24. 4. 2020 - ÚKŠ

MINISTERSTVO VNITRA
Č.j.: MV- 51618-13/OBP-2020

Počet listů: 5
Přílohy: 2
Zápis ze zasedání Ústředního krizového štábu
Datum, čas a místo zahájení:
Pátek 24. 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
a) Informace z jednání vlády
b) Zajištění distribuce OOP po 5. květnu
c) Další uvolňování režimu na hranicích s cílem podpořit ekonomické aktivity
4. Různé
Záznam obsahu jednání:
1. Kontrola stavu plnění úkolů
ÚKŠ vyhodnotil plnění úkolů. Všechny úkoly byly splněny v termínu nebo jsou plněny
průběžně.
K úkolu číslo 23 (nákup ventilátorů, termokamer a koncentrátorů kyslíku do krajů)
doplnil NMV Knob, že zboží je na základě požadavků hejtmanů rezervováno. Nákup
by měly uskutečnit přímo jednotlivé kraje. Bude řešeno na videokonferenci
s hejtmany.
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K úkolu č. 25 (dodávky rychlotestů) zástupce AK ČR se dotázal, zda se plánuje
distribuce rychlotestů také do krajů, kterým rychlotesty chybí, kvůli plošnému
testování. Kraje budou zavezeny ze zásob MZd.
K úkolu 26 (využití odsouzených pro práce v zemědělství) doplnilo MSp, že systém je
připraven a v pondělí 27. 4. bude zaslán návod, jak o takové pracovníky žádat.
Kapacity však jsou jen v řádech desítek či nižších stovek osob.
2. Informace od vedoucích OPS
Vedoucí OPS, či jejich zástupci, informovali členy ÚKŠ o aktuálním stavu jejich
činnosti.
a) skupina nákupy:
- Probíhají dodávky zbývajícího zboží. Poslední let z Číny je plánován na
2. 5. Zásoby OOP jsou do max. 25. 5.
- Připravena je veřejná zakázka. Podle NMV Knoba však nelze doplnit
podmínku MPO, aby byla pouze pro české výrobce (podle příkladu
z Německa). Podle NMV Knoba (na základě konzultace s MMR) se
jedná o diskriminační podmínku.
- MV Hamáček k věci uvedl, že MV skončí s nákupy ke konci krizového
stavu. Premiér však chce zachovat centrální nákupy/distribuce. Proto
vznikne ad hoc pracovní skupina spojením OPS nákupy a distribuce
k budoucnosti nákupů a veřejných zakázek. Je potřeba připravit také
přechod do normálního stavu. Koordinace by měla jít systémově přes
SSHR. Tento návrh bude předložen vládě. Zároveň MV Hamáček
doplnil, že MV nemá prostředky na tento nákup.
b) skupina distribuce:
- HZS ČR má požadavky za resorty, kraje i KI. Týdně se jedná o vysoké
počty OOP, které nelze naplnit pouze pouze produkcí českých výrobců.
- Distribuce vyzvala kraje a IZS, aby si již začaly tvořit vlastní zásoby.
- Ochranné masky pro zdravotnictví a další sektory byly distribuovány do
krajů (včetně dvou typů filtrů). Obměna filtrů bude týdenní.
- Dodávky pro Horskou službu HZS ČR řeší. Hned jak to bude možné,
tak jim HZS OOP dodá.
- Předseda AK ČR Běhounek informoval o rozdílech v dodávkách pro
praktické a dětské lékaře (tuto informaci potvrdil také zástupce ČSK
Šmucler, který zároveň nabídl možnost distribuce přes vlastní kanály).
MZd dodá informaci o další dodávce k distribuci OOP.
- MF zasílalo OPS distribuce návrh na náhrady nákladů distribuce. MV
Hamáček uvedl, že návrh by mělo MF předložit na vládě.
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c) mediální skupina:
- Ř OTPR Dlubalová připomněla nutnost koordinace při zveřejňování
informací, aby nedocházelo k dezinterpretacím.
d) skupina dopady:
- Další jednání je plánováno na pondělí 27. 4. Témata se týkají
zj. uvolňování. Obce hledají možnosti podpory.
- Množí se dotazy ohledně propouštění zaměstnanců ze strany Letiště
Praha, které je vlastněno státem (MF).
- Řešena bude také situace kolem chráněných dílen a hendikepovaných
osob.
- Dokoupení ropy SSHR bude na programu jednání vlády. Podle SSHR
je nutné vypsat výběrové řízení velmi rychle. Typ ropy je dlouhodobě
neměnný a není třeba toto téma otevírat.
e) skupina hranice:
- Uvolňování režimu vstupu do ČR pro občany EU (ekonomické, studijní
důvody) s negativním testem PCR. S účinností od 27. 4.
- Další kroky k 11. 5. se budou řešit v příštích dnech.
- MZe informovalo o enormním problému se sklizní ovoce a zeleniny.
Podle MZ je klíčové získat pracovníky z Ukrajiny.
- MZV přes rozvolňování doporučuje vycestovat do zahraniční jen
v nezbytných případech.
- MD bude navrhovat zrušení usnesení č. 200 omezení mezinárodní
dopravy (osobní, autobusová, drážní). Podle MV Hamáčka je nutné mít
stanovisko MZd a PČR, až poté by se téma mělo projednávat na vládě.
f) informace z CŘT:
- Příprava Chytré karantény v dalších krajích pokračuje. Během příštího
týdne bude fungovat v celé ČR.
- HH Rážová dle úkolu č. 31 informovala o stavu v Domažlicích. Situace
se stabilizuje. Počet nakažených se snižuje (23. 4. nepřibyl žádný).
Bude poskytnuta situační zpráva.
3. Body k projednání
a) Informace z jednání vlády
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-

