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USNESENÍ
Poslanecké sněmovny
z 62. schůze
ze dne 30. října 2020

k návrhu na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu
– doprovodné usnesení

Poslanecká sněmovna

I.

vyzývá vládu k plnění usnesení Poslanecké sněmovny č. 1162 ze dne 4. června 2020;

II.

ukládá vládě předložit minimálně den před koncem nouzového stavu zprávu
o navrhovaném dalším postupu a vyhodnocení dosavadních opatření;

III.

doporučuje vládě
1)
zapojit pro účinné zvládnutí pandemie maximální počet odborníků v oblasti
zdravotní péče;
2)
umožnit systémové zapojení odborníků do dobrovolnictví (zejména z důvodu
případného překračování možných smluvních hodin není vždy možné
vykonávat činnost na pracovní smlouvu), a to skrze účinnou úpravu
legislativních limitů zákona o dobrovolnictví tak, aby po dobu vyhlášených
mimořádných opatření limity § 8 odst. 2 neplatily, tedy aby organizace mohly
uzavírat smlouvy na odborné činnosti v rámci přijímacích organizací;
3)
prověřit možnost připravit jednotný portál pro registraci dobrovolníků
a poptávky jednotlivých krajů a institucí spravovaný ministerstvem
zdravotnictví (nabízí se možnost inspirace existujícími weby, např.
chcipomoct.cz);
4)
zapojit studenty přírodovědných a biomedicínských oborů mimo lékařské
fakulty do odběrových kapacit a testování a bonifikovat tyto studenty stejným
způsobem jako mediky (nabízí se možnost využít např. existující akademickou
iniciativu www.laboratore-proti-koronaviru.cz, kde je hotová celá
infrastruktura);

5)

zvážit podporu pořízení oxygenových koncentrátorů a zdravotních odsávaček,
např. do domovů pro seniory, a umožnit tak léčení lehčích případů
v zařízeních, kde jsou lidé dlouhodobě zvyklí pobývat, pokud je k tomu
zařízení vybaveno i po odborné personální stránce;

IV.

doporučuje vládě přijmout následující opatření:
1)
poskytnout datové zprávy v datových schránkách zdarma i pro soukromoprávní
komunikaci;
2)
podpořit možnost občanů komunikovat s veřejnou správou v běžném styku
telefonicky nebo emailem, což se už teď děje, např. na finančních úřadech,
a umožnit v případech, kde není riziko zneužití, nahrazení některých
požadovaných listin čestným prohlášením;
3)
zavést v maximální možné míře práci z domova (homeoffice) ve státní správě
a jít tak příkladem soukromému sektoru a samosprávě;
4)
preferovat příjem a oběh digitálních dokumentů před listinnými a jejich skeny;
5)
uspíšit aplikaci zákona o právu na digitální službu, zejména práva na zápis
kontaktního údaje (telefon a email), a využívat tyto údaje při komunikaci
s občany;
6)
vytvořit metodiku setkávání zastupitelstev online;

V.

žádá vládu, aby
1)
byla ve vazbě na vývoj epidemiologické situace stanovena a zveřejněna
kritéria, na jejichž základě bude obnoven/omezen provoz škol a školských
zařízení;
2)
byla zajištěna jednotná a srozumitelná komunikace kroků vlády ve věci
zajištění výuky, provozu škol a školských zařízení, a to v dostatečném
předstihu tak, aby na přijatá opatření mohly školy, školská zařízení a veřejnost
adekvátně reagovat;

VI.

ukládá vládě
1)
nadále zajišťovat zásobování ochrannými prostředky a rouškami školy
a školská zařízení, kde není omezen provoz;
2)
zajistit péči o děti pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům, kteří
se podílejí na zajištění výuky a provozu škol a školských zařízení;
3)
připravit a zveřejnit scénáře a návrhy variantního řešení pro postupný návrat
žáků do škol ve vazbě na vývoj epidemiologické situace;
4)
zajistit kompenzace vysokým školám v souvislosti s omezením pobytu
studentů na vysokoškolských kolejích.
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