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23. 10. 2020 - STÁLÁ PRACOVNÍ SKUPINA ÚKŠ 
 

MINISTERSTVO VNITRA 
 
Č.j.: MV-51618-46/OBP-2020 
  
Počet listů: 7 
Přílohy: 1 
 

Zápis ze zasedání Stálé pracovní skupiny při ÚKŠ 

 
Datum, čas a místo zahájení:  
 
23. 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 náměstek ministra vnitra Jakub Kulhánek za přítomnosti předsedy ÚKŠ a 
ministra vnitra Jana Hamáčka (připojen prostřednictvím Webexu).  
 
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 

 

 ÚKOLY K HOTELOVÝM KAPACITÁM:  
1) stanovisko k využití hotelů ze strany MZd  
2) využití hotelových kapacit pro klienty sociálních služeb (představí  
plk. Miklós a MPSV) 
 

 

 Plk. Miklós představil pokrok v rámci plnění tohoto úkolu. Došlo k potvrzení 
s ČRT a MZd, že v hotelech nebude poskytována zdravotní péče. S MPSV 
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byla řešena otázka využití hotelu jako záložní kapacity pro klienty ze 
sociálních služeb, kdy došlo ke shodě, že do hotelů budou umisťováni 
soběstační klienti. Nutné je ještě s MZd dořešit otázku přemístění klientů ze 
sociálních služeb do lázeňských zařízení. Od NMPSV Povšíka obdržel plk. 
Miklós návrh, kdy kraje, které nemají více, než milion obyvatel budou mít 
jedno vyčleněné zařízení hotelového typu a zbylé kraje 2 taková zařízení. 
K dořešení zůstává množství potřebného personálu, k čemuž dnes 
proběhne videokonference s MPSV. Do budoucna se počítá s případným 
navýšením počtu, či kapacit zařízení dle aktuální situace. 

 

 NMPSV Povšík doplnil, že klíčové je vytvořit páteřní síť záložních kapacit. 
Kraje prozatím říkají, že situaci zvládají, ale důležitá je příprava na možnou 
situaci, kdy by bylo nutné použití těchto kapacit. Zohlednit se musí finanční 
náročnost. Je nutné se připravit i na možnost, že bude nutné plánované 
kapacity navýšit. 

 

 Předseda AK ČR Běhounek upozornil, že problémem nejsou prostorové 
kapacity, ale personál. Kraje i přes nařízení pracovní povinnosti nemají 
dostatek obslužného personálu. 

 

 NMZd Šedo sdělil, že nelze absorbovat klienty sociální péče do 
zdravotnického systému.  

 

 NMPSV Povšík upřesnil, že MPSV tvoří kapacitu bez intenzivní péče a tudíž 
je zde snaha ulehčit zdravotnímu systému. Bude nutné toto také 
prodebatovat s kraji. 

 

 Plk. Miklós informoval, že personál je samozřejmě klíčový. Využití 
hotelových kapacit pro bezpříznakové pacienty, či osoby, které z důvodu 
nákazy nemohou být doma, nebude v tomto systému zohledněno. Jedná se 
pouze o zajištění záložních kapacit pro sociální služby.  

 

 NMV Kulhánek se dotázal na časové hledisko spuštění systému. 
 

 Plk. Miklós uvedl, že během víkendu dojde k finalizaci potřeb personálu 
s MPSV. V případě potřeby budou připraveny materiály na vládu.  

 

 Z následné debaty vyplynulo, že na dalším jednání SPS ÚKŠ (26. 10. 
2020) plk. Miklós, NMPSV Povšík, MZd Šedo a plk. Šnajdárek budou 
prezentovat finální podobu systému náhradní lůžkové péče (včetně 
toho do jaké míry a v jakém časovém horizontu bude třeba využít 
hotelové kapacity) a budou stanoveny další realizační kroky (včetně 
případných vládních opatření) pro rozšiřování lůžkových kapacit. Dále 
dojde ke sdělení, zda je nutné budovat hotelové kapacity pro jiné 
osoby, než ty v sociálních službách. 
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Úkoly z jednání Stálé pracovní skupiny ÚKŠ ze dne 19. 10. 2020 

 
37. 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  
 
MZd provede úvahu, zda přeci jen nebude potřeba usměrnit a zpřehlednit 
postup s kraji. SPS ÚKŠ se v pondělí 26. 10. k této problematice vrátí a 
vyhodnotí, zda je potřeba znovu tuto problematiku otevřít.  
 
Dne 19. 10. 2020 byl požadavek odeslán krajům. Za sekretariát ÚKŠ je úkol splněn. 

 

38. 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 
 
Formulář je již kraji aktivně využíván.  

