kteří poskytují zdravotní služby podle
§ 11 odst. 2 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
- Česká republika a její organizační složky,
- osoby distribuující uvedené osobní ochranné prostředky, se sídlem nebo usazené
na území České republiky, které mohou uvedené osobní ochranné prostředky dále
prodávat či převádět pouze výše uvedeným osobám v souladu s tímto mimořádným
opatřením.
5. 3. 2020 mimořádné opatření MZ – zákaz všem osobám, s výjimkou výrobců,
s účinností ode dne 6. března 2020, vyvážet z území České republiky, s výjimkou
přiměřeného množství pro osobní potřebu, všechny přípravky osobní hygieny určené na
dezinfekci rukou.
10. 3. 2020 rozhodnutí MZ – povolení k uvedení biocidního přípravku IPA lékárenská
dezinfekce na trh na území České republiky. Přípravek smí být prodáván pouze
fyzickým osobám v rámci pracoviště poskytovatele lékárenské péče, které jej vyrobilo.
18. 3. 2020 usnesení vlády ČR – zákaz pohybu a pobytu na všech místech mimo
bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření
kapének, s účinností od 19. 3. 2020 od 00:00 hodin.
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24. 3. 2020 rozhodnutí MZ – povolení dodávání na trh biocidního přípravku Anti-Covid,
jež je určený pro osobní hygienu pro dezinfekci rukou, obsahující účinnou látku ethanol
ve složení dle specifikace Světové zdravotnické organizace, na dobu trvání nouzového
stavu. Rozhodnutí vydáno z důvodu rozšíření výčtu držitelů povolení, kteří jsou
oprávněni povolený přípravek Anti-COVID dodávat na trh na území České republiky.
30. 3. 2020 mimořádné opatření MZ – zákaz všem osobám s účinností od 31. 3. 2020
v pohybu a pobytu na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků
dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou: děti do dvou let
věku, řidiči motorových vozidel, jsou-li sami v uzavřeném vozidle.
6. 4. 2020 zrušení mimořádného opatření MZ – zákazu prodeje osobních ochranných
prostředků třídy FFP3 vyrobených a uváděných na trh v souladu s technickou normou
EN 149:2001+A1:2009.
6. 4. 2020 mimořádné opatření MZ – provozování sportovních aktivit bez ochranných
prostředků na venkovních sportovištích, za dodržení daných pravidel.
9. 4. 2020 Stanovisko MZ k provádění plošné dezinfekce prostor a ploch na veřejném
prostranství – provádění v epidemiologicky zdůvodněných případech, u venkovních
ploch doporučeno se zaměřit na vchody do obchodů, zastávky MHD a budovy úřadů.
Obdobný postup doporučen i v případě velkoplošné dezinfekce podlahových ploch
v prostorách s velkou kumulací osob.
Dezinfekce veřejných prostranství, ulic, chodníků, apod. je obecně nedoporučena.
Z epidemiologického hlediska dezinfekce veřejného prostranství neodůvodněna, riziko
přenosu infekčních onemocnění přenášených kapénkovou infekcí z ploch veřejného
prostranství je při běžném chování lidí minimální. Aplikace dezinfekčních přípravků
do vzduchu rozprašováním aerosolu může představovat významně vyšší riziko
z hlediska expozice člověka, zvířat nebo životního prostředí nebezpečnými chemickými
látkami. Používání dezinfekčních přípravků na veřejných prostranstvích může
z dlouhodobého hlediska představovat riziko možného rozvoje rezistence
mikroorganismů. V odůvodněných případech a po konzultaci s orgány ochrany
veřejného zdraví lze přistoupit k provedení ohniskové dezinfekce, např. dezinfekce
prostor či ploch kontaminovaných potenciálně infekčním biologickým materiálem (krev,
moč, stolice).
9. 4. 2020 mimořádné opatření MZ – zákaz pohybu a pobytu na všech místech mimo
bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření
kapének – rozšíření výjimek:
- řidiči ve veřejné dopravě, kteří jsou sami v uzavřené kabině oddělené od prostoru
určeného pro přepravu osob,
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osoby se závažnými poruchami autistického spektra.

9. 4. 2020 mimořádné opatření MZ – nařízení všem orgánům veřejné moci a správním
úřadům s účinností ode dne 20. 4. 2020 k dodržování pravidel provozu
– omezení osobního kontaktu, při osobním kontaktu, je-li to možné, přijmout opatření
zabraňující přímému kontaktu, vytvořit podmínky pro dodržování odstupu mezi
osobami, zabránit shlukování osob na chodbách nebo v čekací zóně, rozmístit stojany
pro dezinfekci rukou do klientských prostor, používat ochranné prostředky dýchacích
cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, provádět zvýšené hygienické opatření
v místě provozu. Uvedená opatření se přiměřeně použijí i pro vnitřní styk zaměstnanců
v rámci orgánu, včetně dodržení minimální doporučované vzdálenosti při konzumaci
jídel a nápojů bez nasazené ochrany dýchacích cest.
21. 4. 2020 zrušení mimořádného opatření MZ – zákazu vývozu přípravků osobní
hygieny určené na dezinfekci rukou z území České republiky.
23. 4. 2020 usnesení vlády ČR – pravidla pro účast na sňatečném obřadu s účinností
od 24. 4. 2020:
- účast: snoubenci, svědci, osoba jednající za orgán veřejné moci, nebo osoba
jednající za orgán oprávněné církve, matrikář a nejvýše 4 další osoby,
- snoubenci v průběhu obřadu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích
cest, který brání šíření kapének,
- odstupy účastníků nejméně 2 metry od jiných osob, s výjimkou členů domácnosti
a snoubenců,
- po dokončení obřadu provést dezinfekci všech použitých pomůcek.
30. 4. 2020 usnesení vlády ČR – změna pravidel pro účast na sňatečném obřadu
s účinností od 11. 5. 2020:
- celkový počet osob nejvýše 100 osob,
- snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit ochranný prostředek
dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
- odstupy účastníků nejméně 2 metry od jiných osob, s výjimkou členů domácnosti
a snoubenců,
- po skončení sňatečného obřadu provést dezinfekci všech použitých pomůcek.
30. 4. 2020 mimořádné opatření MZ – zákaz pohybu a pobytu na všech místech mimo
bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření
kapének – rozšíření výjimek:
- u dětí starších dvou let a mladších sedmi let v mateřské škole při pobytu v mateřské
škole nebo v dětské skupině při pobytu v prostorách, kde se provozuje dětská
skupina,
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u osob s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního
stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování
tohoto zákazu,
u osob při provádění autorského díla a osob účinkujících při tvorbě a výrobě
audiovizuálního díla nebo pořadu, jsou-li splněny dané podmínky,
u moderátorů, redaktorů a obdobných osob vystupujících v rozhlasových,
televizních a dalších pořadech, ve studiu a bez hostů, v případě, jsou-li splněny
dané podmínky.

5. 5. 2020 mimořádné opatření MZ – zákaz pohybu a pobytu na všech místech mimo
bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření
kapének – rozšíření výjimek:
- pedagogičtí pracovníci v mateřské škole a pečující osoby v dětské skupině,
- děti, žáci, studenti, účastníci vzdělávání a pedagogičtí pracovníci škol a školských
zařízení zapsaných ve školském rejstříku a osoby ve vzdělávacích institucích
poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání nebo
poskytování poradenských služeb v rámci jedné místnosti, pokud je zachován
rozestup nejméně 1,5 m,
- u osob po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie,
popř. fotografie novomanželů.
11. 5. 2020 mimořádné opatření MZ – zákaz pohybu a pobytu na všech místech mimo
bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření
kapének – rozšíření výjimek:
- studenti, účastníci přijímacího řízení, akademičtí pracovníci, členové zkušebních
komisí pro státní zkoušky a přijímací zkoušky na vysokých školách podle zákona
č. 111/1998 Sb., pokud je zachován rozestup nejméně 1, 5 m a pokud je v místnosti
maximálně 15 osob,
- pacienti a zdravotničtí pracovníci po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné
pro poskytování zdravotní péče.
18. 5. 2020 mimořádné opatření MZ – zákaz pohybu a pobytu na všech místech mimo
bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření
kapének – rozšíření výjimek s účinností od 19. 5. 2020:
- osoby vykonávající práci zařazenou do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor
pracovních podmínek zátěž teplem,
- zaměstnanci při pobytu v kanceláři jakožto na svém pracovišti, pracuje-li
ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby.
19. 5. 2020 mimořádné opatření MZ – zákaz pohybu a pobytu bez ochranných
prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének s účinností
od 25. 5. 2020:
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ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště,
v prostředcích veřejné dopravy,
na všech ostatních místech, kde se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší
vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
Výjimky stanovené dle předchozího mimořádného opatření MZ.

Zaměstnavatel je dle zákoníku práce povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující
pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům. Není-li možné rizika
odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich
působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno.
Přednost má vždy ochrana kolektivní před individuální.
Současně zákoník práce stanovuje, že povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost
a ochranu zdraví při práci se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho
vědomím zdržují na jeho pracovištích. Tato povinnost tak v přiměřené míře platí jak pro
osoby, které plní povinnosti vyplývající z funkce, tak i pro návštěvníky a klienty
navštěvující pracoviště a objekty SMOl. Zákoník práce mimo jiné v § 392 odst. 1 přímo
udává, že fyzickým osobám plnícím veřejné funkce odpovídá za škodu vzniklou
při výkonu funkce nebo v přímé souvislosti s ní ten, pro koho byli činní; fyzické osoby
a funkcionáři odpovídají za škodu tomu, pro koho byli činní. Výkon funkce zastupitele
je výkonem veřejné funkce, která je vykonávána v zákonem stanoveném časovém
období. Výkon veřejné funkce a postavení zastupitele je upraveno v zákoně
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákoně
č. 262/2000 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.
Dne 18. března 2020 bylo vydáno Usnesení vlády České republiky, kterým vláda
zakázala s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám pohyb a pobyt na
všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest. Podle
usnesení vlády vzniká povinnost nosit roušky, popř. jinou ochranu nosu a úst občanům
České republiky, a to i po dobu jejich výkonu práce (pokud místo práce není v místě
trvalého bydliště). Z uvedeného jednoznačně vyplývá povinnost SMOl zajištění
ochranných prostředků pro své zaměstnance i osoby, které plní úkoly spojené
s výkonem funkce nebo prací konaných mimo pracovní poměr, pokud místo práce není
v místě trvalého bydliště.
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Výdaje COVID-19
Rezerva pro krizové opatření
Statutární město Olomouc podle § 25 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), vytváří rezervu na řešení krizových
situací. Dle krizového zákona tuto položku používají kraje a obce, které na ni zařazují
výdaje potřebné k zajištění přípravy na krizové situace a na řešení krizových situací
a odstraňování jejich následků. Skutečné výdaje na zajištění přípravy na krizové
situace, jejich řešení a odstraňování jejich následků se zařazují na položky odpovídající
jejich povaze. V odvětvovém třídění se rezerva na krizová opatření i skutečné výdaje
zařazují na paragraf 5213. V praxi však nejsou tyto finanční prostředky uloženy
na zvláštním účtu, ale jsou odlišeny v rozpočtu a označeny prvky tak, aby byla
jednoznačná identifikace všech nákladů spojených s těmito mimořádnými výdaji.
Krizové opatření COVID-19 se provádělo od března 2020. Paragraf 5213
– krizové opatření bylo naplněno převodem z úsporných opatření odborů MMOl (běžný
provoz), z rezervy na obnovu vodohospodářské infrastruktury a rezervy RMO/ZMO.
Uvedený paragraf byl v kompetenci odboru ochrany a prostřednictvím tohoto odboru
se realizovaly veškeré požadavky a platby související s COVID-19.
Naplnění paragrafu 5213:
1 000 000 Kč

z Rezervy na řešení krizových situací

13 250 000 Kč

z Rezervy – obnova vodohospodářské infrastruktury

25 000 000 Kč

z Rezervy k dispozici RMO/ZMO

521 971 Kč
39 771 971 Kč

z položky – výpočetní technika (odbor informatiky a SMART CITY)
celkem

Naplnění paragrafu bylo postupné a navyšovalo se usnesením Rady podle vniklé
potřeby. V rámci prvotních odhadů se předpokládala finanční rezerva do maximální
výše 50 000 000 Kč.
Z hlediska vlastního čerpání byl stanoven jednotný postup. Nároky na čerpání byly
předkládané cestou stálé pracovní skupiny ke schválení na jednání krizového štábu. Na
základě usnesení krizového štábu vystavil odbor ochrany (případně příslušný žádající
odbor) objednávku. Pořízený materiál nebo majetek byl následně zaveden do majetku
odboru ochrany, který je následně převedl příslušnému správci nebo objednateli.
Veškeré objednávky, faktury či platební příkazy byly označovány znakem „COVID-19“,
aby mohly být účtovány odděleně. V případě služeb byl postup shodný s tím rozdílem,
že za kvalitu provedené služby byl zodpovědný odbor, který objednávku inicioval.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC | odbor ochrany

68

Přehled čerpání
Celkový přehled čerpání rozdělených dle položek je uveden v tabulce níže. Položkové
čerpání je uvedeno v příloze č. 44. Čerpání z tohoto paragrafu bylo ukončeno současně
s ukončením krizového stavu. Některé z objednávek vystavené za dobu trvání
nouzového stavu ještě nebyly v době zpracování této zprávy dokončeny, a proto jsou
uvedeny samostatně v části „vystavené objednávky“ (tyto v příloze položkového čerpání
nebudou uvedeny).

