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Mgr. Milan Bartůněk 
 
Nástroje krizového řízení v České republice a jejich aplikace v  průběhu pandemie COVID-19 
 
Anotace  
 
Tématem studie je popis aplikace nástrojů krizového řízení České republiky v souvislosti  
s pandemií Covid-19. V teoretické části je studie zaměřena na zhodnocení současného stavu 
krizového řízení v České republice v závislosti na změnách bezpečnostního prostředí. 
Předmětem studie jsou legislativní i nelegislativní nástroje řešení krizových situací z pohledu 
veřejné správy. V praktické části studie je na příkladu vývoje pandemie Covid-19 popsána 
aplikace jednotlivých nástrojů. V rámci uvedené studie bude kladen důraz na věcný popis 
událostí a věrohodnost zdrojů. V rámci zpracování studie využiji množství právních předpisů, 
zejména pak těch, které se vztahují k řešení mimořádných událostí a  krizových situací  
a ochrany veřejného zdraví. Statistické údaje využiji ze zdrojů Národního zdravotnického 
informačního systému, Hygienických stanic, Ministerstva zdravotnictví České republiky 
a zahraničních webových stránek. Cílem studie je nástin možností rozvoje legislativních, 
technických a organizačních nástrojů a procesů pro zvýšení efektivity v oblasti krizového 
řízení. 
 
Klíčová slova  
 
Krizové řízení, nouzový stav, pandemie, koronavirus, SARS-CoV-2, Covid-19. 
 
Summary 
 
The topic of the study is a description of the application of crisis management tools of the 
Czech Republic in connection with the Covid-19 pandemic. In the theoretical part, the study 
focuses on the evaluation of the current state of crisis management in the Czech Republic 
depending on changes in the security environment. The subject of the study are legislative 
and non-legislative tools for resolving crisis situations from the point of view of public 
administration. In the practical part of the study, the application of individual tools is 
described on the example of the development of the Covid-19 pandemic. The study will 
emphasize the factual description of events and the credibility of sources. As part of the 
elaboration of the study, I will use a number of legal regulations, especially those relating to 
the resolution of emergencies and crisis situations and the protection of public health. I will 
use statistical data from the sources of the National Health Information System, Hygiene 
Stations, the Ministry of Health of the Czech Republic and foreign websites. The aim of the 
study is to outline the possibilities of developing legislative, technical and organizational 
tools and processes for increasing efficiency in the field of crisis management. 
 
Keywords 
 
Crisis management, emergency, pandemic, coronavirus, SARS-CoV-2, Covid-19. 
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ÚVOD 
 
Celý rok 2020 byl ve znamení pandemie nemoci COVID-19 způsobenou koronavirem  
SARS-CoV-2. Koronavirus se rozšířil de-facto do celého světa rychlostí, kterou nikdo nečekal. 
Celý svět se dosud potýká s  řešením nastalé situace a více či méně úspěšně s  nemocí či 
dalšími výzvami okolo Covid-19 bojuje. 
 
Hlavním tématem studie je popis aplikace nástrojů krizového řízení České republiky 
v souvislosti s pandemií Covid-19. Téma jsem zvolil s ohledem na aktuálnost řešené hrozby 
s využitím vyhlášených krizových stavů na celém území České republiky a také s  ohledem na 
mé pracovní zařazení ve strukturách krizového řízení na ústřední úrovni. V teoretické části 
studie se zaměřím na zhodnocení současného stavu krizového řízení v České republice  
v závislosti na změnách bezpečnostního prostředí. V studii popíši legislativní i nelegislativní 
nástroje řešení krizových situací z pohledu veřejné správy. V praktické části studie na 
příkladu vývoje pandemie Covid-19 metodou přímého pozorování popíši aplikace 
jednotlivých nástrojů. 
 
V rámci uvedené studie kladu důraz na věcný popis událostí a  věrohodnost zdrojů, kterými 
budou především materiály a údaje získané při mém vlastním působení v sekretariátu 
Krizového štábu ministra vnitra, Ústředního krizového štábu a  při studii Situačního 
a informačního centra Ministerstva vnitra České republiky. Značné množství informací, které 
použiji, pochází ze strany Ministerstva zdravotnictví České republiky, Úřadu Vlády České 
republiky a ostatních spolupracujících ústředních správních úřadů. S ohledem na povahu 
dostupných podkladových materiálů, které jsou cíleny především na kroky spojené s  činností 
Ministerstva vnitra České republiky v rámci působení Ústředního krizového štábu, se 
v praktické části studie neodrazí zcela všechny kroky podniknuté ostatními resorty, subjekty 
státní správy a soukromého sektoru. Zároveň budou použity pouze ty materiály, jejichž údaje 
nemají povahu zvláštních skutečností nebo citlivých údajů užívaných pouze pro vnitřní 
potřebu resortu Ministerstva vnitra České republiky. V rámci zpracování studie využiji 
množství právních předpisů, zejména pak těch, které se vztahují k řešení mimořádných 
událostí a krizových situací a ochrany veřejného zdraví. Nemalé množství statistických údajů, 
se kterými budu pracovat, jsou ze zdrojů Národního zdravotnického informačního systému, 
Hygienických stanic, Ministerstva zdravotnictví České republiky a dalších odborných institucí, 
především z jejich webových stránek. 
 
Ke zhodnocení situace budu v teoretické části studie vycházet z pojmového aparátu v oblasti 
krizového řízení, popisu složek bezpečnostního systému, východisek bezpečnostního 
systému v České republice a bezpečnostního prostředí v Evropě. V teoretické části studie 
uvedu současný stav právních nástrojů a dalších dokumentů nelegislativního charakteru, 
které je možné využít pro řešení krizových situací. Na základě uvedených informací následně 
v praktické části studie nastíním možnosti aktualizace těchto nástrojů. Zvláštní pozornost je 
pak věnuji konkrétní aplikaci nástrojů v průběhu pandemie Covid-19 v České republice jako 
praktickému příkladu krizové situace.  
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Pro vypracování teoretické části studie prostuduji odpovídající množství odborné literatury. 
K tomu využiji především odborné publikace v knižním vydání. Dále budu čerpat z článků 
z odborných časopisů, sdělovacích prostředků, internetových stránek domácích 
i zahraničních úřadů a institucí. V největší míře, zejména v praktické části studie, budu 
vycházet ze svých vlastních poznatků a materiálů zpracovaných při své studii v rámci Odboru 
bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra České republiky. V praktické části studie také 
zpracuji došlé odpovědi z dotazníkového šetření v rámci Ministerstva vnitra 
a spolupracujících ústředních orgánu v rámci Ústředního krizového štábu v jarní vlně 
pandemie Covid-19. Na základě výsledků doručených odpovědí zpracuji jednoduchou SWOT 
analýzu zhodnocení průběhu krizové situace v období od 12. března 2020 do 17. května 
2020. 
 

Cílem studie je nástin možností rozvoje legislativních, technických a  organizačních nástrojů  
a procesů pro zvýšení efektivity v oblasti krizového řízení. 



Ochrana & Bezpečnost – 2020, ročník IX., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656. 
Mgr, Mi lan Bartuněk, Nástroje krizového řízení v České republ ice a  jejich apl ikace v průběhu pandemie COVID-19 

(2020_D_01) 

 

 
 
 

Vydává: Ochrana a  bezpečnost o. s ., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@emai l .cz  

 
4 
 

TEORETICKÁ ČÁST 
 

Základní pojmy 
 
Definice pojmů v této studii vychází z terminologického slovníku pojmů z oblasti krizového 
řízení, ochrany obyvatelstva, environmentální bezpečnosti a  plánování obrany státu 
vydaného Ministerstvem vnitra České republiky v roce 2016. Jedná se o obecně používaný 
terminologický slovník v profesi bezpečnostního a krizového managementu. V této studii se 

setkáme zejména s níže vysvětlenými pojmy: 
 
Analýza rizik 
 

Proces pochopení povahy rizika a stanovení úrovně rizika. Analýzou rizik se rozumí také 
například zvážení relevantních scénářů hrozeb s cílem posoudit zranitelnost a  možný dopad 
narušení nebo zničení prvků kritické infrastruktury. 
 
Bezpečnost 
 
Stav, kdy je systém schopen odolávat známým a předvídatelným (i nenadálým) vnějším  
a vnitřním hrozbám, které mohou negativně působit proti jednotlivým prvkům (případně 
celému systému) tak, aby byla zachována struktura systému, jeho stabilita, spolehlivost 
a chování v souladu s cílovostí. Je to tedy míra stability systému a jeho primární a  sekundární 
adaptace. 
 
Bezpečnostní rada kraje (BRK) 
 
Bezpečnostní rada kraje je poradním orgánem hejtmana pro přípravu na krizové situace.  
 
Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností 
 
Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností je poradním orgánem starosty pro přípravu 
na krizové situace. 
 
Bezpečnostní rada státu (BRS) 
 
Stálý pracovní orgán Vlády České republiky v oblasti bezpečnostní problematiky.  
 
Bezpečnostní situace 
 
Výslednice procesů a vztahů ve sféře nevojenské a vojenské bezpečnosti, je souhrnem 
vztahů politického, kulturně-sociálního, ekonomického, vojenského a ekologického prostředí 
jako celku. 
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Běžný stav 
 
Situace, kdy není potřeba řešit škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, 
přírodními vlivy nebo jinými hrozbami použitím mimořádných nebo krizových opatření podle 
specifické právní úpravy. 
 
Biologická agens 
 

Biologickým agens jakýkoliv organismus přírodní i modifikovaný, jehož záměrné použití může 
způsobit smrt, onemocnění anebo zneschopnění lidí a zvířat, nebo který může způsobit úhyn 
nebo poškození rostlin. 
 

Civilní ochrana 
 
Civilní ochrana je souhrn činností a postupů věcně příslušných orgánů a dalších 
zainteresovaných orgánů, organizací, složek a obyvatelstva, prováděných s cílem 
minimalizace negativních dopadů možných mimořádných událostí a krizových situací na 
zdraví a životy lidí a jejich životní podmínky. 
 
Endemie (endemický výskyt onemocnění) 
 
Onemocnění osob (zpravidla infekční), které se v určité omezené oblasti trvale udržuje 
v populaci i bez vstupů z okolí. Při nárůstu případů nákazy v populaci přechází endemie  
v epidemii. 
 
Epidemie (epidemický výskyt) 
 
Výskyt onemocnění, který výrazně převyšuje obvykle očekávané hodnoty výskytu tohoto 
onemocnění v daném místě a čase. Při šíření epidemie na rozsáhlá území napříč kontinenty 
vzniká pandemie. 
 
Hasičský záchranný sbor České republiky  
 
Jednotný bezpečnostní sbor, jehož základním úkolem je chránit životy a zdraví obyvatel, 
životní prostředí, zvířata a majetek před požáry a jinými mimořádnými událostmi a  krizovými 
situacemi. Patří mezi základní složky integrovaného záchranného systému.  
 
Hlavní hygienik České republiky  
 
Hlavní hygienik České republiky ve věcech ochrany veřejného zdraví vystupuje  jako orgán 
Ministerstva zdravotnictví. Hlavního hygienika České republiky jmenuje vláda.  
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Hrozba 
 
Přírodní nebo člověkem podmíněný proces představující potenciál, tj. schopnost zdroje 
hrozby být aktivován a způsobit škodu. Tento potenciál může být spuštěn záměrně nebo 
náhodně využit pro atakování specifických zranitelností aktiva. Hrozba bývá zdrojem rizika.  
 
Individuální ochrana 
 

Soubor organizačních a materiálních opatření, jejichž cílem je chránit jednotlivce před účinky 
nebezpečných chemických, radioaktivních nebo biologických látek. 
 
Infekční onemocnění 
 
Klinicky zjevná infekce podmíněná nejen přítomností a množením mikroorganismů, ale také 
narušením tkání hostitele do té míry, že se objevují klinické příznaky.  
 
Inkubační doba 
 
Časový interval potřebný k tomu, aby se původce nákazy po vniknutí do organismu hostitele 
pomnožil či prodělal určitý vývoj a poté vyvolal prvé klinické příznaky onemocnění.  
 
Integrovaný záchranný systém (IZS) 
 
Koordinovaný postup složek integrovaného záchranného systému při přípravě na 
mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací.  
 
Izolace infekčně nemocných 
 
Oddělení zdroje infekce od ostatních osob, zvířat nebo rostlin s cílem zabránit dalšímu šíření 
infekce. 
 
Karanténa 
 
Dobrovolná nebo povinná izolace, která má zabránit šíření něčeho, co je považováno za 
nebezpečné. Často, ale ne vždy, jde o nakažlivou nemoc. 
 
Karanténní opatření 
 
Soubor organizačních opatření omezujících styk osoby, zvířete nebo rostliny podezřelé 
z nákazy s okolím. 
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Kolektivní ochrana 
 
Soubor organizačních a materiálních opatření, jejichž cílem je chránit skupiny osob před 
následky mimořádných událostí a krizových situací. 
 
Kontaminace mikroorganismy 
 
Přechodná přítomnost infekčního agens na povrchu těla bez invaze do tkání či jejich reakce, 

nebo na povrchu předmětů. 
 
Krize 
 

Krize je situace, při které je vážně narušeno fungování určitého systému či jeho části, a  která 
je spojená s potřebou časově a systémově adekvátního rozhodnutí a řešení.  
 
Krizová komunikace 
 
Krizovou komunikací se rozumí přenos informací mezi státními orgány, územními 
samosprávnými orgány a mezi složkami integrovaného záchranného systému za využití 
prostředků hlasového a datového přenosu informací prostřednictvím veřejných sítí 
elektronických komunikací a i vybrané části neveřejných sítí elektronických komunikací. 
 
Krizová opatření 
 
Opatření určená k řešení krizových situací a dále též činnosti ke zmírnění nebo odstranění 
následků způsobených krizovou situací. K jejich realizaci lze omezit některá práva a  svobody 
a uložit konkrétní povinnosti. 
 
Krizová připravenost 
 
Příprava opatření k řešení krizových situací a k podílení se na řešení krizových situací.  
 
Krizová situace 
 
Mimořádná událost podle zákona o integrovaném záchranném systému, narušení kritické 
infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo 
stav ohrožení státu. 
 
Krizové plánování 
 
Ucelený soubor postupů, metod a opatření, které věcně příslušné orgány a určené subjekty 
užívají při předcházení, přípravě a odezvě na činnosti v krizových situacích. Souhrn řídících 
činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik 
a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravou 
na krizové situace a jejich řešením, nebo s ochranou kritické infrastruktury. 
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Krizový štáb kraje 
 
Krizový štáb kraje zřizuje hejtman kraje, v Praze primátor hlavního města Prahy jako svůj 
pracovní orgán k řešení krizových situací. 
 
Krizový štáb ministerstev a jiných správních úřadů 
 
Ministerstva a jiné správní úřady zřizují krizový štáb jako pracovní orgán k přípravě na krizové 
situace a k jejich řešení. 
 
Krizový štáb obce s rozšířenou působností 
 

Krizový štáb obce s rozšířenou působností je pracovním orgánem starosty obce s  rozšířenou 
působností pro přípravu na krizové situace a jejich řešení. 
 
Mimořádná situace 
 
Situace vzniklá v určitém prostředí v důsledku hrozby vzniku nebo důsledku působení 
mimořádné události, která je řešena obvyklým způsobem složkami integrovaného 
záchranného systému, bezpečnostního systému, systému ochrany ekonomiky, obrany apod. 
a příslušnými orgány za použití jejich běžných oprávnění, postupů a na úrovni běžné 
spolupráce bez vyhlášení krizových stavů. 
 
Mimořádná událost 
 
Škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, 
které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných 
a likvidačních prací. 
 
Nařízení krajské hygienické stanice 
 
Mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku. 
 
Nouzový stav 
 
Stav vyhlašovaný Vládou České republiky, popřípadě předsedou Vlády České republiky  
v případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného 
nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo 
vnitřní pořádek a bezpečnost. 
 
Ohrožení 
 
Potenciálně nebezpečné fyzické události, jevy nebo lidská činnost, které mohou způsobit 
ztrátu života nebo zranění, škodu na majetku, sociální a ekonomické narušení nebo 
zhoršováním životního prostředí. 
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Ohrožení veřejného zdraví 
 
Ohrožením veřejného zdraví je stav, při kterém jsou obyvatelstvo nebo jeho skupiny 
vystaveny nebezpečí, z něhož míra zátěže rizikovými faktory přírodních, životních nebo 
pracovních podmínek překračuje obecně přijatelnou úroveň a představuje významné riziko 
poškození zdraví. 
 
Ochrana a podpora veřejného zdraví 
 
Ochrana a podpora veřejného zdraví je souhrn činností a opatření k vytváření a ochraně 
zdravých životních a pracovních podmínek a zabránění šíření infekčních a hromadně se 
vyskytujících onemocnění. 
 
Opatření 
 
Prostředky modifikující riziko, včetně politik, strategií, postupů, směrnic, obvyklých postupů 
(praktik) nebo organizačních struktur, které mohou být administrativní, technické, řídící 
nebo právní povahy. 
 
Pandemie 
 
Epidemický výskyt onemocnění na území více států (kontinentů). Podle definice Světové 
zdravotnické organizace (World Healt Organization, WHO) je pak pandemie chřipky 
charakterizována šířením pandemického viru v komunitách v alespoň 2 zemích jednoho 
regionu Světové zdravotnické organizace a alespoň v jedné zemi z dalšího regionu Světové 
zdravotnické organizace. 
 
Krizový plán 
 
Krizový plán je základním plánovacím dokumentem obsahujícím souhrn krizových opatření  
a postupů k řešení krizových situací. 
 
Typový plán 
 
Dokument, kterým ústřední správní úřad podle své působnosti stanoví pro jednotlivé druhy 
krizových situací doporučené typové postupy, zásady a opatření pro jejich řešení.  
 
Pracoviště krizového řízení 
 
Pracoviště (pracovník, organizační celek) pověřené statutárním orgánem koordinací 
krizového řízení, zajištěním připravenosti na řešení úkolů za krizových stavů a jejich plnění.  
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Protiepidemická opatření 
 
Cílená opatření k předcházení vzniku nebo potlačení již vzniklých nákaz. Mají charakter 
preventivní nebo represivní a jsou zaměřena buď na eliminaci zdroje nákazy, přerušení cest 
přenosu nebo zvýšení specifické i nespecifické imunity vnímavých jedinců.  
 
Přenos původce nákazy 
 

Jakýkoliv způsob, kterým je přenášeno infekční agens ze zdroje nákazy na vnímavého 
hostitele. 
 
Připravenost 

 
Připraveností se rozumí stav pohotovosti a schopnosti lidských a materiálních prostředků, 
dosažený v důsledku předem přijaté akce, umožňující jim zajistit účinnou a  rychlou odezvu 
na mimořádnou událost. 
 
Původce nákazy 
 
Jakýkoliv organismus, který je schopen vyvolat nákazu člověka nebo zvířete.  
 
Riziko 
 
Možnost, že s určitou pravděpodobností vznikne událost, kterou považujeme 
z bezpečnostního hlediska za nežádoucí. 
 
Stav nebezpečí 
 
Bezodkladné opatření, které se může vyhlásit, jsou-li ohroženy životy, zdraví, majetek, 
životní prostředí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu a není možné 
odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů, orgánů krajů a obcí, složek 
integrovaného záchranného systému nebo subjektů kritické infrastruktury. 
 
Stav ohrožení státu 
 
Stav ohrožení státu může na návrh vlády vyhlásit Parlament, je-li bezprostředně ohrožena 
svrchovanost státu nebo územní celistvost státu anebo jeho demokratické základy. 
 
Typová činnost složek integrovaného záchranného systému 
 
Doporučující metodická norma o postupu složek integrovaného záchranného systému při 
záchranných a likvidačních pracích s ohledem na druh a charakter mimořádné události, na 
kterou navazují závazné interní předpisy jednotlivých složek integrovaného záchranného 
systému. 
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Ústřední krizový štáb (ÚKŠ) 
 
Pracovní orgán Vlády České republiky k řešení krizových situací. Ústřední krizový štáb 
připravuje návrhy na řešení krizových situací. 
 
Ústřední správní úřad (ÚSÚ) 
 
Ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad. 
 
Válečný stav 
 
Stav vzniklý mezi znepřátelenými stranami vypuknutím ozbrojeného konfliktu, a to bez 
ohledu na to zda byla vypovězena válka. 
 
Věcná pomoc 
 
Poskytnutí věcných prostředků při provádění záchranných a likvidačních prací a při cvičení na 
výzvu velitele zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce. 
 
Věcné zdroje 
 
Věcné zdroje představují materiální podporu pro řešení mimořádných a krizových situací.  
 
Zdroj nákazy 
 
Člověk nebo zvíře přechovávající a většinou i vylučující infekční agens, které pak může být 
přímo i nepřímo přeneseno na vnímavého hostitele. 
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Bezpečnostní politika České republiky  
 
Bezpečnostní politika je podle Bezpečnostní strategie České republiky (2015, str. 6) založena 
na proaktivním přístupu, usiluje proto o včasnou detekci hrozeb, jejich kvalitní analýzu 
a přijímání aktivních opatření. Vychází z principu nedělitelnosti bezpečnosti. Bezpečnost 
České republiky nelze oddělovat od bezpečnosti v euroatlantické oblasti, respektive od 
globální bezpečnostní situace. Vzhledem k charakteru bezpečnostního prostředí obrana  
a ochrana občanů a území státu nekončí na hranicích České republiky. Bezpečnostní zájmy 
České republiky je často nezbytné chránit i daleko za hranicemi spojeneckých států.  
 
Bezpečnostní politika České republiky se řídí nejen specifickými zájmy, ale také solidaritou se 
spojenci v Severoatlantické alianci a Evropské unii. Základním dokumentem bezpečnostní 
politiky České republiky je Bezpečnostní strategie České republiky. Bezpečnostní strategie 
České republiky představuje přístupy, nástroje a opatření k zajištění bezpečnosti, obrany  
a ochrany občanů a státu. Vzhledem k povaze soudobých bezpečnostních výzev již nelze 
bezpečnostní politiku striktně členit podle dílčích bezpečnostních zájmů. Institucioná lní  
a věcné provázání a koordinace nástrojů jsou nezbytné pro efektivní zajištění bezpečnosti 
České republiky.  
 
Česká republika rozlišuje své bezpečnostní zájmy podle stupně důležitosti. V  Bezpečnostní 
strategii České republiky (2015) jsou zájmy rozděleny do tří kategorií: životní, strategické 
a další významné. Životním zájmem je zajištění suverenity, územní celistvosti a  politické 
nezávislosti České republiky, zachování všech náležitostí demokratického právního státu 
včetně záruky a ochrany základních lidských práv a svobod obyvatel. Ochrana životních 
zájmů státu a jeho občanů je základní povinností vlády i všech orgánů veřejné správy. Pro 
jejich zajištění a obranu je Česká republika připravena využít všech legitimních přístupů  
a použít všechny dostupné prostředky. Naplňování strategických zájmů napomáhá ochraně 
životních zájmů. Zároveň slouží k zajištění společenského rozvoje a prosperity České 
republiky. K jejich prosazování jsou voleny přístupy a prostředky přiměřené situaci.  
 
