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Jednání představenstva
a dozorčí rady

2. zasedání představenstva
Aktualizace

rozdělení

odborných

21. 1. 2020
působností

členů

představenstva

– představenstvo
aktualizovalo vymezení odborných působností členů
představenstva tak, že Mgr. Matej Augustín vykonává působnost v oboru
ekonomickém a náleží mu pozice ekonomického ředitele.

Plán veřejných zakázek a poptávkových řízení – představenstvo schválilo Plán
veřejných zakázek a poptávkových řízení pro rok 2020.

Plán interního auditu – představenstvo schválilo Plán interního auditu pro rok 2020.
Finanční dar OO – představenstvo schválilo přidělení finančních darů odborovým
organizacím na rok 2020 dle platné Kolektivní smlouvy 2016-2017.

Dohody o uvolňování zástupců OO – představenstvo vzalo na vědomí
předloženou zprávu o uvolňování zástupců odborových organizací pro rok 2020.

Smart City projekty – představenstvo vzalo na vědomí informaci o Smart City
projektech DPP ke dni 31. 12. 2019.

1. jednání dozorčí rady

29. 1. 2020

Reporting: volná pracovní místa, nástupy a výstupy zaměstnanců
k 31. 12. 2019 – dozorčí rada byla informována o volných pracovních místech,
nástupech a výstupech zaměstnanců.

Majetkoprávní záležitosti z představenstva – dozorčí rada projednala předložené
podklady a udělila představenstvu souhlas k uzavření majetkoprávních smluv.

Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2019 – dozorčí rada schválila znění zprávy
o činnosti dozorčí rady za rok 2019.

Plán veřejných zakázek a poptávkových řízení pro rok 2020 - dozorčí radě byl
představen plán veřejných zakázek a poptávkových řízení pro rok 2020.

Komplexní bezpečnostní systém – dozorčí rada byla seznámena se situační zprávou
o stavu projektu.

Informace k uzavření smlouvy o Full Service vlaků metra typu 81-71M
na období 2020-2035 – dozorčí rada projednala předložené podklady a konstatovala,
že jednání představenstva proběhlo v souladu se zákonnými předpisy a požádala
představenstvo o zajištění externího auditu ve věci prověření hospodárnosti uzavřené
smlouvy a zákonnosti využití formy JŘBU.

3. zasedání představenstva

4. 2. 2020

Výměna zpětných zrcátek na 35 vlacích metra typu 81-71M
– představenstvo souhlasilo s realizací výměny zpětných zrcátek na 35 vlacích metra
typu 81-71M.

Provozní rozpočet na rok 2020 – představenstvo schválilo Provozní rozpočet
na rok 2020 - varianta 1.

Marketingová strategie DPP – představenstvo vzalo na vědomí Marketingovou
strategii DPP 2019-2024.

Informace k výkonu funkce Pověřence pro ochranu osobních údajů
– představenstvo vzalo na vědomí informaci k výkonu funkce Pověřence pro ochranu
osobních údajů za období od 1. 7. do 31. 12. 2019.

Aktualizace Řádu organizačního – představenstvo schválilo aktualizaci řádu
organizačního Ř 2010-001-18.

Organizační opatření – představenstvo schválilo organizační opatření související se
změnou systemizace pracovních míst k 1. 4. a 1. 5. 2020.

Motivační náborový příspěvek – představenstvo schválilo motivační náborový
příspěvek ve výši 50 000 Kč pro řidiče autobusu, kteří jsou držiteli platného řidičského
průkazu skupiny D, a to v pilotním provozu do 30. 6. 2020.

Provozní informace

Informace - dopravní úsek
Informace o výlukách metra a povrchové dopravy

TRAM obratiště Podolská vodárna: 22. 2. - 1. 3.
TRAM Sokolovská (Nádraží Vysočany): 28. 2. - 4. 4.

TRAM Nádražní: 14. 3. - 30. 10.
Krátkodobé výluky TRAM
LD - revize: 9. 3. - 27. 3.
BUS Malešická: předpoklad 24. 2. – 31. 7.
------------------------------------------Plánované výluky metra
Pražského povstání – Kačerov 10. 4. – 13. 4.
Pražského povstání – Hlavní nádraží 4. 7. – 12. 7.
Pražského povstání – Kačerov 26. 9. – 28. 9.