Vláda požádá o prodloužení nouzového stavu do 25. 5. Termín navrhlo
MZd. V případě schválení prodloužení PSP ČR bude ÚKŠ fungovat do
stejného data.

b) Zajištění distribuce OOP po 5. květnu
-

MV a MZd potvrdilo AČR, že bude pokračovat zásobování OOP k práci
Chytré karantény.

c) Další uvolňování režimu na hranicích s cílem podpořit ekonomické aktivity
-

Viz výše bod 2. e) skupina hranice.

4. Různé
a) Podmínky pro sezónní pracovníky v ČR
-

Ř OAMP Novotná seznámila účastníky se současným stavem.

b) Studium zahraničních studentů v ČR ve školním roce 2020-2021
-

OPS hranice má toto téma zařazeno na další jednání. Jedná se
zj. o studenty z třetích zemí. Studenti z EU jsou vyřešeni.

c) Vyjádření praktických lékařů
-

Podle předsedy ČSK Šmuclera nebyla spokojenost s OOP. Jsou rozdíly
mezi kraji. Předseda AK ČR Běhounek požádal, aby mu byly vždy
zaslány konkrétní podněty, aby je mohly kraje řešit přímo.
Profesní zkoušky stomatologů a všeobecných lékařů (a stejně tak další
profesní zkoušky v jiných oborech) nejsou zakázány a je možno
zkoušet za dodržení doporučených hygienických podmínek.

d) Plán uvolňování některých služeb, návrh úpravy v oblasti zaměstnávání
cizinců
-

-

Poslanec Kaňkovský řešil s OAMP propadlá pracovní povolení. Na
straně OAMP vyřešeno. Nutné ještě ověřit u MPSV informaci, že jsou
automaticky prodlužována.
MZe informovalo, že firmy jsou v těžké situaci, jelikož víza pro
ukrajinské pracovníky jsou jen na 90 dní. Řeší se možnost, aby tyto
osoby mohly zůstat legálně v ČR i po skončení nouzového stavu.
OAMP to bere na vědomí a stav se pokusí řešit.
Platnost zdravotních potvrzení je od data odběru.
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-

MZV sdělilo, že se připravuje roadmap pro znovuvydávání víz. Nicméně
je problém i na druhé straně, jelikož např. vízová centra ve Lvově jsou
uzavřená až do 11. 5.
Další dotazy poslance Kaňkovského na rozvolňování v konkrétních
případech kvůli zhoršenému připojení MZd budou zodpovězeny MZd
napřímo.
N GŘ HZS ČR Miklós informoval o jednání s EK ke skladovým
zásobám, pro EU. Požádal, aby SSHR s MPO vytvořily nabídku pro EK
k celoevropským zásobám.

Závěrečná informace:
Příští zasedání ÚKŠ se bude konat ve středu 29. dubna 2020 od 10:00 hod.
Seznam příloh
-

prezenční listina,

-

seznam úkolů.

Čas ukončení zasedání ÚKŠ: 11:30 hod.
Podpis předsedy ÚKŠ:
Jan Hamáček
1. místopředseda vlády a ministr vnitra
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