Strategické zájmy České republiky jsou zejména: 
 

 bezpečnost a stabilita, především v euroatlantickém prostoru, 
 prevence a zvládání místních a regionálních konfliktů a zmírňování jejich následků,  
 zachování globální stabilizační role a zvýšení efektivnosti Organizace spojených národů, 
 posilování soudržnosti a efektivnosti Severoatlantické aliance a Evropské unie  

a zachování funkční a věrohodné transatlantické vazby, 
 naplňování strategického partnerství mezi Severoatlantickou aliancí a Evropskou unií, 

včetně posilování jejich spolupráce při komplementárním rozvíjení obranných 
a bezpečnostních schopností, 

 rozvíjení role Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě v oblasti prevence 
ozbrojených konfliktů, demokratizace a posilování vzájemné důvěry a bezpečnosti, 

 funkční a transparentní režim kontroly konvenčního zbrojení v Evropě, 
 podpora a rozvoj regionální spolupráce, 

 podpora mezinárodní stability prostřednictvím spolupráce s partnerskými zeměmi,  



Ochrana & Bezpečnost – 2020, ročník IX., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656. 
Mgr, Mi lan Bartuněk, Nástroje krizového řízení v České republ ice a  jejich apl ikace v průběhu pandemie COVID-19 

(2020_D_01) 

 

 
 
 

Vydává: Ochrana a  bezpečnost o. s ., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@emai l .cz  

 
13 

 

 podpora demokracie, základních svobod a principů právního státu, 
 zajištění vnitřní bezpečnosti a ochrany obyvatelstva, 
 zajištění ekonomické bezpečnosti České republiky a posilování konkurenceschopnosti 

ekonomiky, 

 zajištění energetické, surovinové a potravinové bezpečnosti České republiky a adekvátní 
úrovně strategických rezerv, 

 zajištění kybernetické bezpečnosti a obrany České republiky, 

 prevence a potlačování bezpečnostních hrozeb ovlivňujících bezpečnost České republiky 
a jejích spojenců. 

 
Účelem prosazování dalších významných zájmů je přispět k zajištění životních a  strategických 
zájmů a zvyšovat odolnost společnosti vůči bezpečnostním hrozbám. Mezi další významné 
zájmy zejména patří: 
 

 snižování kriminality s důrazem na hospodářskou kriminalitu, organizovaný zločin, 
informační kriminalitu a boj s korupcí, 

 posilování zpravodajské ochrany a obrany České republiky, 
 vytváření podmínek pro tolerantní občanskou společnost, potlačování extremismu a  jeho 

příčin, 
 zvyšování efektivity a profesionality státních institucí a soudnictví, a v této souvislosti 

posilování spolupráce veřejné správy s občany a podnikajícími fyzickými a právnickými 
osobami, 

 rozvoj občanských sdružení a nevládních organizací působících v oblasti bezpečnosti,  

 posilování veřejné informovanosti a aktivního podílu občanů na zajištění bezpečnosti,  
 vědecko-technický rozvoj s důrazem na nové technologie s vysokou přidanou hodnotou 

inovace, 
 rozvíjení technických a technologických schopností při zpracování a přenosu utajovaných 

a citlivých informací s důrazem na jejich ochranu a dostupnost,  
 ochrana životního prostředí. 
 
Na základě analýzy bezpečnostního prostředí, ve kterém se Česká republika nachází, lze 
identifikovat specifické hrozby pro její bezpečnost. Česká republika jako zodpovědný člen 
mezinárodních organizací zahrnuje mezi relevantní bezpečnostní hrozby i takové, které 
nemají přímý dopad na její bezpečnost, ale ohrožují její spojence. V případě pohrom 
přírodního nebo antropogenního původu či jiných mimořádných událostí, které ohrožují 
životy, zdraví, majetek, životní prostředí, vnitřní bezpečnost či veřejný pořádek v České 
republice, Vláda České republiky využívá integrovaný záchranný systém a další relevantní 
složky. Institucionálním nástrojem bezpečnostní politiky státu je odpovídající bezpečnostní 
systém, jehož základní funkcí je integrovat, koordinovat a řídit jednotlivé složky a pružně 
reagovat na vzniklé hrozby. Vláda také zlepšuje podmínky pro jejich akceschopnost 
a efektivní spolupráci včetně posílení součinnosti s Armádou České republiky a podporuje 
vybavení základních složek integrovaného záchranného systému a sborů dobrovolných 
hasičů za účelem jejich většího zapojení do řešení mimořádných událostí. V případě výskytu 
a šíření infekčních onemocnění s pandemickým potenciálem vláda na národní úrovni přijímá 
adekvátní preventivní i represivní protiepidemická opatření a vytváří podmínky pro 
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poskytování zdravotní péče. Orgány ochrany veřejného zdraví zajišťují rychlou a validní 
výměnu informací o šíření onemocnění a o přijímaných protiopatřeních na mezinárodní 
úrovni. Analýzou hrozeb (2015) bylo na celostátní úrovni identifikováno celkem 72 typů 
nebezpečí, z toho 22 bylo označeno jako nebezpečí s nepřijatelným rizikem, kterým je nutné 
věnovat na jednotlivých stupních veřejné správy prioritní pozornost a  pro které lze 
odůvodněně očekávat vyhlášení krizového stavu. Jedná se jak o situace, s jejichž řešením má 
Česká republika reálné zkušenosti, tak o situace, které v našich podmínkách dosud nenastaly, 
ale je přesto nutné s ohledem na úroveň rizika přijímat opatření vedoucí k jejich eliminaci.  

V rámci systému krizového plánování jsou pro tyto případy zpracovávány typové plány. 
 
Systém krizového řízení 
 

Krizové řízení je souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu  
a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a  kontrolu činností 
prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace, na jejich řešení nebo na ochranu 
kritické infrastruktury. Krizové řízení je tedy nedílnou součástí řízení státu. Obsahem 
krizového řízení je zejména: 
 

 analýza rizik, 

 zajištění dostatečné připravenosti sil a prostředků, 
 posilování akceschopnosti a koordinace složek Integrovaného záchranného systému,  
 příprava hospodářských opatření pro krizové stavy, 
 věda, výzkum a vzdělávání v oblasti bezpečnosti, krizového řízení a ochrany obyvatelstva.  
 

Na krizové řízení lze pohlížet z hlediska užšího nebo širšího pojetí tohoto pojmu. V širším 
pojetí jde o realizaci opatření v oblasti prevence, kontroly, výcviku a  součinnosti orgánů 
krizového řízení, ale také informační podpora a rozvoj sil a prostředků krizového řízení. 
V užším významu se realizují pouze opatření v oblasti přípravy na řešení krizových situací, 
řešení vlastní krizové situace a likvidační práce. Systém součinnosti orgánů krizového řízení  
a uplatňování krizových opatření musí vycházet z akceptování principu přiměřenosti  
a územní odpovědnosti, platí zásada vstupu vyšší úrovně řízení po vyčerpání všech možností 
teritoria a kompetencí. 
 
Krizové řízení probíhá v pomyslných cyklech. Životní cyklus krizového řízení je schéma, které 
zahrnuje všechny fáze před a po vzniku krizové situace a pomáhá předcházet, respektive 
účinně odstranit následky proběhlých krizových situací. V životním cyklu krizového řízení se 
nachází čtyři fáze: 1. prevence, 2. příprava, 3. odezva, 4. obnova. Mezi fázemi přípravy  
a odezvy se nachází krizová situace. V jednotlivých fázích také záleží na typu krizové situace. 
Pro jednotlivé události je různý průběh akcí v jednotlivých fázích. 
 
 Fáze prevence teoreticky zabírá největší část v celém cyklu. Prevence probíhá v podstatě 

neustále. Bez této fáze by nebylo možné se účinně chránit proti jakémukoli typu 
nebezpečí. Dochází k vylepšování krizových plánů, informačních systémů, výcviku  
a odborné přípravě sil a shromažďování potřebných prostředků. 
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 Fáze přípravy nastává v případě, že je již jisté, že krizová událost nastane. V této fází 
např. dochází ke cvičení jednotlivých záchranných složek. Složky mohou provádět cvičení 
i společně. Dále se konkretizují krizové plány, které vznikly v 1. fázi. Nyní následuje 
samotný průběh krizové situace. Ta může trvat minuty, např. v případě bleskových 
událostí jako jsou bleskové povodně, tornáda, bouře, až po řádově dny, například 
vytrvalý déšť a následné záplavy nebo právě probíhající pandemie. Již v průběhu krizové 
události probíhá příprava na fázi 3. 

 Fáze odezvy znamená, že již dochází ke snížení vlivů vyvolaných katastrofou. Hlavním 
úkolem je zabezpečit životy, zdraví, majetek a životní prostředí. V této fázi pokračuje 
činnost záchranných služeb. 

 Fáze obnova se zahajuje, jak nejrychleji je to možné. Má za úkol co nejrychleji odstranit 
následky krizové události a umožnit lidem návrat k běžnému způsobu života, obnovit 
základní infrastrukturu aby došlo k obnově postiženého území do stavu, v jakém byl před 
vypuknutím krizového stavu. Čím déle trvá fáze obnovy, tím větší jsou sociální 
a ekonomické důsledky. 

 
Po skončení fáze obnovy, když se podařilo odstranit nepříznivé následky, musí následovat 
vyhodnocení proběhlé krizové situace, pečlivá analýza aplikovaných opatření a na základě 
výsledků poté dochází k úpravám a aktualizacím plánů a scénářů čímž se opět cyklus 
přesouvá do fáze 1. a je připraven preventivně působit na případnou další krizovou situaci.  
 
Právní normy pro řešení mimořádných událostí a krizových situací 
 
Pro vymezení systému na podmínky státu je obsah bezpečnosti uveden v ústavním zákoně 

č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. Právní řád České republiky rozlišuje 4 druhy 
krizových stavů. Jedná se o stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu a  válečný stav. 
Tyto stavy se mezi sebou liší tím, kým mohou být vyhlášeny, z jakých důvodů, na jakém 
území a na jak dlouhou dobu. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, 
v platném znění, upravuje v čl. 2, odst. 1 mimořádné stavy jako situace, kdy je bezprostředně 
ohrožena svrchovanost, územní celistvost, demokratické základy České republiky nebo ve 
značném rozsahu vnitřní pořádek a bezpečnost, životy a zdraví, majetkové hodnoty nebo 
životní prostředí anebo je-li třeba plnit mezinárodní závazky o společné obraně. Podle 
intenzity ohrožení, územního rozsahu a charakteru lze vyhlásit nouzový stav, stav ohrožení 
státu a válečný stav. Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů 
(krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, zavádí kromě nouzového stavu a stavu 
ohrožení státu i mírnější režim, a to stav nebezpečí. Stav nebezpečí vyhlašuje hejtman kraje, 
v Praze primátor hlavního města Prahy, a to v případě ohrožení životů, zdraví, majetku, 
životního prostředí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu, a není ohrožení 
možné odvrátit běžnou činností správních úřadů, orgánů krajů a obcí, složek integrovaného 
záchranného systému nebo subjektů kritické infrastruktury. O vyhlášení stavu nebezpečí 
hejtman neprodleně informuje vládu, Ministerstvo vnitra, sousední kraje, a pokud mohou 
být krizovou situací dotčeny, též další kraje. Stav nebezpeční se obdobně jako nouzový stav 
vyhlašuje s uvedením důvodů, na nezbytně nutnou dobu, pro celé území kraje nebo pro jeho 
část a musí obsahovat krizová opatření a jejich rozsah. Stav nebezpečí lze vyhlásit nejdéle na 
dobu 30 dnů, přičemž tato doba může být se souhlasem vlády prodloužena. V případě, že 
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vzniklé ohrožení nelze odvrátit v rámci stavu nebezpečí, požádá hejtman vládu o vyhlášení 
nouzového stavu. Nouzový stav a stav ohrožení státu mohou být vyhlášeny pro omezené 
nebo celé území státu, naproti tomu válečný stav se vyhlašuje pouze pro celé území státu. 
Nouzový stav je vyhlašován vládou, a to v případě živelných pohrom, ekologických nebo 
průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují 
životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost. Při nebezpečí  
z prodlení může nouzový stav vyhlásit pouze předseda vlády, jeho rozhodnutí však musí 
vláda do 24 hodin od vyhlášení schválit nebo zrušit. O vyhlášení nouzového stavu pak vláda 
neprodleně informuje Poslaneckou sněmovnu, která může vyhlášení nouzového stavu zrušit. 
Nouzový stav se vyhlašuje s  uvedením důvodů, na dobu určitou a pro určité území. Současně 
musí vláda vymezit, která práva stanovená v krizovém zákoně a v jakém rozsahu se omezují  
a jaké povinnosti a v jakém rozsahu se ukládají. Nouzový stav lze vyhlásit nejdéle na dobu 

30 dnů, přičemž tato doba může být prodloužena po předchozím souhlasu Poslanecké 
sněmovny. Stav ohrožení státu vyhlašuje na návrh vlády Parlament, a to v případě 
bezprostředního ohrožení svrchovanosti státu nebo územní celistvosti státu anebo jeho 
demokratických základů. K vyhlášení stavu ohrožení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny 
všech poslanců a nadpoloviční většiny všech senátorů. Stav ohrožení státu může být 
vyhlášen na území celého státu nebo jeho části. Ústavní zákon nestanovuje délku jeho 
vyhlášení, tudíž může být vyhlášen bez předem daného časového omezení. O vyhlášení 
válečného stavu rozhoduje Parlament, a to v případě napadení České republiky nebo  
v případě plnění mezinárodních smluvních závazků o společné obraně proti napadení.  
K vyhlášení válečného stavu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců  
a nadpoloviční většiny všech senátorů. Válečný stav je vyhlašován pro území celého státu, 
přičemž rovněž není omezena doba jeho trvání. Krizová situace v oblasti šíření nakažlivé 
nemoci může vzniknout v případě, kdy nárůst počtu zachycených případů, velikost ohniska 
nákazy nebo zvyšování jejich počtů, nakažlivost a závažnost onemocnění si vyžádá mimo 
nařízených protiepidemických opatření a mimořádných opatření podle zákona o ochraně 
veřejného zdraví i použití dalších mimořádných opatření, k jejichž uplatnění je třeba 
vyhlášení krizového stavu, a to podle rozsahu postiženého území. Použití dalších 
mimořádných opatření znamená, že účinnost protiepidemických opatření podle zákona 
o ochraně veřejného zdraví, musí být umocněna přijetím dalších opatření podle krizového 
zákona popř. zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy. 
 
Za nouzového stavu nebo za stavu ohrožení státu lze na nezbytně nutnou dobu a  v nezbytně 
nutném rozsahu omezit: 
 

 právo na nedotknutelnost osoby a nedotknutelnost obydlí při evakuaci osoby; 
 vlastnické a užívací právo právnických a fyzických osob k majetku pokud jde o nucené 

omezení práva vlastníka nebo uživatele z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo 
životního prostředí, které jsou ohroženy krizovou situací, přičemž je za toto omezení 
poskytnuta přiměřená náhrada (například zákaz vstupu do restaurací, kin, obchodů, škol, 
nebo zdravotnických zařízen); 

 svobodu pohybu a pobytu ve vymezeném prostoru území ohroženého nebo postiženého 
krizovou situací (například zákaz konání kulturních akcí, sportovních utkání nebo uzavření 
školských zařízení); 
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 právo pokojně se shromažďovat ve vymezeném prostoru území ohroženého nebo 
postiženého krizovou situací (například zákaz farmářských trhů, koncertů); 

 právo provozovat podnikatelskou činnost, která by ohrožovala prováděná krizová 
opatření nebo narušovala, popřípadě znemožňovala jejich provádění; 

 právo na stávku, pokud by tato stávka vedla k narušení, případně znemožnění 
záchranných a likvidačních prací (omezení se může týkat i demonstrací a jiných 
protestních akcí s předpokládanou vysokou účastí osob). 

 
Vláda je oprávněna v době trvání nouzového stavu za podmínek uvedených v §5 krizového 
zákona: 
 

 nařídit evakuaci osob a majetku z vymezeného území; 
 zakázat vstup, pobyt a pohyb osob na vymezených místech nebo území (například  

v případě karantény v dané lokalitě); 
 rozhodnout o ukládání pracovní povinnosti, pracovní výpomoci nebo povinnosti 

poskytnout věcné prostředky k řešení krizové situace (například v případě nedostatku 
desinfekčních prostředků je možné omezit množství těchto prostředků na osobu nebo  
v případě nedostatku zdravotnických pracovníků v jednom regionu je možné přesunout 
je do jiného). 

 
Nelegislativní nástroje řešeni mimořádných událostí a  krizových situací 
 
V systému bezpečnosti České republiky, krizového řízení a ochrany obyvatelstva existuje celá 
řada dokumentů nelegislativního charakteru, Jedná se zejména o různé strategie, koncepce, 
směrnice nebo metodiky ústředních správních úřadů. Kromě Bezpečnostní strategie, jako 
základního strategického materiálu bezpečnostní politiky České republiky, ve stručnosti 
zmíním jen několik materiálů stěžejních pro tuto studii. 
 
Audit národní bezpečnosti, který byl schválen usnesením vlády č. 1125 ze dne 14.  prosince 
206, řeší 10 okruhů hrozeb (terorismus, extremismus, organizovaný zločin, působení cizí 
moci, bezpečnostní aspekty migrace, přírodní hrozby, antropogenní hrozby, hrozby  
v kyberprostoru, energetická, surovinová a průmyslová bezpečnost, hybridní hrozby a jejich 
vliv na bezpečnost občanů). Každý okruh tvoří samostatnou kapitolu, která obsahuje vždy 
popis a evaluaci hrozby a rizik z ní vyplývajících pro Českou republiku, výčet odpovědných 
institucí v rámci bezpečnostního systému České republiky a základních nástrojů (legislativa, 
strategie, koncepce) pro eliminaci hrozeb a rizik, SWOT analýzu dané oblasti a konkrétní 
doporučení pro vládu k posílení odolnosti. 
 
Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 byla schválena 
usnesením vlády č. 805 ze dne 23. října 2013. Jde o základní koncepční dokument popisující 
oblast ochrany obyvatelstva a vymezující 5 základních priorit (občan; soukromé subjekty; 
ochrana kritické infrastruktury; věda, výzkum a inovace; definování nových úkolů a přístupů). 
Dále je v koncepci stanoveno celkem 24 úkolů a opatření k realizaci priorit včetně termínu  
a gesce za jejich plnění. 
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Analýza hrozeb pro Českou republiku byla schválena usnesením vlády č. 369 ze dne 
27. dubna 2016. V analýze bylo pro Českou republiku identifikováno 22 typů nebezpečí 
s nepřijatelnou úrovní rizika, pro které lze odůvodněně očekávat vyhlášení krizového stavu. 
Pro tyto případy je nutno přijímat opatření vedoucí k eliminaci jejich rizik a v rámci systému 
krizového plánování byly gesčními ministerstvy a jinými ústředními správními úřady 
zpracovány nové typové plány. 
 
Směrnice Ministerstva vnitra č. j. MV-117572-2/PO-OKR-2011 ze dne 24. listopadu 2011, 

kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje, 
krizového štábu obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce. Směrnice stanoví 
organizační uspořádání a působnost krizového štábu kraje, krizového štábu obce 
s rozšířenou působností a krizového štábu obce, pokud ho obec zřídila. Zároveň také 
vymezuje činnosti krizového štábu kraje, krizového štábu obce s  rozšířenou působností 
a krizového štábu obce při řešení mimořádných událostí nebo krizových situací.  
 
Orgány krizového řízení 
 
Zákon o krizovém řízení stanoví působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních 
samosprávných celků a práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na 
krizové situace, které nesouvisejí se zajišťováním obrany České republiky před vnějším 
napadením, a při jejich řešení a při ochraně kritické infrastruktury a  odpovědnost za porušení 
těchto povinností. Pravomoci a odpovědnost za zajištění připravenosti na řešení krizových 
situací je uložena orgánům krizového řízení. 
 

 Vláda České republiky; 
 ministerstva a jiné ústřední správní úřady; 
 orgány kraje a další orgány s působností na území kraje; 

 hejtman, krajský úřad; 
 Hasičský záchranný sbor kraje; 
 Policie České republiky; 

 orgány obce s rozšířenou působností; 
 starosta obce s rozšířenou působností; 
 obecní úřad obce s rozšířenou působností; 

 orgány obce; 
 starosta obce; 
 obecní úřad. 

 
Bezpečnostní rada státu 
 
Bezpečnostní rada státu je stálý pracovní orgán vlády České republiky pro koordinaci 
problematiky bezpečnosti České republiky a přípravu návrhů opatření k jejímu zajišťování. 
Zřízena je přímo ústavním zákonem o bezpečnosti. Zároveň má vláda podle § 4 odst. 1 písm. 
c) krizového zákona kompetenci zřídit Ústřední krizový štáb jako svůj pracovní orgán k řešení 
krizových situací. 
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Ústřední krizový štáb 
 
Ústřední krizový štáb (Štáb, ÚKŠ) je pracovním orgánem vlády pro řešení krizových situací. 
Štáb po vyhlášení nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu, jakož i při 
hrozbě vzniku krizové situace, nebo při jiných závažných situacích týkajících se 
bezpečnostních zájmů České republiky, připravuje návrhy řešení těchto situací. Úkolem 
štábu je připravovat návrhy na řešení krizových situací a předkládat je vládě České republiky. 
Štáb zabezpečuje operativní koordinaci, sledování a vyhodnocování stavu realizace opatření 
přijímaných vládou, ministerstvy a jinými správními úřady a orgány územních 
samosprávných celků k zamezení vzniku nebo k řešení vzniklé krizové situace, nebo jiné 
závažné situace, a poskytuje podporu činnosti orgánům krizového řízení územních správních 
úřadů a orgánům územních samosprávných celků. O aktivaci Štábu rozhoduje předseda 
vlády, v době jeho nepřítomnosti v České republice nebo z jiných závažných důvodů první 
místopředseda vlády nebo jiný předsedou vlády pověřený místopředseda. Návrh na aktivaci 
Štábu může podat člen vlády. Jeho složení a činnost upravuje statut, který schvaluje vláda. 
Jednací řád Štábu, jeho změny a doplnění schvaluje Bezpečnostní rada státu. Statut 
Ústředního krizového štábu byl v posledním znění vydán Usnesením vlády č. 954 ze dne 
21. září 2020. 
 
Bezpečnostní rad kraje a bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností  
 
Bezpečnostní rada kraje a bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností jsou poradními 
orgány zřizovatele pro přípravu na krizové situace. Předsedou bezpečnostní rady kraje je 
hejtman, který jmenuje členy bezpečnostní rady kraje. Předsedou bezpečnostní rady obce  
s rozšířenou působností je starosta obce s rozšířenou působností, který jmenuje členy 
bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností. Na  jednání bezpečnostní rady kraje 
a bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností se projednává a posuzuje stav 
zabezpečení a stav připravenosti na krizové situace, a to zejména se správními úřady se 
sídlem na území kraje nebo obce s rozšířenou působností. 
 
Krizový štáb kraje a krizový štáb obce s rozšířenou působností  
 
Krizový štáb kraje a krizový štáb obce s rozšířenou působností  jsou pracovním orgánem 
zřizovatele pro řešení krizových situací. Předsedou krizového štábu kraje je hejtman, který 
jmenuje členy krizového štábu kraje. Předsedou krizového štábu obce s  rozšířenou 
působností je starosta obce s  rozšířenou působností, který jmenuje členy krizového štábu 
obce s rozšířenou působností. 
 
Orgány ochrany veřejného zdraví 
 
Právní materii ochrany zdraví lidí před vznikem a šířením infekčních onemocnění obsahuje  
a opatření při epidemiích a nebezpečí jejich vzniku upravuje zákon číslo 258/2000 Sb.,  
o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Právní úprava jen v oblasti 
předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění je poměrně rozsáhlá. Systém 
zdravotnictví tvoří soustava zařízení ochrany veřejného zdraví (krajské hygienické stanice  
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v každém kraji a v Praze s územními pracovišti zpravidla v sídlech bývalých okresů a krajsky 
organizovaná síť zdravotnických ústavů) a zařízení léčebně preventivní péče. V zařízeních 
léčebně preventivní péče je poskytována veškerá ambulantní i ústavní péče, tedy  
i přednemocniční neodkladná péče a doprava nemocných. Zařízením léčebně preventivní 
péče proto jsou i střediska zdravotnické záchranné služby a ostatní organizace zdravotnické 
dopravy. Zařízení léčebně preventivní péče tvoří síť zdravotnických zařízení zřizovaných na 
základě kritérií závazně vydávaných Ministerstvem zdravotnictví prostřednictvím vyhlášek.  
 