100100 – Odbor Příprava provozu
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Informace – dopravní úsek – 130000 – JPA

Personální úsek

Přehled probíhajících a vyhlášených výběrových řízení s komisí
(aktualizace k 13. 2. 2020 včetně)
Útvar
1.

900510

Název útvaru
odd. Projekty

PM
vedoucí oddělení

Termín vyhlášení

Status

Termín obsazení PM

29.11.2019

ukončeno – vybrán
interní kandidát
1. 2. 2020

2.

900510

odd. Projekty

projektový manažer

29.11.2019

ukončeno – vybrán
externí kandidát
1. 2. 2020

3.

229300

provoz Elektrické stroje

vedoucí provozu IV

24.1.2020

probíhá

Přehled PM, na která by mělo být vyhlášeno VŘ s komisí,
obsazených přímým výběrem (aktualizace k 13. 2. 2020 včetně)
pozn.: z rozhodnutí představenstva DPP došlo k 1. 4. 2019 k rozdělení úseku technického na dva samostatné úseky: na úsek technický – Povrch,
který řeší problematiku zajištění povrchové dopravy, a na úsek technický – Metro, který řeší problematiku zajištění speciální dráhy – metra.

Útvar

Název útvaru

PM

Od

Obsazení PM z
interních/externích
zdrojů

Schváleno PŘ

1.

811320

stř. Údržba ESZ a ochran

vedoucí střediska V

leden 2020

interní zdroj

prosinec 2019

2.

850000

jednotka Technologická zařízení a
OSM

vedoucí jednotky

leden 2020

interní zdroj

prosinec 2019

3.

820000

jednotka Sdělovací a zabezpečovací vedoucí jednotky

leden 2020

interní zdroj

prosinec 2019

4.

810100

odbor Provozně-technický

vedoucí odboru

leden 2020

interní zdroj

prosinec 2019

5.

850120

odd. Strojní

vedoucí oddělení III leden 2020

interní zdroj

prosinec 2019

6.

831130

stř. Trať C

vedoucí střediska III leden 2020

interní zdroj

prosinec 2019

7.

900600

odbor Komunikace

vedoucí odboru

leden 2020

interní zdroj

prosinec 2019

8.

840000

jednotka Dopravní zařízení

vedoucí jednotky

leden 2020

interní zdroj

prosinec 2019

9.

400630

odd. Provozní sklady

vedoucí skladu III

leden 2020

interní zdroj

prosinec 2019

10.

900020

odd. Metro D

vedoucí oddělení

leden 2020

interní zdroj

prosinec 2019

11.

810000

jednotka Elektrotechnika

vedoucí jednotky

leden 2020

interní zdroj

prosinec 2019

Přehled PM, na která by mělo být vyhlášeno VŘ s komisí,
obsazených přímým výběrem (aktualizace k 13. 2. 2020 včetně)
pozn.: z rozhodnutí představenstva DPP došlo k 1. 4. 2019 k rozdělení úseku technického na dva samostatné úseky: na úsek technický
– Povrch, který řeší problematiku zajištění povrchové dopravy, a na úsek technický – Metro, který řeší problematiku zajištění speciální
dráhy – metra.
Obsazení PM z
Útvar
Název útvaru
PM
Od
interních/externích
Schváleno PŘ
zdrojů
12.

810120

odd. Automatizace ESZ

vedoucí oddělení III leden 2020

interní zdroj

prosinec 2019

Přehled PM, na která by mělo být vyhlášeno VŘ s komisí,
obsazených přímým výběrem určeným následníkem
(aktualizace k 13. 2. 2020 včetně)
pozn.: z rozhodnutí představenstva DPP došlo k 1. 4. 2019 k rozdělení úseku technického na dva samostatné úseky: na úsek technický –
Povrch, který řeší problematiku zajištění povrchové dopravy, a na úsek technický – Metro, který řeší problematiku zajištění speciální dráhy
– metra.
Útvar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