Tabulka 30 - Přehled proplacených nákladů za COVID-19 k 31. 5. 2020

Přehled proplacených nákladů za COVID-19
PŘEHLED PLNĚNÍ

ČÁSTKA

POPIS

položka 5132 - OCHRANNÉ POMŮCKY
ochranné brýle, rukavice jednorázové, latexové
dezinfekční ubrousky, dezinfekční spreje
dezinfekce 9 x 5l , 16 x 0,5l, 10 x 3kg

ochranné pomůcky dle požadavků
odborů
dezinfekce na plochy a ruce,
191 314,00 náplně do bezkontaktních
dávkovačů
48 698,46

26 599,00 dle požadavků jednotlivých odborů

ochranné filtry

4 259,20 dle požadavku JPO II

rozprašovač na dezinfekci 200 ks

8 893,50 dle požadavků odborů

roušky 100% bavlna třívrstvé 2000 ks
respirátor KN95 53 350 ks
ochranné roušky 2 170 ks
ochranná rouška FFP1 198 tis.ks, FFP2 97 tis. ks

144 000,00 pro potřeby města
11 121 715,00

objednávka 15. 3. 2020,
RMO 18. 3. 2020

167 587,90 pro zaměstnance SMOl
18 025 612,00

objednávka 19. 3. 2020,
RMO 6. 4. 2020

respirátory FFP3 630 ks

65 681,00 pro potřeby

gumové rukavice, antibakteriální gely pro MPO

29 275,00

sprej na čištění vzduchu
reflexní vesty koordinátor
textilní roušky jednobarevné 510 ks
výkup šitých roušek - smlouvy 19 663 ks
ochranné obličejové štíty dětské a pro dospělé
Ochranné pomůcky celkem

dle požadavků Městské policie
Olomouc

658,00 pro informační centrum
1 712,15

pro kontaktní místo odboru
správních činností

48 869,48 pro potřeby SMOl
výkup roušek od občanů
pro potřeby města a firem
dle požadavku a potřeb OŠ
68 803,70
a MMOl

690 235,00

30 643 913,39
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položka 5133 - LÉKY
Podpora imunity

28 061,81

Léky celkem

28 061,81

pro zaměstnance Městské policie
Olomouc

položka 5137 - DROBNÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK (DDHM)
generátor ozonu 7 g (17 ks), 10 g (3ks), 15 g (2 ks)

110 050,00 SMOL, Azylové domy

Interkom, přepážkové mikrofony 17 ks

63 232,03 kontaktní pracoviště a pokladny

čistička vzduchu Winix Zero (2 ks), B28/20/032/002

11 980,00 čištění prostor informačního centra
263 846,55 pro potřeby KŠ

NTB ACER (15 ks)
miskovací stroj, matice OŠ

37 620,11

dávkovač dezinfekce, stojanové a nástěnné, 25 ks +
10 ks

pro školní jídelnu Holečkova
- výdej jídla

158 389,00 budovy MMOL, hřiště

bezkontaktní teploměry 30 ks

53 790,00 pracoviště odborů MMOl

bezdotykový dávkovač dezinfekce Dreumex, 40 ks

70 179,00 budovy MMOL

příslušenství k termokamerám

45 100,00 vstupy do budov MMOl

IBC kontejner 5 x 1000 l

24 200,00

Drobný dlouhodobý hmotný majetek celkem

zásobník na dezinfekci
Anti-Covid

838 386,69

položka 6122 - DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK - INVESTIČNÍ
termokamery_Oinf. (4 ks)

vstupy do budov MMOl 521 974,64 Hynaisova, Palackého, Horní
nám., Vejdovského

Dlouhodobý hmotný majetek - investiční celkem

521 974,64

položka 5139 - MATERIÁL
úklidové prostředky, zdravotnický materiál, klíče

9 025,00

pro potřeby Městské policie
1 703,00 Olomouc

antibakteriální prostředky - Savo, tužkové baterie,
teploměr
rozprašovač na dezinfekci

1 470,00 pro potřeby Městské policie
4 201,00 Olomouc

plátno, nitě pro šití roušek
švédské utěrky a houbičky na nanášení dezinfekce
čisticí a dezinfekční prostředky, GCA, Savo,
Septoderm, Sanytol

628,00 dle potřeby sekcí KŠ
111 122,00 pro potřeby MMOl

vymezovací sloupky a označovací řetěz

20 635,00 pracoviště odborů MMOl

nákup kanystrů na dezinfekci

2 391,00 pro distribuci dezinfekce obcím

materiál na výrobu dezinfekce (líh, peroxid, gel, PET
lahve)

2 728,00 pro JSDH SMOl

Samolepky s potiskem červeného kříže 40 ks

1 597,00

Nákup dávkovačů na mýdlo 100 ks

1 800,00 pro potřeby pracovišť MMOl

pro bezdotykové dávkovače
v budovách MMOl
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Anti-COVID dezinfekční prostředek 6000 l

158 681,95 pro potřeby SMOl

sáčky na balení šitých roušek

586,00 pro potřeby zaměstnanců SMOl

misky, folie

6 287,16

pro výdej jídla ve školní jídelně
Holečkova

protiskluzové podlahové samolepky

21 235,50 pro potřeby odborů MMOl

dávkovač dezinfekce, stojanové i nástěnné

30 298,00 pro potřeby odborů MMOl

mechanické dávkovače dezinfekce

14 817,00

tisk CLV "Zvládneme to!"

13 612,50 OKP

OSV - pro olomoucké kluby
seniorů

tisk letáků pro kampaň "Olomouc si pomáhá" A3

2 613,60 OKP

výroba materiálů pro kampaň "Olomouc si pomáhá"

7 744,00 OKP

Materiál celkem

413 175,71

položka 5169 - NÁKUP OSTATNÍCH SLUŽEB
výroba venkovních skříněk na poštu, dřevěné rámy
a přepážky s plexisklem, reflexní pozadí, mobilní
paraván

pro kontaktní přepážková
540 814,34 pracoviště a pokladny MMOl,
opatrovnické oddělení - OSV

tisk a výlep plakátů CLV, BB

32 428,00 OKP - pro město

SOS za březen 2020

10 454,40

hlídací služby pro budovu
Štursova
mimořádné úklidové práce
6 534,00 v budově Městské policie
Olomouc
pro termokamery - vstupy do
3 025,00 budov - Hynaisova, Palackého,
Horní náměstí, Vejdovského
OŽP, dle požadavků občanů
49 876,20
města Olomouce

mimořádný úklid MPO
výroba a instalace samolepky „termokamera“
deratizace proti hlodavcům
natáčení medailonků o koronaviru v Olomouci

38 500,00 OKP pro město

spot na revitalizaci ekonomiky a kultury v Ol. po
Covid-19

49 610,00 OKP pro město

Nákup ostatních služeb celkem

731 241,94

položka 5175 - POHOŠTĚNÍ
občerstvení

42 599,50

Pohoštění celkem

42 599,50

zajištění stravování členů KŠ, IZS
a JSDH v době krizového stavu

DOTACE

dotace Charita Olomouc

smlouva o spolupráci
na poskytování humanitární
150 000,00
pomoci pro zajištění potravinových
dodávek

Dotace celkem

150 000,00

PROPLACENÉ NÁKLADY ZA COVID-19

33 369 353,68
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Vystavené objednávky
PRACOVNÍ ÚKON

ČÁSTKA

POPIS

položka 5137 - DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK
venkovní odpadkové koše 5 ks

7 566,15

DDHM celkem

7 566,15

před vchody do objektů MMOl, k
odhazování jednorázových rukavic

položka 5169- NÁKUP OSTATNÍCH SLUŽEB
překlad telefonních linek v objektech SMOl
ošetření vybavenosti dětských hřišť horkou
párou
mimořádný úklid MPO, Kateřinská 23,
květen
zajištění nákupů pro seniory dle smlouvy

4 840,00 objekty SMOl
266 200,00

21 780,00 MPO
39 022,74

Nákup ostatních služeb celkem

331 842,74

OBJEDNÁVKY

339 408,89

CELKEM za COVID-19

zpřístupnění sportovišť v areálu
škol
zajištění služeb pro seniory od
18. 3. 2020 do 30. 4. 2020