Ministerstvo zdravotnictví České republiky je ústředním správním úřadem pro zdravotnictví. 
Jeho působnost je obecně upravena právními předpisy. Jeho úkolem v krizovém řízení je 
prostřednictvím tvorby a prosazování státní zdravotní politiky zajistit rámcové podmínky pro 
poskytování zdravotní péče při mimořádných událostech a za krizových stavů.  
Státní správu v ochraně a podpoře veřejného zdraví vykonávají: 
 

 ministerstvo zdravotnictví, 
 krajské hygienické stanice, 

 ministerstvo obrany a ministerstvo vnitra, 
 ministerstvo dopravy, 

 ministerstvo pro místní rozvoj, 
 ministerstvo životního prostředí, 
 krajské úřady. 
 
Pandemický plán České republiky 
 
Ministerstvo zdravotnictví České republiky, jako gestor typového plánu Epidemie, vydalo již v 
roce 2001 první plán pro případ nutnosti opět čelit chřipkové pandemii. Pandemický plán je 
základním dokumentem sloužícím k řešení pandemické situace v České republice. Průběžné 
aktualizace pandemického plánu České republiky jsou iniciována zkušenostmi získanými 
z pandemie 2009/2010 a současně zohledňují nové poznatky o šíření chřipkového viru 
i o vzniku nových pandemických variant, dále aktuální doporučení Světové zdravotnické 
organizace (World Health Organization, WHO) i implementaci Mezinárodních zdravotnických 
předpisů. Hrozba nových infekčních onemocnění (jako například syndrom akutního 
respiračního selhání, SARS) vyžaduje v mnoha bodech implementaci opatření shodných  
s opatřeními při pandemii chřipkového viru. Pandemický plán je proto uzpůsoben tak, aby 
byl v takovýchto situacích dle potřeby aplikovatelný. Pandemický plán České republiky 
reflektuje současná doporučení Světové zdravotnické organizace – „Pandemic Influenza 
preparedness and response – a Guidance Document, doporučení Evropské unie pro národní 
pandemické plánování. Do procesu plánování strategií zaměřených na zvládnutí potenciální 
chřipkové pandemie jsou zapojeny téměř všechny rezorty, včetně jejich nezbytných 
veřejných služeb. Protože důsledkům pandemie nemůže žádná země čelit sama, je cílem 
plánu i zdůraznění mezinárodní koordinace. 
 
Pandemický plán České republiky je dokumentem stanovujícím postupy a základní systém 
reakce České republiky na chřipkovou pandemii způsobenou novým typem chřipkového viru. 
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Hlavním cílem plánu v případě vzniku pandemie chřipky je zmírnit její očekávané zdravotní, 
sociální a ekonomické následky. Mezi hlavní cíle Pandemického plánu České republiky patří: 
 
 posílení národního systému rychlého varování pro včasné zachycení možného 

onemocnění způsobeného pandemickým kmenem; 
 rychlá identifikace nové varianty chřipkového viru u drůbeže, ptáků či jiných zvířat; 
 rychlé zachycení vzniku nového subtypu viru chřipky v populaci; 
 minimalizování rozšíření nového viru a předejití vzniku pandemie, pokud je to možné; 
 průběžné vyhodnocování epidemiologické situace, analýza výskytu, přijímání okamžitých 

protiepidemických opatření; 
 zabezpečení léčby nemocných a léčba komplikací; 
 zabezpečení pohřbívání mrtvých; 
 zabezpečení informovanosti zdravotnických pracovníků a veřejnosti; 
 kontrola dodržování doporučených opatření; 
 redukování dopadu pandemie chřipky na společnosti; 
 minimalizování ekonomických ztrát. 
 
Mezi klíčové principy Pandemického plánu České republiky patří v souladu s doporučením 
Světové zdravotnické organizace, Evropské komise (Evropského centra pro prevenci  
a kontrolu nemocí; European Centre for Disease Prevention; ECDC) “whole of society” 
postoj, který zdůrazňuje nejen centrální roli zdravotnického sektoru, ale také významné role 
všech sektorů společnosti: 
 

 Vláda České republiky koordinuje, rozhoduje o lidských, ekonomických a materiálních 
zdrojích pro optimální pandemickou připravenost a rozvoji kapacit, stanovuje opatření 
napříč sektory. 

 Zdravotnický sektor poskytuje zásadní epidemiologické, klinické a virologické informace  
a informace o riziku, závažnosti a postupu pandemie, které ovlivňují opatření k redukci 
šíření pandemického viru a související morbidity a mortality; informuje o efektivnosti 
intervencí používaných při pandemii. Ve spolupráci s  jinými sektory hraje vedoucí úlohu  
a poskytuje doporučení potřebných kroků, zvyšuje povědomí o riziku a potenciálních 
dopadech pandemie na zdraví populace. Činí opatření pro podporu zdravotní péče, 
nařizuje kroky k omezení šíření v komunitách a zdravotnických zařízeních, chrání  
a podporuje zdravotnické pracovníky při pandemii. 

 Sektor nezbytných veřejných služeb musí poskytovat esenciální činnosti a služby během 
pandemie, aby byl omezen dopad na zdraví populace a dopad sociální i  ekonomický. 
Pokud není společnost efektivně připravena, hrozí sociální a  ekonomické výpadky, 
ohrožení kontinuity nezbytných veřejných služeb, redukce výroby, distribuční obtíže  
a nedostatek základních výrobků. 

 Média mají důležitou úlohu v komunikaci nejen s laickou veřejností, ale i  s odborníky. 
Pravidelné podávání zpráv o pandemické problematice, rizicích pandemické chřipky,  
aktuální epidemiologické situaci, národních i mezinárodních opatřeních a dalších, je 
klíčové pro přístup laické i odborné veřejnosti ke vzniklé situaci a jejich následnému 
chování. Pro adekvátní informovanost veřejnosti a zabránění vzniku paniky je nutno 
používat informace pouze od věrohodných zdrojů. 

https://www.google.com/search?q=ecdc+covid&rlz=1C1CHBD_csCZ883CZ883&oq=ecdc&aqs=chrome.0.0j69i57j0j69i59j0l3j69i61.2575j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=ecdc+covid&rlz=1C1CHBD_csCZ883CZ883&oq=ecdc&aqs=chrome.0.0j69i57j0j69i59j0l3j69i61.2575j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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 Civilní organizace a sdružení, která mají blízký vztah ke komunitám, mohou často zvýšit 
povědomí o dané problematice, komunikovat potřebné informace, vyvrátit nepravdivé 
informace, poskytovat potřebné služby a spolupracovat v krizové situaci s vládou. 
Takovéto skupiny by měly identifikovat svoji sílu a potenciál a  ve spolupráci s lokálními 
autoritami a jinými organizacemi plánovat svoji roli v průběhu pandemie. Mohou 
například posílit organizace v jiných sektorech, jako například podporovat rodinné 
příslušníky pacientů v domácí péči. 

 Rodiny a jednotlivci mohou pomoci omezit šíření pandemického viru dodržováním 
nefarmakologických opatření – používat při kašlání a smrkání kapesník, mýt si ruce  
a dobrovolně se izolovat v případě příznaků respiračního onemocnění. 

 
Popis pandemických fází dle Světové zdravotnické organizace  

 
Pracovní skupina Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí v únoru 2006 ve 

Stockholmu vydala doporučení pro členské státy Unie přečíslovat a přizpůsobit pandemické 
plány globálnímu plánu Světové zdravotnické organizace, aby nedocházelo při vyhlašování 
jednotlivých fází pandemie k nedorozuměním. Umožní to rovněž předávání správných 
informací uvnitř země a mezi členskými státy a institucemi ustanovenými Evropskou unií  

a Světovou zdravotnickou organizací a přenášení nezkreslených informací prostřednictvím 
médií. Jednotlivé fáze pandemické pohotovosti vyhlašuje Světová zdravotnická organizace.  
 
 Fáze 1: Žádný zvířecí chřipkový virus nezpůsobil humánní infekci. 

 Fáze 2: Zvířecí chřipkový virus cirkulující u domácích či divoce žijících zvířat způsobil 
izolovanou humánní infekci a je tudíž považován za potenciální pandemickou hrozbu.  

 Fáze 3: Chřipkový virus způsobil sporadické případy nebo malé epidemie onemocnění  
u lidí, ale nevyústil v mezilidský přenos dostatečný pro zapříčinění epidemií na úrovni 
komunit. 

 Fáze 4: Mezilidský přenos chřipkového viru schopného způsobit epidemie na úrovni 
komunit. 

 Fáze 5: Virus způsobil epidemie na úrovni komunit ve dvou nebo více zemích jednoho 
regionu Světové zdravotnické organizace. 

 Fáze 6: Virus způsobil epidemie na úrovni komunit ve dvou nebo více zemích jednoho 
regionu Světové zdravotnické organizace a navíc v alespoň jedné zemi jiného regionu 
Světové zdravotnické organizace. 

 Post-peak fáze: Výskyt pandemické chřipky se ve většině zemí dostal za vrchol.  
 Možná nová vlna: Výskyt pandemické chřipky se ve většině zemí dostal znovu na vrchol.  
 Postpandemická fáze: Výskyt pandemické chřipky se ve většině zemí vrátil na  úroveň 

výskytu sezónní chřipky. 
 
Pandemická pohotovost je vyhlašována Světovou zdravotnickou organizací, vzhledem  
k tomu, že členské státy mohou zažívat různý stupeň ohrožení podle období a rozsahu 
postižení, člení pandemický plán jednotlivé fáze na variantu A (země není postižena)  
a variantu B (země je postižena). Obecně je reakce státu na pandemii rozdělena do 
jednotlivých fází, které jsou v souladu s  výše uvedenými fázemi Světové zdravotnické 
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organizace, přičemž každá z fází je dále rozdělena do 6 základních skupin, jež jsou pak  
v bodech dále rozpracovány: 
 
 plánování a koordinace; 

 monitoring situace a hodnocení; 

 omezení šíření nemoci; 
 zajištění kontinuity zdravotnického systému; 
 komunikace; 

 intersektorální spolupráce. 
 
Přechod mezi jednotlivými fázemi vyhlašuje Světová zdravotnická organizace na základě 
vyhodnocení situace založeném v neposlední řadě na informacích z jednotlivých členských 
států. Světová zdravotnická organizace hodnotí klíčové epidemiologické, virologické  
a klinické faktory a závažnost pandemie a poskytuje národním autoritám pomoc při 
rozhodování o optimální odpovědi na danou situaci, doporučení a případně technickou 
asistenci. Na poli Evropské unie vykonává podobnou roli Evropská komise; Evropské centrum 
pro prevenci a kontrolu nemocí;, což umožňuje sdílení informací a koordinaci v užším 
evropském měřítku, které je pro jednání jednotlivých členských států Evropské unie klíčové. 
Reakce státu začíná opatřeními, jež je nutno učinit před nástupem pandemie, následně 
určuje nezbytné kroky v průběhu hlavní vlny pandemie a neopomíjí ani následná opatření 
určená k rekonvalescenci celé společnosti a hospodářství. Primárním cílem těchto příprav je 
redukce ztrát na lidských životech v souvislosti s pandemií, dále minimalizace dopadů na 
zdraví celé populace a snížení možných finančních dopadů ve všech sektorech národního 
hospodářství a v neposlední řadě i obnova lidských a materiálních zdrojů. 
 
Bezpečnostní prostředí Evropské unie 
 
Mechanismus civilní ochrany Unie byl stanoven rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady 
č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie a tento dokument je stěžejním 
dokumentem Evropské unie v oblasti civilní ochrany. Tento legislativní nástroj umožňuje užší 
spolupráci zúčastněných států a lepší koordinaci a reakci na katastrofy uvnitř i mimo 
Evropskou unii. Jeho cílem je podporovat, koordinovat a doplňovat činnosti zúčastněných 
států v oblasti civilní ochrany a zlepšovat účinnost systémů v oblasti prevence, připravenosti 
a odezvy na přírodní a člověkem způsobené katastrofy. V současné době se mechanismus 
civilní ochrany Unie vztahuje na 27 členských států Evropské unie, Černou Horu, Island, 
Makedonii, Norsko, Srbsko, Turecko a Spojené království (po dobu přechodného období). 
Využití některých z jeho opatření je umožněno i ostatním kandidátským zemím  
a potenciálním kandidátům a zemím, které jsou součástí evropské politiky sousedství. 
Naposledy byl mechanismus civilní ochrany Unie revidován v roce 2019. Mechanismus civilní 
ochrany Unie má k dispozici řadu vlastních nástrojů, díky nimž lze poskytovat pomoc, pokud 
o ni postižený stát požádá. Patří sem zejména Středisko pro koordinaci odezvy na 
mimořádné události (Emergency Response Coordination Centre, ERCC) a Společný 
komunikační a informační systém pro mimořádné události (Common Emergency Communi-

cation and Information Systém, CECIS). Prostřednictvím těchto dvou nástrojů lze koordinovat 
a komunikovat poptávanou a nabízenou pomoc a zároveň řešit přepravu této pomoci. 
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Středisko pro koordinaci odezvy na mimořádné události je v plném provozu 24 hodin denně 
7 dní v týdnu. K jeho klíčovým úlohám patří: 
 

 působit jako platforma Evropské unie pro monitorování a koordinaci katastrof a jako 
komunikační centrum pro zúčastněné státy, postižené státy a terénní pracovníky; 

 vyvíjet a šířit informační produkty (denní informace o katastrofách po celém světě, 
satelitní mapy atd.); 

 podporovat koordinaci mezi operacemi civilní ochrany a operacemi humanitární pomoci.  
 

Společný komunikační a informační systém pro mimořádné události především propojuje 
příslušné orgány a kontaktní místa v členských státech a  Středisko pro koordinaci odezvy na 
mimořádné události. V případě České republiky je kontaktním místem Operační a informační 
středisko generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. Dále 

obsahuje databáze s informacemi o registraci a dostupnosti dobrovolně vyčleněných zdrojů 
zúčastněných států určených pro odezvu na katastrofy. Stejně tak umožňuje sdělování  
a šíření získaných zkušeností získaných při zásazích v oblasti civilní ochrany. V zájmu lepšího 
plánování operací a posílení dostupnosti klíčových zdrojů je prostřednictvím mechanismu 
civilní ochrany Unie zřízen tzv. Evropský soubor civilní ochrany (European Civil Protection 
Pool; ECPP). Evropský soubor civilní ochrany je složen z dobrovolně vyčleněných zdrojů 
zúčastněných států a zahrnuje moduly civilní ochrany, celou řadu specializovaných týmů, 
experty pro poradní mise, materiál nebo zásoby pro pomoc nutnou ke zmírnění okamžitých 
následků katastrof (generátory, vodní čerpadla, apod.). 
 

V současné době jsou moduly civilní ochrany považovány za hlavní operativní nástroj 
Evropského souboru civilní ochrany. Jsou tvořeny ze zdrojů jednoho nebo více zúčastněných 
států a jsou schopny provádět předem definované úkoly v oblasti odezvy v souladu se 

zavedenými mezinárodními pokyny, a tudíž mohou: 
 

 být nasazeny ve velmi krátkém časovém horizontu od předložení žádosti o poskytnutí 
pomoci prostřednictvím Střediska pro koordinaci odezvy na mimořádné události; 

 pracovat samostatně a nezávisle po stanovené období. 
 
Zároveň jsou tyto moduly schopny spolupracovat s jinými subjekty Unie nebo případně  
s mezinárodními organizacemi, zejména s Organizací spojených národů.  
 
Potřeba mechanismu reakce na krize na úrovni Evropské unie vyvstala na počátku 21. století 
v důsledku několika dramatických událostí (teroristické útoky z 11. září, bombové útoky  
v Madridu v roce 2004 a v Londýně v roce 2005, tsunami v Indickém oceánu v roce 2004). 
Rada v červnu roku 2006 přijala opatření pro koordinaci při mimořádných událostech  
a krizích. Tato opatření byla koncipována jako platforma pro výměnu informací a koordinaci 
činnosti mezi členskými státy v případě závažné krize. V návaznosti na tato opatření Rada  
v roce 2013 přijala opatření pro integrovanou politickou reakci na krize – Integrated Political 

Crisis Response (IPCR). Opatření integrované politické reakce na krize umožňuje na politické 
úrovni koordinaci a reakci na krize a katastrofy, ať mají původ v Unii, či mimo ni. V prosinci 
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2018 přijala Rada prováděcí rozhodnutí, kterým se opatření integrované politické reakce na 
krize kodifikují do právního aktu. Integrovaná politická reakce na krize je mechanismem Rady 
pro reakci na krize. Jedná se o nástroj, kterým předsednictví koordinuje politickou reakci na 
závažné meziodvětvové a komplexní krize, včetně teroristických činů. V případě krizí či 
katastrof, ať už přírodních nebo způsobených člověkem, může Evropská unie využít různé 
odvětvové mechanismy reakce na krize pro poskytnutí pomoci a k vyřešení situace. Opatření  
pro integrovanou politickou reakci na krize podporují rychlý a koordinovaný rozhodovací 
postup na politické úrovni Evropské unie v případě závažných a  složitých krizí, včetně 
teroristických činů. Tento zdokonalený mechanismus má několik předností včetně: 
 

 větší flexibility, 
 větší možnosti rozšíření, 
 návaznosti na stávající zdroje, struktury a kapacity. 
 

Prostřednictvím tohoto mechanismu koordinuje předsednictví Rady politickou reakci na krize 
tím, že do ní zapojí: 
 
 orgány Evropské unie; 

 postižené členské státy; 
 další klíčové aktéry. 
 
Dalším důležitým orgánem v oblasti řešení pandemie Covid-19 je Evropské středisko pro 
prevenci a kontrolu nemocí. Jedná se o agenturu Evropské unie zaměřenou na prevenci  
v oblasti zdravotnictví a na epidemiologickou kontrolu přenosných nemocí. Podle třetího 
článku zakládajícího nařízení je posláním Evropského centra pro prevenci  
a kontrolu nemocí identifikovat, hodnotit a sdělovat současné a  vznikající hrozby pro lidské 
zdraví, které představují infekční nemoci. Za účelem dosažení tohoto poslání Evropské 
centrum pro prevenci a kontrolu nemocí spolupracuje s vnitrostátními orgány na ochranu 
zdraví v celé Evropě na posílení a rozvoji celokontinentálních systémů sledování nemocí 
a včasného varování. Ve spolupráci s odborníky z celé Evropy sdružuje Evropské centrum pro 
prevenci a kontrolu nemocí informace o zdravotní situaci v Evropě za účelem vypracování 
autoritativních vědeckých článků a názorů na rizika, která představují současné a vznikající 
infekční nemoci. V oblasti své činnosti středisko vyhledává, shromažďuje, porovnává, 
hodnotí a šíří příslušné vědecké a technické údaje. Dále poskytuje vědecká stanoviska 
a vědeckou a technickou pomoc včetně školení. Koordinuje evropskou síť subjektů 
působících v oblasti veřejného zdraví. Od začátku pandemie tým epidemické zpravodajské 
služby Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí denně shromažďuje údaje o Covid-
19 na evropské a globální úrovni. Přehledový graf situace Covid-19, tzv. situační panel je 
každý den aktualizován. 
 
Všechny členské státy Evropské unie a Spojené království, které reagovaly na průzkum 
Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí, začaly hodnotit dostupné informace  
s cílem stanovit prozatímní doporučení pro prioritní skupiny očkovaných. Ke dni 30. listopadu 

2020 již devět zemí zveřejnilo prozatímní doporučení pro prioritní skupiny (Rakousko, Belgie, 
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Česká republika, Francie, Lucembursko, Nizozemsko, Španělsko, Švédsko a Spojené 
království). 
 
Česká republika se na základě Bezpečnostní strategie (2015, str. 19) aktivně zapojuje do 
mechanismu civilní ochrany Evropské unie a rozvíjí efektivní spolupráci se Střediskem pro 
koordinaci odezvy na mimořádné události Evropské unie a s Euroatlantickým koordinačním 
střediskem pro řešení mimořádných událostí Severoatlantické aliance. V rámci mezinárodní 

spolupráce České republiky dle okolností poskytuje humanitární pomoc a vysílá záchranářské 
týmy do zahraničí s cílem zamezit ztrátám na životech a újmě na zdraví a obnovit základní 
životní podmínky. 
 
Pandemie jako bezpečnostní hrozba 

 
Mor a epidemie pustošily lidstvo po celou dobu jeho existence a často měnily dějiny. Svět za 
posledních 100 let zažil řadu pandemií, nejhorší byly spojené se šířením různých kmenů 
chřipky. Od 80. let 20. století je velkým nebezpečím pandemie nemoci AIDS způsobené virem 
HIV. 
 
Přehled největších pandemií chřipkových a podobných virů od začátku 20. století: 
 
 Ruská chřipka (1889 až 1892, asi kmen H2N2). Začala v květnu 1889 v Buchaře v dnešním 

Uzbekistánu, přešla do evropské části Ruska a  přes Sibiř do střední a západní Evropy.  
V roce 1890 postihla Jižní Afriku, Ameriku a zbytek světa. V roce 1891 se vrátila do jižní  
a západní Evropy, od podzimu 1891 do jara roku 1892 prošla celou Evropou. Dohasínala  
v letech 1893 až 1894. Počet obětí byl kolem jednoho milionu. 

 Španělská chřipka (1918 až 1920, kmen H1N1). Chřipka obešla v několika vlnách svět. 
Místem vzniku byla Francie, kde se za války promísily americké a evropské chřipkové 
kmeny. Podle některých expertů mohlo k mutaci viru přispět i použití bojového 
dusíkatého plynu yperitu. Z Francie přeskočila chřipková vlna do Španělska. Zde si 
vyžádala mnoho obětí – proto byla chřipka označena jako španělská. Ve světě umírali 
hlavně starší lidé a děti, vysílení dlouhou válkou. Počet obětí se jen odhaduje, čísla se 
pohybují mezi 20 až 40 miliony mrtvých. 

 Asijská chřipka (1957 až 1958, kmen H2N2). Nemoc se objevila ve střední Číně, proběhla 
Hongkongem a s přispěním letecké dopravy se rychle rozšířila do celého světa. Nejvyšší 
nemocnost byla ve věkových skupinách mladých dospělých lidí, kteří rychle ztráceli 
imunitu vůči viru. Nemoc oběhla svět ve dvou vlnách, první postihovala děti, druhá 
zejména starší lidi. Celkový počet obětí se odhaduje na jeden až dva miliony.  

 Hongkongská chřipka (1968 až 1969, kmen H3N2). Poprvé byla identifikována 
v Hongkongu, během následujících let se rozšířila do světa, kde postihla nejčastěji starší 
lidi. Počet obětí se odhaduje na 700 000 až jeden milion. 

 Prasečí chřipka (2009 až 2010, kmen H1N1). Virus, který se poprvé objevil v Mexiku, 
vznikl smíšením virů prasečí, lidské a ptačí chřipky. Šíří se vzduchem, nejčastěji 
kýchnutím. Pandemie byla vyhlášena v červnu 2009, celosvětově jí podlehlo na 18 500 
lidí. V České republice se touto chřipkou nakazilo celkem 2 477 osob a do března 2010  na 
ni 102 lidí zemřelo. Pandemie skončila v srpnu 2010. 
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 SARS (2002). SARS je zkratka pro syndrom akutního respiračního selhání (Severe Acute 
Respiratory Syndrome), tedy virové onemocnění dýchacích cest způsobené koronavirem 
SARS-CoV. Poprvé byla nákaza nahlášena 16. listopadu 2002 v čínské provincii Kuang-
tung. Během několika dalších měsíců se virus rozšířil do více než 30 zemí, nakazilo se přes 
8 000 lidí a zemřelo jich 774 lidí. V polovině roku 2003 se podařilo pomocí efektivních 
protiepidemických opatření zastavit šíření infekce, ale ještě začátkem roku 2004 byly 
nové případy hlášeny z Čínské lidové republiky a několik případů infekce v laboratořích. 
V České republice nebyly potvrzeny případy nakažení SARS. 

