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Ministerstvo zdravotnictví ČR 
Palackého náměstí 375/4 
128 01 Praha 2 
 
Mgr et. Mgr. Adam Vojtěch, MHA 
ministr zdravotnictví ČR 
 
Mgr. Eva Gottvaldová 
hlavní hygienička ČR 
 
Na vědomí: prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. 
náměstek ministra zdravotnictví ČR 
 
 

 
V Táboře dne 3. 3. 2020 

 
Vážený pane ministře, 
vážená paní hlavní hygieničko, 
 
v návaznosti na jednání s náměstkem ministra zdravotnictví prof. MUDr. Romanem Prymulou, CSc., 
Ph.D., dne 2. 3. 2020, se na Vás obracíme v souvislosti s onemocněním koronavirem COVID-19 a 
sociálními službami na území České republiky. 
 
Aktuálně je v České republice přes 65 tisíc osob v domovech seniorů, domovech se zvláštním 
režimem a domovech pro osoby se zdravotním postižením, 36 tisíc osob je umístěno v domovech 
s pečovatelskou službou a dalším cca 70 tisícům klientů jsou poskytovány terénní sociální služby 
v jejich domácím prostředí. Celkem tedy hovoříme o více než 170 tisících našich spoluobčanů. 
Vzhledem ke skutečnosti, že v naprosté většině jde o seniory, a/nebo osoby s řadou vážných 
chronických onemocnění, jde o objektivně nejohroženější skupinu obyvatel z hlediska šířícího se 
virového onemocnění COVID-19. 
 
Považujeme za nezbytné apelovat tímto na Vaše ministerstvo, aby byla v zájmu této skupiny 
občanů zaujata účelná a koordinovaná opatření tak, aby jim v případě potřeby byla za všech 
okolností zajištěna dostupnost zdravotní péče prostřednictvím zdravotnických pracovníků, 
dostupnost sociální péče prostřednictvím pracovníků v přímé péči a v neposlední řadě služby 
ostatních nezbytných profesí (včetně např. zajištění stravy nebo zdravotnických prostředků). 
 
Až doposud se naprostá většina opatření v souvislosti s touto nákazou týkala zdravotnických zařízení 
a poskytovatelů zdravotní péče (infekční oddělení nemocnic, ZZS atd.). Vzhledem k velikosti ohrožené 
skupiny a vysoké míře potenciálního rizika pokládáme za nutné, aby odpovědné orgány tento svůj 
pohled rozšířily a odpovídající pozornost byla věnována i okruhu poskytovatelů sociálních služeb. 
 
Panem náměstkem Prymulou jsme byli informováni, že Vaše ministerstvo aktuálně pracuje na 
aktualizaci Pandemického plánu ČR v návaznosti na COVID-19. V jeho aktuálně platné verzi, 
zaměřené spíše na chřipková onemocnění, jsou sociální služby sice zmíněny, nicméně dle našeho 
názoru okrajově a nedostatečně.  
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Proto si Vás tímto dovolujeme požádat, aby oblast sociálních služeb byla důsledně zapracována 
nejen do aktualizovaného Pandemického plánu ČR, ale i do veškerých dalších opatření v souvislosti 
s COVID-19. V tomto ohledu jsme připraveni poskytnout Vašemu ministerstvu i dalším 
odpovědným institucím odbornou expertízu, personální pomoc, účinnou komunikaci směrem k 
poskytovatelům sociálních služeb a veškerou další součinnost. 
 
Současně bychom Vás rádi informovali, že:  

 Nejpozději ve středu 4. 3. 2020 bude naší Asociací připraven soubor informací a 
doporučených postupů, který bude moci sloužit poskytovatelům sociálních služeb, respektive 
uživatelům sociálních služeb a jejich rodinným příslušníkům, pracovníkům v odvětví a dalším 
zainteresovaným osobám. Materiál bude po dohodě poskytnut panu náměstkovi Prymulovi 
k připomínkám.  
Cílem materiálu je poskytnout jednoduché objektivní informace, mírnit zbytečnou paniku a 
přehnané obavy a nabídnout dostupná a smysluplná opatření realizovatelná v rámci 
poskytování sociálních služeb. Inspirován byl mimo jiné doporučeními našich partnerských 
organizací ve Velké Británii. 

 Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky seznámí veřejnost s tímto 
materiálem ve čtvrtek 5. 3. 2020 v 10:00 hod na tiskovém brífinku. Pozvání na tuto akci Vám 
adresujeme samostatně. 

 Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky současně vytvořila krizový štáb, 
který je připraven být partnerem Vašeho ministerstva v této věci. Jeho složení je: 

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA 
MUDr. Boris Šťastný, MBA 
Ing. Daniela Lusková, MPA 
Ing. Jiří Procházka 
Ing. Renata Kainráthová  

 
 
S pozdravem 
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Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA
prezident Asociace poskytovatelů sociálních sl...
Podepsal(a): Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA  

 
Ing. Jiří Horecký, PhD., MBA 
prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky 
 
 
 
 
       


