
 

SENÁT 
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

12. FUNKČNÍ OBDOBÍ 

496. 

USNESENÍ SENÁTU 
z 26. schůze, konané dne 20. srpna 2020 

 
k vyhodnocení průběhu první vlny pandemie koronaviru na území České republiky 
a opatření k prevenci druhé vlny 
 

Senát  

I. vyzývá vládu  

1. aby neprodleně řešila centrální nákupy a potenciální distribuci zdravotnického 
materiálu s využitím možností Správy státních hmotných rezerv a to včetně 
legislativních úprav zjednodušujících nákupy SSHR mimo období krizového stavu; 

2. aby nejpozději do 30. 9. 2020 představila postup organizačních složek státu pro případ 
druhé vlny pandemie, které se budou opírat o platnou legislativu a zajistila dostatečnou 
kapacitu odběrových míst a testovacích laboratoří k vyšetření nákazy COVID 19 
na úrovni až 30 000 testů denně a plán testování potenciálně nakažených; 

3. aby neprodleně poskytla občanům informace, jak žádat o náhradu škody podle 
krizového zákona, pokud byli přímo poškození opatřeními vlády v době krizového 
stavu a tím předešla případným zmatkům a soudním sporům. Vyzýváme vládu, aby 
v souladu s principy dobré správy vůči občanům, kteří byli přímo poškozeni 
opatřeními vlády, učinila tyto kroky: 

a) určila jeden orgán, na který se mohou poškození obracet, 
b) připravila online formulář k uplatnění nároku na náhradu škody, 
c) připravila metodiku k uplatnění nároku na náhradu škody; 

4. aby v souladu s principy dobré správy a v zájmu zachování důvěry ve spravedlnost 
a právní stát při vytváření a posuzování žádostí v podpůrných programech zajistila: 

a) minimalizaci administrativní náročnosti a zrychlení procesu faktické výplaty 
finančních prostředků s využitím čestných prohlášení a zpětného ověřování 
oprávněnosti žádosti, 

b) plné využití možností digitalizace procesu vyřizování žádostí o podporu i všech 
informací o žadatelích, kterými stát disponuje, 



c) jednoznačnost a srozumitelnost podmínek a dalších zásadních informací 
o podpůrných programech pro potenciální žadatele, 

d) měřitelné cíle programu a důvodovou zprávu ke každému programu, která 
zdůvodní nastavení podpořené skupiny a výši alokovaných prostředků a 

e) přeložení podmínek programů alespoň do angličtiny. 

II. žádá vládu, aby Senát do 10. 10. 2020 informovala, jakým způsobem zohlednila toto 
usnesení, a o dalším vývoji projednávání návrhů;  

III. pověřuje předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil vládě. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Miloš Vystrčil v. r. 

předseda Senátu 
 
 
 

Zdeňka Hamousová v. r. 
ověřovatelka Senátu 
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