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Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Dne 4. 5. 2020 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 4. 5. 2020, v níž požadujete
poskytnutí následujících informací:

1)Jaká hmotná pomoc byla v rámci řešeného nouzového stavu, ze strany Jč kraje, dosud poskytnuta ROP
Třeboň? (rozsah odpovědi – spektrum položek, množství, cena)
2)V jakých konkrétních dnech byla pomoc ROP Třeboň předána?
3)Jaká hmotná pomoc byla v rámci řešeného nouzového stavu, ze strany Jč kraje, dosud poskytnuta Městu
Třeboň?
V jakému konkrétnímu datu byla pomoc Městu Třeboň předána?
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
v rámci nouzového zásobování byly subjekty na území kraje vybavovány osobními ochrannými prostředky (dále
jen „OOP“) jednak z Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva vnitra, Ministerstva průmyslu a obchodu a také
z Jihočeského kraje. Např. Ministerstvo vnitra využívalo distribuci přes kraje, ministerstvo zdravotnictví
kombinovaně, kdy část distribuce byla zajišťována přes kraje, část přes různé komory či asociace
(např. stomatologická komora, lékárnická komora) a Ministerstvo průmyslu a obchodu zásobovalo subjekty
kritické infrastruktury a další subjekty spadající do jeho kompetence napřímo.
Naším cílem bylo dostat OOP a dezinfekci, kde byl Jihočeský kraj redistributorem nebo přímým distributorem,
všude tam, kde byli lidé ohroženi nákazou co nejrychleji, nejefektivněji a bez ohledu na územní uspořádání kraje
po správních obvodech ORP. Zásobování OOP a dezinfekcí probíhalo v následujících oblastech a principech:
▪

v oblasti zdravotnictví Jihočeský kraj neposkytoval ochranné prostředky ani dezinfekci ORP Třeboň ani
městu Třeboň samotnému, ale poskytovatelům zdravotních služeb v daném území. Distribuce probíhala
cestou územních odborů HZS Jihočeského kraje po území okresů, a to dle IČO fyzické nebo právnické
osoby poskytující zdravotní služby v daném okrese. Při rozdělování OOP bylo přihlíženo k prioritám
doporučovaným MZ ČR.

▪

V oblasti sociálních služeb jsou na území ORP Třeboň jak pobytové, tak terénní a ambulantní sociální
služby. Jihočeský kraj dával ochranné prostředky a dezinfekci sociálním službám dle jednotlivých
organizací, bez specifikace konkrétních klientů s trvalým pobytem na území ORP Třeboň nebo města
Třeboň. Jsou sociální služby, které nemají sídlo na ORP Třeboň, přesto do ORP Třeboň zajíždějí
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k třeboňským občanům, a sídlo mají např. na Českobudějovicku. Distribuce probíhala cestou Krajského
úřadu s využitím prostor a zázemí okresních měst přímo k poskytovatelům sociálních služeb.
▪

V oblasti školství byly poskytovány ochranné prostředky (roušky) a/nebo dezinfekce pouze tzv. krizovým
mateřským a základním školám, které byly určené pokynem hejtmanky, školám zřizovaným krajem,
dětským domovům a pedagogicko-psychologickým poradnám na území kraje. Rozvoz zajišťoval Krajský
úřad přímo jednotlivým subjektům.

▪

V oblasti zajištění služeb zajišťujících základní infrastrukturu na území kraje byly poskytnuty OOP a/nebo
dezinfekce, tj. 7 určeným pohřebním službám k odvozu zemřelých s nákazou COVID-19 na okresech,
společnosti ČEVAK, JVS, čistírnám odpadních vod a firmám zajišťující odpadové hospodářství na území
kraje. Distribuce ochranných prostředků zajišťoval Krajský úřad buď přímo se subjektem (např. pohřební
služby, JVS, ČEVAK, který si následně zajistil distribuci na ČOV po území kraje), nebo prostřednictvím
ORP (čistírny odpadních vod a odpadové hospodářství) s rozpisem počtu a druhu ochranných
prostředků.

▪

Pro potřeby obcí na území kraje byla poskytnuta dezinfekce. Distribuce byla provedena ve 3 závozech
(1. v množství dle zdůvodněného požadavku ORP, 2. v množství po 10l/obec a 3. v množství po 20l/obec
ve správním obvodu ORP s tím, že každá ORP si stanovovala klíč, kterým dané množství rozdělila mezi
obce ve svém správním obvodu.

Z uvedeného principu je zřejmé, že požadovanými údaji po územním členění ORP a měst nedisponujeme.
S pozdravem

Mgr. Petr Soukup
vedoucí odboru
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