33 708 762,57

Podrobný přehled čerpání je uveden v příloze č. 44 – Přehled čerpání COVID-19
k 3. 6. 2020.
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Vyhodnocení činnosti stálé pracovní skupiny a sekcí krizového štábu
Stálá pracovní skupina
Statutární město Olomouc a současně obec s rozšířenou působností již před
vyhlášením nouzového stavu řešilo nastalou epidemiologickou situaci formou
koordinačních schůzek vedení SMOl s odborem ochrany a následně také svoláním
mimořádných jednání BRMOl. Řešen byl především nákup dezinfekčních prostředků
a dalších ochranných pomůcek, dále také opatření ve vztahu k fungování úřadu, škol
a školských zařízení, oblasti sociální a opatření u organizací řízených SMOl.
Po vyhlášení nouzového stavu byl primátorem aktivován krizový štáb a město Olomouc
přešlo na organizační strukturu pro řešení MU a KS. Stálá pracovní skupina
KŠ pracovala v 12hodinových denních směnách střídáním tří skupin (následně dvou
skupin), včetně pohotovostí na telefonu nepřetržitě od 14. 3. 2020 do 17. 4. 2020,
kdy byl ukončen nouzový stav.
Komunikace probíhala standardně prostřednictvím určených komunikačních prostředků
pro krizové řízení, komunikace hejtmana s jednotlivými ORP Olomouckého kraje
probíhala mimo jiné prostřednictvím videohovorů přes Skype. Uvnitř úřadu probíhala
součinnost stálé pracovní skupiny prostřednictvím sekcí nejčastěji přes e-mail
a telefonicky, většina úkolů byla plněna bez odkladu.
Stálá pracovní skupina KŠ zahájila svou činnost v budově radnice v zasedací místnosti
primátora, což se jevilo strategicky výhodné vzhledem k vedení, tj. pana primátora
a náměstků včetně jejich sekretariátů, pana tajemníka a tiskového oddělení. Později
bylo rozhodnuto o přesunutí stálé pracovní skupiny KŠ do zasedací místnosti Rady
města Olomouce (dále jen RMO) na ul. Hynaisova, kde bylo připraveno vhodné zázemí
pro práci stálé pracovní skupiny KŠ. Zasedání KŠ probíhalo v sále Zastupitelstva města
Olomouce (dále jen ZMO).
Zřejmě nejzásadnějším problémem z pohledu právního byla aplikace zákona
o obcích a dalších právních předpisů v době nouzového stavu, a to především nutnost
schválit některá právní jednání v příslušných orgánech města v situaci, kdy bylo potřeba
řešit záležitosti operativně a bez zbytečného odkladu a dodržovat vydaná krizová
a mimořádná opatření.
S ohledem na změny v organizační struktuře magistrátu a personálním obsazení
jednotlivých odborů je vhodné zvážit změnu struktury a personálního složení krizového
štábu, respektive jednotlivých sekcí a pracovních skupin. V návaznosti na nový typ
řešené krizové situace je rovněž vhodné přehodnotit umístění hlavního krizového
pracoviště krizového štábu.
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Skupina právního zabezpečení
Skupina právního zabezpečení byla aktivována dne 14. 3. 2020 a od tohoto okamžiku
řešila dle pokynů tajemníka krizového štábu následující úkoly.
Hlavním průběžným úkolem bylo provádět analýzy a podávat výklad usnesení vlády
České republiky a mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, vydaných
v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem – celkem 344 usnesení
a 109 mimořádných opatření. Mimo výše uvedené měla skupina právního zabezpečení
za úkol analyzovat řadu metodik, stanovisek a doporučení ministerstev a Krajské
hygienické stanice Olomouckého kraje k řešení situací nastalých v souvislosti
s nouzovým stavem. V průběhu nouzového stavu skupina právního zabezpečení také
řešila řadu právních dotazů od fyzických a právnických osob a měla za úkol
komunikovat s ministerstvy a dalšími orgány při operativním řešení aktuální
problematiky.
Dále na základě požadavků tajemníka krizového štábu byly ve spolupráci s odborem
ochrany a odborem sociálních věcí Magistrátu města Olomouce připravovány níže
uvedené materiály do RMO a ZMO.
Dne 18. 3. 2020 byla do RMO předložena důvodová zpráva na svěření části působnosti
RMO odboru ochrany, a to v rozsahu uzavírání kupních smluv, jejichž předmětem
je prodej ochranných zdravotních pomůcek a dezinfekcí, kdy statutární město Olomouc
bude prodávat nakoupené ochranné pomůcky za nákupní cenu.
Dne 23. 3. 2020 byly do RMO předloženy důvodové zprávy na svěření části působnosti
RMO jak odboru investic, a to v rozsahu uzavírání darovacích smluv k poskytnutí daru
do 20 000 Kč a také přijetí daru, kdy předmětem daru je materiál související s řešením
krizových stavů, tak odboru cestovního ruchu, kultury a sportu, a to v rozsahu uzavírání
kupních smluv, jejichž předmětem je koupě šitých roušek a jejich následné darování
jiným fyzickým a právnickým osobám.
Dne 6. 4. 2020 byla do RMO a následně i do ZMO předložena důvodová zpráva
na darování respirátorů, jednorázových roušek a šitých roušek, které byly darovány
poskytovatelům pečovatelské služby, záchranné služby, domovům pro seniory,
domovům se zvláštním režimem, poskytovatelům chráněného bydlení a osobní
asistence, Vězeňské službě ČR – Vazební věznici Olomouc, obcím ORP Olomouc,
Sdružení měst a obcí Jesenicka, soukromým praktickým lékařům pro dospělé,
soukromým praktickým lékařům pro děti a dorost a soukromým ambulantním
specialistům včetně jejich středního zdravotnického personálu, soukromým praktickým
zubním lékařům a soukromým praktickým zubním lékařům s odbornou specializací
včetně jejich středního zdravotnického personálu na území města Olomouce.
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Dne 14. 4. 2020 byla do RMO předložena důvodová zpráva na darování respirátorů
a jednorázových roušek jednotlivým lékařům zařízení SPEA Olomouc, s. r. o. včetně
středního zdravotnického personálu. Dále byly darovány respirátory zaměstnancům
Moravské pohřební společnosti, s. r. o. (Krematoria Olomouc). SMOl zároveň darovalo
šité roušky, jednorázové roušky a dezinfekce ubytovnám/penzionům/hostelům a dalším
organizacím vykonávajícím sociálně prospěšnou činnost. Současně byly RMO dne
14. 4. 2020, v rámci výše uvedené důvodové zprávy, předloženy požadavky organizací
vykonávajících sociálně prospěšnou činnost na darování ochranných zdravotních
pomůcek, kdy ale hodnota vyžádaného materiálu přesahovala 20 000 Kč. Uzavření
darovací smlouvy v hodnotě přesahující 20 000 Kč však podle § 85 písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, spadá
do pravomoci zastupitelstva obce. Za účelem vyřešení uvedené situace odbor právní
téhož dne telefonicky konzultoval možný postup s Ministerstvem vnitra, odborem
veřejné správy, dozoru a kontroly (dále jen MV). MV doporučilo v případě hodnoty darů
nad 20 000 Kč uzavřít s těmito organizacemi tzv. předběžnou smlouvu, na základě
které by byly organizacím ochranné zdravotní pomůcky předány s tím, že způsob
vypořádání předmětu předání a přechodu vlastnického práva k předmětu předání bude
proveden na nejbližším zasedání ZMO, přičemž bude doporučen způsob vypořádání
předběžných smluv formou darování.
Na základě výše uvedeného sdělení MV, se kterým byla RMO seznámena, došlo dne
14. 4. 2020 (a také 27. 4. 2020) ke schválení uzavření předběžných smluv, které RMO
uložila předložit na nejbližším jednání ZMO k vypořádání s tím, že bude ZMO
doporučeno vypořádání předběžných smluv formou darování ochranných zdravotních
pomůcek a dezinfekcí, tj. budou uzavřeny smlouvy o vypořádání předběžných smluv.
Dne 27. 4. 2020 byla RMO předložena důvodová zpráva na darování respirátorů
a roušek jednotlivým lékařům v sídle Polikliniky AGEL, včetně středního zdravotnického
personálu. Dále byly ochranné zdravotní pomůcky darovány obcím v rámci
ORP Olomouc, několika organizacím vykonávajícím sociálně prospěšnou činnost,
Správě kolejí a menz Univerzity Palackého v Olomouci a bylo schváleno uzavření
předběžné smlouvy s Okresním sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska – okres
Olomouc.

Mgr. Eva Vrtalová
vedoucí odboru právního
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Veřejný pořádek
1. Popis činnosti Městské policie Olomouc (dále jen MPO) v době nouzového stavu:
Strážníci se převážně zaměřili při dohledu nad veřejným pořádkem v rámci kontrolní
činnosti na dodržování vládních nařízení v oblasti povinnosti nošení roušek,
dodržování omezujících opatření ve vztahu k provozovnám prodejen potravin
a rychlého občerstvení. Pro kontrolní činnost došlo k rozdělení personálních stavů
do směn k rozdělení výkonu pracovních činností, rovněž kontrola veřejného pořádku
byla posílena strážníky zařazenými na dopravním oddělení z důvodu dočasného
zrušení kontroly zpoplatněných ploch na území města Olomouce (zóna placeného
stání).
2. Dopady do činnosti MPO
Organizační:
- v době od 16. 3. 2020 do 17. 5. 2020 uzavřena budova MPO pro veřejnost,
- ZPP (zóna placeného parkování) – zpoplatnění zrušeno v době od 16. 3. 2020
do 28. 4. 2020.
Personální:
- od 30. 3. 2020 rozděleny síly na směny A a B – překážka na straně
zaměstnavatele formou „příkazu ředitele MPO“,
- v rámci karanténních opatření nepřítomno 6 zaměstnanců MPO na pracovišti
(oblast Litovle a Uničova),
- COVID-19 – pozitivní na onemocnění = 0,
- ošetřovné se týká počtu 12 zaměstnanců MPO,
- ostatní DPN (dočasná pracovní neschopnost) – 2 zaměstnanci ekonomického
oddělení.
3. Přijatá okamžitá opatření (režimová i technická)
Režimová:
- v době od 16. 3. 2020 do 17. 5. 2020 uzavřena budova MPO pro veřejnost,
- ZPP – zpoplatnění zrušeno v době od 16. 3. 2020 do 28. 4. 2020 - kontrolní
činnost strážníků zaměřena na dodržování vládních opatření (roušky).
Hygienická:
- zajištění roušek pro zaměstnance – od odboru ochrany FFP 1 a vlastními silami
(šití),
- zajištění OOPP (rukavice, balíčky do vozidel, dezinfekční a hygienické
prostředky),
- dezinfekce z vlastních zásob a nákupem do společných prostor,
- zajištění ozónových generátorů pro čištění společných prostor a služebních
vozidel,
- při instruktážích a odpočinku dodržování vzdáleností mezi sebou ad.,
- zajištění bezkontaktních teploměrů na pracoviště MPO.
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4. Různé – náměty, podněty, doporučení aj.
Činnost složek SMOl byla tzv. za pochodu organizována, neboť chyběla předchozí
jakákoli zkušenost s podobnými opatřeními. Logicky lze tedy očekávat přijetí
legislativních opatření majících za cíl popsat a specifikovat jednotlivé fáze opatření
včetně předpokládaného zajištění odpovídajícího množství osobních ochranných
pracovních pomůcek.
Mgr. Pavel Skalický, v. r.
ředitel MPO
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Sekce č. 1 – organizační a technická
Odbor kancelář tajemníka MMOl
Odbor kancelář tajemníka se v období nouzového stavu zabýval zejména, mimo
běžných jim svěřených činností, následujícími oblastmi:
- chod administrativních budov při dodržování bezpečnostních opatření (úklidové
práce s důrazem na zamezení šíření nákazy, ostraha objektů, značení objektů,
nákup, distribuce a instalace ochranných a dezinfekčních pomůcek),
- chod spisové služby (ačkoli byla přijata režimová opatření, podatelny zajišťovaly
příjem, zpracování a distribuci pošty),
- instalace ochranných plexiskel a ozvučení pro zajištění ochrany zaměstnanců
a veřejnosti na přepážkových pracovištích MMOl (Namiro, Hynaisova 10,
Vejdovského 2, Štursova 1),
- dezinfekce prostor generátory ozónu,
- oddělení personální a právní přikročilo k vydávání interních aktů a pravidel
a k vedení mimořádné evidence přítomnosti všech zaměstnanců na pracovištích
(více v příloze).
Období: 16. – 24. března 2020
Vláda vyhlásila svým usnesením č. 194 dne 12. 3. 2020 nouzový stav. Následně
na základě nařízení krizového štábu ORP Olomouc došlo ode dne 16. 3. 2020:
- k uzavření všech objektů MMOl a MPO,
- k omezení veškeré agendy výkonu státní správy pro veřejnost, podání občanů byla
nadále umožněna výhradně dálkovým způsobem,
- k přechodu struktury MMOl na organizační strukturu MMOl při mimořádné a krizové
situaci.
Odbor kancelář tajemníka zajišťoval:
- instalaci bezdotykových dávkovačů dezinfekcí na chodby budov magistrátu,
- instalaci bezpečnostních skel a úpravu přepážkových pracovišť v přízemí Namiro
(6 ks) vč. ozvučení, ochranné plexisklo pro ostrahu Namiro,
- zasedací místnosti pro umístění sekcí 1–7 KŠ,
- souhrnnou evidenci přítomnosti zaměstnanců,
- technické záležitosti podle pokynů sekce č. 1 KŠ,
- činnost spojovatelky a ostrahy objektů,
- činnost podatelny bez osobního přístupu veřejnosti,
- pořízení generátorů ozónu a dezinfekci prostor administrativních budov,
- intenzivní úklid virucidními prostředky,
- pořízení a distribuci ochranných pomůcek (roušky) odborům MMOl.
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Období: 24. – 31. března 2020
Období, v němž bylo postupováno dle mimořádného nařízení Ministerstva zdravotnictví.
Zaměstnanci se střídali na pracovišti ve směnách vč. pohotovostí o víkendech
a v omezeném počtu na patrech budov. Část zaměstnanců vykazovala „jinou překážku
na straně zaměstnavatele“ či „ošetřování člena rodiny“.
Odbor kancelář tajemníka zajišťoval:
- vystavování objednávek pro komodity nezbytné k zajištění ochrany zaměstnanců
a veřejnosti, vše po schválení KŠ,
- instalaci ochranných plexiskel a úpravu přepážkových pracovišť Olomouc
Vejdovského 2 – AŘMV,
- výrobu a umístění poštovních boxů před administrativní budovy,
- dezinfekci prostor generátory ozónu,
- informace o režimech MMOl na vstupu do budov a na webu SMOl (OKT).
Období: 1. – 15. dubna 2020
Od 30. 3. 2020 došlo k otevření přepážek pro veřejnost v Namiro, v úřední dny Po a St.
Maximálně 50% přítomnost zaměstnanců na pracovišti. Odbor agendy řidičů
a motorových vozidel – nárůst požadavků na výkon agend.
Radnice je pro veřejnost i nadále nepřístupná.
Odbor kancelář tajemníka zajišťoval:
- pravidelnou distribuci roušek a respirátorů přepážkovým pracovníkům,
- doplňování náplní do bezdotykových dávkovačů dezinfekcí v budovách MMOl,
- dezinfekce prostor generátory ozónu (Namiro a Vejdovského 2),
- vybavení přepážek ochrannými prostředky vč. dezinfekce,
- umístění a vybavení koordinátorů z řad zaměstnanců ke vchodu do budov k regulaci
příchozích,
- zamezení přístupu veřejnosti (vypáskováním) do pater budovy, instalace zábran.
Období: 16. – 30. dubna 2020
RMO dne 27. 4. 2020 projednala režimy a chod úřadu. Aplikace mimořádného opatření
Ministerstva zdravotnictví spočívající od 20. 4. 2020 v obnovení činnosti orgánů veřejné
moci a správních orgánů za dodržení bezpečnostních opatření dle místních podmínek
(odstupy, roušky, dezinfekce, s minimalizací osobního styku).
Došlo k navýšení minimálního počtu přítomných zaměstnanců.
27. 4. 2020 došlo k otevření přepážkových pracovišť v přízemí objektu Hynaisova 10
pro veřejnost a zpřístupnění podatelny v přízemí pro veřejnost.
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Odbor kancelář tajemníka zajišťoval:
- úpravu přepážkových pracovišť Hynaisova 10 vč. vybavení ochrannými plexiskly,
- instalaci kamer pro měření teploty příchozích do vchodů pěti administrativních
budov,
- dezinfekce prostor generátory ozónu (Namiro a Vejdovského 2),
- distribuci roušek a respirátorů odborům MMOl,
- instalaci venkovních dávkovačů dezinfekcí pro příchozí,
- zajištění náhradní přístupové cesty pro nástup do a ze zaměstnání přes budovu
Hynaisova 10,
- (minimalizace kontaktu zaměstnanců s veřejností).
Období: 1. – 17. května 2020
Ukončení čerpání překážek na straně zaměstnavatele. Dopracování pravidel
pro čerpání home office. Nástup zaměstnanců na pracoviště v plném počtu 4. 5. 2020,
otevření detašovaných pracovišť veřejnosti – výběr poplatku za komunální odpad.
Koordinátoři u vchodů Namiro, Hynaisova a Vejdovského k usměrnění příchozích.
Úřední hodiny v obvyklých časech ve dnech Po–Čt. Ukončení nouzového stavu.

