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15. 4. 2020 - ÚKŠ 

MINISTERSTVO VNITRA 
 
Č.j.: MV- 51618-10/OBP-2020 
  
  
   
Počet listů: 4 
Přílohy: 2 
 

Zápis ze zasedání Ústředního krizového štábu 
 

Datum, čas a místo zahájení:  
 
Středa 15. dubna 2020, 10:00 hod., jednání proběhlo ve formě videokonference, 
sekretariát ÚKŠ zajišťovalo Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, Praha 7. 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) Opatření na hranicích - výhled  
b) Informace k aktuální potřebě zajištění sezónních zahraničních 

pracovníků do zemědělství a potravinářství 
c) Uvolnění restriktivních opatření v oblasti zdravotní péče 
d) Školská zařízení 
e) Bohoslužby a církevní obřady   

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. 

• skupina nákupy: 
- NMV Knob informoval o celkových počtech doručených a objednaných OOP.  

Celkový přehled bude mít k dispozici skupina nákupy. 
- NMV Knob zašle AK ČR přehled typů ventilátorů, koncentrátorů kyslíků a 

termokamer. Kraje mají MV do konce týdne zaslat svoje objednávky na toto 
vybavení.  

- Nově bude do skupiny nákupy docházet zástupce MF. 
• skupina distribuce: 

- Řešen požadavek zásobování balíčky OOP pro praktické a dětské lékaře. Do 
zítra budou sety rozvezeny HZS ČR do krajů. Kraje jsou připraveny na další 
distribuci k lékařům. Sety jsou standardizované (vše nutné k provádění testů, 
proběhly také webináře MZd k správnému testování).  

- Na masky a filtry bude vytvořen rozdělovník (cca 100-150 masek na kraj).  
Těžší  filtry zatím pouze v záloze.  

- Veškeré požadavky na OOP pouze na tyto emaily: pozadavky@gr.hzscr.cz, 
pozadavky@hzscr.cz. 

- Množí se žádosti na ventilátory a finanční požadavky. 
 

• mediální skupina: 
- Výstupy jsou pravidelně po jednání SPS ÚKŠ a ÚKŠ.  
- Budou se distribuovat edukační spoty od MZd.  

 
• skupina dopady: 

- MPO s MPSV připravují rozšíření programu „Antivirus“ o podporu firmám, 
které sice fungují, ale dostávají se do problémů.  

- Spolupráce s MZ na podpoře zemědělství.  
- Denní nárůst nezaměstnanosti v řádu tisíců. Pracovníkům ze služeb bude 

nabízena práce v zemědělství. Problém je ale v pracovně-právních vztazích a 
odměňování v zemědělství. Dále může být uplatněna pracovní povinnost 
zahraničních pracovníků v automotivu, kteří by byli přesunuti do zemědělství. 

- MSp zjišťuje možnost využití odsouzených v zemědělství. Řešeno s MZ.  
- Pendleři mohou požádat na základě potvrzení o příjmech o podporu. MV 

Hamáček skupině dopady zadal, aby medializovala možnosti podpory pro 
pendlery.  
 

• informace z CŘT: 
- Pilotně se testovala „Chytrá karanténa“ v Jihomoravském kraji. Ukázala se 

nutnost elektronizace systému. Vzorek je sledován přes čárový kód. AČR 
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vyčlenila 32 odběrových týmů, 25 přímo nasazeno. Funguje vzpomínková 
mapa a elektro systém napomáhá rozhovoru s nakaženým. Laboratorní 
kapacita systému je 10 tisíc denně.  

- Proběhne průřezové testování populace (počet zájemců cca 27 tisíc, 
proběhne příští týden). 

- Reprodukční číslo se dostalo pod jedna. Sváteční dny toto navýší, poměrově 
jsou však čísla příznivá a trend je klesající. Před přistoupením ke každému 
rozvolňujícímu balíčku bude předcházet monitoring dat. 
 

• ekonomický tým:  
- Testování je zásadní pro střednědobé ekonomické výhledy a modelace 

scénářů. Proto jsou důležité tyto body:  

i) validace testů (NMZD Prymula zde uvádí, že na základě zkoumání je 
úspěšnost testů cca 82%, problém je také interpretace výsledku); 
ii) centrální dostupnost testovacích dat (včetně základních demografických 
dat) a jejich analýza (data z průřezového testování budou eko. týmu 
poskytnuta); 
iii) zapojení vyššího počtu laboratoří, nabízí se Laboratoře proti koronaviru 
(MZd se na propojení domluví se zástupce eko. týmu.) 
 

- Dále probíhá průzkum, jak zamezit druhotné platební neschopnosti. 
 

3. Body k projednání 
 
a) Opatření na hranicích - výhled  

- K požadavkům k opatření na hranicích bude vytvořena OPS hranice po 
vedením OAMP (Ř Novotná). Dalšími členy budou zástupci MPO, MD, MZd a 
MZV. 

 
b) Informace k aktuální potřebě zajištění sezónních zahraničních pracovníků do 

zemědělství a potravinářství 
- MZe bude potřebovat sezónní pracovníky (až do podzimu).  

 
c) Uvolnění restriktivních opatření v oblasti zdravotní péče 

- Velké nemocnice standardně vykonávají testování před invazivním výkonem. 
V menších se je možné řešit rychlotestem. MZd v tuto chvíli má nabídku 
rychlých PCR testů na RNA (97% úspěšnost).  

 
d) Školská zařízení 

- Dětské skupiny na prvním stupni a stravování ve školních zařízeních MZd 
organizačně a kapacitně nastavit lze. MŠMT bude s vedením škol 
spolupracovat na praktické realizaci. 

 
e) Bohoslužby a církevní obřady   
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- Kardinál Duka zašle NMZd Prymulovy stratifikaci podle jednotlivých kostelů a 

na základě toho se bude o rozvolnění jednat vláda.  
 
4. Různé 
 
- Dr. Vymětal upozornil na nutnost řešit problémy osob s disabilitou. Problematikou 

se bude zabývat skupina dopady.    
- MK se bude zabývat žádostí Českého střediska mezinárodního divadelního 

ústavu na využití podpory kultury a umění v rámci iniciativy EU „Coronavirus 
Response Investment Initiative“. 

- MD upozornilo na problém dopravních kolapsů na hraničních přechodech kvůli 
evidenci řidičů. Bude řešeno v rámci skupiny hranice.   

- MPO probere s dodavateli energií snížení odstávek na nezbytné minimum. 
- HH zjistí detaily o situaci v Domažlicích a bude o ní členy ÚKŠ informovat. 

Ideálně již na dalším jednání SPS ÚKŠ. 
 

 
Závěrečná informace: 
Příští zasedání ÚKŠ se bude konat ve středu 22. dubna 2020 od 10:00 hod.  
 
Seznam příloh 

- prezenční listina, 

- seznam úkolů. 

 
Čas ukončení zasedání ÚKŠ: 11:35 hod. 
 
Podpis předsedy ÚKŠ:  
 
 
Jan Hamáček 
1. místopředseda vlády a ministr vnitra 
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