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MINISTERSTVO VNITRA 
 
Č. j.: MV-51618-56/OBP-2020 
  
Počet listů: 5 
Přílohy: 1 
 
Zápis ze zasedání Stálé pracovní skupiny při ÚKŠ 

 
Datum, čas a místo zahájení:  
 
20. listopadu 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 náměstek ministra vnitra Jakub Kulhánek.  
 
Program jednání: 
 
1) Kontrola uložených úkolů  
2) Informace o aktuální epidemiologické situaci a plánovaných nových 

opatřeních 
3) Pomoc ze zahraničí (výpomoc do zahraničí) 
4) Informace od pracovních skupin a Policie ČR  
5) Body k projednání a podněty doručené SPS ÚKŠ  
6) 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 16. 11. 2020 

 
72. NMZd Šedo zašle sekretariátu ÚKŠ kontakt na osobu pověřenou řešením 

dezinformací na MZd. Sekretariát ÚKŠ následně kontakt předá CTHH. 
Gesce: NMZd Šedo  
Spolupráce: -  
Termín: 18. 11. 2020 
 

SPLNĚNO 

 HH Rážová sdělila, že kontaktní osobou je ředitel odboru komunikace 
s veřejností MZd Bc. Jan Brodský, DiS. 
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2) Informace o aktuální epidemiologické situaci a plánovaných nových opatřeních 

 

 NMV Kulhánek informoval o posledním jednání Rady pro zdravotní rizika. 
V rámci systému PES se bude přecházet do 4. stupně. 
 

 HH Rážová sdělila, že je potřeba, aby se hodnota indexu dostala na nižší 
úroveň na alespoň 7 dní a až následně bude možné zvažovat další snížení 
stupně. Číslo indexu se lepší, ale stabilita celého systému je stále křehká. 

 

 Plk. Šnajdárek informoval o aktuální epidemiologické situaci. Počet nově 
diagnostikovaných klesá. Hodnota R je 0,7. Stále je poměrně velké množství 
nakažených seniorů. Zmenšují se počty klastrů v domovech sociálních 
služeb. Postupně bude obnovována standardní péče v nemocnicích. Ze 
strany CŘT a MZd zatím není doporučeno otevírat obchody i v neděli. 
V úterý (24. 11.) bude další jednání s KHS a je možné, aby se jednání 
účastnili i zástupci KŠ krajů. Opatření je nutné nadále dodržovat, je také 
nutné posilovat efektivitu testování a postupovat ve shodě s nastaveným 
systémem PES. Dále prezentoval srovnání vývoje v ČR s některými jinými 
státy. 

 

 Zástupce AK ČR Běhounek požádal zástupce resortů o obezřetnost při 
uvolňování opatření. Je nutné vnímat opatření jako komplexní systém, kdy 
by mohlo zmírnění/zrušení jednoho opatření tento celek narušit.  

 

3) Pomoc ze zahraničí (výpomoc do zahraničí) 

 NMV Kulhánek sdělil, že Arménie akceptovala od ČR nabídku roušek  
a rukavic. 
 

 GŘ Ryba doplnil, že je nyní ve spolupráci s MO řešena přeprava této 
pomoci. Do Francie dorazila naše humanitární pomoc. Holandské 
ventilátory dorazily do ČR.  

 

 V rámci další debaty byla řešena humanitární pomoc z Holandska  
a Maďarska. Toto bude dále řešeno bilaterálně mezi SSHR a MZV. 

 
4)  Informace od pracovních skupin a Policie ČR 

 

Vedoucí pracovních skupin předloží výstupy jejich činnosti. 

 pracovní skupina pro lůžkové kapacity (plk. Miklós) 

o Bez dalších informací. 

 

 pracovní skupina pro koordinaci krajů (plk. Miklós) 

o Plk. Miklós informoval o dokončení a rozeslání materiálu k pracovním 
povinnostem. 
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 pracovní skupina pro koordinaci zabezpečení věcnými zdroji – Nákupy  

 (N MPO Muřický) 

o NMPO Muřický informoval o vývoji kapacit ochranných obleků na trhu. Dílčí 
problémy budou řešeny ad hoc. MPO zpracovalo jednoduchý návod ohledně 
používání antigenních testů pro zaměstnavatele. NMPO Jirotková se 
k tomuto ještě spojí s NMZd Šedem a je potřeba konzultovat CŘT ještě před 
finalizací dokumentu.  

 

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

o Bez dalších informací. 

 

 
5) Body k projednání a podněty doručené SPS ÚKŠ 

 Podněty z videokonference s kraji 
 

o Testování v zařízení sociálních služeb 

 Plk. Šnajdárek předložil aktuální informace o testování 
v sociálních zařízeních. Dnes (20. 11.) bude toto téma ještě 
řešeno na vládě. MZd navrhne mimořádné opatření s cílem 
získávat od sociálních zařízení informace  
o pozitivních i negativních výsledcích testů, a to s platností  
i po konci nouzového stavu.  

 

70. NMZd Šedo a NMPSV Povšík se dohodnou na dalším postupu ve 
věci průběhu testování v sociálních zařízeních po skončení 
nouzového stavu a jeho financování.   
Gesce: NMZd Šedo a NMPSV Povšík 
Spolupráce: -  
Termín: 18. 11. 2020 
 
 NMPSV Povšík sdělil, že vzhledem k prodloužení nouzového 

stavu bude v testování pokračováno a na současné situaci se nic 
nemění. Další návrh postupu je na MZd. MPSV může zřídit 
dotační program, z kterého by bylo testování hrazeno, vyjádřit se 
však musí MZd, které bylo osloveno dopisem. O alokaci 
finančních prostředků by ale musela rozhodnout vláda.  Dále 
NMPSV Povšík informoval o vytvoření návrhu materiálu k úhradě 
tzv. přechodových lůžek. 
 

