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11. 6. 2020 - ÚKŠ 

MINISTERSTVO VNITRA 
 
Č.j.: MV- 51618-25/OBP-2020 
   
Počet listů: 2 
Přílohy: 1 

Zápis ze zasedání Ústředního krizového štábu 
 

Datum, čas a místo zahájení:  
 
Středa 11. června 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 úkolů 
2. Informace od vedoucích odborných pracovních skupin 

a. Informace z jednání vlády 
b. Došlé podněty 

3. Body k projednání 
4. Podněty zástupců opozice 
5. Různé 

 
Záznam obsahu jednání: 
Úvodní slovo a poděkování předsedy ÚKŠ Hamáčka členům ÚKŠ.  
1. Kontrola úkolů 
Předseda ÚKŠ vyhodnotil plnění úkolů. Úkoly byly splněny v termínu nebo jsou 
plněny průběžně s výjimkou úkolu 117 SPS, kterým se bude dále HH zabývat. 

 
2. Informace od vedoucích odborných pracovních skupin 

a. skupina nákupy: x 
b. skupina distribuce:x 
c. mediální skupina: x 
d. skupina dopady: x 
e. skupina hranice: 

- Ř OAMP informovala, že k 13. 6. končí znovuzavedení kontrol na 
PL hranici, do 15. 6. nadále platí podmínky ochranného opatření 
pro vstup PL občanů do CZ, od 15. 6. mohou PL občané vstupovat 
bez podmínek. Vzhledem k špatné epidemiologické situaci v 
Slezském vojvodství, které sousedí s MS krajem, se uvažuje o 
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zavedení opatření na regionální úrovni (kontroly na hranici a vstup 
do CZ za podmínek jako doposud). 
- HH souhlasí s udržením tohoto režimu pro osoby ze Slezského 
vojvodství. MZd k této věci připraví materiál na nejbližší jednání 
vlády. 

 
3. Body k projednání 
 

a) Došlé podněty - doplňování stavů OOP: 
- SSHR ve věci doplnění OOP postupuje přesně v souladu 
s usnesením vlády č. 549. Nákupy proběhnou dle usnesení skrze 
otevřené výběrové řízení. Termín uzavření kupní smlouvy a 
naskladnění v tuto chvíli ještě nelze určit. 
- Požadavky krajů na OOP, které překračují určené limity, budou 
řešeny separátně na jednání MV s kraji. Dále s kraji proběhne 
vyjasnění kontaktního místa k požadavkům OOP. 
- MZd pokračuje už jen se závozy přímo řízených subjektů. 

 
4. Podněty zástupců opozice 

- Poslanec Kaňkovský požádal o informaci o odměňování mediků 
a shrnutí fungování chytré karantény: 
- Dle Mzd proběhne odměňování mediků standardním procesem. 
Po ukončení nouzového stavu kraje zasílají požadavky na finanční 
prostředky, které budou krajům ze strany MZd poskytnuty. 
Vyplácení proběhne skrze kraje.  
- Chytrá karanténa je zavedena na všech HS. Využívá se teď zj. 
v oblasti Karviné (např. důl Darkov). Aplikace eRouška má 
technické problémy a nelze jí využívat v plném rozsahu. Pokračuje 
posílení personálních kapacit KHS.  
- Zástupce Pirátů Matějka požádal o informace k Chytré karanténě  
2.0. Dle HH dochází k navyšování personálních kapacit. Další 
detaily lze řešit osobně přímo s HH.  

 
5. Různé 

- Nebyly další příspěvky. 
 
Závěrečná informace: 
Tímto jednáním byla ukončena činnost ÚKŠ. 
Seznam příloh 

- prezenční listina. 

Čas ukončení zasedání ÚKŠ: 10:45 hod.  
Podpis předsedy ÚKŠ:  
 
Jan Hamáček 
1. místopředseda vlády a ministr vnitra 
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