 
 

2) Možnosti asistence ze zahraničí (včetně zdravotnického personálu) 
 

 GŘ Ryba informoval, že zítra rumunská strana doveze ventilátory do FN 
Bulovka. Dnes měla proběhnout schůzka ohledně rakouských ventilátorů a  
proběhne také schůzka k 60 ventilátorům z NATO a případné personální 
pomoci. Další ventilátory nabídlo Maďarsko. Nyní se stává, že některé 
nabízené ventilátory nejsou vhodné a MZd musí doplnit, jakou specifikaci 
musí požadované ventilátory splňovat. 

 

 NMV Kulhánek informoval, že Švédsko nabízí ventilátory za komerční ceny 
a Dánsko a Slovensko také zvažují pomoc. Ohledně specifikací probíhá 
komunikace s MZd. Specifikovat je nutné nejen ventilátory, ale také 
požadavky na personál. 

 

 NMZd Šedo uvedl, že přístrojová specifikace je vytvořená. Řeší se, zda jsou 
nabízené ventilátory v ČR certifikované. Obavy panují spíše o nedostatek 
personálu. MZd navrhuje stáhnout další požadavky na ventilátory. 
Ventilátory z Maďarska nesplňují bohužel naše požadavky. 

 

 NMV Kulhánek se přimlouval, aby obdrženým nabídkám a jejich posouzení 
byla věnována maximální pozornost. 
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 NMZd Šedo doplnil, že se jedná o delikátní věc a je nutné posuzovat 
konkrétní nabídky jednotlivě spíše než vytvářet podrobnou specifikaci. 

 

 ÚKŠ vyzývá kraje k dodržování standartních postupů při zasílání 
požadavků. Je nutné dodržovat systémovost a zamezit tak zmatkům.  

 

 
41. MZd vyspecifikuje personální požadavky na pomoc, kterou bude ČR žádat od 

spojenců v NATO. DNES OD 11:30 videokonference s NATO (až 300 doktorů, 

specifické požadavky) 

Gesce: MZd  

Spolugesce: - 

Termín: 21. 10. 2020 

 

 NMV Kulhánek zdůraznil důležitost tohoto úkolu. 

 

 
3) Nemocniční lůžka – včetně výstavby záložní nemocnice v Letňanech  

 

 Bez dalších informací. 
 
4) Krátký briefing k aktuální epidemiologické situaci a připravenost zdravotnictví   

 NMZd Šedo a HH Rážová představili aktuální statistická data a informovali o 
epidemiologické situaci. Došlo k navýšení počtu provedených testů. Celá ČR 
je ve stupni pohotovosti 3 (červená barva na semaforu). Problémem jsou 
narůstající klastry v sociálních nařízeních. Klíčové je zamezovat šíření 
v domovech sociální péče. 

 

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 všechny nabídky na ventilátory jsou 
přeposílány a zveřejňovány na speciálním webu.  

- Zástupce SSHR Novák sdělil, že nákup OOP probíhá řádně a dle 
harmonogramu. Kupní smlouvy na dodání lůžek jsou podepsány. 
Předseda SSHR Švagr doplnil, že se v současnosti řeší nákup 
odběrových setů a dokončují se soutěže na FFP3 a ochranné brýle. Je 



 

5 

 

23. 10. 2020 - STÁLÁ PRACOVNÍ SKUPINA ÚKŠ 
 

třeba ohlídat, aby úřady a kraje využívaly své vlastní zásoby a 
možnosti nákupu a SSHR bylo poslední možností.  

- Předseda AK ČR Běhounek souhlasil a uvedl, že pokud nemocnicím 
dojdou vlastní zásoby a dojde ke zpoždění dodávky nových, je 
primárně nutné toto řešit s krajem.   

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

- Plk. Hanuška informoval, že skupina zajistí příjem a distribuci 
ventilátorů z Rumunska. 

 Gen. Švejdar sdělil, že na příští týden je nahlášeno několik akcí, které bude 
PČR s ohledem na zajištění veřejného pořádku monitorovat. 

 
6) Body k projednání a podněty doručené SPS ÚKŠ 

 Nasazení Armády ČR: 

o Jihočeský kraj – Žádost o obslužný personál do Městského ústavu 

sociálních služeb Strakonice.  

 

o Jihočeský kraj – Žádost o podporu k zabezpečení odběrového místa 

v Nemocnici Jindřichův Hradec. 

 

o Karlovarský kraj – Žádost o prodloužení nasazení sil a prostředků 

AČR v Nemocnici Mariánské Lázně, s.r.o. a Zařízení následné 

rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace. 

 

o Moravskoslezský kraj – Žádost o  prodloužení nasazení sil a 

prostředku AČR v Domově Slunečnice Ostrava 

 

o Během jednání sekretariát ÚKŠ obdržel požadavek z Ústeckého 

kraje. Všechny požadavky jsou neprodleně předávány AČR. 