 MERS (2012). Tato zkratka označovala blízkovýchodní dýchací syndrom (Middle East 
Respiratory Syndrome Coronavirus), poprvé se u člověka prokázala v listopadu 2012. 
Virus byl přenesen od netopýrů a velbloudů, pak už se šířil běžnou kapénkovou infekcí. 
Do května 2013 na něj zemřelo 59 lidí, pak nemoc ustoupila. Za další rok se ale virus 
objevil znovu, tentokrát v Íránu a Saudské Arábii. Do května 2015 se nakazilo asi 1 250 
lidí a zemřelo přes 450. Celkem se pak za celou dobu epidemie nakazilo 2 494 lidí ve  
27 zemích, 858 jich zemřelo. MERS měl vysokou smrtnost, ale nižší potenciál šíření mezi 
lidmi. 

 Ebola (2013 – 2016). Virus ebola byl poprvé objeven v roce 1976 a dostal jméno podle 
řeky Ebola v Demokratické republice Kongo. Jde o jednu z nejnebezpečnějších nemocí 
vůbec. K přenosu na člověka dochází obvykle z infikovaných mrtvých zvířat. Za možný 
přirozený rezervoár viru jsou považováni netopýři, kteří přenášejí marburgský virus, nebo 
hlodavci. Smrtnost u tří kmenů eboly, které napadají člověka, se pohybuje mezi 70 až 100 
procenty. Mezi lety 2013 až 2016, kdy došlo k její největší epidemii v historii, si ebola 
vyžádala přes 28 tisíc životů nejen v Africe, ale i v USA. Na konci roku 2013 propukla  
v západní Africe, zcela zastavena byla sice až v roce 2016, ale když v menší míře zejména 
v Kongu propukla o dva roky později, měli pro pacienty nachystané léčivo. 

 AIDS (1980 – dosud). AIDS neboli syndrom získaného selhání imunity je způsoben virem 
HIV (lidské imunitní nedostatečnosti; human immunodeficiency virus). Od svého objevení 
v roce 1980 syndrom zabil kolem 35milionů lidí. Šíří se krví a při pohlavním styku, nakazit 
se lze také v nemocnici při transfuzi; obzvláště nebezpečné je ovšem používání 
nesterilních jehel narkomany. Vědci předpokládají, že se virus pravděpodobně vyvinul  
z viru šimpanze, který se ve dvacátých letech 20. století přenesl na lidi v západní Africe. 
Žádný účinný lék proti AIDS lidstvo zatím nemá. Některé léky ovšem mohou nástup 
nemoci výrazně zpomalovat. V současné době žije v subsaharské Africe asi 64 %  
z odhadovaných 40 milionů žijících s virem HIV. 

 Malárie. Podle statistik Světové zdravotnické organizace se v roce 2018 nakazilo malárií 
228 milionů lidí, z toho 405 000 jich zemřelo. Nemoc přenáší komáři rodu Anopheles,  
a to hlavně v tropech a zemích subsaharské Afriky. Na konci 19. století  se malárie 
vyskytovala ještě na Slovensku a jižní Moravě, dnes už z Evropy zcela vymizela. Ke konci 
20. století výskyt malárie stoupal, v posledních letech se ale daří počet obětí i nakažených 
snižovat. Přesto je stále řada afrických zemí, kde ji má více než třetina obyvatel, např. 
Mali, Mosambik, Niger nebo Rwanda. K léčbě malárie se ve vážných případech používá 
chinin, často se ji ale nepodaří zcela vyléčit a může se vracet i po letech.  

 Tuberkulóza. Přestože závažnou plicní chorobou trpěli už staří Egypťané před 5 000 lety  
a vědci ve 20. století slavili významné úspěchy v její léčbě, tuberkulóza je stále rozšířena. 
Ročně se bakterií Mycobacterium tuberculosis nakazí několik milionů lidí, zhruba jeden 
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milion z nich zemře. Jako při většině ostatních epidemií jsou především ohroženy chudé 
země. Navíc se nyní TBC spojuje s  AIDS, neboť když má člověk oslabenou imunitu, je  
k tuberkulóze náchylnější. V roce 2018 měla tuberkulóza na svědomí 1,5 milionu obětí po 
celém světě, HIV pozitivních bylo 251 000 z nich. 

 
V případě sezónní epidemie běžné chřipky onemocní 5 až 10 % obyvatelstva. Pandemie 
chřipky, ke kterým došlo v průběhu 20. století, však postihly mnohem větší počet obyvatel 
než epidemie sezónní chřipky, onemocnělo 30–50 % obyvatel. Šíření pandemického viru 

charakterizuje: 
 

 rychlý postup infekce, což poskytuje velmi málo času pro implementaci nutných opatření 
ad hoc, 

 zahlcení a přetížení zdravotnických zařízení dané nárůstem poptávky po lékařském 
ošetření, nedostatek odborného zdravotnického personálu, 

 opožděná a limitovaná dostupnost pandemické chřipkové vakcíny, limitovaná dostupnost 
antivirotik a antibiotik stejně jako léčebných přípravků nutných pro terapii jiných chorob,  

 potenciálně závažný nedostatek personálu a výrobků, což je výsledkem přerušení klíčové 
infrastruktury a služeb a kontinuity všech obchodních i vládních sektorů,  

 negativní dopad na sociální a ekonomické aktivity komunit, který může přetrvávat ještě 
dlouho po ukončení období pandemie, 

 národní připravenost je pod drobnohledem veřejnosti, vládních agentur a médií, 

 globální stav nouze limituje potenciál mezinárodní pomoci. 
 
V historii samostatné České republiky došlo před 25 lety k dosud největší chřipkové epidemii. 
Na podzim a v zimě v roce 1995 se virem H3N2 nakazila značná část populace, tis íce pacientů 
měly vážné komplikace a v důsledku nákazy zemřely tisíce lidí. I tehdy se kvůli epidemii 
plošně zavíraly školy. Koncem listopadu 1995 zaznamenali epidemiologové první výskyt 
chřipkových onemocnění na jižní Moravě. Odtamtud se chřipka postupně začala šířit na 
území celé republiky. Na začátku prosince byly epidemií nejvíce zasaženy jižní Čechy, kde 
počet nemocných dosáhl až na 5 300 lidí na 100 tisíc obyvatel. Kolem 11. prosince 1995 už 
chřipka splňovala charakter epidemie v celostátním měřítku. V Praze začaly některé 
nemocnice zakazovat návštěvy pacientů. S epidemií se potýkala i divadla, řada z nich musela 
kvůli nákaze herců a dalších zaměstnanců rušit představení. Problémy měli i ředitelé škol, 
kvůli chybějícím učitelům totiž museli v mnoha případech spojovat dohromady několik tříd. 
Situace v celém Česku se nadále horšila. Zvýšené počty nemocných hlásilo v prosinci roku 
1995 také Portugalsko, některé spolkové země Německa a části Spojeného království.  
 
Pandemie nemoci Covid-19, kterou se zabývá tato studie, je způsobena koronavirem SARS-
CoV-2. Sojková (2020) ve svém odborném článku popisuje koronaviry a tvrdí, že infikují 
většinu druhů vyšších živočichů a do současnosti bylo popsáno mnoho druhů. Primárně 
napadají dýchací, ale i trávicí trakt. Ve srovnání s chřipkou, o které jsou vedeny historické 
záznamy již ve starověku, tak první informace o koronavirech jsou až z roku 1937, kdy byl 
objeven původce akutního onemocnění kuřat a nazván virem ptačí infekční bronchitidy.  
V roce 1946 byl objeven virus přenosné gastroenteritidy prasat a v roce 1949 virus myší 
hepatitidy. V souvislosti s akutním onemocněním horních cest dýchacích člověka byly tyto 
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viry poprvé izolovány a klasifikovány v roce 1968 jako obalené RNA viry a nazvány jako 
Coronaviry. Název byl vytvořen podle vzhledu virové částice virionu zobrazené 
v elektronovém mikroskopu, který připomíná sluneční korónu (z latinského názvu corona). 
Koronaviry každoročně způsobují v zimních měsících asi jednu třetinu tzv. nemocí  
z nachlazení především u dospělých osob. 
 
Velký zlom ve výskytu onemocnění v souvislosti s koronaviry nastal v roce 2002 a  následně  
v roce 2012, kdy došlo k porušení mezidruhové bariéry. Znamená to, že dva koronaviry, které 
původně byly spojovány pouze s onemocněním zvířat, byly přeneseny na člověka. Vědci 
prokázali jako rezervoár těchto virů netopýry rodu Rhinolopus vrápenci. Nukleotidové 
sekvence netopýřího SARS CoV a MERS CoV mají v 78 až 92 % shodu s lidským CoV. 
V průběhu let 2002 až 2003 onemocnělo závažným respiračním syndromem (Severe Acute 

Respiratory Syndrome) původce SARS CoV-1 8 422 osob a zemřelo 916 osob. Uváděná 
letalita (smrtnost) je 9,6 %. Mezihostitelem viru byla infikovaná cibetková šelma ovíječ 
skvrnitý, také fretky a mývalovití psíci, kteří byli prodáváni na trhu se živými zvířaty  
a čerstvým masem v čínské provincii Guangdong. Interhumánním přenosem se infekce 
rozšířila do 29 zemí světa a byla prohlášena Světovou zdravotnickou organizací za pandemii.  
 
V roce 2012 byl v Saudské Arábii objeven MERS CoV, Betacoronavirus Merbecovirus, který 
vyvolává onemocnění Middle East Respiratory Syndrom (MERS), jehož název byl odvozen od 
místa výskytu na Arabském poloostrově. Mezihostitelem a  zdrojem infekce v tomto případě 
byli dromedáři. Smrtnost u tohoto onemocnění byla podstatně vyšší, až 36 %, potvrzených 
případů bylo 2 494 a 858 úmrtí. Klinický průběh onemocnění je podobný jako u SARS, těžký 
zápal plic, ale MERS ještě postihuje gastrointestinální trakt a často dochází k selhání ledvin. 
Onemocnění se šířilo pomaleji, přenos infekce byl rovněž interhumánní přes infikované 
kapénky, kontaminované předměty, a navíc také orofekální. Rovněž v tomto případě byla 
Světovou zdravotnickou organizací vyhlášena celosvětová pandemie. 
 
Data z výzkumu Kay a Dvorak (2020) ukazují, že k propuknutí virových nákaz dochází stále 
častěji a ve větší míře než v minulosti. V roce 2010 byl počet nákaz způsobených viry 
zvířecího původu šestinásobný v porovnání s rokem 1980. Okolo 70 % patogenů, které byly 
objeveny v posledních padesáti letech, pochází od zvířat. Patří mezi ně i ty nejsmrtelnější, 
jako Ebola, SARS, MERS nebo právě současný koronavirus SARS-CoV-2. Podle Carrolla (2020) 
se viry zvířecího původu ve stále větší míře stávají součástí lidského prostředí s tím, jak 
dochází ke zvětšování lidské populace, která se rozšiřuje i do oblastí předtím obývaných 
divokou zvěří. Kontakty mezi zvířaty a lidmi se stávají četnějšími a tím se i zvyšuje riziko, že 
přes prostředníka či přímo se na člověka přenese virový patogen. Carroll (2020) ve své studii 
uvádí, že se každý rok objevují dvě až čtyři nemoci původem od zvířat. Již v roce 2018 
Světová zdravotnická organizace svolala do Ženevy konferenci s předními virology  
a epidemiology, jejímž cílem bylo přijít se strategiemi, jak se vypořádat s takzvanou nemocí 
X, tedy patogenem neznámého původu, na nějž nebude známa léčba. Daszak (2020) 
odhaduje, že existuje více než milion virů, které mají potenciál stát se nakažlivými pro lidi. 
Pokouší se je mapovat, zatím se jim ale povedlo identifikovat jich jen velmi nízké procento. 
Badatelé se potýkají s řadou překážek, jako je nezájem odpovědných institucí, omezené 
granty či politické rozbroje. Mezi neznámé patřil donedávna také SARS-CoV-2, který 
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způsobuje onemocnění Covid-19. Příčinou pandemie jsou stejné globální změny životního 
prostředí, které vedou ke ztrátě biologické rozmanitosti a změně klimatu. Mezi ně patří 
změny ve využívání půdy, expanze a intenzifikace zemědělství a  obchod s divokou zvěří. Tyto 
změny přivádějí divokou zvěř, hospodářská zvířata a lidi do užšího kontaktu, což umožňuje 
zvířecím mikrobům adaptovat se na lidi a způsobit infekce, které vedou k propuknutí 
epidemií a později k rozsáhlým pandemiím. Kubal a Gibiš (2020, str. 18) uvádějí, že počet virů 
na Zemi se odhaduje na deset milionů kvadrilionů neboli deset na třicátou prvou. Většina virů 
je pro člověka zcela neškodná. V tomto kontextu ale také tvrdí, že nová, dosud neznámá 

virová onemocnění nejsou zas tak vzácná. Objevují se podobně často jako například velká 
zemětřesení – jednou za několik let. Z tohoto pohledu je bezesporu nutno na pandemii 
pohlížet jako na bezpečnostní hrozbu s  četností výskytu podobnou právě uvedeným 
zemětřesením nebo např. pěti až desetiletou povodní. 
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PRAKTICKÁ ČÁST  
 
Průběh událostí pandemie Covid-19 
 
Na konci roku 2019 byla v Čínské lidové republice popsána série zápalů plic (pneumonií) 
nejasného původu. První případy byly oficiálně hlášeny 31. prosince 2019 z města Wu-chanu 
(Wuhan), hlavního města provincie Chu-pej (Hubei). Došlo k výskytu pneumonií,  
u nichž nebyl znám přesný původce onemocnění ani způsob přenosu. Onemocnění se 
vyskytlo u lidí, kteří pracovali nebo navštívili trh, kde jsou prodávány živé ryby, mořské 
plody, kuřata, netopýři, svišti, ptáci aj. živočišné produkty, a kde dochází i k jejich zpracování 
a konzumaci. Počáteční ohnisko ve Wu-chanu se rychle rozšířilo a ovlivnilo další části země. 
Covid-19 je nemoc způsobená novým typ koronaviru, jež byl původně označovaný jako 
nCoV. Dne 11. února 2020 došlo k přejmenování koronaviru na SARS-CoV-2. Následně se 
onemocnění Covid-19 postupně rozšířilo do všech světadílů. 
 
Světová zdravotnická organizace dne 30. ledna 2020 vyhlásila globální stav zdravotní nouze 
a 11. března 2020 prohlásila šíření koronaviru za pandemii (hromadný výskyt infekčního 
onemocnění velkého rozsahu zasahující více kontinentů). O dva dny později Světová 
zdravotnická organizace vyhlásila za hlavní epicentrum nákazy Evropu. 
 
Čínská lidová republika, Itálie a Írán požádali cestou Mechanismu civilní ochrany Unie 
(Emergency Response Coordination Centre) osobní ochranné prostředky. Do Čínské lidové 
republiky poslali pomoc Francie, Německo, Itálie, Litva, Estonsko, Rakousko, Česká republika, 
Maďarsko a Slovinsko. Itálii, žádající pouze roušky FFP 2 a 3, nebylo z důvodu vývoje Covid-
19 v jiných členských státech již zasláno nic a stejně tak i do Íránu. Generální ředitelství pro 
humanitární pomoc a civilní ochranu Evropské komise doporučilo prioritně vyhovět žádosti 
Itálie, ale zároveň upozornilo, že požadavky třetích zemí by také měly být řešeny z důvodu 
dalšího šíření nákazy. 
 
Také byl vydán požadavek Spojených států amerických repatriaci občanů členských států 
Evropské unie z výletní lodi Grand Princess. Dne 28. ledna 2020 chorvatské předsednictví 
rozhodlo, že v reakci na šíření onemocnění Covid-19 aktivuje mechanismus opatření 
Evropské unie pro Integrovanou politickou reakci na krize v režimu sdílení informací. 
Integrovaná politická reakce na krize představuje rámec Evropské unie pro koordinaci  
v případě meziodvětvových krizí na nejvyšší politické úrovni. S ohledem na měnící se situaci  
a na různá odvětví postižená touto krizí (zdravotnictví, konzulární služby, civilní ochrana, 
hospodářství) došlo dne 2. března 2020 k plné aktivaci systému pro integrovanou politickou 
reakci na krize pro řešení k šíření nákazy SARS-CoV-2. V té době již byl režim plné aktivace 
Integrované politické reakce na krize  uplatněn také v koordinovaném přístupu k migrační 
krizi. 
 
Integrovaná politická reakci na krize poskytuje informace o řešení situace na evropské úrovni 
a v ostatních státech. Dne 1. července 2020 převzalo předsednictví Německo, které se 
rozhodlo ponechat mechanismus integrovaných opatření pro politickou reakci na krize plně 
aktivovaný. Režim plné aktivace umožňuje vypracovat konkrétní koordinovaná opatření 
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Evropské unie v oblasti reakce na krize, a to během jednání u kulatého stolu vedených 
předsednictvími za účasti Komise, Evropské služby pro vnější činnost, kanceláře předsedy 
Evropské rady, postižených členských států, příslušných agentur Evropské unie a odborníků. 
V zájmu snazší výměny informací a koordinace reakce na krizi v souvislosti s šířením 
onemocnění Covid-19 pořádalo chorvatské předsednictví v průběhu krize pravidelná jednání. 
 
Činnost krizových orgánů České republiky  
 

Nástup krizové situace byl z počátku řešen prostřednictvím Bezpečnostní rady státu. Dne  
27. ledna 2020 se Bezpečnostní rada státu sešla na mimořádné schůzi, kdy jediným bodem 
jednání byla „Aktuální situace šíření koronaviru a připravenosti České republiky na tuto 
situaci“. Dne 2. března 2020 se Bezpečnostní rada státu sešla na řádné schůzi. Prvním bodem 
jednání byl materiál Ministerstva zdravotnictví České republiky „Zpráva o připravenosti 
České republiky na epidemii Covid-19 na území České republiky“. Ministr vnitra navrhl řešit 
situaci systémově podle příslušných zákonů. Centrálním orgánem pro řízení opatření je 
Ústřední krizový štáb. Navrhoval uvažovat o možnosti vyhlásit nouzový stav. Krizová situace 
se následně začala řešit na úrovni vlády. Na území státu byly první tři případy onemocnění 
potvrzeny 1. března 2020. První opatření proti epidemii stát přijal 3. března 2020. Dne  
9. března 2020 vláda schválila první opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky  
k řešení krizové situace a uložila Ministerstvu zdravotnictví České republiky a Ministerstvu 
vnitra České republiky realizovat nákupy osobních ochranných prostředků. Následně se vláda 
začala scházet každodenně a řešení krizové situace bylo uloženo předsedovi vlády.  
 
Dne 22. března 2020 úřady oznámily první úmrtí pacienta s nemocí Covid-19 v České 
republice. První vlna pandemie vyvrcholila v Česku kolem 12. dubna, kdy bylo evidováno  
4 750 osob nakažených nemocí Covid-19, z toho bylo 436 hospitalizováno, včetně zhruba 
stovky pacientů, kteří byli ve vážném stavu. V době od 12. března do 29. června bylo přijato 
cca 314 usnesení Vlády České republiky přímo souvisejících s  pandemií Covid-19. Z toho cca 
47 usnesení Vlády České republiky obsahovalo přibližně 95 jednotlivých mimořádných 
opatření a cca 68 usnesení Vlády České republiky zavedlo krizová opatření. V tomto kontextu 
se jednalo o poměrně velké množství dokumentů upravující práva a povinnosti jak fyzických, 
tak právnických osob. Poté začal počet uzdravených převažovat nad počtem nově 
nakažených a klesal také počet hospitalizovaných. Počet lidí v Česku s pozitivním testem na 
Covid-19 se v průběhu května a června 2020 ustálil na 2 000 až 2 500 osobách.  
 
Činnost Ústředního krizového štábu  
 
Ústřední krizový štáb byl aktivován rozhodnutím předsedy vlády ze dne 16.  března 2020  
z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS-CoV-2 na území 
České republiky. První jednání Ústředního krizového štábu proběhlo téhož dne. Došlo tedy 
k poměrně pozdní aktivaci a svolání Ústředního krizového štábu. Toto bylo totiž ministrem 
vnitra navrhováno již na jednání vlády 2. března 2020, přesto se první jednání Ústředního 
krizového štábu konalo až po vyhlášení nouzového stavu na území České republiky o 14 dní 
později.  
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Před aktivací Ústředního krizového štábu byl Statut Ústředního krizov ého štábu narychlo 
změněn, aby mu mohl předsedat náměstek ministra zdravotnictví České republiky. Změna 
proběhla bez odborné diskuse a bez alespoň krátkého připomínkového řízení. Ministerstvo 
vnitra České republiky, jako garant oblasti krizového řízení, nemělo vůbec možnost se ke 
změně Statutu na pracovní úrovni vyjádřit. Před změnou Statutu bylo jasně stanoveno, kdy 
Ústřednímu krizovému štábu předsedá ministr vnitra a kdy ministr obrany. Oba resorty mají 
k předsednictví Ústředního krizového štábu vytvořené předpoklady – situační centra 
v nepřetržitém provozu, zasedací a záložní zasedací prostory, proškolený personál 
a logistické zázemí silového rezortu. Přestože v případě šíření koronaviru logicky hraje 
významnou roli ministerstvo zdravotnictví, není pro předsednictví Ústředního krizového 
štábu vybaveno potřebným administrativním a logistickým zázemím. Změna Statutu 
Ústředního krizového štábu a související změna předsednictví vedla k pomalejší reakci České 
republiky na krizovou situaci a zcela zbytečnému zdržení zejména v oblastech nákupu  
a distribuce osobních ochranných a zdravotnických prostředků. Do činnosti Ústředního 
krizového štábu nebyla efektivně zapojena ani Ústřední epidemiologická komise, ani 
Odborná pracovní skupina pro koordinaci zabezpečení věcnými zdroji při Ústředním 
krizovém štábu. Ústřední krizový štáb pod vedením náměstka ministra zdravotnictví České 
republiky se dále ještě sešel ještě třikrát (20., 24. a 26. března 2020). Vláda České republiky 
na svém jednání dne 30. března 2020 rozhodla o změně systému řízení krizových opatření, 
když zřídila Centrální řídící tým Covid-19 a do jeho čela postavila dosavadního předsedu 
Ústředního krizového štábu. Od 30. března 2020 byl v čele Ústředního krizového štábu 
ministr vnitra. Se změnou předsednictví Ústředního krizového štábu souviselo také 
ustanovení Stálé pracovní skupiny Ústředního krizového štábu a rozšíření počtu odborných 
pracovních skupin Ústředního krizového štábu, čímž došlo k lepší distribuci úkolů a zapojení 
většího počtu odborníků do činnosti Ústředního krizového štábu. 

 
Byla také posílena komunikace Ústředního krizového štábu s kraji, jak formou 
videokonferencí, tak při řešení podnětů z krajské úrovně. Stálá pracovní skupina Ústředního 
krizového štábu se scházela každodenně a průběžně hlídala a řídila plnění aktuálních úkolů. 
Byli v ní zastoupeni předsedající pracovních skupin, které byly při Ústředním krizovém štábu 
zřízeny. Hlavní náplní činnosti Ústředního krizového štábu byla koordinace nákupů  
a distribuce ochranných prostředků a zajištění součinnosti bezpečnostních, záchranných  
a armádních složek ve výpomoci jiným subjektům (krajům, nemocnicím, sociálním službám 
atd.). Odborné pracovní skupiny zřízené v rámci Ústředního krizového štábu v průběhu 
řešení jarního krizového stavu. 
 