811300

Název útvaru
provoz Elektrické stanice

PM
vedoucí provozu

Termín obsazení PM
1. 1. 2020

Přehled počtu vyhlášených výběrových řízení na obsazení
volného pracovního místa bez komise
(aktualizace k 13. 2. 2020 včetně)
Počet výběrových řízení zveřejněných na
intranetu DP

Počet výběrových řízení zveřejněných na
karierních stránkách DP, www.jobs.cz nebo
www.prace.cz

k 16. 1. 2020 včetně

95

63

k 13. 2. 2020 včetně

90

55

Termín

Přehled absolventských míst pro SŠ - stav k 31. 1. 2020 – obsazeno 7 z 20 AM
Číslo AM

Útvar, kterému je
AM převedeno

Název profese/funkce

Nástup na AM
dne

Předpoklad
uvolnění AM

Ročník ABP

500420.804

226700 (JSVT)

lakýrník

10. 9. 2018

31. 8. 2020

2.

500420.801

231730 (JSVA)

automechanik

15. 10. 2018

31. 1. 2020

2.

500420.808

821310 (JSZ)

zabezpečovací a
sdělovací obvodář

1. 10. 2019

30. 4. 2021

1.

500420.809

821340 (JSZ)

zabezpečovací a
sdělovací obvodář

25. 10. 2019

31. 5. 2021

1.

500420.803

811130 (JE)

provozní elektrikář

1. 11. 2019

31. 10. 2021

1.

500420.802

811120 (JE)

provozní elektrikář

11. 11. 2019

31. 10. 2021

1.

500420.810

811300 (JE)

provozní elektrikář

1. 12. 2019

30. 11. 2020

1

Přehled absolventských míst pro VŠ - stav k 31. 12. 2019 – obsazeno 1 z 10 AM
Číslo AM

Útvar, kterému je
AM převedeno

Název funkce

Nástup na AM
dne

Předpoklad
uvolnění AM

Ročník
ABP

500420.829

850120 (JTZ)

provozní pracovník
technologií a staveb

1. 8. 2019

31. 1. 2020

1.

Program Kariérové poradenství pro VŠ
Souhrnný přehled zaměstnanců evidovaných v Programu Kariérové poradenství pro VŠ
Souhrnný přehled zaměstnanců evidovaných v Registru vysokoškoláků – stav k 31. 1. 2020
Ukončená VŠ kvalifikace

Studující VŠ
bez uzavřené kvalifikační dohody

Studující VŠ
s uzavřenou kvalifikační dohodou

38

3

0

Rekapitulace: k 31. 1. 2020 evidováno v Registru vysokoškoláků
celkem 41 zaměstnanců

Přehled kariérových míst (KM) obsazených zaměstnanci z Registru vysokoškoláků
– stav k 31. 1. 2020
Číslo KM

Útvar s přiděleným KM

Název funkce na KM

Nástup na KM

Předpokládané
uvolnění KM

500420.895

500410

referent VI

1. 11. 2019

30. 4. 2020

Rekapitulace KM pro VŠ: z 5 KM k 31. 1. 2020 obsazeno 1 KM

Program Kariérové poradenství pro SŠ

Přehled kariérových míst (KM) obsazených zaměstnanci se středním vzděláním s maturitní
zkouškou – stav k 31. 1. 2020

Číslo KM

Útvar s přiděleným KM

Název funkce na KM

Nástup na KM

Předpokládané
uvolnění KM

500420.891

810200

dispečer VI

1. 11. 2019

29. 2. 2020

500420.892

850200

dispečer V

1. 12. 2019

31. 5. 2020

500420.893

850200

dispečer V

1. 12. 2019

31. 5. 2020

Rekapitulace KM pro SŠ: z 5 KM k 31. 1. 2020 obsazena 3 KM

Počty zaměstnanců 2020
Kategorie

Plán PM k 1. 1. 2020
systemizovaná nesystemizovaná
PM
PM

Ř MHD celkem

Evid. počet zam. k 31. 1. 2020
systemizovaná
PM

nesystemizovaná
PM

4 625

146

4 265

54

Metro + strojvedoucí metra - kurz

706

48

657

28

Tramvaje + řidič tram. - frekventant

1 524

48

1 431

10

Autobusy + řidič autobusu - kurz

2 395

50

2 177

16

3 683

35

3 526

7

3 245

28 + 7

3 101

0+7

438

0

425

0

TH celkem

3 221

13

3 159

5

z toho
dle bodu 2.5.1 b) KS
+kariérová místa + externí zakázka + absolvent

2 192

7+2+1

2 146

1+1+1

dle bodu 2.5.1 a) KS - dozorčí

711

0

699

0

z toho
dle bodu 2.5.1 a) KS – ostatní
+kariérová místa

318

3

314

2

absolventi (PM bez přiřazené kategorie)

