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19. 10. 2020 - STÁLÁ PRACOVNÍ SKUPINA ÚKŠ 
 

MINISTERSTVO VNITRA 
 
Č.j.: MV-51618-42/OBP-2020 
  
Počet listů: 6 
Přílohy: 2 
 

Zápis ze zasedání Stálé pracovní skupiny při ÚKŠ 

 
Datum, čas a místo zahájení:  
 
19. října 2020, 10:00 hod., místnost 107 (MV budova Letná, Nad Štolou 3, Praha 7). 
Sekretariát Stálé pracovní skupiny při ÚKŠ zajišťoval OBP. 
 
Účastníci zasedání:  
 
(dle prezenční listiny  - příloha č. 1) 
 
Jednání řídil NMV Jakub Kulhánek.  
 
Program jednání:  
 
1) Kontrola uložených úkolů 
2) Možnosti asistence ze zahraničí (včetně zdravotnického personálu) 
3) Nemocniční lůžka – včetně výstavby záložní nemocnice v Letňanech  
4) Krátký briefing k aktuální epidemiologické situaci a připravenost 

zdravotnictví 
5) Informace od pracovních skupin a Policie ČR 
6) Body k projednání a podněty doručené SPS ÚKŠ 
7) Různé 
 
Záznam obsahu jednání: 

 

1)  Kontrola uložených úkolů 

Na jednání bylo zkontrolováno plnění již uložených úkolů:  
 

Úkoly z jednání Stálé pracovní skupiny ÚKŠ ze dne 13. 10. 2020 

 
21.  MV Hamáček zadal N Miklósovi vypracovat systém využívání objektů, které 
budou využity k rozšíření lůžkových kapacit. Systém by měl zahrnovat popis 
správy těchto objektů, zajištění zdravotní péče či logistiku transportů pacientů 
do těchto objektů, včetně seznamu kontaktních osob pro každý objekt.   
Gesce: N Miklós  
Spolupráce: MZd, CŘT  
Termín: neprodleně  
 
ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO 
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 N GŘ HZS Miklós uvedl nové informace k úkolu. AHR ČR byly předány cenové 
návrhy na využití hotelových ubytovacích kapacit. Představa AHR ČR o cenách 
se značně liší. V pátek 16. 10. 2020 GŘ HZS ČR obdrželo od AHR ČR 
stanovisko, ve kterém AHR ČR zopakovala své požadavky. AHR ČR nemůže 
ostatním hotelům nařídit akceptovat navrhovanou cenu.  

 NMV Kulhánek zdůraznil, že důležité je časové kritérium a je nutné otázku 
využití hotelových kapacit vyřešit co nejdříve. MZd Prymula upřesnil, že 
kapacity pro vymístění v hotelech budou potřeba v horizontu 1 až 2 týdny. 
 

 PRIORITA: Dnes (19. 10. 2020) do 16:00 bude plk. Miklósem předložen 
dokument popisující využívání kapacit hotelů včetně variantního 
financování. 

 

 
Úkoly z jednání Stálé pracovní skupiny ÚKŠ ze dne 16. 10. 2020 

 
 
29. OTPR MV vytvoří ve spolupráci s HZS a MZd tiskovou zprávu obsahující 
informace k procesu navyšování lůžkových kapacit v lázeňských/rehabilitačních 
objektech a v hotelových objektech.  
Gesce: OTPR MV (Dlubalová)  
Spolupráce: HZS, MZd   
Termín: neprodleně   
 
SPLNĚNO 
 
Tisková zpráva byla vydána na webu MV. 
 
30. MZd ještě před jednáním mezi MV Hamáčkem a MZd Prymulou sestaví 
rámcový seznam obsahu zahraniční pomoci od USA, NATO a EU. Zejména 
plicní ventilátory a další. Nutné říci v jakém množství a kdy jsou potřebné 
dodávky? Co zdravotnický personál, poptávat?   
Gesce: MZd  
Spolupráce: -  
Termín: neprodleně   
 
ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO 
 

 NMZd Šedo informoval, že pod vedením klinické skupiny vzniká specifikace 
poptávané techniky. Zároveň doporučil prozatím odložit žádost o poskytnutí 
zdravotnického personálu ze zahraničí. Dále se otázal na proceduru 
vyžadování personální pomoci ze zahraničí. 