 Skupina nákupy vznikla jako jedna skupina sloučením skupin Ministerstva zdravotnictví 
České republiky a Ministerstva vnitra České republiky. Dalšími členy byli zástupci 
Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, Ministerstva financí České republiky, 
Armády České republiky a Správy státních hmotných rezerv. Skupina poptávala materiál 
od zahraničních a domácích subjektů a ve spolupráci se Skupinou distribuce zajišťovala 
jeho předání do centrálních skladů. 

 Skupina distribuce vznikla spojením skupin Ministerstva zdravotnictví České republiky  
a Hasičského záchranného sboru České republiky. Dalšími členy byli zástupci Asociace 
krajů a Správa státních hmotných rezerv. Skupina shromažďovala jednotlivé požadavky 
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a vyhodnocovala je. Shromažďovala ucelený přehled poptávky po osobní ochranné 
prostředky (OOP) za celou republiku. Dále se skupina zabývala samotnou distribucí 
z centrálních skladů. 

 Mediální skupina pod vedením Ministerstva vnitra České republiky řešila otázky mediální 
komunikace, linek pomoci, aplikací od soukromých a společností a věnovala se také 
problematice dezinformací. 

 Odborná zdravotní skupina vycházela ze základu ústřední epidemiologické komise  
a státního zdravotního ústavu. Skupina se po odborné stránce zabývala zkoumáním šíření 
viru ve společnosti a potenciálními slabými místy zdravotního systému. Jejím dalším 
úkolem bylo zajištění chytré karantény. 

 Skupina dopady, ve složení zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, 
Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, Ministerstva zemědělství České 
republiky, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Ministerstva 
kultury České republiky, Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, Ministerstva 

životního prostředí České republiky, České národní banky, Národní sportovní agentury 
a dalších ad-hoc zvaných zástupců, se zabývala předcházením hospodářských a sociálních 
dopadů. Připravovala návrhy na zlepšení ekonomické situace občanů i firem. Skupina 
řešila otázky školství, tělovýchovy, kultury a zmírňování dopadů na  společnost. 

 Skupina hranice koordinovala dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České 
republiky, problematiku pendlerství a spolupracovala s  okolními státy na řešení 
příhraničního styku. 

 Ekonomický poradní tým. 
 
Tyto skupiny zasedaly každodenně a svou činností odborně pokrývaly široké spektrum 
problematik, které byly dosud řešeny s nedostatečným důrazem. Každá odborná pracovní 
skupina (OPS) podávala štábu denní výstupy. Každá OPS měla svého vedoucího, který 
zodpovídal za činnost skupiny a koordinaci s ostatními skupinami a za její výstupy. 
 
Problematiky řešené ze strany Ministerstva vnitra České republiky na Ústřední krizový štáb  
byly například následující: 
 
 problematika repatriace cizinců, 
 koordinace mediálních výstupů jednotlivých resortů a mediální výstupy Ústředního 

krizového štábu, 
 návrhy k omezení pendlerství, 
 řešení duplicit požadavků na osobní ochranné prostředky, návrhy pro zlepšení distribuce 

a rozdělení kompetencí mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem 

zdravotnictví České republiky, 
 požadavek na vytvoření klasifikace ochranných prostředků a následná medializace této 

klasifikace, 
 návrhy na ochranná opatření směrem k osobám bez přístřeší, které onemocní  

Covid-19, ale onemocnění má u nich lehký průběh a nevyžaduje hospital izaci. 
 
Komunikace s kraji a obcemi ze strany Ústředního krizového štábu, zejména v  přenosu 
písemných informací, probíhala prostřednictvím krajských operačních středisek Hasičského 
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záchranného sboru, která dostávala informace cestou operačního a informačního střediska 
(OPIS) generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. Díky zapojení 
zástupce asociace krajů do činnosti Ústředního krizového štábu byla zajištěna komunikace se 
zástupcem krajů na nejvyšší úrovni. Touto cestou byly sekretariátu Ústředního krizového 
štábu doručovány také podněty a požadavky krajů. Tyto podněty byly dále distribuovány 
příslušných odborným pracovním skupinám Ústředního krizového štábu. Těchto podnětů 
bylo celkově přes 170 a na velkou část z nich nedošla z pracovních skupin Ústředního 
krizového štábu žádná zpětná vazba, což bylo kraji negativně hodnoceno. Zároveň byla část 
podnětů formulována velmi obecně, či se jednalo o nerealistické požadavky.  
 
Činnost Ministerstva vnitra České republiky  
 

Mimo zajišťování činnosti Ústředního krizového štábu, respektive plnění úkolů sekretariátu  
a operačního centra Ústředního krizového štábu, zajišťovalo Ministerstvo vnitra České 
republiky také další činnosti V období jarního nouzového stavu po své linii a s využitím 
zkušeností z organizování humanitární pomoci centrálně nakupovalo a centrálně 
distribuovalo osobní ochranné prostředky prostřednictvím krajů. Ministerstvo vnitra České 
republiky pravidelně každý týden vyplňovalo dotazník a zasílalo na Úřad Vlády České 
republiky, který je gesčním místem v České republice k mechanismu integrované politické 
reakci na krize.  
 
Ministr vnitra svolal 12. března 2020 ke vnitroresortní koordinaci Krizový štáb ministra vnitra 
(KŠMV). KŠMV slouží k vnitřní koordinaci činnosti složek celého resortu Ministerstva vnitra, 
včetně Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru České republiky. Současně 
jsou na něm řešeny i nákupy osobních ochranných prostředků, respektive té jejich části, za 
které Ministerstvo vnitra České republiky odpovídá, dále jejich rozdělování a distribuce. 
KŠMV zasedal od tohoto data pravidelně a koordinoval řešení krizové situace v resortu 
a sloužil ke každodenní kontrole a rozdělení úkolů pro podřízení součásti resortu. KŠMV za 
účelem zlepšení spolupráce ozbrojených sborů zval na svá jednání zástupce Generální 
inspekce bezpečnostních sborů a Celní správy. Do doby ustanovení Ústředního krizového 
štábu koordinoval KŠMV také spolupráci mezi dalšími resorty na řešení krizové situace. 
Některých jednání se účastnili zástupci Ministerstva obrany České republiky, Generálního 
štábu Armády České republiky, Ministerstva zahraničních věcí České republiky, Ministerstva 
zdravotnictví České republiky a Správy státních hmotných rezerv. S řadou z nich absolvovalo 
Ministerstvo vnitra České republiky bilaterální jednání k řešení úkolů ustanovených na 
jednání KŠMV. K dalším aktivitám KŠMV lze zmínit například: 
 
 byla řešena problematika komunikace s kraji, využívání systému krajského operačního  

a informačního střediska, 
 bylo řešeno zapojení Policie České republiky při ochraně veřejného pořádku při zavádění 

opatření k omezení pohybu obyvatel, 
 byly projednávány možnosti Policie České republiky při kontrole dodržování karantény,  
 byly projednávány možnosti omezení provozu ministerstva a doporučení do celé veřejné 

správy k omezení provozu ústředních a územních úřadů, 
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 KŠMV reagoval také na výstupy z jednání Ústředního krizového štábu a vlády, 
implementoval v resortu Ministerstva vnitra České republiky jeho rozhodnutí  
a spolupracoval na distribuci osobních ochranných prostředků do území. Ministerstvo 
vnitra České republiky k těmto úkolům využívalo především kapacity Hasičského 
záchranného sboru České republiky, doplněné o některé prostředky Policie České 
republiky a také Armády České republiky. 

 
Odbor bezpečnostní politiky se kromě zajišťování sekretariátu KŠMV a sekretariátu 
Ústředního krizového štábu věnoval plnění dalších úkolů, například: 
 

 zajišťoval informační servis pro obce, zpracovával stanoviska k dopadům mimořádných 
opatření, informace o možnostech poskytování informací, pokyny pro matriční úřady, 
odložení hlasování v doplňovacích volbách do senátu; 

 spolupracoval na tvorbě návrhů usnesení vlády; 
 připravoval usnesení vlády k povolání vojáků k plnění činnosti Policie České republiky při 

ochraně hranic. 
 
Úkoly v oblasti ochrany veřejného zdraví v bezpečnostních sborech, s výjimkou Vězeňské 
služby České republiky, v Ministerstvu vnitra České republiky a příspěvkových organizacích 
zřízených v jeho působnosti vykonává podle zákona o ochraně veřejného zdraví Ministerstvo 
vnitra – Odbor zdravotnického zabezpečení Ministerstva vnitra České republiky (OZZ MV; 
OZZ MV ČR). Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra vydalo jako klíčový dokument pro 
všechny lékaře, nelékařské zdravotnické pracovníky pokyn, který byl průběžně novelizován 
podle nejnovějších informací Světové zdravotnické organizace, Evropského centra pro 
prevenci a kontrolu nemocí a opatření ze strany Ministerstva zdravotnictví České republiky  
a doporučení odboru zdravotnického zabezpečení Ministerstva vnitra České republiky. 
Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra České republiky (ZZMV; ZZMVČR) zpracovalo plán 
aktivace sil a prostředků ZZMV a ihned jej uvedlo v platnost. Na jeho základě byl aktivován 
Krizový štáb ZZMV, který projednával všechna opatření, navrhoval a předkládal postupy 
koordinace a sjednocoval algoritmy. Problematice se věnoval i lékařský poradní sbor 
ředitele. Bezpečnostní opatření OZZ Ministerstva vnitra České republiky: 
 

 cestou OZZ Ministerstva vnitra České republiky byla  zajištěna plošná informovanost 
Policie České republiky a GŘ Hasičského záchranného sboru České republiky,  

 ochraně před onemocněním, aby v důsledku vysoké nemocnosti nedošlo k narušení 
bezpečnost a veřejného pořádku, 

 prováděl konzultace s pracovníky zajišťujícími nákupy ochranných pracovních pomůcek, 
 OZZ byl v kontaktu s hlavní hygieničkou České republiky. 
 
Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České republiky na každodenní bázi 
koordinoval na jednání KŠMV opatření prováděná na hranicích a vůči cizincům a občanům 
České republiky překračujícím hranice. Plní a na KŠMV konzultuje řadu úkolů, například:  
 
 metodicky vedl Policii České republiky ohledně opatření na hranicích,  
 připravoval výjimky k překračování hranic pro stanovené kategorie osob,  
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 sledoval situaci na otevřených hraničních přechodech a navrhuje vhodná opatření,  
 ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky řešil situaci cizinců 

zaměstnaných ve velkých podnicích v České republice (například Škoda Auto), 
 řešil situaci v zařízeních pro cizince v zařízeních pro zajištění cizinců,  
 provozoval informační linku pro dotazy související s cestováním za nouzového stavu, a to 

v šesti jazycích, 
 poskytoval veškeré informace k aktuálním opatřením souvisejícím s hranicemi a  cizinci na 

webu Ministerstva vnitra České republiky. 
 
Přehled nejdůležitějších opatření vlády, na jejichž přípravě se podílelo Ministerstvo vnitra 
České republiky: 
 
Dne 15. března 2020. 
 

 Povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy k plnění úkolů Policie České 
republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2. 

 Dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky. Schválení opatření 
a uvolnění finančních prostředků ve výši 16 936 000 Kč z veřejné pokladní správy do 
rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky na provedení dočasného znovuzavedení 
ochrany hranic. Ministerstvo vnitra přijalo opatření na státních hranicích. Česko tak 
poprvé od listopadu 1989 zavřelo hranice, zakázalo lidem vycestovat a zavedlo značná 
omezení volného pohybu. 

 
Dne 23 března 2020. 
 

 Zabezpečení nákupu a distribuce ochranných prostředků k řešení a  prevenci epidemie. 
Nákupy ve veřejném zájmu. Ministerstvo zdravotnictví České republiky realizovalo 
distribuci ochranných prostředků fakultním nemocnicím, hygienickým stanicím, 
a podobně. Ministerstvo vnitra České republiky realizovalo distribuci ochranných 
prostředků ostatním státním i nestátním subjektům, zejména krajům, občanům.  

 Zajištění financování centrálního nákupu ochranných prostředků Ministerstvo vnitra 
České republiky. Schválení centrálního nákupu ochranných prostředků z kapitoly 
Ministerstvo vnitra České republiky, došlo uvolnění finančních prostředků do rozpočtu 
Ministerstvo vnitra České republiky ve výši 1,2 miliardy Kč. 

 
Dne 30 března 2020. 
 

 Zákaz vstupu, vycestování cizinců s výjimkami. Povinná nařízená karanténa pro všechny 
co vstoupí na území České republiky, kromě výjimek. Omezení přímého kontaktu 
v zahraničí, omezení volného pohybu.  

 Karanténa pro osoby bez přístřeší a osoby vykázané. Řešení situace některých osob, 
kterým byla nařízena karanténní opatření. Zajištění systému péče o osoby bez přístřeší 
a vykázané z důvodu domácího násilí s nákazou Covid-19 nebo nařízenou karanténou, 
které nebyly hospitalizovány. 
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Dne 1 dubna 2020. 
 

 Pravomoc Policie České republiky a obecní policie ve věci ukládání pokut. Schválení 
návrhu zákona o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení 
krizových opatření a mimořádných opatření v souvislosti s Covid-19. 

 Přijetí krizového opatření, kterým se nařizuje přednostní zásobování Ministerstva vnitra 
České republiky vybranými subjekty – tuzemskými výrobci ochranných prostředků. 

 Prodloužení dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic. 
 
Činnost Hasičského záchranného sboru České republiky  
 
Ministr vnitra zadával úkoly přímo generálnímu řediteli Hasičského záchranného sboru České 
republiky na jednání KŠMV a později Ústředního krizového štábu. Mezi uložené úkoly patří 
například: 
 
 Hasičský záchranný sbor České republiky plnil hlavní úkoly v distribuci osobních 

ochranných prostředků do území České republiky. 
 Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky bylo odpovědné za 

sběr požadavků na osobní ochranné prostředky od ústředních orgánů státní správy  
a územních samospráv. 

 prostřednictvím Ústředního krizového štábu Hasičský záchranný sbor České republiky  
a Ministerstva vnitra České republiky koordinovalo distribuci osobních ochranných 
prostředků s dalšími resorty. 

 
Ministerstva vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 
rozšířilo cestou hasičských záchranných sborů krajů mezi všechny příslušníky informace 
týkající se nakažlivosti a prevence před nákazou nemocí Covid-19, které byly vydány 
ředitelem zdravotnického zabezpečení Ministerstva vnitra České republiky. Ministerstva 
vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky již v letech 2018 
– 2019 zpracovalo soubory typových činností STČ 16A (mimořádná událost s podezřením na 
výskyt vysoce nakažlivé nemoci ve zdravotnickém zařízení a ostatních prostorech) a STČ 16B 
(mimořádná událost s podezřením na výskyt vysoce nakažlivé nemoci na palubě letadla s 
přistáním Praha Ruzyně). Tyto činnosti byly zpracovány v těsné součinnosti se všemi 
dotčenými orgány a následně schváleny výborem pro civilní nouzové plánování. Jejich plné 
využití se předpokládá v případě rozhodnutí orgánu veřejného zdraví České republiky, že se 
jedná o vysoce nakažlivé onemocnění. Hasičský záchranný sbor České republiky tedy 
postupoval v případě výskytu koronaviru na území České republiky přiměřeně dle 
zpracovaných souborů typových činností. Činnosti dle výše uvedených typových činností jsou 
pravidelně procvičovány formou námětových cvičení dle jednotlivých krajů. Ze strany 
Hasičského záchranného sboru České republiky proběhl  monitoring a ověření počtu 
osobních ochranných prostředků (masky, filtry, roušky atd.) jak u Hasičského záchranného 
sboru České republiky, tak u Správy státních hmotných rezerv. Operační a informační 
středisko Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (OPIS GŘ 
Hasičského záchranného sboru České republiky) v průběhu pandemie komunikovalo 
s Střediskem pro koordinaci odezvy na mimořádné události v pravidelných videokonferencí  
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o aktuálním stavu koronaviru a sledovalo Společný komunikační a informační systém pro 
mimořádné události (Common Emergency Communication and Information Systém, CECIS). 
 
Činnost Policie České republiky 
 
Jednání KŠMV se účastnil policejním prezident, který tak dostával úkoly od ministra vnitra 
přímo na jednání. Mezi uložené úkoly patřilo například: 
 

 provádění opatření na hranicích a vypracování návrhu a zajištění technické podoby 
uzavření hraničních přechodů, 

 provádění kontroly na otevřených hraničních přechodech dle usnesení vlády,  
 zajištění pořádku a vhodného informování občanů během provádění opatření 

v nákupních centrech, 
 asistence při přebírání doručených osobních ochranných prostředků a testerů z Čínské 

lidové republiky a při jejich následné distribuci. 
 
Dne 12. března 2020 byl aktivován krizový štáb policejního prezidenta, který byl 
z preventivních důvodů rozdělen do dvou skupin. Každodenně byly organizovány 
videokonference všech členů krizového štábu s  řediteli krajských ředitelství a útvarů 
s celostátní působností. V rámci jednání byly tlumočeny úkoly vzeš lé z jednání Ústředního 
krizového štábu a KŠMV. Příslušníci Policie České republiky byli informováni o způsobu 
přenosu, příznacích, způsobu ochrany a ohrožených skupinách obyvatel prostřednictvím 
systému operačního řízení sil a prostředků policie. Příslušníci Policie České republiky byli 
připraveni, jako základní složka integrovaného záchranného systému, reagovat na podnět 
orgánu ochrany veřejného zdraví České republiky podle katalog typových činností při 
společném zásahu integrovaného záchranného systému. Ve sborech proběhl monitoring  
a ověření počtu ochranných prostředků, včetně vyhodnocení potřeb. Policie České republiky 
zejména v oblasti přípravy opatření pro dohled nad dodržováním veřejného pořádku  
a bezpečnosti obyvatelstva vycházela z Pandemického plánu České republiky 
a pandemického plánu Ministerstva vnitra České republiky. 
 
Činnost dalších orgánů 
 
Vláda České republiky 
 
Vláda České republiky v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti 
České republiky vyhlásila pro celé území státu NOUZOVÝ STAV na dobu 30 dnů od 
14,00 hodin dne 12. března 2020 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu 
nemoci Covid-19 způsobenou koronavirem SARS-CoV-2.  
 
Na základě souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 7. dubna 
2020 Vláda České republiky prodloužila Usnesením č. 396/2020 ze dne 9. dubna 2020 
nouzový stav do 30. dubna 2020 a poté na základě souhlasu Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky ze dne 28. dubna 2020 Vláda České republiky Usnesením  
č. 485/2020 ze dne 30. dubna 2020 opětovně prodloužila nouzový stav do 17. května 2020. 
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Stručný časový sled nejdůležitějších událostí: 
 

 10. března – Bezpečnostní rada státu zrušila od 11. března na neurčitou dobu výuku na 
základních, středních, vyšších odborných i vysokých školách. Začal platit zákaz pro akce 
nad 100 osob. 

 12. března – Vláda vyhlásila od 14:00 na 30 dnů nouzový stav na celém území České 
republiky. 

 13. března – Vláda s platností od půlnoci na 16. března zakázala cizincům vstup do České 
republiky a Čechům cestování do zahraničí. Češi po návratu z 15 rizikových zemí museli 
do karantény. Byly zakázány akce s účastí nad 30 osob, začal platit i zákaz vstupu na 
sportoviště a zákaz vstupu do provozoven stravovacích služeb mezi 20:00 a 06:00.  

 14. března – Vláda od 06:00 zpřísnila opatření, uzavřela obchody s výjimkou prodejen 
potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a několika dalších. Uzavřeny byly 
i restaurace, mohly nabízet jen prodej z okénka nebo rozvoz. 

 15. března – Vláda rozhodla o aktivaci Ústředního krizového štábu. V jeho čele stanul 
náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Krátce před půlnocí vláda zakázala 
s účinností od půlnoci na 16. března volný pohyb lidí po celé České republice.  

 18. března – Kabinet schválil zákaz vycházení bez pokrývky nosu a úst, který začal platit 
od půlnoci na 19. března. Vláda též vymezila dvě hodiny pro nákupy pro lidi starší 65 let.  

 23. března – Vláda prodloužila omezení volného pohybu do 1. dubna, změnilo se ale 
zakotvení zákazu, nově byl vydán jako opatření ministerstva zdravotnictví na základě 
zákona na ochranu veřejného zdraví. Podobně postupovala vláda i o tři dny později 
u prodloužení omezení maloobchodního prodeje. 

 30. března – Vláda opět prodloužila omezení volného pohybu i omezení prodeje, a to do 
11. dubna. Kabinet také schválil změnu v čele Ústředního krizového štábu, jeho vedení 
po Romanu Prymulovi převzal ministr vnitra Jan Hamáček. 

 7. dubna – Poslanecká sněmovna vládě umožnila prodloužit nouzový stav do 30. dubna. 
Kabinet původně žádal poslance o prodloužení nouzového stavu až do pondělí  
11. května. 

 9. dubna – Vláda prodloužila nouzový stav. Schválila, že živnostníci a další osoby 
samostatně výdělečně činné (OSVČ) budou moci od státu dostat 25 000 korun.  

 14. dubna – Vláda představila plán pro otevírání obchodů a provozoven. Rozdělila ho do 
pěti etap od pondělí 20. dubna do pondělí 8. června, později byl upraven. 

 23. dubna – Vláda uspíšila harmonogram otevírání obchodů a dalších provozoven. Od  
24. dubna také zrušila zákaz volného pohybu, skončily i zákazy pro cestování z a do ciziny. 

 28. dubna – Sněmovna souhlasila s návrhem Komunistická strana Čech a Moravy na 
prodloužení nouzového stavu do 17. května. Vláda chtěla o týden delší dobu. 

 30. dubna – Vláda prodloužila nouzový stav do 17. května 2020. 

 7. května – Vláda schválila zákon o mimořádných opatřeních, který rozšiřuje a zpřesňuje 
pravomoci ministerstva zdravotnictví při epidemii. Měl by platit jen do konce roku 
a vyřešit platnost opatření i po konci nouzového stavu. 

 10. května – Předseda vlády Andrej Babiš a vicepremiér Jan Hamáček se shodli, že vláda 
už nebude žádat o prodloužení nouzového stavu. 
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Ministerstvo zdravotnictví České republiky  
 
Dne 27. února 2020 se konalo jednání Ústřední epidemiologické komise, kterého se 
zúčastnili kromě stálých členů také přizvaní hosté, mezi nimiž byli zástupci praktických 
lékařů, zástupce kanceláře Světové zdravotnické organizace, zástupce sekretariátu 
Bezpečnostní rady státu a zástupce Hygienické stanice hlavního města Prahy. V  souvislosti 
s tehdejší epidemiologickou situací v České republiky byly na zasedání přijaty následující 
závěry: 
 
 rozsah dosud přijatých opatření je adekvátní situaci v dané době; 
 nastavení systému sběru informací je efektivní a odpovídá stávajícím požadavkům; 
 opatření přijímaná na základě zákona o ochraně veřejného zdraví jsou dostatečná 

a systém je dostatečně pružný, aby dokázal včas zareagovat na zhoršující se 
epidemiologickou situaci; 

 Česká republika disponuje dostatečným počtem standardních infekčních lůžek, stejně tak 
má dostatek infekčních lůžek v rámci jednotek intenzivní péče (JIP); 

 všechny kraje a většina ústředních správních úřadů zahájili práce na rozpracování 
typového plánu Epidemie – hromadné nákazy osob, 

 většina krajů nemá nastaven systém na včasné zajištění nedostatku os obních ochranných 
prostředků u poskytovatelů zdravotnických služeb, 

 všechny kraje hlásí nedostupnost osobních ochranných prostředků a dezinfekčních 
prostředků a zároveň poukazují na skokové nárůsty cen toho materiálu. 

