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MINISTERSTVO VNITRA  

odbor bezpečnostní politiky 
oddělení řízení strategických projektů a krizového řízení 
  
 Praha 1. 10. 2020  
 Počet listů: 2 
 

Seznam úkolů ze zasedání Ústředního krizového štábu  

 
Úkoly uložené na jednání ÚKŠ dne 1. října 2020: 

 
3. MV Hamáček uložil HH Rážové vypracovat a zaslat hejtmanům stanovisko 

shrnující oprávnění KHS uzavírat školy a omezovat výuku v různých krajích 
a okresech podle označení na tzv. semaforu (např. v „oranžových“ okresech 
v „zelených“ krajích apod.).  

Gesce: HH 
Spolupráce: - 
Termín: 2. 10. 2020 
 

4. MV Hamáček uložil pracovní skupině pro logistiku vypracovat plán distribuce 
respirátorů pro učitele ve spolupráci s MŠMT, které požádal o dodání 
seznamu škol v jednotlivých krajích i s počty učitelů. 
Gesce: pracovní skupina pro logistiku  
Spolupráce: MŠMT 
T: 5. 10. 2020 

 
5. MŠMT připraví návrh usnesení vlády týkající se ponížení stavu počtu 

respirátorů na SSHR (podle mechanismu, jakým se uvolňovaly roušky pro 
Českou poštu).  
Gesce: MŠMT  
Spolupráce: SSHR 
T: 5. 10. 2020 

 
6. MPO připraví návrh usnesení vlády týkající se zahájení průběžného 

doplňování zásob osobních ochranných prostředků. 
Gesce: MPO 
Spolupráce: SSHR 
T: 5. 10. 2020 

 
7. MF připraví návrh mechanismu platby za dodání osobních ochranných 

prostředků ze státních hmotných rezerv pro nestátní subjekty.  

Gesce: MF 
Spolupráce: - 
T: 7. 10. 2020 
 

8. MV Hamáček uložil SSHR zaslat návrh usnesení vlády týkající se pověření 
k rozhodování o uvolňování zásob SSHR ke konzultaci na pracovní skupinu 
pro koordinaci zajištění věcnými zdroji.  
Gesce: SSHR 
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Spolupráce: pracovní skupina pro koordinaci zabezpečení věcnými zdroji 
T: 2. 10. 2020 
 

9. MV Hamáček uložil úkol všem členům ÚKŠ, aby na dotazy položené cestou 
ÚKŠ odpovídali rovněž cestou ÚKŠ.  
Gesce: všichni členové ÚKŠ 
Spolupráce: - 
T: průběžně  
 

10. MŠMT připraví písemné prohlášení týkající se ne/možnosti čerpat ošetřovné 
v případě, že budou zavřené školy a rozešle jej pro informaci krajům.   

Gesce: MŠMT 
Spolupráce: AK ČR 
T: 2. 10. 2020  
 

11. MV Hamáček uložil MF úkol vypracovat návrh financování mimořádných 
opatření v souvislosti s bojem proti Covid- 19 ze strany krajů v době od 
vyhlášení nouzového stavu do začátku fungování nových zastupitelstev dne 
28. 10. 2020 a předložit jej na jednání vlády. 
Gesce: MF a pracovní skupina pro komunikaci s kraji 
Spolupráce: AK ČR 
T: 7. 10. 2020  

 

12. MV Hamáček uložil HH, SMO ČR a MPSV ve spolupráci s hejtmanem 
Netolickým  vyřešit otázku péče o osoby bez domova v karanténě a izolaci 
včetně financování. 
Gesce: HH 
Spolupráce: SMO ČR, MPSV, AKČR 
T: 7. 10. 2020 
 

13. MV Hamáček uložil MZdr úkol vypracovat návrh možností proplácení testů na 
COVID-19 osobám vracejícím se z nemocnic do sociálních zařízení.  
Gesce: MZdr 
Spolupráce:  
T: 7. 10. 2020  
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