Ing. Sylvie Nováková
vedoucí odboru
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Odbor správních činností
Informace o činnosti odboru správních činností od 12. 3. 2020 v souvislosti s nouzovým
stavem.
Vyvěšení na úřední desce statutárního města Olomouce
od 16. 3. 2020 do 13. 5. 2020 na úřední desku SMOl vyvěšeno celkem:
115 dokumentů v kategorii Krizové řízení.
18. 5. 2020 na úřední desku SMOl vyvěšeno celkem:
8 dokumentů v kategorii Obecná oznámení
veřejnosti
Přestupky podle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, ve znění pozdějších předpisů
od 30. 3. 2020 doručeno celkem:
oznámení o přestupku
34
ukončeno
19
čeká na právní moc
6
podán odpor
1
zpracovává se
8
V příkazním řízení byly uloženy pokuty v celkové výši 45 000 Kč, zaplacena dosud
jedna pokuta ve výši 5 000 Kč.
Ostatní nutné činnosti – vyhledávání v evidenci OP a CD pro potřeby orgánů činných
v trestním řízení a soudů, vyhledání vazebních osob pro orgány činné v trestním řízení,
dále zejména vydání rodných a úmrtních listů, vyhotovených osobních dokladů a další
– podrobný přehled zaslán Bc. Janu Večeřovi, tajemníkovi MMOl.

JUDr. Alena Daubnerová
vedoucí odboru
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Oddělení personální a právní
Odbor kancelář tajemníka – k bodu 3) přijatá opatření (režimová i technická):
- „Pravidla pro výkon práce z jiného místa (home office)“ včetně tiskopisů – vydáno
pro zaměstnance MMOl s účinností od 27. 4. 2020,
- Interní sdělení tajemníka MMOl ze dne 12. 3. 2020 – zákaz pracovních cest
mimo Olomouc s účinností od 13. 3. 2020 do odvolání,
- Příkaz tajemníka MMOl č. 02/2020 (ze dne 3. 3. 2020) – preventivní opatření
zaměstnavatele týkající se koronaviru (COVID-19) – zrušeno dnem 11. 5. 2020,
- Příkaz tajemníka MMOl č. 03/2020 (ze dne 4. 3. 2020) – určení čerpání dovolené
zaměstnancům jako součást preventivních opatření zaměstnavatele ve vazbě
na koronavirus (včetně přílohy – formulář pro určení čerpání dovolené) – zrušeno
dnem 11. 5. 2020,
- Příkaz tajemníka MMOl č. 04/2020 (ze dne 12. 3. 2020) – jiná překážka v práci
na straně zaměstnavatele ve vazbě na koronavirus (včetně přílohy – sdělení
o překážce v práci na straně zaměstnavatele) – zrušeno dnem 11. 5. 2020,
- Příkaz tajemníka MMOl č. 05/2020 (ze dne 16. 3. 2020) – izolace některých
katastrálních území kvůli koronaviru – zrušeno dnem 11. 5. 2020,
- Dodatek č. 1 „vnitřního předpisu o sociálním fondu MMOl“ – schválen RMO
dne 14. 4. 2020 a nabyl platnosti a účinnosti dnem 16. 4. 2020 – zavedeny zápůjčky
k překlenutí tíživé finanční situace + dary jiným fyzickým či právnickým osobám,
- Dodatek č. 2 „vnitřního předpisu o sociálním fondu MMOl“ – nabyl platnosti
a účinnosti dnem 1. 5. 2020 – upraven rozpočet sociálního fondu MMOl s ohledem
na zápůjčky k překlenutí tíživé finanční situace,
- týdenní seznamy zaměstnanců v „běžném provozu“ na příslušných odborech
v budovách Hynaisova a Namiro za účelem sledování celkového počtu
zaměstnanců na jednotlivých patrech, aby nedošlo k překročení povoleného limitu,
- vykazování pracovní doby v nouzovém režimu na speciálních výkazech – střídání
směn na pracovištích (aplikace institutu „jiná překážka v práci na straně
zaměstnavatele“ podle § 208 zákoníku práce).

PhDr. Vlasta Leštinská
vedoucí oddělení
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Odbor ekonomický
1. Zřízení účtu „COVID-19“ (účel, legislativní popis, systém fungování)
Finanční prostředky „COVID-19“ nejsou uloženy na zvláštním účtu. Jsou odlišeny
v rozpočtu a označeny prvky tak, aby byla jednoznačná identifikace všech nákladů
spojených s těmito mimořádnými výdaji.
2. Zdroje
Krizové opatření COVID-19 se naplňovalo od března 2020. Paragraf 5213
– krizové opatření bylo naplněno převodem z úsporných opatření odborů MMOl
(běžný provoz). Uvedený paragraf je v kompetenci odboru ochrany
a prostřednictvím tohoto odboru se realizují veškeré požadavky a platby související
s COVID-19.
Naplnění paragrafu 5213:
1 000 000 Kč
z Rezervy na řešení krizových situací (zůstatek k 1. 1. 2020
z povodňového BÚ z minulých let ve výši 5 712 842,11 Kč)
13 250 000 Kč
z Rezervy – obnova vodohospodářské infrastruktury, tuto
částku jsme povinni do konce r. 2020 vrátit zpět do účelové
rezervy, odkud jsme finanční prostředky „vypůjčili“.
25 000 000 Kč
z Rezervy k dispozici RMO/ZMO
521 971 Kč
z položky – Výpočetní technika (odbor informatiky a SMART
CITY)
Celkem = naplnění paragrafu krizová opatření (5213) je ve výši 39 771 971 Kč.
3. Souhrnné čerpání (položkově), základní rozpočtový dopad této krizové situace
a případný výhled
viz příloha č. 44 – Přehled čerpání COVID-19 k 3. 6. 2020
4. Různé – náměty, podněty, doporučení aj.
Vzhledem k tomu, že situace kolem pandemie COVID-19 je nejasná (předpoklad
výskytu i v následujícím období), doporučujeme co nejdříve, nejpozději však
při tvorbě rozpočtu pro r. 2021 tvořit vyšší rezervy na krizová opatření. Tvorba této
rezervy je zákonnou povinností.

Mgr. Ing. Jana Dokoupilová
vedoucí odboru
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Sekce č. 2 – analýza a součinnost
Již dne 18. 3. 2020 byla RMO v rámci bodu „Příprava SMOl na ekonomické dopady
související s COVID-19“ ohledně „Řízení rizik“ seznámena s ekonomickými daty
souvisejícími s mimořádnými opatřeními v ČR a COVID-19, které odbor strategie
a řízení (OSTR) získal od jednotlivých městských organizací a společností, u nichž
je SMOl zřizovatelem nebo jediným zakladatelem, a to:
- AQUAPARK OLOMOUC, a. s.,
- Dopravní podnik města Olomouce, a. s.,
- Lesy města Olomouce, a. s.,
- Správa nemovitostí Olomouc, a. s.,
- Výstaviště Flora Olomouc, a. s.,
- Technické služby města Olomouce, a. s.,
- Knihovna města Olomouce, p. o.,
- Hřbitovy města Olomouce, p. o.,
- Moravská filharmonie Olomouc, p. o.,
- Moravské divadlo Olomouc, p. o.,
- Zoologická zahrada Olomouc, p. o.,
- Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o. p. s., a rovněž i
- Městská policie Olomouc,
(dále jen firem).
K dalšímu ekonomickému vyhodnocení došlo na základě úkolu Krizového štábu ORP
Olomouc (KŠ) ze dne 24. 3. 2020. Toto vyhodnocení (skutečnost k 31. 3. 2020
a predikce k 30. 6. 2020) OSTR předal na jednání KŠ, které se konalo dne 14. 4. 2020
s tím, že OSTRu bylo současně uloženo, aby v termínu do 15. 5. 2020 provedl
aktualizaci těchto dat (skutečnost k 30. 4. 2020 a predikce k 31. 8. 2020).
Jelikož se rozvolňování mimořádných opatření v ČR stále vyvíjelo, firmy příslušné
hodnoty a popisy v rámci aktualizace vztahovaly k těm termínům svého obnoveného
provozu, jež jim byly v okamžiku zpracovávání dat (v první dekádě května 2020)
z dostupných zdrojů známy, resp. do 31. 8. 2020.
U některých firem bylo v aktualizaci možno zohlednit i již v mezidobí získané,
popř. v dalším období potenciálně získatelné přímé či nepřímé kompenzace od státu
související s mimořádnými opatřeními v ČR a mající „pozitivní“ vliv na výsledky jejich
hospodaření, cashflow a likviditu (např. kompenzace mezd, odklad splátek stávajících
úvěrů, možnost čerpání případných COVID úvěrů,…).
Firmy byly vyzvány rovněž k tomu, aby od hodnot ztrát z předpokládaných výnosů
odečítaly výnosy z těch akcí, které již rentabilně pořádat lze, byť v omezené míře
a za určitých opatření, včetně těch, které původně předpokládané nebyly (např.
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realizaci komornějších či venkovních akcí MDO p.o. a MFO p.o., původně neplánované
selské a zahradnické trhy VFO a. s., atp.).
Jak vyplývá z poskytnutých dat (viz níže), trvala-li by některá předpokládaná omezení
v ČR, včetně přísnějších hygienických podmínek, omezení počtu osob (klientů) atp.
do 31. 8. 2020, jsou u firem souhrnně předpokládány celkové:
ztráty ve výši cca 104 828 mil. Kč,
vyšší náklady cca 4 275 mil. Kč,
úspory ve výši cca 30 163 mil. Kč (např. rušením akcí nebo nevyužitím
či nerealizací (odložením) některých plánovaných služeb, nákupů, oprav
či investic),
+/- bilance činí cca -74 907 mil. Kč (při zohlednění ztrát na výnosech, vyšších
nákladů, původně nepředpokládaných výnosů, uplatnění „úspor“).
Kumulativní bilance dle (předpokládané) doby trvání mimořádných opatření v ČR
(v tis. Kč)

