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8. 4. 2020 - ÚKŠ 

MINISTERSTVO VNITRA 
 
Č.j.: MV- 51618-7/OBP-2020 
  
  
   
Počet listů: 5 
Přílohy: 2 
 

Zápis ze zasedání Ústředního krizového štábu 
 

Datum, čas a místo zahájení:  
 
Středa 8. dubna 2020, 10:00 hod., jednání proběhlo ve formě videokonference, 
sekretariát ÚKŠ zajišťoval OBP MV. 
 
 
Účastníci zasedání  
 
(dle prezenční listiny  - příloha č. 1) 

Jednání vedl 1. místopředseda vlády a ministra vnitra Jan Hamáček.  
 
Program jednání:   
 
1. Kontrola úkolů 
2. Informace od vedoucích odborných pracovních skupin 
3. Body k projednání 

• doporučení ÚKŠ k dalšímu uvolňování opatření 
• výklad usnesení vlády ze dne 6. 4. 2020 č. 387 k pendlerům 
• doporučení ÚKŠ občanům k velikonočním svátkům 

4. Různé 
 
Záznam obsahu jednání 
 
1. Kontrola stavu plnění úkolů 

  
• ÚKŠ vyhodnotil plnění úkolů. Všechny úkoly byly splněny v termínu nebo jsou 

plněny průběžně. 

 

2.  Informace od vedoucích OPS 
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• Jednotliví vedoucí Odborných pracovních skupin, či jejich zástupci informovali 
členy ÚKŠ o aktuálním stavu v rámci sestavování skupin a jejich činnosti. 

 

1. skupina nákupy: (NMV Knob) 

o NMV Knob sdělil, že dlouhodobé kontrakty jsou plněny a nastává 
situace, kdy budou muset být navýšeny počty letů do Číny. Každé ráno 
probíhá videokonference skupiny. Je připravená zadávací 
dokumentace pro poptání ochranných prostředků od českých výrobců, 
kterou je nutné doplnit o příslušné parametry pro ochranné prostředky. 

o MV Hamáček se dotázal na aktuální situaci ohledně nákupu plicních 
ventilátorů. 

o NMZd Vrubel sdělil, že je objednáno 314 ventilátorů, kdy přibližně 40 je 
přenosných, a jsou připravené ve skladu SSHR. Od poloviny dubna 
budou doručovány do ČR stacionární. S NMZd Prymulou stanovili strop 
400 ventilátorů pro ČR a budou se je pokoušet doobjednat zbylých 86 
plicních ventilátorů.  

o MV Hamáček se ujistil, že MV se tímto nemusí dále zabývat. NMZd 
Vrubel toto potvrdil. 

o V následné diskuzi byla řešena otázka povolení pro GŘ HZS ČR, na 
základě kterého by HZS ČR mohl provádět plnění kyslíkových lahví.  

o Poslanec Kaňkovský požádal MZd o metodický pokyn k provádění 
plánovaných výkonů v nemocnicích. Dále sdělil, že se množí dotazy 
ohledně výbavy nemocnic termokamerami.  

o NMZd Prymula sdělil, že se metodický dokument připravuje a bude 
v nejbližších dnech zveřejněn. 

o NMZd Vrubel sdělil, že je objednáno 500 termokamer a s předsedou 
AK ČR Běhounkem byla řešena jejich distribuce do krajů. 

2. skupina distribuce: (NGŘ HZS ČR plk. Miklós)  

o NGR HZS ČR Miklós informoval, že skupina funguje dobře. Proběhla 
centralizace informací ohledně zásob a průběžně jsou řešeny závozy. 
Došlo k rozšíření komodit o masky, filtry a kyslíkové bomby. 
Shromažďují se  zásoby od českých firem. V provozu je několik skladů 
HZS ČR. Dále informoval o počtech distribuovaných odběrových sad, 
všechny kraje by měly být saturovány na 10 dní. 
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o V následné debatě byla řešena otázka distribuce ochranných 
prostředků pro pracovníky vodovodních a kanalizačních podniků skrze 
kraje. 

o Poslanec Ondráček předal žádost od České asociace bezpečnostních 
manažerů, která žádá o zahrnutí soukromých bezpečnostních služeb 
do systému distribuce ochranných prostředků a zároveň žádá, aby 
MPSV zvážilo umožnit strážným vykonávat 24 hodinové směny. 

