
  

 1 

1. 10. 2020 - ÚKŠ 

 

MINISTERSTVO VNITRA 
 
Č.j.: MV- 51618-32/OBP-2020 
   
Počet listů: 5 
Přílohy: 2 

Zápis ze zasedání Ústředního krizového štábu 

Datum, čas a místo zahájení:  

 
Čtvrtek 1. října 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 plnění úkolů 

2. Informace předsedy ÚKŠ 

3. Informace o aktuální epidemiologické situaci a plánovaných opatřeních  

4. Informace o zřízení nových lůžkových kapacit v Praze  

5. Distribuce respirátorů pro učitele  

6. Informace od vedoucích OPS ÚKŠ a Policie ČR 

7. Body k projednání a podněty doručené ÚKŠ  

8. Různé 

Záznam obsahu jednání: 

 

1. Kontrola plnění úkolů 
 
MV Hamáček uložil pracovní skupině pro koordinaci krajů, aby prověřila 
aktuální kapacity zdravotní péče a aby navrhla mechanismus sdílení 
informací.  
Gesce: GŘ HZS 
Spolupráce: MZd 
Termín: 23. 9. 2020  
SPLNĚNO  
 
Úkoly na jednání ÚKŠ dne 23. září 2020 nebyly uloženy.  

 
2. Informace předsedy ÚKŠ  

 
MV Hamáček – shrnul důvody k vyhlášení nouzového stavu. Ten bude platit 
schválením vlády od 5. 10. 2020 00:00 hod. na 30 dnů, mechanismus bude stejný, 
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jako na jaře, doplněný o opatření týkající se pracovníků KI. Důvod znovuzavedení -  
MZdr narazilo na limity v zákoně o ochraně veřejného zdraví, nouzový stav ulehčí 
fungování státu a provádění opatření na boj s Covid-19.   
 

3. Informace o aktuální epidemiologické situaci a plánovaných nových opatřeních 
 

N MZdr Šedo – uvedl aktuální počty nakažených, hospitalizovaných, zemřelých, 
dostupnosti plicní ventilace apod. Čísla jsou zatím relativně příznivá, v následujících 
týdnech očekáváme „dojezd“ nakažených a postupně zplošťování křivky 
v návaznosti na přijatá opatření.  
 
Prioritou je nyní ochrana zdravotnického systému před zahlcením a zpomalení 
šíření COVID-19 (stále jsme nad reprodukčním číslem 1,0). O tomto je třeba 
komunikovat jasně s veřejností.  
 
HH Rážová – uvedla aktuální počty nakažených a hospitalizovaných a provedených 
testů (dne 29. 9. 2020 přes 19 000). Průměrný denní přírůstek nakažených je 2 000, 
nejvíc v Praze a SčK. Opatření podle z. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
jsou přijímána na základě nejčastějšího výskytu nemoci COVID-19 ve školských 
zařízeních a pracovištích. KHS postupně vydávají nařízení týkající se škol a 
školských zařízení (distanční výuka, omezení zpěvu a tělesné výchovy, netýká se 
nejnižších stupňů základních škol). Během dne 30. 9. 2020 budou zveřejněna 
všechny opatření pro 10 ze 14 krajů, které jsou na semaforu oranžové nebo 
červené.  
 
MV Hamáček – tlumočil dotaz hejtmanů na uzavírání škol ze strany KHS v 
„oranžových“ okresech v „zelených“ krajích (Karlovarský, Liberecký) a apeloval na 
HH, aby KHS víc komunikovaly s hejtmany.  
 
HH Rážová – upřesnila, že KHS mohou nařídit omezení výuky kdekoliv, tj. i v 
„oranžových“ okresech „zelených“ krajů, a to mj. i jako preventivní opatření 
k zamezení šíření kapénkové infekce (omezením zpěvu a tělovýchovy).  
 
MV Hamáček – na žádost hejtmana Běhounka uložil HH úkol, aby vypracovala a 
zaslala písemné stanovisko shrnující toto vysvětlení MV, které to pak pošle 
hejtmanům. HH Rážová upřesnila, že všechny KHS vyvěšují přijatá opatření na 
úředních deskách a zasílají datovou schránkou všem dotčeným subjektům.   
 