0

22

0

0

11 529

216

10 950

66

z toho

D vč. POP celkem
z toho

D + externí zakázka + absolvent

z toho

POP

z toho

Celkem

Celkem DP systemizovaná +
nesystem. PM

11 745

11 016

z toho
absolventi

7

1

8

Celková míra fluktuace za rok 2020
Rok 2020 Celkem
celkový počet RPP
51

průměrný počet zam.
11 017

míra fluktuace
0,46

průměrný počet zam.
3 109

míra fluktuace
0,35

průměrný počet zam.
425

míra fluktuace
0,94

kat. D
celkový počet RPP
11

kat. POP
celkový počet RPP
4

kat. TH dle bodu 2.5.1 b) KS
celkový počet RPP
7

průměrný počet zam.
2 151

míra fluktuace
0,33

kat. TH dle bodu 2.5.1 a) KS
celkový počet RPP
3

průměrný počet zam.
1 015

míra fluktuace
0,30

průměrný počet zam.
685

míra fluktuace
0,29

průměrný počet zam.
1 443

míra fluktuace
0,90

průměrný počet zam.
2 189

míra fluktuace
0,50

Strojvedoucí metra
celkový počet RPP
2

ŘMHD - Tramvaje
Celkový počet RPP
13

ŘMHD - Autobusy
celkový počet RPP
11

Fluktuace zaměstnanců v jednotlivých kategoriích
za rok 2020
Nástupy

Převody

Výstupy

z kat.

do kat.

Dělníci

15

11

8

2

POP

4

4

1

0

TH

9

10

1

12

ŘMHD

56

26

5

1

strojvedoucí metra

12

2

0

1

řidič tramvaje

11

13

4

0

řidič autobusu

33

11

1

0

z toho:

Rozdíl nárůstem

33

Vnitropodniková fluktuace (převody v rámci DP z kat. do kat.)

1,14 %.

Převody jen mezi řidiči MHD
za rok 2020

Kategorie ŘMHD

z profese

do profese

strojvedoucí metra

0

3

řidič tramvaje

0

0

řidič autobusu

3

0

Celkem

3

3

Vnitropodniková fluktuace (vztažená k celkovému počtu zaměstnanců) 0,03 %.
Fluktuace (vztažená k počtu řidičů MHD) 0,07 %.

Informace útvaru 600000
o problematice koronaviru

Veškerá opatření a návrh dalšího postupu při řešení předmětné problematiky projedná
Bezpečnostní rada státu, v úzké souvislosti s Ministerstvem zdravotnictví a hlavní
hygieničkou ČR.
Hlavní město Praha následně tato opatření přejímá po předchozím projednání v pracovní
skupině Krizového štábu hl. m. Prahy, ve které je DPP zastoupen svým bezpečnostním
ředitelem.
Dosud se žádné z přijatých opatření nedotklo běžného způsobu života obyvatel
a návštěvníků hl. m. Prahy, tedy ani zaměstnanců DPP.

