
  

 

Ing. Josef Bernard 

 

V Plzni 6. dubna 2020 

 

Žádost o zrušení výjimky ze zákazu vycestovat mimo území ČR pro tzv. pendlery,  žádost                     
o zajištění personální výpomoci domažlické nemocnici a opakovaná žádost o rozšíření 
možnosti nařídit pracovní povinnost 
 

Vážení,  

 

obracím se na Vás s následující naléhavou žádostí o přijetí či rozšíření krizových opatření, které 

by měly napomoci s řešením problémů, které aktuálně tíží Plzeňský kraj v souvislosti se 

šířením onemocnění Covid-19. 

 K datu 5. 4. 2020 je na území okresu Domažlice evidováno 204 pozitivně testovaných osob na 

onemocnění Covid-19, což z celkového počtu 308 pozitivně testovaných osob v celém 

Plzeňském kraji tvoří ca 70%. Dle poznatků Krajské hygienické stanice v Plzni i dle místních 

poznatků, drtivá většina pozitivně prokázaných má přímou vazbu na přeshraničního 

pracovníka, který pravidelně překračuje státní hranici do Německé spolkové republiky (dále 

jen „NSR“), tzv. pendlera. Sousední německý okres Cham je, z pohledu počtu pozitivně 

testovaných na onemocnění Covid-19, nejvíce postiženou oblastí  SRN. Vzhledem k uvedené 

skutečnosti žádám tímto  o úplné zrušení výjimky ze zákazu vycestovat mimo území České 

republiky pro přeshraniční pracovníky nebo alespoň o zpřísnění výjimky s podmínkou trvání 

opuštění ČR za pracovní příležitostní v délce trvání minimálně 3 týdny, bez přerušení, a po 

návratu do ČR uvalení karantény v délce 14 dnů. Toto opatření navrhujeme zavést na dobu 

určitou a to, alespoň, na 3 měsíce. 

Epidemiologická situace v okrese Domažlice a zejména přímo ve městě Domažlice se výrazně 

negativně projevuje na chodu domažlické nemocnice, která byla již před zavedením 

nouzového stavu v nestabilní personální situaci. Zvyšuje se počet zdravotnických pracovníků 

s prokázaným onemocněním Covid-19, kteří jsou vyřazováni z provozu jednotlivých oddělení. 

Rovněž je řada pracovníků nemocnice umístěna v karanténě. Pro udržení chodu nemocnice, 

která v době výpadku primární sféry (podstatná část praktických lékařů a ambulantních 

specialistů přestala fakticky poskytovat péči svým pacientům) hraje zásadní roli pro 

poskytování hospitalizační i ambulantní péče ve spádu ca 60-80-ti tisíc obyvatel, žádáme o 

personální výpomoc ze státních zdravotnických zařízení (fakultní nemocnice, případně Armáda 

ČR), konkrétně 5 lékařů interního oddělení a 15 všeobecných sester.  



Dále opakovaně se vší vážností a s vědomím všech nepříznivých dopadů důrazně apeluji na 

Ústřední krizový štáb a vládu, aby v zájmu řešení krizové situace v potřebném rozsahu rozšířila 

formou změny krizového opatření možnost nařízení pracovní povinnosti, zejména pro osoby 

způsobilé vykonávat zdravotnické povolání. Dle našich zjištění již je téměř nezbytné rozšířit 

možnost uložení pracovní povinnosti alespoň na lékaře poskytující specializovanou 

ambulantní péči například v oborech vnitřní lékařství, chirurgie a ortopedie či ORL.  Je již 

nezbytné, aby se v současné době tito lékaři začali podílet na poskytování zdravotní péče v 

lůžkových zdravotnických zařízeních, ve kterých je akutní nedostatek personálu způsobený 

současnou krizovou situací. Obdobně by toto mohlo být nařízeno také všeobecným sestrám 

pracujících v ordinacích těchto lékařů. Jinak může být velmi vážně ohroženo poskytování 

zdravotní péče v některých nemocnicích, jejichž potřeba je v současné době zcela zásadní pro 

zvládnutí šíření onemocnění Covid-19. 

 

S pozdravem 

 
 
 

                     
 

 

 

 

 

 

Ústřední krizový štáb ČR 

cestou KOPIS Plzeňského kraje 

 

 

 

 

 