4. Informace o zřízení nových lůžkových kapacit v Praze  
 

NGŘ HZS Mikloś – informoval, že byly s dotčenými subjekty prodiskutovány a 
odsouhlaseny 3 možnosti: 1) pacienti budou převezeni na existující volné lůžkové 
kapacity, 2) pacientům budou poskytnuty lůžkové kapacity ze skladů, 3) nejméně 
problémoví pacienti budou převezeni do ubytovacích zařízení (hotelů). Dnes 
odpoledne budou výsledky z nemocnic, dne 5. 10. 2020 bude možné začít 
vyhledávat ubytovací zařízení. MZdr slíbilo vypracovat metodiku pro obslužný 
personál.  

 

5. Distribuce respirátorů pro učitele  
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MV Hamáček – zadal úkol pracovní skupině pro logistiku, aby vypracovala plán 
distribuce respirátorů pro učitele a požádal MŠMT, aby dodalo seznam škol 
v jednotlivých krajích i s počty učitelů. HZS zajistí rozvoz na 14 krajských 
distribučních center a kraje si podle seznamů MŠMT zařídí distribuci na svém 
území.  
 
N MŠMT Katzová – dodá seznam škol a školských zařízení nejpozději v úterý, 6. 
10. 2020, ideálně ovšem již 5. 10. 2020.  
 
Hejtman Běhounek – potvrdil, že kraje zajistí distribuci na svém území a požádal, 
aby GŘ HZS aktualizovalo seznam kontaktních osob na krajích.  
 
P SSHR Švagr – navrhl, aby se upravilo UV z 9. 9. 2020 a aby byl ponížen stav 
počtu respirátorů na SSHR (podle mechanismu, jakým se uvolňovaly roušky). 
NMŠMT Katzová potvrdila, že MŠMT připraví návrh usnesení na schůzi vlády.  
 
N MPO Muřický – upozornil, že MŠMT zvýšilo počet potřebných respirátorů z 2,5 
mil. na 2,9 mil. kusů. Informoval, že MPO připraví na schůzi vlády návrh usnesení 
umožňující zahájit průběžné doplňování zásob.    
 
N MŠMT Katzová – upřesnila, že respirátory se budou dodávat na všechny školy, 
včetně těch, které budou 14 dní zavřené, jako materiální pomoc. 
 
ŘO MF Kulhánek – navrhl, aby distribuce respirátorů pro nestátní subjekty byla 
podmíněna platbou za dodání, např. formou rámcových smluv. MV Hamáček toto 
zamítl jako nereálné a vyzval MF k navržení jiného mechanismu.  
 
P SSHR Švagr – upozornil na nutnost ujasnit si, kdo bude za vládu rozhodovat o 
uvolňování zásob ze SSHR. MV Hamáček – požádal, aby bylo usnesení rozesláno 
předem na pracovní skupinu pro koordinaci zabezpečení věcnými zdroji.  
 

 
6. Informace od vedoucích OPS ÚKŠ a Policie ČR 
 

PP Švejdar – informoval o počtech kontrol a o tom, že 200 – 250 policistů je připraveno 

od 5. 10. 2020 pomoci s trasováním. 

a. pracovní skupina pro koordinaci krajů (plk. Mikloś)  

NGŘ HZS Mikloś – informoval, že přicházejí různé dotazy, které skupina 

přeposílá gestorům, ale už není informována o zpětné vazbě. MV Hamáček – 

apeloval na členy ÚKŠ, aby na otázky obdržené cestou ÚKŠ odpovídali cestou 

ÚKŠ.  

 

b. pracovní skupina pro koordinaci zabezpečení věcnými zdroji – nákupy (N MPO 

Muřický)  



  

 4 

1. 10. 2020 - ÚKŠ 

 

NMPO Muřický informoval, že skupina se v návaznosti na vyskladňování skladů 

SSHR bude snažit zajistit co nejdříve automatický proces jejich opětovného 

naskladňování.    