Informace ke koronaviru a doposud
přijatá opatření

Doplňující informace:
Co je koronavirus?
Koronaviry představují skupinu virů, která se vyskytuje u zvířat, primárním rezervoárem
bývají často netopýři. O novém typu koronaviru, který nyní způsobuje onemocnění
v Číně, nejsou zatím dostupné všechny informace - genetickou strukturou je příbuzný
netopýřím koronavirům. Zatím není zřejmé, jak došlo k přenosu na člověka.
Když ho porovnáme s virem chřipky, v čem se liší?
Stejně jako u viru chřipky se předpokládá přenos vzdušnou cestou - kapénkovou infekcí
- z dosud dostupných informací by měla být míra infekciozity (tj. kolik osob může nakazit
1 nemocný člověk) nižší než u chřipky.
Jak moc je nebezpečný?
Je nebezpečnější než chřipka? Jeho nebezpečí spočívá v tom, že o něm zatím toho moc
nevíme, že se může chovat nepředvídatelně a nikdo nedokáže přesně říct, jak bude
situace v následujících týdnech probíhat.
Co koronavirus způsobuje za potíže?
Začátek obtíží může připomínat chřipku: je zde horečka, boleti svalů, dále kašel
a následně zápal plic.
Jaký je průběh a jak se pozná, že se jedná právě o tento virus?
Že se jedná o tento nový virus prokáže pouze laboratorní vyšetření.

Jak se léčí?
Léčí se symptomaticky: léčí se příznaky onemocnění.
Koronavir může zapříčinit i úmrtí. Dá se říci, podobně jako u chřipky, že umírají
především oslabení a jinak nemocní lidé? Nebo i zdraví, mladí?
Podle dostupných informací k těžkému zápalu plic a případnému úmrtí došlo u osob
chronicky nemocných, léčících se na jiná základní onemocnění.
Existuje nějaká prevence?
Prevence je stejná jako u jiných respiračních virů: vyhýbat se kontaktu s nemocnými
lidmi, nevyhledávat akce s větším koncentrací lidí, často si mýt a případně dezinfikovat
ruce.
Jaká je pravděpodobnost, že se rozšíří i v Česku?
Samozřejmě se může stát, že do ČR přicestuje nemocný s tímto virem, ale
nepředpokládáme, že při nastavených opatřeních by došlo k jeho plošnému šíření.

11. 2. 2020
Zdroj: Hygienická stanice hl. m. Prahy

Ochranné opatření
Ministerstva zdravotnictví ČR
Vláda se opatřeními na ochranu českých občanů před šířením koronaviru zabývala hned
na úvod svého pondělního jednání dne 3. února 2020.
Kromě aktuálních informací o vývoji nemoci v Číně a dalších zemích světa
a o připravenosti českého zdravotnictví vláda rozhodla o dalším konkrétním preventivním
kroku – vyhlášení zákazu přímých letů mezi Českou republikou a Čínou pro
všechny letecké přepravce, a to až do odvolání.
Platit bude od neděle 9. února 2020.

3. 2. 2020
Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Rozhodnutí k mimořádným opatřením při nebezpečí
vzniku epidemie
Hygienická stanice hl. m. Prahy dnes vydala "Rozhodnutí k mimořádným opatřením při
nebezpečí vzniku epidemie" pro vysokou školu České vysoké učení technické v Praze
v souvislosti s nebezpečím vzniku epidemie infekčního onemocnění novým koronavirem
(2019-nCoV).
V období ode dne doručení tohoto rozhodnutí do ukončení mimořádných opatření musí
ČVUT v Praze plnit mimořádná opatření při nebezpečí vzniku epidemie, a to:
•

bezodkladně písemně a telefonicky informovat Hygienickou stanici hlavního města
Prahy jako orgán ochrany veřejného zdraví příslušný k nařízení protiepidemických
opatření o skutečnosti, že se účastník řízení dozvěděl o příjezdu vysokoškolských
studentů, popř. pedagogů z Čínské lidové republiky (dále jen ČLR) v posledních
14 dnech, k telefonickému spojení využít nepřetržitý pohotovostní telefon
733 673 900

•
•
•
•
•

zákaz účasti na školní výuce po dobu 14 dnů po návratu z ČLR;
zákaz vstupu do studovny, knihovny, po dobu 14 dnů po návratu z ČLR;
omezit styk osob, které se v inkubační době vrátili z ČLR s ostatními fyzickými
osobami po dobu 14 dní ode dne opuštění ČLR;
vybavit je alkoholovými desinfekčními prostředky na ruce s virucidním účinkem;
prostory, ve kterých budou výše uvedené osoby ubytované, musí splňovat následující
požadavky:
 vybavení sociálního zařízení jednorázovými papírovými ručníky;
 zajistit úklid a dezinfekci dezinfekčním prostředkem s plně virucidním účinkem
všech společných prostor včetně sociálního zařízení
 zajistit denní odstraňování odpadu.