 
Ministr zdravotnictví uložil Státnímu zdravotnického úřadu dojednat nákup diagnostik 
případně rozšíření kapacit stávajících, aby bylo zabezpečeno laboratorní vyšetření velkého 
počtu vzorků. Předsedu Správy státních hmotných rezerv požádal o co nejrychlejší vypsání 
výběrového řízení na nákup strategických zásob osobních ochranných prostředků pro 
potřeby zdravotnických pracovníků v první linii. 
 
Situace v České republice byla zpočátku řešena na základě patřičných ustanovení zákona 
číslo 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a Ministerstvo zdravotnictví a Krajské 
hygienické stanice v této souvislosti přijali řadu Mimořádných a Omezujících opatření. 
Ministerstvo zdravotnictví České republiky v období nouzového stavu po své ose centrálně 
nakupovalo a centrálně distribuovalo osobní ochranné prostředky prostřednictvím krajů. 
 
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch koncem února požádal Správu státních hmotných rezerv,  
aby nakoupila desetitisíce kusů roušek za desítky milionů korun. Ministerstvo zároveň od  
4. března 2020 zakázalo vývoz respirátorů třídy FFP3 mimo Českou republiku a jejich prodej 
všem mimo zdravotnická a sociální zařízení. 
 
Resort 5. března rozhodl, že na základě doporučení lékaře a hygienika budou testy na 
koronavirus pro všechny, nejen pro lidi po návratu z rizikových oblastí. V některých krajích 
začaly domácí odběry vzorků od pacientů s podezřením na nákazu. Ministr Vojtěch od  
6. března zakázal vývoz dezinfekčních přípravků na ruce. 
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Stát od 10. března 2020 zakázal s určitými výjimkami návštěvy v lůžkových odděleních 
nemocnic či v domovech seniorů. Poté rozhodl o nákupu většího objemu testů na 
koronavirus, které mají odhalit infekci do 29 minut. 
 
V reakci na složitou psychosociální situaci zřídilo ministerstvo zdravotnictví v březnu 2020 
pod informační linkou 1212 také linku první psychické pomoci, která do června 2020 vyřídila 
2 123 hovorů, kdy přibližně čtvrtinu tvořily velmi náročné intervenční hovory u lidí  
s psychickými obtížemi. Provoz linky byl zajištěn zdravotnickými interventy a psychology 
Systému psychosociální intervenční služby (SPIS), kteří jsou v rámci akreditovaného vzdělání 
vycvičení pro komunikaci s lidmi zasaženými psychicky nadlimitní situací.  
 
Krajské hygienické stanice 

 
Dne 2. března 2020 zasedala Bezpečnostní rada státu, včetně ředitelů Krajských hygienických 
stanic. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky nařízené na základě 
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví na Letišti Václava Havla Praha: 
Dne 27. ledna 2020 byla uložena povinnost posádkám letů přistávajících na Letišti Václava 
Havla Praha poskytnout cestujícím informace v rozsahu letáku Státního zdravotního ústavu 
– „Co dělat když….“ – cílem je včasné odhalení, prevence další nákazy. 
 
Dne 31. ledna 2020 byla uložena stejná povinnost (viz výše) posádkám letů přistávajících na 
letišti Ostrava – Mošnov, Karlovy Vary, Brno – Tuřany, Pardubice. 
 
Dne 3. února 2020 byl vysloven zákaz všem leteckým dopravcům provádět přímé meziná -
rodní lety z Čínské lidové republiky na všechna mezinárodní letiště na území České republiky 
s účinností od neděle 9. února 2020 do odvolání – vytvoření podmínek pro zamezení šíření 
nákazy. Národní referenční laboratoře Státního zdravotního ústavu a krajských hygienických 
stanic měli zaveden pohotovostní režim. 
 
Dále došlo k organizačně technickým opatřením: 
 
 navýšení počtu stojanů s  dezinfekcí, 
 zaveden pouze cílený screening, tedy vyhledávání pasažérů vykazujících symptomy 

onemocnění (posádky letadel, zaměstnanci letiště, pasové kontroly, Policie České 
republiky), 

 plošný screening by byl neúčelný (plošné zavedení  termokamer by způsobilo, že následná 
péče o osoby s falešně pozitivními výsledky by mohla ohrozit funkčnost systému zajištění 
zdravotnické péče), 

 rozšíření standardního výkonu služby policistů Inspektorátu cizinecké policie o cílené 
soustředění se na cestující z Čínské lidové republiky (cestovatelská anamnéza), 

 na letištích s mezinárodním provozem jsou policisté služby cizinecké policie vybaveni 
ochrannými prostředky, tedy rouškami, ochrannými rukavicemi a  dezinfekčními gely. 

 

Hygienici zatím spolehlivě a se stoprocentní jistotou dokázali určit od začátku epidemie  
2 216 ohnisek, v nichž se nakazilo 41 373 lidí. Kumulativně přitom Česká republika eviduje 
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přes 600 000 nemocných Covid-19. Hygienické stanice musí pracovat s tím, co jim při 
trasování řeknou lidé, kteří ale často nedokážou určit, kde se nakazili. Důsledkem pak je, že 
nemohou být zaneseni do přesných statistik. Ve statistikách tak vůbec není zaneseno téměř 
570 000 případů, tedy drtivá většina z celkových 610 000 nakažených evidovaných  
k 18. prosinci 2020. 
 
Armáda České republiky 
 

Armáda České republiky po přechodnou dobu vypomáhala ministerstvu zdravotnictví  
v těchto oblastech: 

 
 Operační řízení – rychlé řešení ohnisek nákazy, včetně využití odběrových týmů Armády 

České republiky a optimalizace převozu vzorků. 
 Operační podpora – sběr dat prostřednictvím CovidForms app. 
 
Bez podpory Armády České republiky by nebyla realizace projektu chytré karantény téměř 
vůbec možná. Pokračování armádní pomoci v návazném projektu Chytré karantény má 
zásadní význam pro přípravu na druhou a další vlnu epidemie. Schopnosti a systémy Armády 
České republiky jsou klíčové pro udržení celého systému. 
 
Krizová komunikace 
 
Způsob komunikace s  veřejností v době krize byl vzhledem k povaze krizové situace 
komplikovaný. To bylo, mimo jiné, způsobeno častými změnami přijatých opatření a  z toho 
pramenící zmatečné komunikaci. K té mohly přispívat také překotná vyjádření čelních 
představitelů státu, která si v některých případech odporovala. V tomto případě bohužel 
nebylo plně využito potenciálu Mediální skupiny, která je aktivována společně s  Ústředním 
krizovým štábem a to především z následujících důvodů: 
 

 Ústřední krizový štáb byl aktivován až v době, kdy už jednotlivé úřady komunikovaly svá 
témata samostatně na příkaz svého vedení. 

 V průběhu krizové situace došlo ke změně statutu Ústředního krizového štábu a ve 
změně v pozici předsedy Ústředního krizového štábu. 

 Mediální skupina Ústředního krizového štábu neměla vliv na mediální výstupy Vlády 
České republiky a nemohla tak určovat jednotnou strategii komunikace všech úřadů, 
proto nakonec komunikovala jen výstupy Ústředního krizového štábu. 

 
Docházelo také k situacím, kdy si jednotlivá ministerstva přehazovala odpovědnosti a  gesce 
za některé typy dotazů. To z pohledu veřejnosti nepřispívalo k přesvědčení o jednotnosti 
postupu státní správy. Průběh krize ukázal, že z hlediska komunikace s veřejností chybělo 
centrální místo s přehledným souhrnem aktuálních informací. Webové stránky jednotlivých 
ministerstev sice obsahovaly velké množství informací, ale pouze vlastních. Pro laickou 
veřejnost tak bylo problematické konkrétní informace dohledat. Tiskové konference po 
jednání Vlády České republiky byly velmi dlouhé a pro veřejnost z nich často nevyplývalo 
žádné jasné sdělení. Ministři mnohdy neznali odpovědi na konkrétní detailní dotazy 
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novinářů. Tiskové konference po jednání Ústředního krizového štábu byly v tomto pohledu 
srozumitelnější, neboť na nich vystupoval převážně ministr vnitra, který referoval o právě 
skončeném jednání a komunikace tak byla z podstaty věci jednodušší. I tak média z počátku 
krize velmi výrazně pomohla dostat mezi veřejnost hlavní informace a přispěla tak k tomu, že 
občané od počátku dodržovali vládní opatření i přes jejich zdánlivou složitost. V  souvislosti 
s pandemií Covid-19 se v České republice, stejně jako jinde ve světě, objevila se i celá řada 
dezinformací, fabulací či manipulací s  veřejným míněním. Centrum proti terorismu  
a hybridním hrozbám zveřejnilo na základě své činnosti přehled nejvýznamnějších narativů 
s dezinformačním potenciálem. Šlo zejména o zprávy šířené prostřednictvím sociálních sítí či 
emailů. Jednalo se především o zprávy s  cílem zdiskreditovat postup Evropské unie při řešení 
krize či dezinformace, že pandemie ve skutečnosti neexistuje a  cílem je odvést pozornost od 
migrační vlny. Objevila se i celá řada konspiračních teorií o biologické zbrani, souvislosti se 
sítěmi 5G či o očkování nanočipy. 
 
Zrušení některých opatření soudem 
 
V návaznosti na omezující opatření vlády a ministerstva zdravotnictví se na pražská státní 
zastupitelství obrátily nejméně dvě desítky lidí s trestními oznámeními kvůli vyhlášení 
nouzového stavu nebo dalším vládním opatřením zavedeným kvůli epidemii koronaviru. 
Pražský městský soud ve čtvrtek 22. dubna 2020 zrušil s účinností od 27. dubna 2020 čtyři 
opatření ministerstva zdravotnictví, která v souvislosti s koronavirovou pandemií omezila 
volný pohyb, maloobchod a služby. Soud konstatoval, že jsou nezákonná a svým 
rozhodnutím vyhověl žalobě odborníka na zdravotnické právo Ondřejovi Dostálovi. Podle 
Dostála byla opatření svévolná, chaotická a nesrozumitelná. Dostálovi vadilo, že ministerstvo 
daná omezení odůvodnilo pouze obecnou zmínkou o výskytu nemoci a  nutností omezit její 
šíření. Podle něj je formulace opatření v rozporu jak s požadavky práva, tak s poznatky 
medicínské vědy. V žalobě také uvedl, že český stát nerespektoval svůj vlastní pandemický 
plán a že pravidla boje proti epidemii tvoří namísto odborníků politici, a to podle 
momentálních nálad veřejného mínění. Vláda podle soudu měla opatření vydat v režimu 
krizového zákona, podle něhož mají podnikatelé nárok na odškodnění. „Soud musí 

odmítnout, aby takovouto pravomocí disponovalo pouze jedno ministerstvo,” uvedl soud  
v čele se Štěpánem Výborným. 
 
Soudem zrušená opatření: 

 
 omezení volného pohybu osob s výjimkou nezbytných cest (do zaměstnání či na nákup); 
 návštěvy pacientů v nemocničních zařízeních; 
 zákaz maloobchodního prodeje (s některými výjimkami jako potraviny, benzin, tabák 

nebo hygienické zboží). 
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Dotazníkové šetření 
 
Po skončení krizového stavu a po odeznění největšího náporu na jednotlivé složky a  orgány 
krizového řízení byl Odborem bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra České republiky všem 
zainteresovaným subjektům podílejícím se na chodu Ústředního krizového štábu rozeslán 
jednoduchý dotazník. Dotazník byl směřován dvěma směry, jednak mimo resort Ministerstva 
vnitra České republiky, čili na ostatní členy Ústředního krizového štábu a  spolupracující 
složky, tak dovnitř Ministerstva vnitra České republiky, na jednotlivé odbory, jichž se týkala 
činnost Ústředního krizového štábu nebo Krizového štábu ministra vnitra. 
 
Cílem dotazníku bylo získat prvotní zpětnou vazbu k řešené situaci a schopnosti České 
republiky jí čelit k okamžiku konce nouzového stavu. Dotazník obsahoval celkem deset 

otázek: 
 
1) Popište, jak Vaše organizace využila nástroje krizového řízení pro řešení situace spojené  

s onemocněním Covid-19 (např. krizový plán a rozpracování typového plánu Epidemie 
– hromadné nákazy osob, krizový štáb úřadu). 

2) Jaká opatření jste využili v personální oblasti? (např. zavedení pohotovostí, směnný 
provoz, provoz 24/7, změny náplně práce). 

3) Jaké nové postupy jste museli pro řešení situace použít? Které z nich se osvědčily 
a mohou je využít i jiné subjekty? 

4) Jakým způsobem bylo řešeno financování krizových opatření ve Vaší organizaci? 
5) Byli jste spokojeni s mezirezortní komunikací při řešení situace spojené s  onemocněním 

Covid-19? 
6) Jak hodnotíte mezinárodní spolupráci při řešení situace spojené s onemocněním Covid-

19? (spolupráce se zahraničními partnery a v rámci mezinárodních uskupení Evropské 
unie, Severoatlantická aliance, Světová zdravotnická organizace, atd.). 

7) Jak hodnotíte činnost a složení Ústředního krizového štábu? (včetně Stálé pracovní 
skupiny Ústředního krizového štábu, Odborných pracovních skupin Ústředního krizového 
štábu a sekretariátu Ústředního krizového štábu; zapojení zástupce AK ČR do systému 
Ústředního krizového štábu). 

8) Jak hodnotíte celkovou schopnost ČR řešit situaci spojenou s onemocněním Covid-19? 
(nejvýznamnější silné stránky a také nedostatky). 

9) Jaké změny navrhujete pro lepší schopnost České republiky obdobným situacím  
v budoucnu čelit? (např. změny legislativního i nelegislativního charakteru, změny  
v systému krizového řízení). 

 
V rámci resortu Ministerstva vnitra České republiky byl obeslán bezpečnostní odbor 
Ministerstva vnitra České republiky, odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra 
České republiky, odbor legislativy Ministerstva vnitra České republiky, odbor mezinárodní 
spolupráce a Evropské unie Ministerstva vnitra České republiky, odbor správy majetku 
Ministerstva vnitra České republiky, odbor tisku a public relations Ministerstva vnitra České 
republiky, odbor zdravotnického zabezpečení Ministerstva vnitra České republiky, Sekce 
státního tajemníka Ministerstva vnitra České republiky, Zdravotnické zařízení Ministerstva 
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vnitra České republiky, Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 
a Policejní prezidium České republiky. 
 
Mimo resort Ministerstva vnitra České republiky bylo obesláno Ministerstvo financí České 
republiky, Ministerstvo kultury České republiky, Ministerstvo obrany České republiky  
a Armáda České republiky, Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, Ministerstvo 
průmyslu a obchodu České republiky, Ministerstvo spravedlnosti České republiky, 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Ministerstvo zahraničních věcí 
České republiky, Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Ministerstvo zemědělství České 
republiky, Ministerstvo životního prostředí České republiky, Národní úřad pro kybernetickou 
bezpečnost, Správa státních hmotných rezerv, Úřad Vlády České republiky, hlavní město 
Praha, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Kraj Vysočina, Královéhradecký 
kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, 
Středočeský kraj, Ústecký kraj a Zlínský kraj. 
 
Rozeslání dotazníku bylo předem avizováno na zasedání Ústředního krizového štábu. 
Návratnost dotazníku byla, po drobných urgencích, 100 %. Na jeho vyplnění se, mimo 
přímých účastníků jednání Ústředního krizového štábu, podíleli zpravidla pracovníci 
krizových orgánů dotčených subjektů. Vypovídající hodnota zodpovězených otázek je tak 
z profesního pohledu velmi vysoká. 
 
SWOT analýza 
 
Na základě výsledků dotazníkového šetření byla z došlých odpovědí zpracována jednoduchá 
SWOT analýza. Analýza obsahuje nejčastější odpovědi na otázky tak, jak je chápou a vnímají 
jednotliví respondenti. 
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Tabulka 1: SWOT analýza. 
 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 rychlá reakce na začátku krize 

 využití home-office, střídavých směn 
a dalších organizačních opatření 

 videokonference, včetně komunikace 
s Evropskou unií. 

 typové plány k ochraně hranic byly 
v minulosti cvičeny 

 zřízení infolinek 1212 a odboru azylové  

a migrační politiky Ministerstva vnitra 
České republiky 

 pracovní skupiny Ústředního krizového 
štábu a Krizového štábu Ministerstva vnitra 
České republiky 

 okamžitá reakce vlády 

 centrální nákup osobních ochranných 

prostředků 

 fungující integrovaný záchranný systém 

 disciplinovanost obyvatelstva 

 stabilní, dostupný a odborný systém 
zdravotní péče 

 mobilní aplikace 

 pandemický plán je koncipován na jiný druh 
pandemie, nedostupnost vakcíny 

 špatné vybavení pro home-office (pracovní 

notebooky a mobilní telefony, připojení  
k VPN, Ginis, elektronické podpisy, datové 

schránky) 

 kapacity Policie České republiky, Celní 
správy a Armády České republiky nepokryjí 

celé hranice 

 nejednotná komunikace o opatřeních 

 špatná koordinace při uvolňování opatření 
 chaos v měnících se opatřeních 

 Nejednotnost mezi opatřeními Ministerstva 

zdravotnictví České republiky  a krizovými 
opatřeními vlády  

 mediální „přehánění“ neprospívá 

k uklidnění obyvatelstva 

 moc lidí v kancelářích 

 změna statutu Ústředního krizového štábu 

v průběhu krize 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

 předzásobit Správu státních hmotných 
rezerv a vytvořit zásoby osobních 

ochranných prostředků  

 podporovat domácí produkce osobních 
ochranných prostředků 

 zlepšit spolupráci v rámci Evropské unie  

 revidovat smlouvy o spolupráci při ochraně 
hranic 

 vytvořit plány epidemiologické ochrany 
pracovišť a zásoby osobních ochranných 

prostředků 

 zlepšit elektronizaci státní správy 

 zajistit dostatek ventilovaných lůžek 

 vytvořit skupinu krizových laboratoří 
 zlepšit vzdělávání v ochraně obyvatelstva 

 plně využít koncept bring yourn own 
device, BYOD, tedy přines do zaměstnání 
své vlastní zařízení  

 zlepšit komunikaci na ose Ministerstvo 
vnitra České republiky – kraje – obce 

 lépe zapojit vědu, výzkum, inovace  

 opakování epidemie, druhá a další vlna 

 rychlejší průběh 

 mutace viru 

 větší smrtnost 

 nutnost potřeby lepších osobních 
ochranných prostředků 

 menší nebo žádné specifické příznaky 

 kombinace s jinými respiračními chorobami  
 nedodržování systému krizového řízení, 

jeho standardů a nacvičených postupů 

 nedisciplinovanost obyvatelstva 

a podceňování reálné hrozby ve druhé 
a další vlně 
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Přijatá opatření 
 
Výsledky SWOT analýzy stanovily trendy pro přípravu na druhou a další vlny pandemie, 
Z oblasti vyhodnocených příležitostí se na podzim 2020 realizovalo několik opatření. Zejména 
vytvoření zásob osobních ochranných prostředků ve skladech Správy státních hmotných 
rezerv převážně z domácích zdrojů, zajištění dostatečného počtu ventilovaných lůžek 
výstavbou polní nemocnice v Letňanech a zlepšením informačních toků po ose Ministerstvo 
vnitra České republiky – kraje přizváním členů asociace obcí a krajů do činnosti Ústředního 
krizového štábu a stálé pracovní skupiny Ústředního krizového štábu. Efektivní boj 
s pandemií způsobenou koronavirem SARS-CoV-2 koordinuje a řídí Ministerstvo zdravotnictví 
České republiky, zejména Rada pro řízení zdravotních rizik a  Integrovaný centrální řídící tým 
ve spolupráci s Vládou České republiky, dotčenými resorty, především Ministerstvem obrany 
a Armádou České republiky, Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem 
zahraničních věcí České republiky. Pro sledování a řízení kapacity laboratorního testování, 
monitorování toku vzorků systémem v reálném čase a evidenci vyšetřovaných osob byly 
postupně v průběhu prvních měsíců pandemie nemoci Covid-19 v České republice upraveny 
stávající či vytvořeny klíčové elektronické nástroje, které se při správném užívání vhodně 
doplňují. Některým strategiím a elektronickým nástrojům se budu věnovat v následujících 
kapitolách. 
 
Národní strategie testování nemoci Covid-19 
 
Řízené testování osob na průkaz původce infekčního onemocnění Covid-19 je základní 
strategií boje s touto nákazou zejména v době, kdy neexistuje efektivní léčba ani preventivní 
očkování. Cílem testování je rychlá detekce pozitivních případů v populaci a jejich okamžitá 
izolace, která zabrání dalšímu šíření viru. Plošné a  pravidelně se opakující testování celé 
populace je z kapacitních i ekonomických důvodů nereálné. Z  tohoto důvodu je jedním z cílů 
strategie určit cílové skupiny pro testování a optimalizovat testovací systém tak, aby byl 
efektivně zvládnutelný dostupnými kapacitami. Za účelem efektivní organizace zdrojů  
a kapacit v boji s pandemií Ministerstvo zdravotnictví České republiky zřídilo několik 
pracovních skupin. Organizací testování byla pověřena Laboratorní skupina Covid-19. 
Laboratorní skupina zajišťuje především tyto činnosti: 
 

 koordinuje odborná laboratorní a organizační opatření přijímaná na celostátní 
a regionální úrovni v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19, 

 průběžně monitoruje kapacitu odběrných míst a laboratoří, čímž zajišťuje včasnou 
identifikaci rizik, zejména nedostatečnou personální, věcnou či technickou laboratorní 
kapacitu, 

 předkládá návrhy a připravuje odborné podklady pro exekutivní rozhodování 
Ministerstva zdravotnictví České republiky při řešení požadavků na laboratorní kapacitu 
Covid-19, 

 snaží se v maximální míře elektronizovat systém diagnostiky SARS-CoV-2, 
 připravuje a koordinuje vznik odborných doporučení, stanovisek a dalších dokumentů, 

zejména v oblasti diagnostiky SARS-CoV-2, 
 koordinuje možnosti kontroly kvality testování, 
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 je informačním a konzultačním místem pro zástupce jednotlivých laboratorních oborů  
a odborností, 

 spolupracuje s Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) a Státním zdravotním 
ústavem (SZÚ). 

 

Od března do května 2020 bylo postupně do testování nemoci Covid-19 zapojeno celkem 
105 diagnostikujících laboratoří. Ačkoliv původním záměrem bylo zapojit pouze laboratoře, 
které jsou schopny doložit zavedený systém kontroly kvality dle ISO 15189:2013, byly 

nakonec z důvodu kumulujících se požadavků na testování zapojeny do systému i laboratoře 
mimo resort zdravotnictví a dokonce i laboratoře bez požadované kontroly kvality.  
 
Všechny laboratoře musí být v návaznosti na rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví České 
republiky napojeny na systém hlášení všech vydaných výsledků do Informačního systému 
infekčních nemocí (ISIN), jehož provozovatelem je Ministerstvo zdravotnictví České republiky  

a správcem Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Dále musí být všechny 
diagnostikující laboratoře napojeny na aplikaci Integrovaného centrálního řídicího týmu 
(ICŘT) Covid Forms App (CFA)1, kam hlásí například počet vyšetřených vzorků a svou volnou 
testovací kapacitu, dostupnost diagnostik a materiálu. V rámci procesu odběru a testování 
vzorků musí laboratoře používat elektronické žádanky vystavované indikujícími poskytovateli 
zdravotních služeb nebo hygienickými stanicemi. E-žádanky se editují elektronicky na 
odběrných místech, v laboratořích při příjmu materiálu, při vydání výsledku a jeho exportu 
do ISIN. Tímto způsobem je zajištěna plná kontrola toku vzorků systémem, což navíc 
umožňuje monitorování kapacit jednotlivých laboratoří. Laboratoře v systému musí doložit 
zavedený systém kontroly kvality a jsou rozděleny následně: 
 

 Páteřní laboratoře – klíčová skupina laboratoří primárně vázaných na přímo řízené 
organizace (fakultní nemocnice, zdravotní ústavy, specializované ústavy a  zařízení) anebo 
krajské nemocnice. Jde o aktivní skupinu laboratoří, které jsou stále v provozu a to i za 
klidového stavu (mimo epidemii). Vyšetřují průběžně a  dle počtu denně vyšetřených 
vzorků je lze dělit na vysokokapacitní (nad 500 vzorků denně) a laboratoře s běžnou 
kapacitou (do 250 vzorků denně). Páteřní laboratoře primárně obsluhují páteřní 
odběrová místa, zajišťují vyšetření i o víkendech a svátcích. S ohledem na velikost 
institucí jsou adaptivně škálovatelné dle aktuální epidemiologické potřeby.  

