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MINISTERSTVO VNITRA  
odbor bezpečnostní politiky 
oddělení řízení strategických projektů a krizového řízení 
  
 Praha 24. 4. 2020  
 Počet listů: 2 
 

Seznam úkolů z 8. zasedání Ústředního krizového štábu 
 

 
Úkoly uložené na jednání ÚKŠ dne 24. dubna 2020: 
 

35. NMV Knob se s hejtmany na videokonferenci dohodne, jak proběhne  
nákup ventilátorů, termokamer a koncentrátorů kyslíku. Zboží je na 
základě požadavků hejtmanů rezervováno. Nákup by měly provést kraje 
samy.  
Gesce: MV (NMV Knob) a kraje 
Spolupráce: 
Termín: neprodleně 
 

36. Do krajů budou distribuovány další rychlotesty ze zásob MZd.  
Gesce: HZS ČR, MZd, AK ČR 
Spolupráce: - 
Termín: neprodleně 
 

37. KLÍČOVÁ PRIORITA: Vznik ad hoc pracovní skupiny spojením OPS 
nákupy a distribuce. Jejím účelem bude 1) vypracovat postup nákupů a 
distribuce po ukončení nákupů a distribuce přes MV. Systém nákupů  a 
distribuce by měl být centrální a koordinovaný přes SSHR. 2) Navrhne 
také způsob hrazení financování OOP určené pro distribuci do krajů a 
jednotlivým resortům. 3) MPO ve spolupráci s MMR navrhne právní 
možnosti jak realizovat přímé nákupy OOP od českých firem a navrhne 
jasný harmonogram kroků k případné realizaci nákupů od českých firem. 
Gesce: OPS nákupy a distribuce 
Spolupráce: SSHR, MF, MPO a MMR 
Termín: předložit ministrovi vnitra první návrhy do 29.4. 
 

38. MZd dodá předsedovi AK ČR informace o dodávkách balíčků s OOP pro 
praktické a dětské lékaře (zda budou další dodávky a proč jsou dodávky 
rozdílné).  
Gesce: MZd 
Spolupráce: AK ČR 
Termín: neprodleně 
 

39. MF předloží svůj návrh na náhrady nákladů distribuce, který byl zaslán 
OPS distribuce, k projednání na vládě. HZS ČR nemá autoritu se k této 
otázce vyjadřovat.  
Gesce: MF 
Spolupráce: - 
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Termín: neprodleně 
 

40. HH Rážová poskytne situační zprávu ke stavu na Domažlicku. 
Gesce: MZd (HH Rážová) 
Spolupráce: - 
Termín: neprodleně 
 

41. MPSV ověří a předá poslanci Kaňkovskému informaci k automatickému 
prodlužování pracovních povolení.  
Gesce: MPSV 
Spolupráce: - 
Termín: neprodleně 
 

42. OAMP bude hledat řešení, aby zahraniční pracovníci mohli zůstat v ČR 
legálně i po skončení nouzového stavu.  
Gesce: OAMP 
Spolupráce: - 
Termín: příští jednání ÚKŠ 
 

43. MZd dodatečně zodpoví dotazy poslance Kaňkovského k rozvolňování 
(konkrétně amatérské sportovní turnaje a náboženské obřady).  
Gesce: MZd 
Spolupráce: - 
Termín: neprodleně 
 

44. SSHR s MPO vytvoří ve spolupráci s HZS ČR nabídku pro EK 
k celoevropským zásobám.  
Gesce: HZS ČR, SSHZ, MPO 
Spolupráce: - 
Termín: neprodleně 
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