ČVUT v Praze poskytuje a zajišťuje ubytování studentům z ČLR, a to z oblasti
omezeného výskytu nového koronaviru (2019-nCoV). Z důvodu ochrany před rozšířením
koronaviru na území České republiky je nezbytné přijmout protiepidemická opatření
k zamezení možného šíření tohoto viru.

7. 2. 2020
Zdroj: Hygienická stanice hl. m. Prahy

Nákazu koronavirem 2019–nCoV v Praze u všech dosud
19 testovaných osob laboratorní rozbory vyvrátily
Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“), jako věcně a místně
příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v Praze, informuje, že v období od pátku 7. 2.
do pondělí 10. 2. 2020 ranních hodin absolvovala v Praze test na koronavirus
2019–nCoV 1 osoba. Výsledek testu se ukázal jako negativní. Od pátku 24. ledna 2020,
kdy se u indikovaných osob započalo s laboratorním vyšetřováním, test v Praze
absolvovalo zatím celkem 19 osob. Výsledky všech dosud provedených testů jsou
negativní.
K testování dochází u osob, které pobývaly v oblastech zasažených výskytem čínského
koronaviru a současně se u nich projevovaly klinické příznaky jako teplota či respirační
obtíže, eventuálně u osob, které byly s takovými osobami v úzkém osobním kontaktu.

11. 2. 2020
Zdroj: Hygienická stanice hl. m. Prahy

Informace Magistrátu hl. m. Prahy zaslaná městským
obchodním společnostem
From: Štalmachová Markéta (MHMP, BEZ)
Sent: Tuesday, February 11, 2020 1:00 PM
To: 'witowskip@dpp.cz' <witowskip@dpp.cz>;
Subject: Informace ke koronaviru

Dobrý den,
dovolte mi, abych se na Vás obrátila z pověření náměstka primátora hl. m. Prahy pro oblast životního
prostředí, infrastruktury, technické vybavenosti a bezpečnosti Ing. Petra Hlubučka ve věci informací
souvisejících s potencionální nákazou koronavirem 2019-nCoV na území hl. m. Prahy.
Magistrát hl. m. Prahy soustřeďuje všechny relevantní informace o situaci kolem možného výskytu
koronaviru 2019-nCoV na portále bezpecnost.praha.eu, který je průběžně aktualizován. Budeme rádi,
pokud tuto informaci předáte svým zaměstnancům, aby mohli sledovat aktuální a ověřené informace.
Podle posledních informací byla vyvrácena všechna podezření o výskytu koronaviru 2019-nCoV
u pacientů, kteří s tímto podezřením byli hospitalizování v Nemocnici Na Bulovce. V současné době je
situace klidná, odbor bezpečnosti Magistrátu hl. m. Prahy situaci monitoruje a je v neustálém kontaktu
se složkami integrovaného záchranného systému a Hygienickou stanicí hl. m. Prahy.

Dále uvádíme pro Vaši potřebu základní informace a doporučení, která můžete předat svým
zaměstnancům.
Hlavním obecným doporučením je dodržovat základní hygienické návyky!
Jak konkrétně byste se měli chránit?
Důležité je postupovat jako při klasickém respiračním onemocnění, jako v aktuálním chřipkovém
období:
 vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní,
 dodržovat základní hygienická pravidla,
 častěji si umývat ruce a používat například i dezinfekci, pokud jsme v kontaktu s lidmi, kteří
akutními respiračními potížemi trpí,
 nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí,
 jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním, by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při
kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat
ústa paží/rukávem, nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál),
 samozřejmě i zdravotníci sami by se měli chránit, jelikož jsou to právě oni, kteří přicházejí
s pacienty nejvíce do styku.