 Standardní laboratoře – Vyšetřují průběžně a dle počtu denně vyšetřených vzorků je lze 
dělit na vysokokapacitní (nad 500 vzorků denně) a laboratoře s běžnou kapacitou (do  
250 vzorků denně). Jedná se primárně o zdravotnické laboratoře, případně 
i mimorezortní. 

 Laboratoře v zásobníku – skupina specializovaných laboratoří se zavedenou metodikou. 
Jedná se zejména o laboratoře zdravotnické, akademické, veterinární či mimorezortní. 
Tato skupina laboratoří je připravena zajistit testování v případě zhoršené 
epidemiologické situace, kdy kvůli zvýšeným požadavkům na denní počet prováděných 
testů nestačí kapacity páteřních a standardních laboratoří. Tyto laboratoře obvykle 
nemají přímou vazbu na lůžková zdravotnická zařízení a často nejsou součástí sítě 

                                                 
1
 Covid Forms App – webová aplikace vyvinutá specialisty Armády České republiky. 
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zdravotnických laboratoří. Zásobníkové laboratoře běžně diagnostiku onemocnění  
Covid-19 obvykle neprovádí, avšak jelikož mají zavedenou metodiku a obvykle  
i absolvovaly v minulosti, lze je aktivovat v případě potřeby. 

 Ukončené laboratoře – skupina laboratoří, které byly zapojeny do systému testování  
v první fázi pandemie onemocnění Covid-19 v České republice, avšak které se dobrovolně 
rozhodly ukončit svou činnost v oblasti diagnostiky Covid-19 či nesplnily požadavky 
kontroly kvality a neplánují v budoucnosti se do testování opět zapojit. Laboratoře této 
skupiny, případně i další zcela nové laboratoře, bude možné do systému zapojit na 
základě nové žádosti o absolvování kontroly kvality v případě krizové epidemiologické 
situace. 

 
Odběrná místa (OM) vznikala spontánně, paralelně s růstem požadavků na laboratorní 
diagnostiku nemoci Covid-19. Cílem odběrných míst je zajistit odběr potřebného počtu stěrů, 
případně provádět rychlotesty či odběr krve na jednom místě s maximálním zabezpečením 
ochrany zdravotnických pracovníků i klientů. Od března do května roku 2020 bylo postupně 
aktivováno přibližně 200 odběrných míst, která se však se zlepšováním epidemiologické 
situace začala nekontrolovatelně uzavírat. To vedlo k nedostatečné odběrové kapacitě při 
zhoršení epidemiologické situace v červnu a červenci roku 2020. Z tohoto důvodu vznikl 

požadavek na vytvoření sítě stacionárních a mobilních odběrných míst v rámci páteřní sítě 
zdravotnických zařízení zapojených do boje s pandemií s možností jejího doplnění ad hoc 
odběrnými týmy Armády České republiky. Odběrná místa musí být napojená na lůžková, 
případně jiná zdravotnická zařízení, která splňují podmínky provozu (provozní řád, 
proškolený personál, vazba na diagnostickou laboratoř zařazenou do systému a napojení na 
informační technologie systémy Chytré karantény – eŽádanka a hlášení do aplikace Covid 
Forms App (CFA), atd. Za tímto účelem se zřizují odběrná místa podle tohoto systému 
 
 Páteřní odběrná místa jsou zřízená u fakultních či krajských nemocnic, případně jiných 

zdravotnických zařízení řízených krajskou samosprávou. Páteřní odběrná místa musí 
zajistit každodenní provoz, včetně víkendů a svátků, v minimálním rozsahu 8 pracovních 
hodin. Současně musí být připravena na odběry biologického materiálu u dětí. Musí být 
připravena na řešení různých komplikací, včetně zdravotních, vzniklých při odběru. Dále 
se požaduje jejich zapojení do klinických studií a  výzkumných aktivit organizovaných na 
národní nebo regionální úrovni. Páteřní odběrná místa musí být stacionární i mobilní, 
alternativně i průjezdová. Jejich minimální počet je stanovený na 1 mobilní a 1 sta-
cionární odběrné místo na kraj, s ohledem na velikost a rozlohu kraje. V případě hlavního 
města Prahy se předpokládá provoz nejméně 3 páteřních odběrná místa. Mobilní 
odběrná místa nemusí naplňovat požadavky na odběr u dětí a  nestandardních klientů, 
ale musí být schopno zajistit transport takových pacientů na stacionární odběrná místa. 
Vznik a zánik páteřního odběrného místa reguluje ministerstvo zdravotnictví u přímo 
řízených organizací, případně Krajský úřad, vždy v součinnosti s  místně příslušnou 
krajskou hygienickou stanicí (KHS) a Integrovaným centrálním řídícím týmem (ICŘT). 

 
Standardní odběrná místa musí naplňovat požadavek vazby na zdravotnické zařízení  
a také požadavky provozní a personální, včetně napojení do informačních systémů Chytré 
karantény. Jejich minimální provozní doba není stanovena. Standardní odběrná místa mohou 
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být stacionární i mobilní, případně i průjezdová. Vznik a zánik standardního odběrného místa 
reguluje zřizující zdravotnické zařízení, vždy po domluvě s  místně příslušnou krajskou 
hygienickou stanicí. 
 

 Odběrná místa Armády České republiky. Jde o mobilní odběrové týmy vysílané Armádou 
České republiky, která jsou jako posilové prvky civilních odběrných míst aktivovaná 
Ministerstvem zdravotnictví České republiky či v návaznosti na epidemiologickou situaci 
v jednotlivých regionech prostřednictvím místně příslušné krajské hygienické stanice. 
Odběrná místa Armády České republiky musí naplňovat požadavek vazby na zdravotnické 
zařízení a také požadavky provozní a personální, včetně napojení do informačních  
systémů Chytré karantény. Jejich provozní doba není stanovena. Mobilní odběrná místa 
Armády České republiky mohou doplnit kapacitu stávajících páteřních nebo standardních 
odběrných míst ad hoc. 

 

Budování páteřní sítě tedy představuje především cílenou centralizaci odběrových 
a testovacích kapacit tak, aby byl stát schopen řídit a zajišťovat pro své občany rychlý 
a efektivní diagnostický proces. Páteřní síť odběrných míst a laboratoří může být v  případě 
dalšího masového šíření onemocnění Covid-19 rozšířena o další diagnostické kapacity, které 
budou alokovány z jiných částí zdravotnického systému a ze zásobníku laboratoří 
a odběrných míst. 
 
Rada vlády pro zdravotní rizika 
 
Rada vlády pro zdravotní rizika je stálým iniciačním a poradním orgánem vlády. Jejím 
základním úkolem je řešit a reagovat veškeré situace související se zdravotním rizikem pro 
občany a území České republiky. Rada vlády pro zdravotní rizika byla zřízena usnesením 
vlády č. 813 ze dne 27. července 2020. Zřízení Rady vlády pro zdravotní rizika je důsledkem 
přetrvávající pandemie koronaviru SARS-CoV-2, způsobujícího nemoc Covid-19, nicméně 
Rada bude působit i pro případ dalších podobných pandemických či podobných zdravotních 
rizik, ohrožujících obyvatelstvo České republiky. Úkolem Rady je zejména koordinace 
strategického přístupu v rámci jednotlivých zdravotních hrozeb, podpora Integrovanému 
centrálnímu řídicímu týmu, dohled nad činností Integrovaného centrálního řídicího týmu  
a prosazování opatření směřujících k eliminaci zdravotních hrozeb. Předsedou Rady je 
předseda vlády, místopředsedy jsou ministr vnitra a ministr zdravotnictví. Dalšími členy jsou 
ministr obrany, vládní zmocněnec pro informační technologie a digitalizaci, vládní 
zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví, zástupce Asociace krajů České republiky 
a zástupce zdravotních pojišťoven. Radě bude podřízen Integrovaný centrální řídicí tým, 
který bude výkonným operačním orgánem a bude operativně řešit problémy, pokud se 
objeví. 
 
Integrovaný centrální řídící tým 
 
Integrovaný centrální řídicí tým (ICŘT), byl založen jako pracovní orgán Rady vlády pro 
zdravotní rizika. V čele Integrovaného centrálního řídicí týmu je hlavní hygienička. Jeho 
úkolem je zajistit řízení a koordinaci opatření přijatých v rámci řešení příslušného 
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zdravotního rizika. ICŘT bude zabezpečovat operativní řízení, monitorování a vyhodnocování 
stavu realizace přijímaných opatření k zamezení šíření virového onemocnění z ohniska 
nákazy do dalších oblastí České republiky. Organizační  zázemí pro ICŘT vytváří Ministerstvo 
zdravotnictví. Vedoucí Integrovaného centrální řídicího týmu je hlavní hygienička České 
republiky Jarmila Rážová, jeho členy jsou dva zástupci Ministerstva zdravotnictví České 
republiky a dva zástupci Armády České republiky. Nestálými členy ICŘT jsou dle potřeby: 
ředitel odboru ochrany veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví České republiky, stálí 
členové Centrálního řídicího týmu Ministerstva zdravotnictví České republiky podle jeho 
statutu, zástupci Ministerstva zdravotnictví České republiky, zástupci Ministerstva obrany 
České republiky, zástupci Ministerstva vnitra České republiky, zástupci Armády České 
republiky, zástupci Policie České republiky, zástupci Hasičského záchranného sboru, zástupce 
sdružení (asociace) praktických lékařů. Cílem je řízení a koordinace společného úsilí několika 
resortů (Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Ministerstvo vnitra České republiky, 
Ministerstvo obrany České republiky), krajských hygienických stanic, územních samospráv-
ných celků a dalších subjektů podílejících se na realizaci opatření prováděných v souvislosti  
s řešením virového onemocnění Covid-19 a případných dalších pandemických onemocnění. 
ICŘT bude mít na starost řízení, fungování a další rozvoj projektu Chytrá karanténa. 
Aktuálními cíli jsou Rady a ICŘT jsou co nejrychleji zabránit šíření pandemie Covid-19 v České 
republice, zajistit zachování kontroly nad epidemií, zrychlit proces diagnostiky a  testování, 
zvýšit laboratorní kapacity a snížit počet nakažených a do praxe implementovat Národní 
strategie testování nemoci Covid-19. Významnou inovací v roce 2021 by mělo být spuštění 
aplikace Rosomák. V příštím roce vznikne v rámci této aplikace kompozitní portál s kompletní 
obsluhou testovaného klienta – od eŽádanky, přes rezervaci termínu k výsledku testu  
z laboratoře, možnost samotrasování a s možnou podporou praktických lékařů (e-
Neschopenka). 
 
Chytrá karanténa 
 
Chytrá karanténa je systém, který vede k včasnému zachycení, testování infekčního 
onemocnění Covid-19 a izolaci v karanténě co největšího počtu potenciálně nakažených 
osob. Na Ministerstvu zdravotnictví České republiky bylo v rámci systemizace pro projekt 
Chytrá karanténa od 1. července 2020 zřízeno 24 nových služebních a pracovních míst. 
Konkrétně 21 služebních míst je zřízeno na dobu neurčitou a 3 pracovní místa jsou zřízena na 
dobu určitou do 31. prosince 2021. V rámci ministerstva zdravotnictví byly posíleny dotčené 
útvary podílející se na realizaci chytré karantény a byl zřízen zcela nový organizační útvar  
– Pohotovostní operační centrum (POC), které zajišťuje činnost v režimu 24 hodin/7 dnů  
v týdnu. Mezi jeho hlavní činnosti patří: 
 

 systematický sběr, evidence a analýza dat sdílených cestou Systému včasného varování  
a reakce (Early Warning and Response Systém, EWRS) Evropského centra pro kontrolu 
nemocí a systému Světové zdravotnické organizace pro komunikaci, 

 komplexní epidemiologické zpravodajství (detekce, verifikace, analýza a vyhodnocení) 
zaměřené na události, které mohou představovat hrozbu pro veřejné zdraví a které 
spadají do kategorie přenosných nemocí, antimikrobiální rezistence a infekcí spojených  
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s poskytováním zdravotní péče, včetně navazující výměny informací získaných v rámci 
epidemiologického zpravodajství, 

 vyhodnocování zdravotních rizik souvisejících s přeshraničními zdravotními hrozbami bez 
ohledu na jejich původ, 

 sběr, třídění a evidence informací o událostech, které mohou představovat hrozbu pro 
veřejné zdraví environmentálního původu, 

 koordinace činností v rámci získávání informací o infekčních nemocech a koordinací 
výstupů odborných uskupení ustanovených v návaznosti na vznik mimořádných situací  
a koordinací hygienicko-protiepidemických opatření jako například nastavení 
dezinfekčních postupů adekvátních dané infekční hrozbě. 

 
Nepřetržitá činnost POC umožní monitorování a včasnou detekci zdravotní hrozby, 
doporučení a včasné přijetí opatření k předcházení vzniku mimořádných situací s  dopadem 
situací do veřejného zdraví ještě v době před vznikem krizového stavu v důsledku 
mimořádné události. V rámci sítě krajských hygienických stanic došlo k rozdělení 
systemizovaných míst v rámci oblastí výkonu ochrany veřejného zdraví. Součástí tohoto 
procesu je ve spolupráci s nakaženými vytipování kontaktů, na které mohli přenést virus. 
Chytrá karanténa také pomáhá krajským hygienickým stanicím zrychlit a zpřesnit jejich 
postupy. Díky využití digitálních technologií je mnohem jednodušší a přesnější identifikovat 
lidi, kteří přišli s koronavirem do kontaktu. Vše je samozřejmě plně v souladu se zákonem  
o ochraně osobních údajů a data jsou využita pouze po udělení výslovného souhlasu. 
Ministerstvo zdravotnictví České republiky prostřednictvím krajských hygienických stanic  
a epidemiologů provozuje trasovací telefonní linku vytvářející tzv. vzpomínkovou mapu. 
 

 Člověk, který se dozví, že se nakazil onemocněním Covid-19, je kontaktován krajskou 
hygienickou stanicí, aby společně s hygienikem identifikoval co největší počet rizikových 
kontaktů za posledních 5 dnů. 

 Když k tomu vydá oficiální souhlas, vytvoří na základě mobilních dat od operátorů krajská 
hygienická stanice vzpomínkovou mapu míst, na kterých se nakažený pohyboval.  

 Poté, co si nakažený vzpomene společně s hygienikem na všechny potenciálně ohrožené 
kontakty, formou speciálně vybudovaného call centra jsou lidé co nejrychleji informováni 
a izolováni v karanténě.  

 Následně jsou tito lidé v karanténě po 4-5 dnech navštíveni dvoučlenným odběrovým 
týmem, který odebere vzorek a zajistí, aby se dostal do laboratoře s  volnou kapacitou. 
Tak aby byl otestovaný člověk v co nejrychlejším možném čase (ideálně do 48 hodin) 
zpraven o výsledku. 

 V případě, že je test pozitivní, nový nakažený prochází stejným celým procesem. 
Samozřejmě za předpokladu jeho oficiálního souhlasu. 

 
Na základě usnesení Vlády České republiky č. 576 ze dne 25. května 2020 bylo uloženo 
Ministerstvu zdravotnictví České republiky, Ministerstvu vnitra České republiky a Národní 
agentuře pro informační a komunikační technologie, s. p. (NAKIT) zajistit spolupráci za 
účelem dosažení cílů stanovených materiálem Chytrá karanténa 2.0. V rámci projektu Chytré 
karantény 1.0 a Chytré karantény 2.0 byly učiněny následující kroky: 
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 byly vybudovány základy digitální infrastruktury a toku dat v rámci celého procesu, jeho 
monitoring, centrální řízení a koordinace (CŘT); 

 byly aplikovány digitální technologie jako podpůrné nástroje ve všech krajích (eRouška, 
call centra, linka 1221, Covid FORMS App, NAKIT EPI Dashboard, CovIT Laboratorní 
informační systém, a další); 

 tímto došlo k zajištění koordinace mezi ministerstvem zdravotnictví, nemocnicemi, 
odběrovými místy, laboratořemi a jinými zapojenými subjekty, což se ukazuje v boji  
s pandemií onemocnění Covid-19 jako klíčové. 

 
V rámci projektu Chytré karantény se stále rozvíjí, integruje a provozuje sada podpůrných 
systémů. Hlavní nástroje celého projektu tvoří:  
 

 Informační systém infekční nemoci (ISIN). 
 eŽádanka ISIN – samostatný subsystém návazný k ISIN. 

 Daktela – call centrum. 

 EPI Dashboard – centrální reporting. 
 Covid-Forms – řízení kapacit laboratoří a odběrných míst. 
 CovIT – Laboratorní informační systém – univerzitní nástroj k dispozici. 

 Situační mapa CŘT (ArcGis). 
 Chytré aplikace (eRouška, vzpomínkové mapy, Mapy.cz.). 
 Nástroje řízení architektury a správy požadavků (ArchiREPO/Tracker).  
 
Z důvodu pokračování pandemie Covid-19 je nutné organizačně a technicky zajistit fungování 
projektu Chytré karantény také v roce 2021. V příštím roce bude nutné zajistit část 
epidemiologického šetření (tzv. trasování) prostřednictvím externího profesionálního call 
centra, neboť nynější řešení prostřednictvím dobrovolné spolupráce vybranými subjekty není 
dlouhodobě udržitelné. Spolu se zdravotními a ekonomickými dopady působí pandemie 
Covid-19 zvýšenou psychickou zátěž, přičemž psychosociální dopady jsou závažné, plošné  
a dlouhotrvající. Jde o aktuální nárůst úzkostných stavů a poruch nálady, zneužívání alkoholu 
a související zvyšující se výskyt negativních společenských jevů jako je šikana, agresivní 
výpady, násilí v rodinách, nárůst sebevražd a dlouhodobé následky v podobě 
posttraumatických poruch. 
 
Informační systém infekční nemoci 
 
Informační systém infekčních nemocí (ISIN) Klíčovým nástrojem pro monitorování pandemie 
Covid-19 je ISIN, který je zákonně ukotveným informačním systémem pro podporu práce 
Ministerstva zdravotnictví České republiky a hygienických stanic. ISIN slouží k zajištění 
povinného hlášení, evidence a analýzy výskytu infekčních nemocí v České republice, které 
jsou vyjmenovány v příloze č. 1 vyhlášky č. 473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti 
pro vybrané infekce ve znění pozdějších předpisů (vyhláška č. 275/2010 Sb. a vyhláška  
č. 233/2011 Sb.) Jeho správcem je Ministerstvo zdravotnictví České republiky a vývojářem  
a provozovatelem je Ústav zdravotnických informací a statistiky. Jedná se o významný 
informační systém, podléhající Zákonu č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti, který je 
provozován jako vysoce zabezpečený informační systém. ISIN byl v průběhu pandemie 
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nemoci Covid-19 dle požadavků Ministerstva zdravotnictví České republiky a krajských 
hygienických stanic významně rozšířen. Aktuálně obsahuje tyto základní funkcionality: 
 
 Parametrická evidence jednotlivých klinických případů z epidemiologického pohledu.  
 Parametrická evidence epidemií a clusterů. 
 Výstupy ve formě reportů a exportů. 
 Laboratorní modul, automatický import výsledků všech laboratorních vyšetření, datová 

rozhraní pro napojení laboratorní systémů. 
 Hospitalizační modul, sloužící k pravidelnému monitoringu stavu hospitalizovaných 

pacientů. 
 Umožňuje vystavit, monitorovat a zobrazit veškeré vystavené eŽádanky. 
 
Covid FORMS App 
 
Webová aplikace Covid FORMS App vyvinutá specialisty Armády České republiky, která 
zabezpečuje shromažďování dat a informací z laboratoří, odběrných míst a hygienických 
stanic. Aplikace zajišťuje synchronizaci dat s dalš ími systémy a je jedinečným nástrojem pro 
správu zdrojů v průběhu pandemie. Data jsou do aplikace zadávána manuálně, popřípadě 
automaticky z připojených lokálních informačních systémů. Jako řídící prvek Chytré 
karantény umožňuje on-line přehled o vytíženosti a volných kapacitách jednotlivých 
odběrných míst a laboratoří. Na základě těchto dat lze koordinovat případnou redistribuci 
vzorků tak, aby bylo možno provést jejich vyšetření v co možná nejkratším čase. Aplikace je 
on-line připojena k dalším nástrojům Chytré karantény, pomocí kterých jsou data vykreslena 
uživateli v přehledných grafech a na mapě. Základní funkcionality Covid Forms App (CFA) 
jsou tyto: 
 

 Databáze odběrných míst, laboratoří a jejich vazby. 
 Denní záznamy o provedených odběrech. 
 Denní záznamy o laboratorních vyšetřeních. 
 Hlášení z krajských hygienických stanic a hlášení událostí. 
 Agregace dat a integrace datových zdrojů pro ostatní nástroje. 
 