 

o Plk. Kuba potvrdil, že informační tok funguje a poděkoval sekretariátu 

ÚKŠ. AČR má dostatek kapacit na pokrytí zaslaných požadavků. 

 

o ÚKŠ schválil všechny obdržené požadavky.  

 

 Požadavek na zajištění oprávnění pro určené zaměstnance NAKIT ke 

vstupu a vjezdu do oblastí s omezeným pohybem osob. 

o ÚKŠ požadavek schválil. 

7) Různé 

 

 PP Švejdar se dotázal, zda je nutné, aby PČR zvýšila kapacity na trasování. 
HH Rážová odpověděla, že dojde k doškolení stávajících kapacit z PČR a o 
případném navýšení bude s PP Švejdarem komunikovat. 
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 MNV Kulhánek se dotázal, zda došlo k úpravě pokynu pro zasílání seznamu 
mediků. Předseda AK ČR Běhounek uvedl, že ke změně pokynu došlo, ale i 
tak některé kraje nemají dostatek mediků k nařízení pracovní povinnosti. 

 

 NMZd Šedo se dotázal, zda dochází k povolávání studentů středních 
zdravotnických a sociálních škol a VOŠ. Předseda AK ČR Běhounek sdělil, 
že disponuje pouze informacemi z kraje Vysočina, kde toto funguje. 

 

 Předseda AK ČR Běhounek tlumočil požadavek, zda by se ÚKŠ mohl zabývat 
možností požádat obchodní řetězce, aby zrušily slevové akce z důvodu 
zamezené shromažďování seniorů v těchto obchodech. 

 

 NMPSV Povšík sdělil, že na MPSV přicházejí zprávy, že dochází k potížím u 
zařízení pro děti, které vyžadují okamžitou pomoc a je potřeba, aby toto kraje 
monitorovaly a na problémy případně včas upozornily. 

 

 V rámci další diskuze byla řešena problematika kontrol dodržování opatření u 
poskytovatelů sociálních služeb a vzdělávaní osob pracujících v těchto 
službách. 

 

 N MPO Neděla informoval, že došlo ke schůzce se zástupci KI. Řešila se 
otázka znovupřijetí usnesení obdobného k ÚV č. 332 a otázka výkonu sužby 
pracovníků v KI. Další otázkou je řešení kvalifikací. Toto bude dále bilaterálně 
řešeno s MPSV. 

 

 Plk. Miklós vznesl otázku propagace nabídkového portálu MPO, která bude 
dále řešena na videokonferenci s kraji, kde téma přednese NMPO Muřický.  

 

Na jednání byly uloženy následující nové úkoly: 

47. MZd vytvoří stanovisko ohledně potřeby dále žádat v rámci zahraniční 
pomoci o zdravotnickou techniku, a to s přihlédnutím k očekávanému 
vývoji situace v ČR a zhoršující se situací v Evropě. Je naprosto zásadní, 
aby v pondělí 26.10. MZd prezentovalo, co máme poptávat v zahraničí a to 
nejen vzhledem k aktuálním potřebám ale i vzhledem k možnému vývoji 
v příštích 2-3 týdnech. 
Gesce: NMZd Šedo 
Spolupráce: - 
Termín: 26. 10. 2020 
 

48.  NMPSV Povšík, NMŠMT Katzová a předseda AK ČR Běhounek se budou 
zabývat otázkou situace v zařízení pro děti, které vyžadují okamžitou 
pomoc. Monitoring aktuální situace v těchto zařízení budou provádět 
kraje. 
Gesce: NMPSV Povšík 
Spolupráce: NMŠMT Katzová, předseda AK ČR Běhounek, kraje 
Termín: 26. 10. 2020 
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49. NMPSV Povšík ve spolupráci s plk. Šnajdárkem a NMZd Šedem navrhnou 
systém kontrol v zařízeních sociálních služeb a vzdělávání pracovníků 
v nich pracujících. 
Gesce: NMPSV Povšík 
Spolupráce: plk. Šnajdárek, NMZd Šedo 
Termín: 26. 10. 2020 
 
 

Závěrečná informace: 

Příští jednání SPS ÚKŠ se uskuteční v pondělí 26. 10. 2020 od 10 hod. 

Příští jednání plného složení ÚKŠ se uskuteční ve čtvrtek 29. 10. 2020 od 10 hod. 

Příští videokonference s hejtmany bude 27. 10. 2020 od 13 hod. 

 

Seznam příloh: 

- prezenční listina 

Čas ukončení zasedání Stálé pracovní skupiny při ÚKŠ: 11:35 hod. 

Podpis předsedy Stálé pracovní skupiny při ÚKŠ:  

Jan Hamáček 
ministr vnitra a 1. místopředseda vlády 