Co je koronavirus?
 Koronavirus neboli vir s názvem 2019-nCoV je souhrnné označení pro čtyři rody virů, které
způsobují onemocnění u zvířat a lidí s různým stupněm závažnosti. Název je odvozen od
charakteristického uspořádání povrchových struktur lipidového obalu virů ve tvaru sluneční
korony. Může způsobit běžné obtíže, jako je nachlazení, kašel, dýchací obtíže, teploty. Ale také
smrtící choroby, jako je dýchací onemocnění zvané těžký akutní respirační syndrom (SARS;
Severe Acute Respiratory Syndrome) či infekci MERS (Middle East Respiratory Syndrome).
Jak se koronavirus přenáší?
 Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu, který trvá delší dobu. Jedná se
o tzv. kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních
a dolních dýchacích cest.
Jaké skupiny obyvatel jsou nejohroženější?
 Mezi ohrožené skupiny patří zejména senioři, dětské skupiny, chronicky nemocní či osoby
s oslabenou imunitou.
Jaké je teď riziko pro Evropu?
 Potenciál rozšíření do Evropy se považuje za pravděpodobný, úroveň je střední. Vysokou úroveň
mají země jako Thajsko, které mají intenzivní styk s Wu-chanem, kde se nachází ohnisko nákazy.
Všechny potřebné informace najdete průběžně aktualizované na portálu
bezpecnost.praha.eu.

V příloze přikládáme informace z Hygienické stanice hl. m. Prahy určené jedincům s cestovatelskou
anamnézou.
V případě potřeby jsme Vám samozřejmě k dispozici.
S pozdravem
JUDr. Markéta Štalmachová
právnička
pověřená řízením odboru bezpečnosti
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor bezpečnosti
Nám. Franze Kafky 1/16, 11000 Praha 1
Tel.: +420 236 002 131, +420 778 707 560
marketa.stalmachova@praha.eu
www.praha.eu

Příloha č. 1

Příloha č. 2
Doporučení k jedincům s cestovatelskou anamnézou
Co dělat, pokud jste přicestovali v posledních 14 dnech z oblasti nákazy novým koronavirem (centrální
Čína, provincie Hubei, Wuhan a další dle aktuální epidemiologické situace), či jste přestupovali
na velkých asijských mezinárodních letištích a nemáte žádné příznaky onemocnění.
Po celou dobu maximální inkubační doby, tj. 14 dnů od odletu z oblasti nákazy zůstaňte pokud možno
doma, minimalizujte kontakt s ostatními lidmi.
Často si myjte ruce mýdlem a vodou, příp. používejte dezinfekční prostředky na bázi min. 70%
alkoholu.
Kontaktujte telefonicky pracoviště protiepidemického odboru místně příslušné krajské hygienické
stanice, které rozhodne o náležitých protiepidemických opatřeních včetně případné karantény.
Váš všeobecný praktický lékař Vám vystaví případné potvrzení o nařízení karantény.
Pokud se objeví příznaky jako subfebrilní-febrilní teploty, kašel, dušnost, kontaktujte telefonicky místně
příslušnou kliniku infekčního lékařství.
Pokud jste byli vyzváni k vyšetření na infekční kliniku, nejezděte hromadnou dopravou. Pokud je to
možné, nasaďte si ochrannou ústní roušku, do čekárny vstupte až na základě domluvy s personálem
infekční kliniky.

Co dělat, pokud jste přicestovali v posledních 14 dnech z oblasti nákazy novým
koronavirem (centrální Čína, provincie Hubei, Wuhan a další dle aktuální epidemiologické
situace) či jste přestupovali na velkých asijských mezinárodních letištích a máte horečku,
kašel nebo dušnost:
Pokud jste doma, nikam nechoďte – vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi.
Často si myjte ruce mýdlem a vodou, příp. používejte dezinfekční prostředky na bázi min.
70% alkoholu.
Při kašli a kýchání si zakrývejte ústa a nos kapesníkem nebo paží či rukávem, ne
rukama!!!
Kontaktujte telefonicky místně příslušnou kliniku infekčního lékařství.
Pokud jste byli vyzváni k vyšetření na infekční kliniku, nejezděte hromadnou dopravou.
Pokud je to možné, nasaďte si ochrannou ústní roušku, do čekárny vstupte až na
základě domluvy s personálem infekční kliniky.
Zpracováno 28. 1. 2020 a bude upravováno v závislosti na změnách epidemiologické
situace.