 

 GŘ HZS ČR Ryba sdělil, že z bilaterálních jednání vzešlo, že Německo a 
Dánsko o pomoci ČR reálně uvažují. Část ventilátorů by mohla přímo 
poskytnout EU ze svých zásob. Veškeré požadavky (včetně personálních) jsou 
vkládány do CECIS a pomoc pak může být poskytnuta v řádu dnů. 
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 NMV Kulhánek sdělil, že NATO v současné době disponuje přibližně 100 ks 
ventilátorů. Klíčové je ale s případnou žádostí o jejich poskytnutí neváhat, jinak 
hrozí, že již nebudou k dispozici. Jejich samotné poskytnutí je pak otázkou dnů 
až týdnů. Od NATO nelze očekávat poskytnutí personálu. Ten by bylo možné 
žádat od USA. Využívali by se jejich kapacity zejména na vojenských 
základnách v Evropě. Potřeba je projevit alespoň indikativní zájem, i když by 
pak reálně nebyl uplatněn oficiální požadavek. Finální rozhodnutí o podání 
žádosti je na rozhodnutí MZd. NMZd Šedo uvedl, že toto projedná s MZd 
Prymulou.  

 

 Plk. Šnajdárek se dotázal, jak proběhlo oslovení NATO a USA a kdo žádosti 
koordinuje. NMV Kulhánek sdělil, že MV toto koordinuje s MZd. Žádná oficiální 
žádost s požadavky nebyla NATO a USA podána. NATO bylo osloveno skrze 
vv. Landovského a USA skrze vv. USA v ČR. 

 
31. AČR prověří stav přípravy materiálu na jednání vlády k nasazení vojenských 
zdravotníků v areálu polní nemocnice v Letňanech. Prověří také počty 
nasazovaných zdravotníků. Dále AČR připraví a zašle žádost na uvolnění 
400lůžek ze SSHR na vybavení areálu v Letňanech.  
Gesce: AČR  
Spolupráce: SSHR  
Termín: neprodleně   
 
SPLNĚNO  
 
Vláda toto projednala v pátek 16. 10. 2020. 
 
33. MV ověří, zda je možné, aby byl na ÚKŠ zaslán od lékařských fakult seznam 
studentů.  
Gesce: MV (legislativní odbor)  
Spolupráce:-  
Termín: neprodleně  
 
SPLNĚNO 
 

 NMZd Šedo informoval, že z právních důvodů nelze požadovat zaslání 
seznamu studentů na ÚKŠ e-mail. Ing. Hejdová poslala hejtmanům informace 
o postupu v rámci nařizování pracovní povinnosti studentům.  

 

 NMŠMT Katzová sdělila, že MŠMT splnilo informační povinnost. Na pátečním 
jednání SPS ÚKŠ došlo k nejasnosti, jak se bude určovat, kde studenti budou 
vykonávat svou pracovní povinnost. Zda je klíčové sídlo fakulty, či trvalé bydliště 
studenta.  
 

 K tomuto tématu se následně rozvedla debata, kdy byly diskutovány možnosti 
rozdělení seznamů studentů, obdržených na základě usnesení vlády č. 1023 
dle jejich trvalého bydliště studentů a jejich následné předání příslušným 
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krajům. NMV Mlsna konzultoval tento postup s předsedou ÚOOÚ s ohledem na 
ochranu osobních údajů a byl jím schválen. 

 
34. MZd přepošle výzvu děkanům lékařských fakult MŠMT (N Katzová). MŠMT 
pak bude na děkany apelovat.  
Gesce: MZd  
Spolupráce: MŠMT  
Termín: neprodleně  
 
SPLNĚNO 
 
Probíhá další komunikace mezi MŠMT, MZd a hejtmany. 
 
35. Veškerá komunikace k realizaci opatření z nouzového stavu bude probíhat 
skrze ÚKŠ, aby byla zaručena informovanost všech relevantních subjektů.   
Gesce: všichni  
Spolupráce: všichni  
Termín: průběžně  
 
PRŮBĚŽNĚ PLNĚNO 
 
36. Sekretariát ÚKŠ bude MPO přeposílat komerční nabídky a MPO je bude 
přeposílat dle zaměření nabídky dál.   
Gesce: OBP MV  
Spolupráce: MPO  
Termín: průběžně  
 
PRŮBĚŽNĚ PLNĚNO 
 
37. HZS se spojí s AČR ve věci propagace linky 1221.  
Gesce: GŘ HZS ČR  
Spolupráce: AČR  
Termín: neprodleně  
 
Tento úkol je v kompetenci příslušných tiskových odborů  Plk. Šnajdárek informoval 
tiskové MZd.  