3. mediální skupina: (ŘOTPR MV Dlubalová)  

o Ř OTPR MV Dlubalová informovala, že probíhá každodenní kontakt 
s kolegy z ostatních tiskových odborů ministerstev. Cílem mediální 
skupiny je koordinace výstupů z ÚKŠ. Požádala o zasílání podnětů 
pro mediální skupinu skrze sekretariát ÚKŠ, či napřímo.  

o Prezident ČSK Šmucler navrhl oslovit televizi a vytvořit edukační 
pořady pro veřejnost. 

4. skupina dopady: (NMPO Jirotková, NMPSV Povšík)  

o NMPO Jirotková sdělila, že se skupina včera sešla. Podněty vzešlé ze 
skupiny budou předávány ÚKŠ. 

5. informace z CŘT: (NMZd Prymula)  

o NMZd Prymula informoval, že CŘT se schází každý den. Při testování 
chytré karantény se objevilo několik problémů, které se průběžně řeší. 
AČR vytvořila software, který zkoumá kapacitu laboratoří a  umožňuje 
jejich plné využití. Dále popsal systém chytré karantény.  

o Člen Pirátské strany Matějka uvedl, že je potřeba testovat co nejvíce a 
je třeba kapacitu laboratoří zvyšovat. Dále sdělil, že by přivítal 
vytvoření odborné skupiny pro testování anebo vytvoření pozice 
vládního koordinátora pro testování. NMZd Prymula odpověděl, že 
tento orgán je zřízen a koordinátorem je Marian Hajduk. 

o NMZd Prymula dále informoval o situaci v rámci zajištění odběrových 
sad.  

o Poslanec Kaňkovský se dotázal proč do CŘT nebyl přizván Úřad pro 
ochranu osobních údajů. NMZd Prymula odpověděl, že souhlasí 
s přizváním Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

o V rámci další debaty byla řešena otázka testování v domovech 
důchodů a testování praktickými lékaři při ukončování karantény.  

3. Body k projednání 
a) doporučení ÚKŠ k dalšímu uvolňování omezujících opatření  
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o MZd sestaví materiál na vládu, který se tomuto bude věnovat. 
 

b) výklad usnesení vlády zde dne 6. 4. 2020 č. 387 k pendlerům  
 
o Ř OAMP MV Novotná požádala o výklad stanoviska. NMZd Prymula 

provedl výklad stanoviska. 
o Z následné debaty vzešla potřeba se nadále věnovat otázce pendlerů, 

jelikož mnoho okolních států je na českých pracovnících v některých 
oblastech závislých a stejně tak mohou být některá odvětví (např. 
lesnictví) v ČR postižena nedostatkem zahraničních pracovníků.  

o Prezident ČSK Šmucler sdělil, že zdravotnictví ČR má volnou kapacitu a 
je nutné promyslet i možnosti poskytnutí péče cizincům v ČR. Ř OAMP 
sdělila, že je na toto myšleno. 

o MV Hamáček se dotázal na aktuální situaci ohledně plánované odstávky  
Unipetrolu a s tím související příjezd zahraničních pracovníků. 

o NMPO Neděla shrnul komunikaci se zástupci Unipetrolu. Zaměstnanci 
by práci prováděli v podstatě v karanténě. Vlastní činnost by probíhala 
v uzavřeném areálu. Na základě dotazu MV Hamáčka NMPO Neděla 
doplnil, že by pracovníky měla střežit PČR. 

 
c) doporučení ÚKŠ pro občany k velikonočním svátkům  

 
o Členové ÚKŠ se shodli, že v souvislosti s Velikonocemi nebudou 

vydávána speciální opatření. Důraz bude kladen na dodržování 
současných opatření. 
 

 
4. Různé 
 

• Přizvaný expert Doc. Kára přednesl dobrou praxi s řešením epidemie v Číně. 
• NGŠ AČR Opata informoval, že se množí žádosti o posílení MP o příslušníky 

AČR. MV Hamáček sdělil, že toto legislativně možné není a doporučil 
jednotlivým obcím obracet se na PČR. 

• NMŽP Smrž nadnesl téma předávání informací obcím o nemocných 
z krajských hygienických stanic. HH Rážová uvedla, že je možné poskytovat 
informace na úrovni okresů a to pouze všeobecné informace. 

• NMSP Tejc požádal, aby v rámci videokonference s kraji byla řešena otázka 
hospitalizace osob ve výkonu trestu, které je nutné střežit.  

 
Závěrečná informace: 
Příští zasedání ÚKŠ se bude konat ve středu 15. dubna 2020 od 10 hod. 
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Seznam příloh 

- prezenční listina, 

- seznam úkolů. 

 
Čas ukončení zasedání ÚKŠ: 12:10 hod. 
 
Podpis předsedy ÚKŠ:  
 
 
Jan Hamáček 
1. místopředseda vlády a ministr vnitra 
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