 Zástupce AK ČR Běhounek doplnil, že testování zatím efektivně 
funguje. Nyní je otázkou testování personálu a případných 
návštěv. Měla by se tím zabývat některá z odborných skupin MZd.  
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o Testování pracovníků ve školských zařízeních 
 
71. NMZd Šedo bude na jednání ÚKŠ 18. 11. 2020 informovat o 

posunu tématu testování učitelů, kterým se zabývá laboratorní 
skupina. 
Gesce: NMZd Šedo  
Spolupráce: -  
Termín: 18. 11. 2020 

 
 Plk. Šnajdárek uvedl, že odborné skupiny MZd nedoporučují 

plošné testování učitelů. Příští středu (25. 11.) bude ve spolupráci 
s MŠMT prezentována strategie v této oblasti.  

 
 Zástupce AK ČR Běhounek sdělil, že toto téma bude jistě řešeno 

na  další videokonference s kraji.  
 

 NMŠMT Katzová doplnila, že primárním autorem a gestorem je 
MZd, ale probíhá intenzivní spolupráce. 
 

 Zástupce AK ČR Běhounek doplnil, že je nutné se zabývat také 
testováním v dětských domovech. NMŠMT Katzová sdělila, že 
toto bude v rámci strategie testování ve školách řešeno. 

 
 

o NMV Kulhánek vyzval MŠMT, aby zvážilo zrušení  opatření pro vyčlenění 
škol pro pracovníky IZS a další pracovníky v návaznosti na obnovení 
docházky na prvním stupni ZŠ. 
 

o NMŠMT Katzová uvedla, že dnes (20. 11.) bude schvalováno vládou,  
že od 30. 11. se vrací všichni žáci prvního stupně do škol. Žáci, pro které 
byly vyhrazené školy, budou tedy navráceni do svých kmenových škol a 
uvedené opatření pak pozbývá smysl a bude zrušeno.  

 
 

 Požadavky na posílení AČR – předáno AČR: 
o Moravskoslezský kraj – Žádost o nasazení 3 příslušníků AČR  

do Domova Duha Schváleno 
o Královehradecký kraj – Žádost o nasazení 8 příslušníků AČR  

do Levitova centra následné péče Hořice Schváleno 
o Středočeský kraj – Žádost o nasazení 6 příslušníků AČR  

do DDP Samopše Schváleno 
o Středočeský kraj – Žádost o o prodloužení nasazení SaP k 

zabezpečení Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Schváleno 
o Karlovarský kraj – Žádost o prodloužení nasazení SaP AČR v Zařízení 

následné rehabilitační a hospicové péče Nejdek a nemocnici Mariánské 
lázně, Schváleno 

o Moravskoslezský kraj - Žádost o nasazení 4 příslušníků AČR  
do domova Slunečnice, Schváleno 
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o Plzeňský kraj – Žádost o nasazení 6 příslušníků AČR do Stodské 
nemocnice, a. s. V řešení 

 
 

6) Různé 
 Genmjr. Procházka požádal NMPO Muřického, aby poslal zmíněnou metodiku 

pro používání antigenních testů pro zaměstnavatele CŘT. V rámci další diskuze 
bylo dále řešeno téma používání antigenních testů zaměstnavateli a hlášení 
případných pozitivních výsledků. 
 

 NMŠMT Katzová otevřela téma návratu žáků závěrečných ročníků středních a 
vyšších odborných škol včetně těch se sociálním a zdravotnickým zaměřením 
zpět k běžné výuce, kdy část těchto žáků vykonává pracovní výpomoc a 
dotázala se, jak v současné době kraje tuto výpomoc využívají. 

 

 Zástupce AK ČR Běhounek sdělil, že potřeba využití studentů je v krajích 
individuální. Je ale nutné, aby se na jednotném postupu dohodlo MŠMT a MZd.  

 

 NMV Kulhánek sdělil, že je potřeba zmapovat současné potřeby krajů k využití 
těchto studentů. 

 

 Genmjr. Procházka informoval, že mandát na alokaci 400 vojáků k výpomocem 
je naplněn a AČR není případný výpadek studentů schopna kompenzovat. 

 

 P SSHR Švagr požádal, aby mohlo být SSHR stálým účastníkem 
videokonferencí s kraji. Zástupce AK ČR Běhounek souhlasí. 

 
 

Na jednání byly uloženy následující nové úkoly: 

73. Zástupce AK ČR Běhounek osloví kraje s dotazem, zda trvá potřeba 
pracovní výpomoci studentů středních a vyšších odborných škol se 
sociálním a zdravotnickým zaměřením.  
Gesce: Zástupce AK ČR Běhounek 
Spolupráce: -  
Termín: pondělí ráno 23. 11. 2020 
 
 
 

Závěrečná informace: 

Příští jednání SPS ÚKŠ se uskuteční dne 23. 11. 2020 od 10 hod. 

Příští jednání plného složení ÚKŠ se uskuteční dne 25. 11. 2020 od 10 hod. 

Příští videokonference s hejtmany se uskuteční dne 26. 11. 2020 od 10 hod. 
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Seznam příloh: 

- prezenční listina 

 

Čas ukončení zasedání Stálé pracovní skupiny při ÚKŠ: 11:10 hod. 

Podpis předsedy Stálé pracovní skupiny při ÚKŠ:  

Jan Hamáček 
ministr vnitra a 1. místopředseda vlády 