 

c. pracovní skupina pro distribuci (logistiku) věcných zdrojů (plk. Hanuška) 

Činnost skupiny byla předmětem předchozí diskuze. 

 

7. Body k projednání a podněty doručené ÚKŠ 

 

• Podněty krajů, měst a obcí 

Předseda AK vznesl požadavky krajů na ÚKŠ - řešení situace lidí bez domova; 

opětovné příspěvky 10 mil. Kč krajům v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu a 

dotaz ohledně OČR v případě, že budou zavřené školy.  

N MŠMT Katzová – upřesnila, že vzhledem k tomu, že zavřené budou pouze školy a 

školská zařízení od vyššího stupně základních škol, nebude institut OČR potřeba. Na 

žádost hejtmana Běhounka přislíbila vydat k tomuto písemné prohlášení MŠMT.  

ŘO MF Kulhánek – upřesnil, že kraje neobdrží příspěvek 10 mil. Kč, jelikož tato 

položka již byla vyčerpána. MV Hamáček – navrhl, aby návrh na příspěvek byl 

předložen na jednání vlády, jelikož zbývá měsíc do začátku fungování nových 

zastupitelstev.   

MV Hamáček – možnosti ubytování lidí bez domova jsou 2: 1) jako na jaře, kdy 

zdravotnickou péči zajišťovala města a obce, nebo 2) péči o lidi bez domova nařídí 

krajská hygiena ORP. Jednalo by se pouze o zajištění ubytování, stravování, základní 

hygieny. V případě, že by se mezi těmito lidmi vyskytli nakažení, byli by převezeni do 

zdravotnického zařízení.  

N MPSV Jentschke Stöcklová vyjádřila v souvislosti s přesahem tématu do sociální 

péče zájem účastnit se pracovních jednání týkajících se bezdomovců. 

V souvislosti s řešením otázky bezdomovců včetně financování druhého návrhu MV 

Hamáček odkázal HH, SMO ČR a MPSV na řešení problematiky mimo ÚKŠ na přímo 

s Martinem Netolickým AKČR. 

SMS Michalík vznesl podnět ke zveřejňování dat o kapacitách nemocnic.   

N MZdr Šedo informoval, že tato problematika bude vyřešena ministrem zdravotnictví 

pravděpodobně dnes odpoledne. Nemocnice v krajích tyto informace obdrží.  

SMS Michalík dále vznesl dotaz, zda by bylo možné využít především pojišťovny 

k cílenému informování rizikových skupin z důvodu přetížení praktických lékařů.  
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N MZdr Šedo sdělil, že jde o povinnost jednotlivce a navíc zdravotní pojišťovny nejsou 

kompetentní k informování na místo praktických lékařů.  

SMS Michalík dotázal na možnost testování pacientů před návratem do sociálních 

zařízení, tak aby se potvrdilo, že jsou negativní. 

N MZDr Šedo sdělil, že se MZdr touto problematikou bude dále zabývat.  

• Ministerstvo pro místní rozvoj 

N MMR Grabmüllerová navrhuje zřídit v rámci ÚKŠ novou pracovní skupinu zabývající 

podmínkami stravovacích a ubytovacích zařízení v širším pohledu (lyžařské kurzy, 

ozdravné pobyty apod.) – ve spolupráci s MZdr a MŠMT.  

MV Hamáček sdělil, že dle Statutu ÚKŠ musí tuto skupinu schválit předseda vlády. 

Doporučuje MMR tento návrh vznést na příštím jednání vlády. 

8. Různé 

 
 

 
Závěrečná informace: 

Příští zasedání ÚKŠ se bude konat ve středu 7. října 2020 od 14:00 hod.  

Příští zasedání SPS se bude konat v pátek 2. října od 10:00 hod.  

 

Seznam příloh 

- prezenční listina 

- seznam úkolů 

 

Čas ukončení zasedání ÚKŠ: 11:17 hod. 

 

Podpis předsedy ÚKŠ:  

Jan Hamáček 
1. místopředseda vlády a ministr vnitra 
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