Obrázek 7 - Kumulativní bilance dle doby trvání mimořádných opatření

OSTR předloží na jednání RMO dne 8. 6. 2020 ekonomické vyhodnocení dopadů
COVID-19 společně se strukturovanými zprávami od jednotlivých firem o průběhu vlivu
nouzového stavu a mimořádných opatření v ČR. Zpráva tak bude zpracována od
počátku března 2020, kdy začala platit první mimořádná opatření Ministerstva
zdravotnictví na základě zákona o ochraně veřejného zdraví, až k datu do 24. 5. 2020,
tzn. před poslední fází rozvolňování, která nastává od 25. 5. 2020.
V průběhu celého období byl OSTR s městskými firmami v kontaktu, kdy např.
již 20. 3. 2020 vyzval firmy ke snížení jejich provozních nákladů, resp. možným
úsporám,v odložení těch vlastních oprav a investic, které to umožňují, tzn. bez rizik
škod na majetku či na zdraví osob atp., a pakliže to bylo možné, tak i nákladů osobních,
a to nejen ve vztahu na rozpočet roku 2020, ale i na přípravu rozpočtu na rok 2021.
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OSTR rovněž firmám zprostředkovával z právní sekce KŠ právní rozbory a informace
o nařízení vlády a Ministerstva zdravotnictví, mj. i o programech Antivirus a COVID.
OSTR rovněž spolupracoval s odborem právním a ekonomickým MMOl na možnostech
využití opatření státní podpory dle Dočasného rámce (na základě žádosti Svazu měst
a obcí ČR ve vztahu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže s ohledem
na sumarizaci podkladů a forem předpokládaných podpor pro centrální notifikaci u EK).

Ing. Zdeněk Bogoč
Ing. Daniel Svozil
odbor strategie a řízení
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Sekce č. 3 – pro informování obyvatel
Zhodnocení fungování pracovní sekce
Pracovní skupina č. 3 Varování a informování řešila během nouzového stavu obsluhu
krizových informačních linek v rámci Informačního centra Olomouc a taktéž
zorganizovala výkup a distribuci ochranných roušek. Do této činnosti byli zapojeni
všichni pracovníci odboru cestovního ruchu, kultury a sportu.
Ochranné roušky
Celkem bylo vykoupeno 19 721 ks roušek. Cena za 1 ks byla stanovena na 35 Kč.
Roušky byly vykupovány na základě smluv, které jsou evidovány na odboru cestovního
ruchu, kultury a sportu. Celkem se jedná o 178 zaevidovaných smluv. Roušky pak byly
postupně vydávány jak veřejnosti, tak např. Charitě Olomouc a dalším organizacím.
Krizové telefonní linky
Krizové telefonní linky byly zavedeny na pracovišti Informačního centra Olomouc od
16. 3. 2020. Kolegové z odboru cestovního ruchu, kultury a sportu během služeb včetně
sobot a nedělí odbavili cca 700 telefonních hovorů. Dotazy se zpočátku týkaly nemoci
COVID-19, posléze spíše fungování magistrátu města, otevírací doby a možnosti
vyřizování žádostí.

Mgr. Karin Vykydalová
vedoucí odboru
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Sekce č. 4 – dopravy a infrastruktury
1. Popis změn jízdních řádů v MHD v době nouzového stavu
- dočasné zrušení posilových školních spojů od 12. 3. 2020,
- od 16. 3. 2020 došlo k upravení výpravy tramvajového provozu – tramvajové linky
v 15minutovém intervalu namísto schváleného 12minutového intervalu,
- od 19. 3. 2020 omezen provoz na linkách č. 12, 16, 19 – prázdninové jízdní řády,
- od 1. 4. 2020 omezení provozu na linkách č. 13, 16, 22 – ve dnech pracovního klidu,
nočních linkách, rušení linky č. 111 a omezení provozu na lince č. X,
- postupné uvolňování od 27. 4. 2020 – upraven interval na lince X,
- od 25. 5. 2020 zrušení omezení na linkách 12, 16, 19 (v pracovní dny), nočních
linkách a úprava intervalu na lince X.
2. Dopady na MHD
- DPMO denně informoval KŠ o aktuálním stavu počtu řidičů s uvedením počtu
nepřítomných v rozdělení dle trakcí,
- pokles cestujících, tj. pokles tržeb,
- zvýšené náklady na zabezpečení ochranných chemických prostředků a ochranných
pomůcek,
- z toho plynoucí ekonomické dopady v rámci MHD.
3. Přijatá opatření ze strany DPMO
- dočasné zrušení doplňkového prodeje jízdenek u řidičů od 13. 3. 2020,
- pro zajištění ochrany řidičů dochází k uzavření předních dveří u všech autobusů
MHD, přístup ke kabině řidiče z vozu byl zapáskován za první řadou sedaček,
- povinnost cestovat „JEN S ROUŠKOU“ od 18. 3. 2020,
- redukován předprodej jízdenek, na prodejnách byla otevřena vždy jen jedna
přepážka, od 21. 3. 2020 došlo ke zrušení víkendového prodeje,
- upozornění cestujících na prodejnách na preferenci plateb kartou,
- zaměstnanci přepravní kontroly byli zařazeni jako asistenti přepravy tak, aby byl
minimalizován kontakt s veřejností,
- ode dne 25. 3. 2020 zrušení automatického vyvolávacího systému otevírání dveří,
- dezinfekce vozů přes generátory ozónu, vybavení řidičů ochrannými pomůckami,
- v návaznosti na vytížení linek bylo operativně možné stahování vozů do sól
či později naopak.
4. Různé
- Fakultní nemocnice – opatření týkající se i linky č. 42 – měření teploty,
- omezení v obsluze zastávky Olomouc CITY na linkách č. 27 a 29 z důvodu plošného
testování od 24. 4. 2020 do 1. 5. 2020.
Ing. Marek Černý
vedoucí odboru
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Sekce č. 5 – pro sociální oblast
Oddělení sociální pomoci a služeb
Kluby pro seniory, byty pro seniory, senioři:
- s ohledem na rizikovou skupinu uživatelů byly kluby pro seniory uzavřeny,
neprobíhala ani činnost klubů mimo vlastní prostory,
- zajistili jsme 20 mobilních telefonů pro vedoucí klubů, aby pravidelně volali svým
členům,
- zřízeny 2 telefonické info linky pro seniory – viz odd. sociální práce,
- vytvořena metodika pro IC ohledně potřeb seniorů a kam je směrovat,
- speciální postřik společných prostor domů s byty pro seniory dezinfekcí – zajištěno
Správou nemovitostí Olomouc, a. s.,
- v rámci terénní práce byly rozvezeny zejména roušky a dezinfekce, a to jak členům
klubů, nájemníkům BPS, lidem s onkologickým postižením apod.,
- Správa kolejí a menz v počátku nouzového stavu zcela zdarma poskytla šité roušky
k distribuci v BPS.
Komunikace s poskytovateli sociálních služeb, spolupráce s Charitou Olomouc:
- aktivně jsme monitorovali situaci u poskytovatelů sociálních služeb v Olomouci, jestli
je někde riziko výpadku služby či ohrožení jejich klientů,
- byly pravidelně monitorovány požadavky poskytovatelů na ochranné pomůcky,
ve spolupráci s dalšími odbory MMOl bylo do zařízení sociálních služeb
distribuováno:
o 23 150 ks respirátorů FFP2,
o 26 860 ks jednorázových roušek,
o 370 ks šitých roušek,
o 792 litrů desinfekce,
- byli jsme připraveni na možný výpadek stravovacích služeb pro seniory, předběžně
domluveno zabezpečení rozvozu stravy zaměstnanci odboru školství MMOl,
- s Charitou Olomouc podepsána smlouva o zajištění nákupů pro seniory, potravinové
pomoci pro rodiny v nouzi a dalších potřeb vzniklých během nouzového stavu,
- podařilo se získat pro Charitu Olomouc a Arcidiecézní charitu na základě osobních
vazeb 30 vozů v rámci projektu ŠkodaAuto pomáhá,
- probíhala příprava na krizový černý scénář, byly předběžně domluveny balíčky
a vlastní pokladna v prodejně Globus.
Co chybělo
Rukavice, roušky, respirátory, desinfekce, nádoby na desinfekci, rozprašovače. Tedy
všechno to, co by člověk v případě opravdové pandemie potřeboval, aby nezpůsobil víc
škody než užitku. Začátek byl krušný – doporučujeme mít těmito pomůckami zásoben
krizový sklad.
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Oddělení sociální práce a poradenství
-

-

Zaměstnanci přítomní na pracovišti se v rámci krizového řízení podíleli převážně
na činnostech v rámci úkolů zadaných krizovým štábem.
Zavezeno celkem 19 ubytoven dle jejich požadavků, kdy bylo předáno:
o 877 ks roušky šité,
o 375 ks roušky jednorázové,
o 136 l dezinfekce.
V rámci sociální práce byl současně prováděn pravidelný kontakt se všemi majiteli
ubytoven a monitorována situace v těchto zařízeních.
Současně pracovníci OSPP poskytovali opakovanou součinnost v rámci zavážení
ochranných pomůcek poskytovatelům sociálních služeb dle uzavřených darovacích
smluv a předávacích protokolů.

