
 
 

Centrální řídící tým COVID 
Kasárna 17. listopadu, Praha 6 - Ruzyně 

__________________________________________________________________________________________ 
 
Čj. MO 101667/2020-1122       Přílohy: 3 
 
 
Podle rozdělovníku 
 
 
Organizační pokyn č. 001 CŘT COVID-19 
 
 
1. SITUACE: Na úrovni krajů ČR dochází k nedostačnému sdílení informací o nasazení, 
činnosti a pohybu nasazených SaP AČR směrem k jednotlivým KVV. 
 
2. ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ: 

 Nasazení odběrových týmů (OdT) a dekontaminačních odřadů (DO) proběhne 
na základě operačního rozkazu NGŠ AČR (čj. MO 98176/2020-210000) cestou HMV 
OS ČR (VeOper). 

 OdT a DO budou vyčleněny do podřízenosti operačního velitele na základě uvedeného 
OPORD Dílčím rozkazem VeOper dnem nasazení. 

 Počty, způsob, místo a termín nasazení bude upřesněn na základě analýzy z CŘT 
COVID-19. 

 Velitel DO v případě nasazení (na základě žádosti OPIS), před nasazením informuje 
Krajské vojenské velitelství (KVV) příslušného kraje o působení a ukončení činnosti 
v kraji. 

 KVV odpovídá za informování krizového managementu kraje. 
 Pro každý kraj určit velitele skupiny OdT, kteří při nasazení do krajů kontaktují ředitele 

KVV a informují ho o zahájení činnosti v kraji (předání jmen a telefonních kontaktů 
velitelů jednotlivých týmů). OdT provést dohovory s KVV o způsobu zabezpečení 
odvozu odebraných vzorků vozidlem KVV, pokud není řešeno jinak např. dispečinkem 
Zdravotnické záchranné služby (ZZS). 

 Velitelé skupin OdT naváží kontakt s operačním centrem IZS (viz Příloha 2) daného 
kraje a s Krajskou hygienickou stanicí daného kraje (KHS). 

 OdT provádí odběrovou činnost pod řízením KHS nebo ZZS – v závislosti na 
nastaveném systému v daném kraji (tyto informace budou postupně upřesňovány). 

 Změna v nasazení OdT, popř. činnost na víkend bude upřesněna Dílčím rozkazem 
na základě potřeb v místě nasazení. 

 OdT podávat denně na VeOper (OC HMV OS ČR) nejpozději do 19:00 hod. souhrnné 
hlášení o počtu provedených odběrů, zdravotním stavu, stavu ochranných prostředků 
a požadavky na zabezpečení. 

 Velitelé sil a ředitel AVZdr zabezpečí nasazení pouze řádně poučeného a proškoleného 
personálu a s cílem minimalizovat změny v personálním obsazení OdT v průběhu 
nasazení v daném týdnu. 

  



PODPORA KHS 

 Podpora KHS jednotlivci popř. skupinami studentů FVZ UO bude řízena cestou AVZdr 
přímo z CŘT. 

 Nasazené skupiny na KHS budou mít stanoveného velitele skupiny, který při nasazení 
naváže kontakt s ředitelem KVV a místní KHS. 

 Velitelé skupin KHS denně hlásit ředitelům KVV stav skupiny při nástupu k plnění 
úkolu podpory KHS a ukončení denní činnosti. Velitel skupiny v případě potřeb 
zabezpečení skupiny, změny zdravotního stavu příslušníků skupiny a jakékoli 
mimořádné situace hlásí stav řediteli KVV a řediteli AVZdr. 

 O nasazených OdT a nasazených skupin KHS vést u CŘT přehled formou 
synchronizačních tabulek, které aktualizovat v součinnosti s VeOper (OC HMV OS 
ČR) a AVZdr. Aktuální verze zasílat velitelům KVV. 

 
3. POŽADAVKY: 
 
Veliteli VeOper: 

 Realizace opatření chytrá karanténa: 
o zabezpečit zajištění informovanosti KVV o nasazení SaP, 
o minimalizovat změny v průběhu nasazení SaP (personál, technika), 
o zapracovat a upřesnit výše uvedená organizační opatření do vydávaných Dílčích 

rozkazů k nasazení SaP. 
 
Řediteli Agentury vojenského zdravotnictví: 

 Realizace opatření chytrá karanténa: 
o provést poučení vysílaných SaP, zapracovat a upřesnit výše uvedená organizační 

opatření do vydávaných rozkazů k nasazení SaP na KHS. 
 
Velitelům KVV: 

 Realizace opatření chytrá karanténa: 
o seznámit se s principem fungování projektu „Chytrá karanténa“ viz Příloha 3. 

 
4. LOGISTICKÉ ZABEZPEČENÍ: 

 Logistickou podporu prioritně řešit cestou vysílajících útvarů, útvarů v místě působení 
nebo cestou KVV. 

 
5. SPOJENÍ: 
 
Kontaktní osoba za CŘT:  Zdravotnický analytik, alc. 213 287, 
 
Informační tok a kontaktní údaje na KVV   Příloha 1 
Kontaktní údaje na operační centra IZS krajů  Příloha 2 
Chytrá karanténa – pokyny pro KVV  Příloha 3 
 
 

brigádní generál Ing. Miloslav Lafek 
vedoucí směny CŘT 

podepsáno elektronicky 
  



Rozdělovník adresátů stejnopisu dokumentu: 
SPS MO (KVV) 
SVZdr MO 
VeOper 
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