 
2) Možnosti asistence ze zahraničí (včetně zdravotnického personálu) 

 

 Bod diskutován v rámci kontroly úkolu č. 30. 
 

3) Nemocniční lůžka – včetně výstavby záložní nemocnice v Letňanech  
 

 Bod diskutován v rámci kontroly úkolu č. 31. 

 
4) Krátký briefing k aktuální epidemiologické situaci a připravenost zdravotnictví   

 NMZd Šedo a HH Rážová představili aktuální statistická data a informovali o 
epidemiologické situaci. Dá se předpokládat další nárůst pozitivních případů 
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v domovech sociálních služeb. Bude nutné přijmout nová opatření ve vztahu 
k poskytovatelům sociálních služeb. Je připraven materiál na dnešní jednání 
vlády (19. 10. 2020). Narůstá také počet nakažených v mladší a střední věkové 
kategorii. 

 

5) Informace od pracovních skupin a Policie ČR 

Vedoucí pracovních skupin předloží výstupy jejich činnosti. 

 pracovní skupina pro lůžkové kapacity (plk. Miklós) 

- Aktuální činnost skupiny byla diskutována v předchozích bodech. 

 

 pracovní skupina pro koordinaci krajů (plk. Miklós) 

- Bez informace. 

 

 pracovní skupina pro koordinaci zabezpečení věcnými zdroji – Nákupy  

 (N MPO Muřický) 

- NMPO Muřický informoval, že v pátek (16. 10. 2020) proběhlo další 
jednání skupiny. MPO obdržené nabídky pro MZd posílá na NMZd 
Šeda a SSHR. Dotázal se na možnost distribuce nabídek do všech 
nemocnic v ČR bez ohledu na jejich zřizovatele. Situace u OOP je 
stabilizovaná.  

 

- Plk. Šnajdárek sdělil, že NMPO Muřickému zřídili přístup do 
databáze, kde je možné tyto informace získat. Je zřízený portál, skrze 
který bude možné zveřejňovat nabídky, a nemocnice zde budou moci 
řešit své požadavky. MPO bude nabídky vkládat do tohoto portálu. 

 

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

- Skupina nemá nové poznatky k řešení. 

 
6) Body k projednání a podněty doručené SPS ÚKŠ 

 AČR představí jednotný formulář pro vyžadování pomoci AČR. 

- Plk. Kuba informoval, že formulář byl zaslán na e-mail ÚKŠ a 
odsouhlasen plk. Miklósem.  

7) Různé 

 Předseda SSHR Švagr informoval o požadavku na zajištění zdravotních lůžek. 
Je nutné, aby MZd vydalo souhlas k uvolnění těchto pohotovostních zásob.  

 HH Rážová a NMZD Šedo sdělili, že souhlas již byl na SSHR odeslán.  
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Na jednání byly uloženy následující nové úkoly: 

39. Sekretariát ÚKŠ zašle požadavek na hejtmany, aby souhrnné seznamy 
studentů, které je možné povolat k pracovní povinnosti, rozdělili dle 
trvalého bydliště studentů a tyto jednotlivé seznamy následně zaslali 
příslušným krajům.  
Gesce: hejtmani 
Spolupráce: sekretariát ÚKŠ 
Termín: 20. 10. 2020 
 

SPLNĚNO 
 

Dne 19. 10. 2020 byl požadavek odeslán krajům. Za sekretariát ÚKŠ je úkol splněn. 
 

40. Sekretariát ÚKŠ zašle společně se zápisem z jednání SPS ÚKŠ z 19. 10. 2020 
formulář pro vyžadování pomoci od AČR tak, aby ho měly všechny kraje 
k dispozici. 
Gesce: Sekretariát ÚKŠ 
Spolupráce: - 
Termín: 19. 10. 2020  
 

SPLNĚNO 
 

Závěrečná informace: 

Příští jednání SPS ÚKŠ se uskuteční v 23. 10. 2020 od 10 hod. 

Příští jednání plného složení ÚKŠ se uskuteční ve středu 21. 10. 2020 od 10 hod. 

 

Seznam příloh: 

- prezenční listina 

- formulář pro vyžadování pomoci AČR 

Čas ukončení zasedání Stálé pracovní skupiny při ÚKŠ: 11:15 hod. 

Podpis zástupce předsedy Stálé pracovní skupiny při ÚKŠ:  

Jakub Kulhánek 
náměstek ministra vnitra 