Oddělení se zapojilo do přípravy karanténního centra pro osoby bez domova,
s nařízenou karanténou nebo s pozitivním testem na koronavirus. Bylo
připraveno zajištění zázemí pro karanténní centrum formou pronájmu obytných
a sanitárních kontejnerů, v lokalitě Klášterní Hradisko (asfaltová plocha v majetku
SMOl, využívaná autoškolou). Ve spolupráci s Charitou Olomouc a Městskou
policií Olomouc byl připraven v případě potřeby provoz a personální zajištění
takovéhoto centra. Centrum nebylo po dobu vyhlášeného krizového stavu
aktivováno.
Provozování linky pro seniory:
- v rámci čísel uvedených při vyhodnocení seniorské linky byli všichni pracovníci
dle rozpisů služeb zapojeni v rámci služeb na této lince,
- celkem evidováno v době fungování linky cca 114 hovorů, z toho 82 se týkalo
zajištění nákupů, poptávky roušek a dezinfekcí; další hovory kategorie zajištění léků,
dotazy občanů z jiných ORP, pomoc při vyřízení důchodů, vyzvednutí dávek HN
a SSP, zajištění sociální služby aj. (velmi různorodé),
- program Dobrovolníci po telefonu – v evidenci pouze jedna klientka – s dobrovolnicí
v kontaktu od 28. 3. do 29. 4. 2020, celkem 12 hovorů; oproti našemu očekávání byl
o něj mezi seniory malý zájem, senioři byli v dostatečném telefonickém kontaktu
se svým okolím a dalšími organizacemi, které jim nabízely pomoc,
- dále bylo za dobu programu zaregistrováno celkem 43 dobrovolníků, se kterými
jsme byli v kontaktu, byly jim zasílány aktuální informace k jejich případnému
zapojení; v databázi dalších asi 18 dobrovolníků, kteří se přihlásili s nabídkou
pomoci, – někteří byli zapojeni do programu „Dobrovolníci po telefonu“, další
nabízeli roušky aj., ostatní byli zařazeni do souhrnné databáze.
Další činnosti probíhaly každodenně v rámci telefonické pomoci volajícím klientům
a podnětů z řad veřejnosti. V nejnutnějších případech pracovali pracovníci i v terénu.
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Počty těchto aktivit nebyly, vzhledem k počtu pracovníků přítomných na pracovišti
a počtu zadávaných úkolů, evidovány v Sociálním záznamu (aplikace MPSV).
Oddělení správy městských sociálních zařízení
Domov pro ženy a matky s dětmi
Počty klientů: 24 klientek a 39 dětí ubytovaných v termínu od 15. 3. 2020 do 27. 5.
2020. Za tuto dobu jsme obdrželi spoustu písemných a telefonických žádostí
o poskytnutí sociální služby, které nebylo možno uspokojit. Klientky se z Domova
nestěhovaly, neboť v té době pro ně bylo nereálné najít si podnájem.
Dopady na činnost
- Zvýšená hygienická opatření při každodenním kontaktu s klientem.
- Zvýšené riziko nákazy pro sociální pracovníky – klientky uváděly, že chodí
do obchodu, prakticky se však nedalo ověřit, kam skutečně jdou.
- Časté návštěvy k lékaři – většina klientek a dětí měla respirační horečnaté
onemocnění – 11 matek a jejich děti měly zápal plic, rovněž i dvě kolegyně. Část
z nich byla testována na Covid-19. S napětím jsme očekávali výsledky. Pokyn
z hygieny, že je testováno hodně lidí a teprve po pozitivním výsledku se bude
situace řešit, klidu na zařízení domova nepřidával.
- Na počátku nedostatečné množství roušek a respirátorů – pracovníci s klientkami
začali šít roušky, abychom měli dostatek ochranných prostředků pro všechna naše
zařízení. Mezi klientkami proběhla i sbírka triček na výrobu roušek pro klienty
azylového domu v Řepčíně.
- Děti nechodily do školy – zadané úkoly jsme jim tiskli a také pomáhali s jejich
vypracováním, neboť některé klientky mají pouze ZŠ a nebyly schopny dětem
s úkoly pomoci. Některé to ani nepovažovaly za nutné, bylo na nás k tomu děti
a matky motivovat. Běžně nám s doučováním dětí pomáhají dobrovolníci,
což momentálně nebylo možné.
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Azylový dům SMOl (pro muže)
Počty klientů: Na začátku vyhlášení nouzového stavu bylo v AD 28 klientů a vzhledem
k tomu, že nebylo možno přijímat další klienty, se tento počet na konci zmenšil
na 23 klientů.
Pro zařízení byla nastavena zvýšená hygienická opatření při každodenním kontaktu
s klienty. Nekonalo se individuální plánování, přesto se běžně pracovalo s klienty, neboť
činnost Azylového domu přerušena nebyla. Komunikace klientů s úřady a zejména s ÚP
byla prováděna elektronicky cestou klíčového pracovníka nebo vedení AD. Docházelo
ke zdržení výplaty dávek, a proto bylo klientům vypomáháno potravinovou pomocí.
Na začátku pandemie nebylo dostatečné množství roušek a respirátorů, proto byli
osloveni dobrovolníci na zajištění roušek i pro naše klienty. Pracovníkům ušila roušky
ekonomka AD paní Gregorová a pro klienty byly roušky získány díky dobrovolné
činnosti klientek AD pro matky s dětmi a dalších soukromých subjektů. Všichni klienti
byli vybaveni dostatečným počtem látkových roušek.
Noclehárna
Činnost služby Noclehárna byla po dobu pandemie zastavena a klienti nebyli přijímáni.
Prostory noclehárny byly připraveny (a pracovníci noclehárny byli vybaveni
příslušnými pomůckami) pro příjem a pobyt osoby bez přístřeší s nařízenou
karanténou, případně s pozitivním výsledkem na koronavirus, bez příznaků
vyžadujících hospitalizaci. Takto bychom byli schopni řešit situaci 1-2 osob
bez domova.
Kasuistika
Dne 15. 4. 2020 byl do zařízení umístěn klient Charity, který vykazoval příznaky nákazy
COVID-19. Jednalo se o klienta se zvýšenou teplotou a respiračními problémy. Byl
přijat za zvýšených bezpečnostních hygienických opatření. Pracovníci na příjmu měli
oblečené obleky, štít a rukavice a po příjmu byla provedena dezinfekce vstupu
a společné chodby AD. Klient byl umístěn zcela izolovaně do volných prostor
Noclehárny, kde měl k dispozici vlastní sprchy, WC a postel s povlečením. Dále mu byl
poskytnut vařič, mikrovlnná trouba, varná konvice a nádobí. Vzhledem k tomu, že klient
neměl žádné vlastní prostředky, byla mu zakoupena strava. Klient dobrovolně setrval
v izolaci až do doby, kdy bylo testováním onemocnění COVID-19 vyloučeno.
Dne 20. 4. 2020 klient opustil Azylový dům.
Oddělení péče o rodinu a děti a oddělení sociální prevence
Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) v rozsahu svěřené působnosti po dobu
trvání nouzového stavu podle usnesení vlády č. 194 ze dne 12. 3. 2020 omezil svou
činnost pouze na úkony a činnosti nezbytně nutné:
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zajištění neodkladné péče dítěti podle § 15 a § 37 zákona č. 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ZSPO),
zajištění působnosti v oblasti návrhových oprávnění k předběžné úpravě poměrů
dítěte podle § 16 odst. 1 ZSPO,
zajištění působnosti v oblasti návrhových oprávnění k ochraně před domácím
násilím podle § 16 odst. 2 ZSPO,
výkon neodkladných úkonů v zájmu dítěte a v jeho zastoupení při zajišťování
veřejného opatrovnictví a poručenství podle § 17 ZSPO,
zajištění návštěv dítěte ve smyslu § 19 odst. 4, § 29 odst. 2 písm. a) a § 34
odst. 3 ZSPO,
zajištění působnosti v oblasti trestního řízení ve věcech mládeže, jde-li o provádění
úkonů neodkladných a neopakovatelných nebo jde-li o věci vazební, neurčí-li orgán
činný v trestním řízení jinak,
v oblasti NRP byla zachována možnost osobám pečujícím a osobám v evidenci
a svěřeným dětem obrátit se na zaměstnance doprovázejících subjektů pomocí
dálkového přístupu, a to za účelem poskytnutí poradenství týkajícího se výkonu
pěstounské péče.

Významné problémy při činnosti v době nouzového stavu
Oddělení péče o rodinu a děti
- Ztížení procesu předávání dětí od přechodných pěstounů nebo ze zařízení, kde
se dítě nacházelo, k pěstounům či do osvojení.
- V době nouzového stavu bylo do zařízení pro výkon okamžité pomoci umístěno
13 nezletilých dětí, důvody umístění: sexuální zneužívání, zanedbání péče,
psychické onemocnění rodiče, závislost rodičů.
- V rámci zajištění této nedokladné péče byly řešeny složitosti umísťování dětí
potenciálně nakažených virem.
- Opakovaně byly řešeny situace, kdy jeden z rodičů nebyl schopen zajistit
neodkladnou péči a druhý rodič byl v uzavřené oblasti (karanténa).
- Masivní nárůst řešení kontaktů dětí s druhým rodičem (konzultace telefonické,
e-mailem i šetření v terénu).
- Četná anonymní hlášení, kdy bylo nutné v terénu tyto prověřit a následně vyřešit.
- Rovněž bylo nutné podat trestní oznámení za ohrožení výchovy nezletilých dětí.
- Nárůst povolování pobytů dětí mimo ústavy a zařízení.
Oddělení sociální prevence
- Nárůst povolování pobytů dětí mimo ústavy a zařízení a s tím spojená problematika
převzetí dětí a jejich navrácení.
- Význačná snaha o motivaci rodičů a dětí k domácí školní přípravě, nárůst řešení
problematiky spolupráce rodin se školami v domácí přípravě.
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Obecně problém zajištění nepřetržitého provozu, pokud by mělo být celé oddělení
v karanténě.

Dopady do činnosti obou oddělení
- Omezení osobních kontaktů s klienty.
- Po ukončení nouzového stavu zvýšená potřeba splnění stanovených termínů
(zákonných lhůt) návštěv dětí v ústavních zařízeních, v pěstounských rodinách.
- Zvýšená produkce soudních jednání.
- Nárůst sporů v rodinách.
Mgr. Bc. Michal Majer
JUDr. Hynek Pečinka
odbor sociálních věcí
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Sekce č. 6 – školství
Popis činnosti školských zařízení v době nouzového stavu
Činnost škol a školských zařízení byla po dobu nouzového stavu výrazně omezena,
pokud jde o osobní účast dětí a žáků a s tím související výraznou změnu
v zajišťování výuky distančně dostupnými formami. Zde byly výrazné rozdíly
v přístupu škol jednak s ohledem na technické možnosti, jednak dle rozhodnutí
ředitele školy o formě výuky a činnosti pedagogů.
Všechny školy se zapojily do průzkumu ČŠI, který mapoval úroveň distančního
vzdělávání na základních a středních školách ve všech krajích a v květnu vydala
ČŠI na základě zjištění Tematickou zprávu.
Základní školy byly pro žáky uzavřeny opatřením vlády dne 11. 3. 2020 a žáci se
zpět do škol vrátili postupně a dobrovolně. Od 11. 5. 2020 žáci 9. ročníků v rámci
přípravy na přijímací zkoušky na střední školy, od 25. 5. 2020 nastoupili žáci
1. stupně a výuka probíhala dle materiálu MŠMT vydaného ve spolupráci
s Ministerstvem zdravotnictví.
Mateřské školy nebyly krizovým štábem státu uzavřeny, zde záleželo na jednotlivých
zřizovatelích. V Olomouci byly uzavřeny pro děti od 16. 3., případně 17. 3. 2020.
V provozu zůstaly některé soukromé MŠ, které pečovaly o minimální počet dětí,
jejichž rodiče museli jít do práce.
Jedinou fungující základní a mateřskou školou, zřizovanou městem Olomouc,
v době nouzového stavu byla ZŠ a MŠ Holečkova, která byla rozhodnutím hejtmana
Olomouckého kraje určena jako škola pro zajištění péče o děti od 3 do 10 let věku
pro zaměstnance složek IZS a další vybraných zaměstnavatelů.
1. Dopady do činnosti
Vyhlášením nouzového stavu a uzavřením škol pro děti a žáky došlo k náhlému
přerušení výuky, kterou v mnoha případech distanční vzdělávání nenahradilo,
a může dojít ve výuce k výraznému skluzu a přesunu části učiva z 2. poloviny
školního roku 2019/2020 do nového školního roku. Učitelé se museli vyrovnat
s novými nároky na formu výuky, mnohdy s absencí dostatečného technického
vybavení. Děti a žáci přišli o osobní kontakt se svým učitelem a spolužáky. Omezení
dopadlo i na rodiče, z nichž mnozí museli zůstat s dětmi doma.
2. Přijatá opatření (režimová, technická)
Opatření ve školách a školských zařízeních se lišila individuálně podle možností
školy ─ požadavky kladenými na pedagogy, jakou formou vyučovat, jaké prostředky
využívat, jak komunikovat s dětmi a rodiči, jak zajišťovat zpětnou vazbu apod., ale
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také úrovní technického vybavení, kdy školy maximálně využily stávající
vybavenosti, v některých případech dokupovaly notebooky, mobilní telefony apod.
Zřizovatel od počátku s řediteli/ředitelkami škol komunikoval, snažil se zodpovídat
jejich dotazy, informovat o rozhodnutích krizového štábu ORP Olomouc,
shromažďovat nezbytné informace. Komunikoval s vedením určené školy. Zajišťoval
pro školy před jejich otevřením i po otevření dezinfekci a ochranné prostředky. Školy
se i samy aktivně připravovaly (kromě zajišťování distanční výuky po dobu
nepřítomnosti žáků ve školách) na návrat žáků úklidem prostor škol, dezinfikováním,
plánováním organizace výuky po návratu žáků, zajištěním stravování, rozmístění
dezinfekcí a poskytnutí ochranných pomůcek.
3. Různé náměty, podněty, doporučení
Fungování škol bylo z velké části určeno opatřeními vlády a MŠMT, zřizovatelé
a ředitelé/ředitelky se snažili ve vzájemné koordinaci zajistit bezpečné prostředí pro
zaměstnance, kteří se po dobu nouzového stavu pohybovali ve školách,
a samozřejmě po návratu do škol.
PhDr. Hana Fantová
vedoucí odboru

STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC | odbor ochrany

96

Sekce č. 7 – ochrana životního prostředí
Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství
1. Popis činnosti v době nouzového stavu
Přednostně prováděné činnosti:
- zajištění požadavků složek krizového řízení a IZS,
- zajištění střídavých služeb v KŠ – v sekci 7 (životní prostředí) – 3 pracovnice odd.
městské zeleně,
- řešení požadavků a opatření KŠ SMOl,
- havarijní služba v rámci odd. městské zeleně a odpadového hospodářství.
Činnosti zajišťované v omezeném rozsahu:
- podání učiněná prostřednictvím České pošty, přes datovou schránku, vyplněním
on-line formulářů, e-mailem, telefonicky (bez osobní návštěvy).
Oddělení odpadového hospodářství:
- příjem žádostí o dodání nebo výměnu odpadních nádob pro rodinné a bytové
domy v k. ú. Olomouc – týká se především akutních případů = novostavby bez
přidělených odpadních nádob, nedostatečná kapacita odpadních nádob z důvodu
navýšení počtu osob, výměny poškozených nefunkčních odpadních nádob,
- příjem podnětů k odstranění černých skládek – týká se akutních případů
představujících riziko ohrožení životního prostředí,
- příjem podnětů v oblasti čistoty města a svozu odpadů – týká se akutních případů
představujících ohrožení zdraví občanů, majetku nebo životního prostředí.
Oddělení městské zeleně:
- vyřizování záborů zeleně na pozemcích SMOl – pouze z kanceláře, na základě
elektronicky podaných žádostí, bez možnosti místního šetření (vycházeli jsme
z dlouhodobé znalosti konkrétních lokalit, případně lokalitu prověřily pracovnice
městské zeleně odboru OMZOH v rámci svého osobního volna, např. při cestě do
obchodu),
- vyřizování kácení havarijních dřevin u orgánu státní správy ochrany přírody
a krajiny, následně zajištění kácení havarijních dřevin prostřednictvím TSMO, a. s.
a VFO, a. s. na území města Olomouce,
- příjem podnětů ke stavu zeleně na území města Olomouce a jeho městských
částí,
- e-mailové odpovědi k požadavkům veřejnosti,
- v době nouzového stavu byly výše uvedené činnosti zajišťovány dálkově
(e-mailem, telefonicky) z místa bydliště nebo formou střídavých služeb
na pracovištích MMOl.
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Činnosti, které nebylo možné v nouzovém stavu zajišťovat:
Oddělení odpadového hospodářství:
- místní šetření v terénu,
- kontrolní činnost u podnikatelských subjektů v oblasti nakládání s odpady
(na základě zákona o odpadech a OZV SMOl č. 3/2015 Sb.),
- řešení žádostí o výdej odpadových nádob a kompostérů – vázáno na uzavření
výdejních skladů TSMO pro veřejnost – žadatelé byli o stavu informováni.
Oddělení městské zeleně:
- místní šetření v terénu na základě požadavků veřejnosti,
- řešení žádostí o vyjádření k projektovým dokumentacím – nebylo možné
je vystavit bez monitoringu vegetačních ploch v místě konkrétní plánované stavby,
- monitoring aktuálního stavu travnatých ploch.
2. Dopady do činnosti
Oddělení odpadového hospodářství:
- místní šetření v terénu byla odložena do doby zmírnění opatření vládních nařízení
pro volný pohyb osob,
- kontrolní činnost u podnikatelských subjektů v oblasti nakládání s odpady
(na základě zákona o odpadech a OZV SMOl č. 3/2015) byla odložena do doby
ukončení nouzového stavu,
- řešení žádostí o výdej odpadových nádob a kompostérů bylo odloženo do doby
znovuotevření výdejních skladů TSMO pro veřejnost.
Oddělení městské zeleně:
- nahromadění požadavků na vyjádření k projektovým dokumentacím či stavebním
řízením,
- zpomalení průběhu sečí a tím výrazné zaplevelení městských vegetačních ploch
nepůvodním jednoletým i vytrvalým plevelem (ječmen myší, pcháče, lopuchy),
které vytěsňují původní travní porost s kvetoucím bylinným patrem (smetánky
lékařské, sedmikrásky, rozrazily apod.),
- nahromadění požadavků veřejnosti k úpravě veřejné zeleně, které se netýkaly
akutního řešení (např. kácení havarijních dřevin).
3. Přijatá opatření (režimová i technická)
- pro výkon činností z místa bydliště přesměrovány pevné telefonní linky na mobilní
telefony příslušných pracovníků a zajištěno dálkové zpřístupnění pracovních
e-mailů přes webové rozhraní,
- zajištění střídavých služeb v kancelářích – vždy max. 50 % zaměstnanců
v týdenních intervalech.
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Oddělení odpadového hospodářství:
- od 16. 3. 2020 uzavřeny sběrové dvory a výdejní sklady TSMO pro občany (řešil
KŠ sekce 7),
- zrušeny úklidové akce „Ukliďme Česko“, které se měly konat 3.─ 4. 4. 2020,
- od 6. 4. 2020 znovu otevřeny sběrové dvory TSMO v omezeném režimu (pouze
pracovní dny, zpřísněná bezpečnostní a hygienická opatření v souladu
s nařízeními vlády ČR) – řešil KŠ sekce 7,
- od 27. 4. 2020 otevřeny sběrové dvory TSMO v běžném režimu provozní doby
(zpřísněná bezpečnostní a hygienická opatření v souladu s nařízeními vlády ČR),
- od 18. 5. 2020 znovu otevřeny výdejní sklady TSMO pro občany.
Oddělení městské zeleně:
- od 8. 4. 2020 uzavření dětských hřišť a herních ploch – (řešil KŠ sekce 7),
- omezení vstupu do parků, uzavření botanické zahrady, rozária, skleníků
(ve spolupráci s VFO, a. s.),
- kácení havarijních dřevin – (řešil KŠ sekce 7),
- od 30. 4. 2020 do 25. 5. 2020 dezinfekce dětských hřišť a pískovišť vodní parou,
- od 1. 5. 2020 otevření venkovních hracích ploch a dětských hřišť.
4. Různé – náměty, podněty, doporučení aj.
Z nouzového stavu vyplývá, že je nutné se organizačně lépe připravit na další
možné mimořádné události způsobené přírodními živly (sucho, vichřice, požáry
ve vegetačních plochách, kůrovcové kalamity stromů ve městě, přívalové deště
a s tím související rychlé povodně nebo sesuvy půdy a vývraty dřevin),
a to i za omezeného režimu úřadu, např. vlivem vládních nařízení nebo
ze zdravotních důvodů.
RNDr. Jana Matzenauerová
vedoucí odboru
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Odbor životního prostředí
Odbor životního prostředí Magistrátu města Olomouce v době nouzového stavu
zajišťoval činnosti v tomto rozsahu:
a) vedoucí odboru, který také zastupuje město v otázkách životního prostředí,
současně vedl sekci 7, která byla umístěna v zasedací místnosti odboru,
b) pracovnice sekretariátu zajišťovaly činnost „uzlu“, právník ihned po návratu
na pracoviště řešil jednotlivé případy a úkoly jemu svěřené,
c) tři specializovaná oddělení (ochrany ovzduší a státní správy odpadů, péče o krajinu
a zemědělství, vodního hospodářství) pracovala bez přerušení v jednotlivých
agendách.
Odbor životního prostředí tak po dobu nouzového stavu zajistil výkon státní správy
v jednotlivých agendách s výjimkou například dočasného omezení vydávání rybářských
lístků (jde také o výkon státní správy).
Odbor dále zabezpečil financování péče o zvířata, deratizace v kompetenci města
a spravoval bez přerušení systém kvality ovzduší v Olomouci. Nebylo možné provádět
v plném rozsahu místní šetření, kolaudace, omezeno bylo vyřizování přestupků,
specializované odpadové agendy, časový posun ve vyřizování podnětů, žádostí atd. se
však snažíme vykompenzovat.
K omezení výdeje rybářských lístků došlo v souladu s informací MZE, což bylo
odůvodněno takto: dle stanoviska Ministerstva zemědělství mohou ti, kterým
skončila platnost rybářského lístku po 1. březnu 2020, během nouzového stavu
v České republice lovit ryby i nadále s tímto neplatným dokladem. Příslušné
správní orgány, a to včetně rybářské stráže, tak nebudou lov ryb s neplatným
rybářským lístkem řešit. Ale jedná se o jen o případy, kdy držiteli platné povolenky
k rybolovu skončila po 1. březnu 2020 platnost rybářského lístku po dobu trvání
nouzového stavu.
OŽP zpracoval a nechal zveřejnit manuál, ve kterém popsal pro občany
i podnikatelské subjekty, jak aktuálně probíhá činnost odboru v jednotlivých agendách,
způsoby komunikace a podávání žádostí.
Úřad, tedy i odbor pracoval v omezeném režimu, proto jsme požádali občany,
aby vyřizovali jen nezbytně nutné záležitosti a ostatní záležitosti, které snesou odkladu,
nechali na pozdější dobu. Podnět, žádost, stížnost atd. bylo možné podat:
1. datovou schránkou,
2. e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem na: podatelna@olomouc.eu,
3. fyzicky na papíře (buď poštou, nebo vhozením do schránky před budovou úřadu
– Hynaisova 10),
4. telefonicky.
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Odbor komunikoval a poskytoval informace zejména telefonicky na číslech
588 488 314, 588 488 311, e-mailem na: mmol.ozp@olomouc.eu, formuláře žádostí
ke všem řízením našich agend bylo možné stáhnout na webu města:
https://www.olomouc.eu/magistrat/zadosti-a-formulare.
Z důvodu minimalizace pobytu na úřadu jsme preferovali vyplnění žádosti doma,
pracovníci OŽP prováděli pouze individuální šetření na místě, v nezbytně nutných
případech i za přítomnosti účastníka řízení (po tel. domluvě) při dodržení všech
bezpečnostních pravidel. Kolaudace vodoprávního úřadu byly řešeny individuálně po
vzájemné dohodě. Konkrétní požadavky, stížnosti a dotazy vyhodnotil vedoucí odboru
na místě samém a následně bylo vše dořešeno s kompetentním pracovníkem odboru
(kácení dřevin, ochrana volně žijících druhů, deratizace, protipovodňová opatření,
ukládání odpadů…).
Na nejčastější dotazy bylo vždy reagováno prostřednictvím webu a médií. Odbor
k dnešnímu dni neobdržel žádnou stížnost na činnost po dobu nouzového stavu.
V oblasti ochrany ovzduší probíhala i v době nouzového stavu spolupráce s Českým
hydrometeorologickým ústavem na projektu TAČR města Olomouce. Vedoucí odboru
plnil funkce zadavatele společnosti Lesy města Olomouce, a. s., která je 100%
vlastnictvím města, pokračovala příprava protipovodňových opatření, revitalizací, ÚSES
atd.
RNDr. Petr Loyka, CSc.
vedoucí odboru
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Závěr
Stálá pracovní skupina krizového štábu byla v činnosti nepřetržitě od 14. března
až do konce platnosti nouzového stavu, tedy do 18. května. Před vlastní aktivací
krizového štábu předcházelo 6 koordinačních schůzek a 2 jednání bezpečnostní rady.
Za dobu trvání nouzového stavu zasedal olomoucký krizový štáb celkem 15krát
a vydal 120 úkolů a usnesení, která zásadním způsobem ovlivnila život města i obcí
ve správním obvodu. Jednalo se zejména o omezení činnosti úřadu, aktivaci telefonních
linek, uzavření mateřských škol, organizaci statické dopravy a provozu MHD, činnosti
městských organizací, zpřísnění hygienických opatření, zajištění služeb a péče
o nejohroženější skupiny obyvatel, způsobu zajištění rozvozu stravy. Krizový štáb také
hodnotil například ekonomické dopady nebo zpracovával návrhy prominutí nájemného.
Během své činnosti vyhodnotil 344 usnesení vlády a 109 mimořádných opatření
Ministerstva zdravotnictví a posuzoval míru dopadu na činnosti města a jeho obyvatel.
Dále se zabýval desítkami metodik, stanovisek či doporučení různých ministerstev
či krajské hygienické stanice a plnění rozhodnutí hejtmana Olomouckého kraje.
Klíčovou otázkou činnosti štábu bylo zajištění a distribuce ochranných pomůcek
pro zaměstnance zajišťující chod nezbytných služeb na území ORP Olomouc (sociální,
zdravotní, komunální, správní apod.) a nejohroženější skupinu obyvatel. Za tímto
účelem byla provedena analýza potřeb a druhů ochranných pomůcek. Důsledkem
globálního nedostatku tohoto materiálu a regulačních opatření nebyli schopni tradiční
dodavatelé a čeští výrobci v období března a počátkem dubna plnit objednávky. Krizový
štáb proto za předem definovaných podmínek realizoval nákup prostřednictvím
dodavatelů působících v olomouckém regionu, kteří měli obchodní vazby
na celosvětově největší trh, a to v Čínské lidové republice. Tímto krokem se podařilo
zajistit celkem 150 350 ks respirátorů a 197 000 ks roušek.
Navíc obdrželo město Olomouc cestou HZS Ol od Ministerstva zdravotnictví 35 530 ks
roušek a 6 000 ks rukavic a od Olomouckého kraje 2 780 litrů dezinfekce pro potřebu
celé ORP Olomouc. Tyto prostředky byly distribuovány na jednotlivé obce v rámci ORP,
kdy výdejním místem byla hasičská zbrojnice ve Chválkovicích.
Město Olomouc v rámci opatření snížení přenosu infekčního onemocnění saturovalo
nejvíce ohrožené skupiny obyvatel a pracovníky v přímém kontaktu s veřejností.
Jednalo se především o klienty sociálních služeb, lékaře, organizace zajišťující sociální
služby a pracovníky zajišťující chod základních funkcí území ORP nebo oblasti, kde
to aktuální bezpečnostní situace vyžadovala. Z námi pořízených ochranných prostředků
bylo rozděleno více jak 98 000 ks respirátorů a více jak 117 000 ks jednorázových
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roušek. Podrobný přehled vydaného materiálu je součástí této zprávy. Ve skladech
odboru ochrany je v této chvíli uložena zásoba ochranných pomůcek na dva měsíce.
Pro potřebu obyvatel vykupovalo město Olomouc od dobrovolníků šité roušky za cenu
materiálu. Tímto způsobem se podařilo zajistit 19 721 ks šitých roušek, které byly
distribuovány formou sběrných boxů. Dále jsme obdrželi darem 620 ks roušek
s nanotechnologií od společnosti OLTIS Group, a. s., které byly distribuovány
do školských zařízení, a 1 500 ks šitých roušek od Vietnamské komunity, které byly
rovněž poskytnuty obyvatelům města. Počátkem června navíc obdržela Olomouc od
partnerského města Kchun-ming z Čínské lidové republiky 20 000 ks jednorázových
roušek.
Vedle ochranných prostředků se činnost štábu soustředila na zajištění základních
potřeb osob v karanténě a nejohroženějších skupin obyvatel, především seniorů.
Ve spolupráci s olomouckou charitou a dalšími dobrovolníky byly zabezpečovány
základní potřeby (nákupy, léky apod.) těmto skupinám obyvatel. Pro potřebu
zaměstnanců složek IZS a dalších vybraných zaměstnavatelů byla zajištěna péče o děti
od 3 do 10 let věku (ZŠ Holečkova). Jak je výše uvedeno, krizový štáb se dále dotýkal
fungování úřadu, činnosti městských společností, statické dopravy, obsluhy MHD
a mnoha dalších odvětví života města, správního obvodu a jeho obyvatel, což
je podrobněji uvedeno v jednotlivých kapitolách této zprávy.
V rámci zajištění všech činností zpracovala stálá pracovní skupina a jednotlivé sekce
více jak 2 600 dokumentů, administrovala téměř 760 smluv, naskladnilo se nebo
přerozdělilo na obce a další subjekty více jak 8 000 litrů dezinfekce, více jak 150 000 ks
respirátorů, 230 000 ks jednorázových ústenek, 29 000 ks rukavic, více jak 21 000 ks
šitých roušek a v rámci infolinky bylo obslouženo na 700 telefonních dotazů.
Město Olomouc poskytovalo ochranné pomůcky, metodickou pomoc a součinnost
i po ukončení nouzového stavu, a to především školám, školským zařízením a kulturním
organizacím na území města. Jednalo se zejména o zabezpečení hygienických
podmínek, které byly nařízeny provozovatelům v rámci uvolňování opatření.
Aktuální zkušenosti s řešením COVID-19 rovněž ukazují, že bude nutné upravit
stávající organizační strukturu krizového štábu. Tato byla vytvořena na základě
zkušeností z povodní a byla zaměřena na obnovu území a poškozené infrastruktury.
Omezení kontaktu a izolace, jako epidemiologické opatření bránící přenosu
onemocnění, mají zásadní dopad na management řízení lidských zdrojů a vzájemných
vazeb spolupráce. S tím rovněž úzce souvisí oblast krizové komunikace, jako např.
přesné definování požadavků pro obce, přehodnocení komunikačních směrů ve vztahu
k ORP a obcím (vyloučení duplicitních informací) a dodržování nastavených systémů
této komunikace.
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Dále je důležité stanovit jednotný postup fungování správních orgánů obcí, zejména
při výkonu přenesené působnosti. Právě nejednotné úřední hodiny a samotné
fungování úřadů jednotlivých ORP v praxi znamenaly, že občané ve správním obvodu,
který omezil výkon činnosti, navštěvovali úřady v jiných správních obvodech, zpravidla
těch menších, kde se provoz tohoto správního orgánu podařilo udržet. To přinášelo
navýšení klientů, na které menší správní orgán nebyl kapacitně připraven, čímž
docházelo ke zvýšenému riziku přenosu onemocnění. Bylo by tudíž vhodné stanovit
i jednotné standardy vybavení pracovníků správních úřadů ochrannými prostředky,
jelikož se podílejí na fungování základní infrastruktury státu.
Z hlediska organizačního tak bude v budoucnu nutné stanovit pandemickým
a epidemiologickým plánem stupně ohrožení, definovat rozsah, způsob a kategorie
ochranných prostředků, a to včetně definování minimální infrastruktury a služeb
nezbytných pro chod města.
Z řešených úkolů zůstává dořešit systém péče o osoby bez domova, kterým byla
nařízena karanténa nebo byly pozitivně testované. Dle rozhodnutí krizového štábu kraje
byla odpovědnost za systém péče o tyto osoby přenesena na obce s rozšířenou
působností. Jelikož není v legislativní kompetenci ani technických možnostech obce
zajištění systému péče o tyto osoby (nařízení omezení na svobodě nebo speciální léčby
či umístění ve specializovaných pracovištích, aj.), je výkon tohoto krizového opatření
značně problematický.
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Poděkování
Děkujeme tímto za pomoc poskytnutou statutárnímu městu Olomouc a jeho
obyvatelům:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ŠKODA Auto Digilab s.r.o, Jankovcova 47a, Praha 7, 170 00 - výpůjčka
automobilů za účelem rozvozu stravy ohroženým skupinám obyvatel.
Charita Olomouc, Wurmova 5, Olomouc, 779 00 - zajištění distribuce
ochranných prostředků, dezinfekcí, nákupů a rozvozu stravy.
Junák - český skaut, okres Olomouc, z. s., Holická 31/Q, 779 00, Olomouc zajištění služeb občanům, zejména nákupy, venčení domácích zvířat, aj.
Univerzita Palackého v Olomouci, Správa kolejí a menz, Šmeralova 1122/12,
779 00 Olomouc - darování šitých roušek pro seniory.
Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů, Šlechtitelů 27, 783 71
Olomouc - darování dezinfekce pro olomoucké azylové domy.
EGT Express CZ s.r.o., Olomoucká 1001, 783 53 Velká Bystřice - přeprava
ochranných prostředků v režimu ADR.
FARMAK, a.s., Na vlčinci 16/3, Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc - darování
nádob na distribuci dezinfekce.
OLTIS Group a.s., Dr. Milady Horákové 1200/27a, 779 00 Olomouc - darování
roušek s nanotechnologií.
NUTREND D.S., a.s., Chválkovice 604, 779 00 Olomouc - darování barelů pro
distribuci dezinfekce.
A. W. spol. s r. o., Palackého 4, 789 83 Loštice - darování drobného občerstvení
pro krizový štáb.
Vietnamská komunita v Olomouci - darování šitých roušek pro obyvatele města.
Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc - darování ochranných
pomůcek a dezinfekce.
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Schweitzerova 91, 779 00
Olomouc - distribuce ochranných prostředků a dezinfekce.
Olomoucké jednotky sboru dobrovolných hasičů - logistické zabezpečení
ochranných prostředků a dezinfekcí na území ORP Olomouc.
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR - součinnost při
zprostředkování nákupu dezinfekce.
OZON KONCEPT s.r.o., Tovární 1063/15, 779 00 Olomouc - výpůjčka
generátorů ozónů pro dezinfekci prostor krizového štábu.
Moravské divadlo Olomouc, Horní nám. 22, 779 00 Olomouc - darování šitých
roušek pro potřebu krizového štábu a obyvatel města Olomouce.
Galerie Šantovka, Polská 1, 779 00 Olomouc - darování ochranných prostředků.

Rádi bychom také poděkovali všem jednotlivcům, kteří nezištně darovali roušky
prostřednictvím odboru sociálních věcí.
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Seznam zkratek
AD
BÚ
BPS
BRMOl
ČŠI
DPMO
EK
GIS
HN
HZS Ol
IC
JPO
JSDH
KMČ
KŠ
KS
KÚ
MDO
MČDP
MFO
MHD
MPSV
MŠ
MŠMT
MV
MZ
MZE
MU
OMZOH
NRP
OAŘMV
OKP
OKT
OP
OSPOD
OSTR
OSV
OŠ
OZV
OŽP
SSP
TAČR
TSMO
ÚP
ÚSES
VFO
ZMO
ZPP
ZSPO
ZŠ

Azylový dům
Bankovní účet
Byty pro seniory
Bezpečnostní rada města Olomouce
Česká školní inspekce
Dopravní podnik města Olomouce
Evropská komise
Geografický informační systém
Hmotné nouze
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Informační centrum
Jednotka požární ochrany
Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Komise městských částí
Krizový štáb
Krizová situace
Krajský úřad
Městské divadlo Olomouc
Mycí, čisticí a dezinfekční prostředky
Městská filharmonie Olomouc
Městská hromadná doprava
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Mateřská škola
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo zemědělství
Mimořádná událost
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