Informační systém CovIT 
 
Laboratorní informační systém CovIT byl vyvinut na půdě Ústavu molekulární a  translační 
medicíny Lékařské fakulty UPOL Olomouc s podporou velké evropské infrastruktury pro 
translační medicínu (European Infrastructure for Translational Medicine, EATRIS-ERIC). Jeho 

cílem je především elektronická správa laboratorních vzorků testovaných na přítomnost viru 
SARS-CoV-2 a následné reportování výsledků vyšetření. Systém CovIT má i vlastní uživatelský 
portál umožňující vydávat digitálně podepsané potvrzení o vyšetření na SARS-CoV-2, včetně 
certifikátu bezinfekčnosti, se zabezpečeným přístupem. Přístup k systému CovIT je v rámci 
testování vzorků na SARS-CoV-2 zdarma. Jako nadstavba pro laboratorní informační systém 
(Laboratory information management systém, LIMS) jednotlivých nemocnic je zvažovaný pro 
nasazení primárně do páteřní sítě nemocnic a odběrných míst. 
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Základní charakteristiky systému CovIT: 
 

 funkce umožňující import dat v elektronické podobě, 
 elektronická žádanka Ústavu zdravotnických informací a statistiky,  
 importní skripty txt/csv, 
 načtení dat z NIS pomocí dávek ve formátu DASTA (národní datový standard pro 

výměnu informací ve zdravotnictví), 
 možnost vystavení e-žádanky v případě, že nebyla vystavená indikujícím lékařem 

nebo KHS, 
 funkce pro odběrná místa, 

 vystavení e-žádanky, stažení a úprava e-žádanky na OM, 
 management denní kapacity OM, 

 reportování výsledků z laboratoří i na OM, 
 funkce pro přehlednou správu vzorků v laboratoři, 

 vyhledávání, 
 filtrování dle libovolného parametru, 
 editace záznamů, 
 možnost přizpůsobení potřebám konkrétní laboratoře (vlastní číselné řady, logo, 

texty reportů a SMS zpráv, atd.), 
 funkce pro reportování a exporty dat, 

 odesílání SMS s výsledky indikujícím lékařům a testovaným osobám (do České 
republiky i zahraničí), 

 exporty pro KHS ve formě xlsx, 
 možnost vstupu a náhledu pracovníkům KHS dle jejich místní příslušnosti, 
 exporty do ISIN ve formátu DASTA, 
 exporty do NIS, LIMS ve formátu DASTA, 
 plně automatické exporty do CFA každou hodinu, 
 uživatelsky definované xlsx exporty, 

 uživatelský portál pro vyzvedávání výsledků, 
 vyšetřovaní klienti si mohou vyzvednout elektronickou podobu (html, pdf) 

výsledku testu v dvoustupňovém ověření identity, 
 existuje rovněž možnost tisku výsledkového protokolu, 
 digitálně podepsané potvrzení o vyšetření na SARS-CoV-2 (ve formátu pro 

samoplátce), 

 propracovaný systém pro řízení přístupů, 
 přístup ke každé funkci systému CovIT lze řídit přidělenými právy,  
 přístup ke každé položce v databázi lze kontrolovat, 
 data jednotlivých laboratoří jsou oddělena, každý vidí jen svá data,  
 možnost anonymizovaného přístupu (bez identifikátorů pacienta), například pro 

výzkumné účely nebo pro biostatistiky, 
 kompletní historii změn ve všech formulářích, 
 kompletní auditování, existuje protokol o všech přístupech a zobrazených osobních 

datech, 
 systém prošel bezpečnostními a penetračními testy Armády České republiky. 
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Aplikace eRouška 
 
Jedná se o mobilní aplikaci pro chytré telefony, která pomůže veřejnost upozornit na rizikové 
kontakty s pozitivně testovanými osobami. Uživatelé, kteří byli vystaveni rizikovým 
kontaktům, mohou následně přizpůsobit svoje chování, více sledovat svůj zdravotní stav, 
omezit společenské aktivity či provést soupis kontaktů v poslední době. Výhodou pro 
uživatele je zejména skutečnost, že v případě, že u nich nákaza propukne, dokážou snadno  
a rychle předat hygienikům své kontakty za poslední dny a hygienu navíc upozorní i na 

kontakty s těmi, které nemohou osobně znát. Pomocí připojení technologií Bluetooth 
aplikace zaznamenává ostatní chytré mobilní telefony, ve kterých je aplikace spuštěna. 
Pokud se u uživatele eRoušky prokáže koronavirus, pracovník hygienické stanice odešle SMS 
zprávu s jednorázovým kódem, který po zadání do aplikace odešle identifikátory, se kterými 
v uplynulých dnech komunikovala na serveru. Z tohoto serveru si identifikátory stáhnou 
ostatní eRoušky a mohou svoje majitele varovat, pokud potkaly eRoušku uživatele 
s pozitivním výsledkem na nemoc Covid-19. V případě rizikového kontaktu zobrazí 
upozornění, že hrozí nákaza kvůli setkání s  pozitivně testovanou osobou, a doporučí další 
postup. Hygienická stanice přitom nedostává informace o identifikátorech a tyto jsou tak 
plně anonymní, tj. nemají nic společného s telefonním číslem nebo majitelem telefonu. Jako 
rizikový kontakt se považuje setkání, které je ve vzdálenosti bližší než 2 metry po dobu 
alespoň 15 minut. Aplikace eRouška se to snaží co nejpřesněji změřit dostupnými 
technologiemi. Vzdálenost mezi uživateli, respektive jejich telefony, se odhaduje na základě 
síly signálu Bluetooth. Doba setkání se posuzuje podle tzv. měřicích oken, během kterých 
telefon v několikaminutových intervalech zjišťuje, zda jsou v okolí jiné telefony s  eRouškou. 
 
Automatické trasování – Mapy.cz 
 
Aplikace Mapy.cz poskytuje osobám, které se rozhodly pro tyto účely dát souhlas se sdílením 
své polohy, funkci automatického trasování. Pokud uživatel onemocněl nemocí Covid-19, je 
funkce schopna automaticky dohledat některé z osob, které se mohly infikovat v důsledku 
kontaktu v době nemoci. Tyto uživatele pak aplikace informuje o rizikovém kontaktu  
a doporučí zahájení preventivní karantény nebo kontaktování odborníků. Automatické 
trasování je možné, pokud jde o uživatele aplikace Mapy.cz pro operační systémy Android 
nebo iOS. Není přitom nutné, aby bylo v aplikaci Mapy.cz dříve povoleno sdílení polohy pro 
tyto účely. Data, která jsou v aplikaci zadána, nejsou s nikým sdílena. Nejsou sdílena ani  
s osobami, které jsou identifikovány v rámci automatického trasování. Tyto osoby dostanou 
pouze upozornění na to, že se setkaly s  nemocným, ale nejsou jim poskytovány žádné 
informace o jeho identitě, o čase nebo o místě setkání. Data jsou užívána výlučně pro účely 
automatického trasování a na základě výslovného svolení uživatele. Po ukončení pandemie 
budou všechna poskytnutá data smazána ze serverů provozovatele. 
 
Protiepidemický systém České republiky – PES 
 
Dne 13. listopadu 2020 představil ministr zdravotnictví na tiskové konferenci nový systém 
hodnocení aktuální epidemiologické situace. Protiepidemický systém (PES) znázorňuje 
aktuální epidemiologickou situaci, včetně vývoje v blízké budoucnosti, pomocí skóre  na 
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stupnici 0-100. Skóre je hodnoceno barevně pro celé kraje, hodnoty jsou dále kalkulovatelné 
také pro nižší správní celky. Podle skóre se kraje zařazují do pěti stupňů pohotovosti, na 
které jsou navázaná příslušná protiepidemická opatření týkající se např. roušek, 
shromažďování, obchodů, kultury nebo školství. Skóre, které je vyvíjeno spoluprací 
Ministerstva zdravotnictví České republiky, Ústavu zdravotnických informací a  statistiky 
České republiky (ÚZIS) a expertů univerzit. 
 
Protiepidemický systém PES při stanovení výsledného skóre vychází při svých výpočtech  
z indexu rizika, který sčítá body za hodnoty čtyř rizikových ukazatelů vztahujících se ke stavu 
a k průběhu pandemie Covid-19. Tyto ukazatele v podstatě reagují na následující čtyři 
zásadní otázky: 
 

 Kolik lidí se v poslední době nakazilo? 
 14denní počet pozitivních na Covid-19 (na 100 000 obyvatel). 

 Kolik seniorů se v poslední době nakazilo? 
 14denní počet pozitivních seniorů (na 100 000 obyvatel ve věku od 65 let). 

 Narůstá počet nakažených – šíří se virus v populaci? 
 Zjednodušený výpočet reprodukčního čísla. 

 Dokážeme nakažené účinně a rychle zachytit? (s jakou jistotou známe počet 
nakažených?) 

 Průměrná pozitivita testů za posledních 7 dní. 
 
Výsledná hodnota indexu rizika se vypočítává ze součtu počtu bodů přidělených dle hodnoty 
těchto čtyř ukazatelů. Čím více bodů, tím vyšší riziko. Výsledná hodnota indexu může 
nabývat rozsahu hodnot od 0 do 100. Hlavním cílem indexu rizika je vystihnout jedním číslem 
nebezpečnost dané epidemické situace způsobem, který je srozumitelný pro širokou 
veřejnost. Index je proto založen na několika epidemiologicky relevantních a  zároveň dobře 
pochopitelných kritériích. Index je možné spočítat i  zpětně a z veřejně dostupných dat. Index 
má prediktivní charakter – odhaduje budoucí vývoj místo hodnocení minulé či současné 
situace. V průběhu aplikace opatření vyplývajících ze systému PES docházelo k jeho 
konkretizaci pro jednotlivé specifické sektory. 
 
V průběhu aplikace systému PES se objevily různé dílčí nedostatky. Mezi často komentované 
nedostatky metodiky PES patří zejména situace, kdy se v rámci metodiky mění podkladová 
data, a to i zpětně a výsledný ukazatel je tímto způsobem nepřesný a  zkreslený. U některých 
krajů byl systém PES modifikován a používala se takzvaná „štěňátka“, čili dílčí rozpracování 
a odlišná aplikace než v jiných krajích. Všechna opatření stojí a padají na hodnocení pozitivity 
či negativity testů. PCR testy, které jsou označovány za nejvíce přesné, rozhodně nemají 
100% vypovídací schopnost. Dále skutečnost, že je někdo pozitivně testovaný, nemusí 
vypovídat o nebezpečnosti pro každého jednotlivce a nemůže tím pádem jednoznačně pro 
každou kohortu testovaných vyvozovat stejné závěry. Např. smrtnost se může měnit v čase 
i prostoru. Téměř všechna čísla používaná v rámci indikátoru PES, resp. jejich parametry, jsou 
především odhady. Používají se průměry, což je ukazatel, který není schopen v reálném čase 
relativně rychle reagovat na prudké změny. Uvažují se různě dlouhá časová období, avšak 
pořád je to průměr a pozorování z minulosti. Může se tak stát, že restriktivní hospodářsko-
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politická opatření reagují na úplně jinou situaci, než která v realitě ve zkoumaném prostoru 
existuje. Opatření jsou mnohdy nelogická a neefektivní. Statistické odhady jsou vždy do 
určité míry povrchní a nejsou schopny zachytit prudší změny. Zjednodušený odhad čísla R 
není přímo měřitelná veličina a záleží mimo jiné i  na podkladových datech, která mohou být 
mnoha okolnostmi zkreslena. 
 
Strategie očkování proti nemoci Covid-19 
 

Jako nejúčinnější nástroj kontroly současné pandemie onemocnění Covid-19 se jeví 
očkování. Díky společnému úsilí velkého množství výzkumných týmů světa, se prakticky za  
65 dnů po detekci nového koronaviru podařilo objevit antigenní součásti viru, které jsou 
nezbytné k vývoji a přípravě očkovací látky. Cílem očkovací strategie je nastavit proces, 
pomocí kterého bude dosaženo co nejrychlejšího proočkování významné části populace 
vakcínou proti nemoci Covid-19. S ohledem na vzácnost zdrojů, dostupnost vakcíny v čase 
a personální kapacity je stanovena prioritizace jednotlivých skupiny osob, které mají být 
očkovány, a to za účelem co nejrychlejší imunizace té části populace, které nemoc Covid-19 
může způsobit největší obtíže, v krajním případě potom smrt. Se zvyšujícím se počtem 
očkovaných pacientů bude postupně dosahováno cíle zabránění komunitního šíření nemoci 
Covid-19. Nemoc Covid-19 se stane běžným respiračním onemocněním a Česká republika se 
bude moci vrátit do standardního stavu bez probíhající epidemie a začít postupně  pracovat 
na nápravě škod touto epidemií způsobených. V současné době se nachází minimálně 202 
kandidátních vakcín v různých fázích vývoje a z toho minimálně 49 vakcín v klinickém 
hodnocení a 164 v preklinickém hodnocení (údaj Světové zdravotnické organizace 
k 30. listopadu 2020). Česká republika se, stejně jako všechny ostatní členské státy Evropské 
unie, zapojila do iniciativy řízené Evropskou komisí, jejímž cílem je včasné zajištění vakcíny 
proti Covid-19, a to v dostatečném množství pro všechny členské státy. Hlavním cílem 
očkovací kampaně je proočkovat co nejvyšší počet občanů České republiky s tím, že prioritní 
přístup k očkovacím látkám musí být poskytnut ohroženým skupinám obyvatel a určeným 
zdravotnickým pracovníkům s cílem zabezpečit dostatek personálu pro další zvládání 
pandemie, resp. nastupující očkovací kampaně, případně s  ohledem na prevenci zavlečení 
nákazy na pracoviště. Průběh očkovací kampaně lze rozdělit do tří fází, které se však, 
v závislosti na dostupnosti vakcín, mohou prolínat. 
 
V první fázi nebude dostupný rezervační systém pro veřejnost, fáze je charakterizována 
potřebou cíleného očkování v klíčových zdravotnických zařízeních a též zařízeních pobytové 
sociální péče o seniory. Vzhledem k potřebě strategické prioritizace budou v této fázi 
očkovány osoby v následujících skupinách: 
 

 zdravotničtí pracovníci pracující na následujících odděleních: 
I. Infekční oddělení, lůžková oddělení v režimu Covid zóny, anesteziologicko-resuscitační 

oddělení (ARO), jednotky intenzivní péče (JIP), urgentní příjem, geriatrická oddělení, 
léčebny dlouhodobě nemocných, očkovací centra, pracovníci odebírající a zpracovávající 
biologické vzorky k vyšetření na Covid-19, plicní oddělení, 

II. pacienti hospitalizovaní v distribučních očkovacích centrech, kteří jsou starší 65 let či 
chroničtí pacienti s klinicky rizikovými faktory, 
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 všeobecní praktičtí lékaři a praktičtí lékaři pro děti a dorost a zdravotničtí pracovníci 
pracující v těchto ordinacích, 

 domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem a jejich zaměstnanci, kteří  přicházejí 
do přímého kontaktu s pacienty nebo uživateli sociálních služeb, 

 příslušníci Armády České republiky, kteří se podílí na boji s Covid-19, 

 základní složky integrovaného záchranného systému. 
 
Toto rozdělení vyplývá z doporučení Světové zdravotnické organizace, jde také o postup, 
který zvolilo například Spojené království nebo Izrael. Cílem je zabezpečit připravenost 
systému na masivní očkovací kampaň v podmínkách probíhající pandemie. Zároveň je vyslán 
signál směrem k veřejnosti o bezpečnosti a důvěře ve vakcínu. 
 
Ve druhé fázi bude nadále probíhat očkování skupin, které jsou uvedeny v první fázi. Zároveň 
však bude umožněno občanům registrovat se na očkování v existujících očkovacích centrech, 
jejichž počet se rozšíří. Narostou tak i očkovací kapacity v celé republice. Vytíženější tak 
budou i dvě velkokapacitní očkovací centra na výstavišti v Praze Letňanech a v Brně. Občané, 
kteří spadají do rizikových skupin, budou vyzýváni k rezervaci na jednotném webovém 
portále. 

 
Poslední část hlavní části očkovací kampaně bude charakteristická dostupností vakcín, které 
umožňují aplikaci v ordinacích praktických lékařů. Tito se tak v této fázi stanou hlavními 
aktéry pro úspěšnou vakcinaci občanů České republiky. Ordinace praktických lékařů by si 
měly vytvořit rezervační, či zvací systém, který jim umožní očkování z vícedávkového balení 
v čase daném na spotřebu otevřeného balení. Praktiční lékaři budou znát aktuální stav svých 
pacientů a nebude tedy nutné zapojovat je do centrálního rezervačního systému, který bude  
vyhodnocovat zařazení pacienta do prioritní skupiny. 

 
Stručný přehled opatření v zahraničí 
 
Evropské země i další státy po celém světě zavedly přísná i méně přísná opatření ve snaze 
zabránit šíření koronaviru Covid-19. Zavřely hranice, školy, nákupní střediska, restaurace  
a kavárny, zrušily kulturní a sportovní akce, vyhlásily nouzové stavy. Opatření byla více méně 
obdobná ve většině evropských zemí, nicméně bylo možné pozorovat i rozdílné přístupy. 
Některé země byly hodně benevolentní a šly cestou tzv. „promořování obyvatelstva“, jiné 
naopak zaváděly přísná až drakonická opatření a na jejich dodržování dohlížela policie  
a armáda. Premiéři a prezidenti členských států Evropské unie se snažili koordinovat reakce 
svých zemí na šíření nákazy. Mnohá opatření byla jak v Evropě, tak i jinde ve světě obdobná. 
V mnoha zemích byl vyhlášen nouzový stav a uzavřeny hranice. V nejvíce postižených 
evropských zemích (Itálie, Španělsko) byla vyhlášena celostátní karanténa a  zákaz vycházení 
kromě nákupu potravin, cesty k lékaři, nebo do práce. Ve většině evropských zemí bylo 
zavedeno povinné nošení roušek, zákaz shromažďování většího počtu osob (počet se lišil 
podle nařízení dané země), byly zrušeny kulturní a sportovní akce, uzavřena divadla, kina, 
restaurace, obchodní centra, školy a školky, zájmové kroužky pro děti atd. Nicméně 
jednotlivé členské státy Evropské unie rozhodovaly o opatřeních ve své zemi samostatně,  
a tudíž se tato opatření mohla lišit.  
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Příklady evropských zemí podle zavedených opatření počátkem března: 
 

 velmi přísná opatření – Itálie, Španělsko, Rakousko, Lotyšsko, 
 poměrně přísná opatření – Česká republika, Slovensko, Polsko, Francie, Portugalsko, 

Belgie, Nizozemsko, Bulharsko, Moldavsko, Norsko, Albánie, Severní Makedonie, Kosovo, 

 volnější opatření – Německo, Maďarsko, Rumunsko, Ukrajina, Spojené království, 
Švédsko, Finsko, Estonsko, Island, Řecko, 

 velmi mírná opatření – Bělorusko, Bosna a Hercegovina. 
 
Později však Německo, Maďarsko a Spojené království svůj postoj přehodnocují a zavádí 
přísná až velmi přísná opatření. 
 
V Maďarsku platil od 11. března 2020 nouzový stav. Byly uzavřeny maďarské státní hranice 
pro občany jiných zemí a od 30. března 2020 vstoupil v platnost tzv. koronavirový zákon, 
který vládě umožnil rozhodovat po neomezenou dobu (v čase nouzového stavu) pomocí 
dekretů, aniž by se musel scházet Parlament. Od tohoto dne rovněž pracovalo 
51 maďarských nemocnic a 104 strategických firem pod dohledem armády. Od konce března 
platila v Budapešti povinnost nošení roušek v prostředcích veřejné dopravy, taxi, obchodech, 

obchodních centrech a na tržištích. Od dubna bylo zavedeno bezplatné parkování po celém 
území Maďarska, což mělo za cíl omezit počty osob ve veřejné dopravě. 
 
V Německu platil od konce března na celém území tzv. „zákaz kontaktů“, tj. shromažďování 
více než dvou osob (výjimku tvořily rodiny a osoby žijící v jedné domácnosti). Na veřejnosti 
platilo dodržování minimálního odstupu 1,5 m. Od konce dubna zavedly všechny spolkové 
země povinnost nosit roušku. Na konci dubna začalo postupné uvolňování některých 
opatření. 
 
Na Slovensku platil nouzový stav od 11. března 2020. Opatření zavedená na Slovensku byla 
velmi podobná jako u nás. Slovensko uzavřelo všechny základní a mateřské školy, obchody (s 
výjimkou potravin, lékáren atd.), divadla, kina, sportoviště apod. V zemi bylo zavedeno 
povinné nošení roušek a dodržování rozestupu 2 m, dále bylo zavedeno přednostní 
nakupování pro osoby nad 65 let ve vymezeném čase. Od konce března fungovala kontrola 
dodržování karantény za použití dat od mobilních operátorů podle tzv. lex korona. Od 
začátku dubna vstoupilo v platnost opatření, na jehož základě se všem, kteří vstoupili do 
země, nařídila izolace ve státním karanténním centru, a to do doby prokázání negativního 
testu na koronavirus.  
 
V Polsku platil pro celé území stav epidemie od 20. března 2020. Od poloviny dubna byla 
zavedena povinnost nošení roušek při pobytu na veřejných prostranstvích včetně veřejné 
dopravy, v uzavřených prostorách s přístupem veřejnosti a ve společných bytových 
prostorách. Od poloviny března byly zavedeny hraniční kontroly, zákaz vstupu všech cizinců  
a povinnost nastoupit 14denní domácí karanténu pro osoby vracející se do Polska. 
Mezinárodní vlaková a letecká doprava byla pozastavena. Plán postupného uvolňování 
opatření je rozdělený na 4 etapy a velmi podobný českému přístupu. V rámci plánu obnovy 
sportovních aktivit byly na konci dubna otevřeny parky a lesy. 
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V Rakousku bylo zavedeno omezení pohybu pro celé území do 30. dubna 2020. Povoleny 
byly cesty do práce, na nákup a k lékaři. Platil zákaz shromažďování nad 5 osob. Od druhé 
poloviny března platila pro rakouské občany a osoby s oprávněním pobytu po příletu do 
země domácí 14denní karanténa. Občanům třetích zemí byl vstup do země odepřen. Rovněž 
v Rakousku byla zavedena povinnost nosit roušky v obchodech a ve veřejné dopravě. Byly 
zavedeny kontroly na hranicích a od poloviny dubna bylo potřeba ke vstupu do země 
pozemní cestou potvrzení o neinfikovanosti koronavirem. Na konci dubna se započalo  
s kontrolovaným rozvolňováním opatření v tzv. dvoutýdenním taktu, který umožňuje 
vyhodnocovat jednotlivé kroky a případně celý proces zpomalit. 
 
V Itálii platila karanténa od začátku března a její pravidla byla velmi přísná. Lidé směli opustit 
domov pouze kvůli práci, nutným nákupům či návštěvě lékaře, zdravotní procházky byly 
povoleny jen v omezené míře a jen v okolí domova. 
 
Ve Španělsku byl vyhlášen nouzový stav a celostátní karanténa 14. března 2020 a  premiér 
zdůraznil, že veškeré pravomoci na celém území státu nyní přebírá ústřední vláda  v Madridu. 
Španělé směli opustit domovy jen kvůli práci, nákupu či nezbytné návštěvě lékaře. Procházky 
nebyly povoleny a lidé tedy strávili doma zhruba 6 týdnů téměř bez možnosti vyjít ven. Ve 
snaze zabránit šíření viru se uzavřely restaurace, kavárny, bary, kina a další zábavní podniky. 
Z obchodů zůstaly otevřené jen ty, které prodávaly základní potřeby, jako jsou obchody  
s potravinami či drogerie, lékárny, trafiky nebo čerpací stanice. Pohyb lidí venku kontrolovala 
namátkově policie a armáda. Každý musel při vyzvání doložit účel své cesty.  
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NÁVRHY A DOPORUČENÍ 
 

Připravovaná legislativní a organizační opatření  
 

Návrh novely ústavního zákona o bezpečnosti 
 
Současná situace s pandemií onemocnění Covid-19 ukázala, že stávající právní úprava není 
dostačující. Od přijetí ústavního zákona o bezpečnosti v roce 1998 nebyl žádný z krizových 

stavů vyhlášen na území celého státu. Pouze v letech 2002, 2006, 2007 a  2013 byl vládou 
vyhlášen nouzový stav na části území České republiky z důvodu povodní nebo orkánu. Stav 
nebezpečí byl na území jednotlivých krajů vyhlášen vícekrát, a to v souvislosti s povodněmi, 
sesuvy skalního masivu a půdy, likvidací nelegálního skladu chemikálií či afrického moru 
prasat. Dosavadní právní úprava nouzového stavuje orientována spíše na půs obení 
přírodních sil typu povodní, vichřic apod. V současné době však musí Česká republika počítat 
i s jinými druhy ohrožení (např. epidemie). Z tohoto důvodu je vhodné provést revizi 
krizových stavů tak, aby mohla být tato úprava využitelná při řadě rozdí lných situací. Za 
nedostatek současné právní úpravy je třeba považovat zejména její roztříštěnost, kdy 
jednotlivé druhy krizových stavů nejsou upraveny na jednom místě (stav nebezpečí je 
upraven v krizovém zákoně, nouzový stav, stav ohrožení státu v ústavním zákoně 
o bezpečnosti, válečný stav v Ústavě České republiky). Odstranění této roztříštěnosti by šlo 
docílit zakotvením stavu nebezpečí na ústavní úrovni doplněním do ústavního zákona 
o bezpečnosti. Odborem bezpečnostní politiky byl v jarním období pandemie Covid-19 
zpracován návrh novely ústavního zákona o bezpečnosti. Jednou z myšlenek je sjednocení 
všech krizových stavů do jednoho, tohoto, zákona. Znamená to vyjmutí stavu nebezpečí  
z krizového zákona, přesunutí do zákona o bezpečnosti a na to také navazuje změna 
u orgánu vyhlašování stavu nebezpečí. Dosavadní právní úprava stanoví, že stav nebezpečí 
může být vyhlášen hejtmanem kraje, v Praze primátorem hl. m. Prahy. Stav nebezpečí lze 
vyhlásit na dobu nejvýše 30 dnů. Tuto dobu může hejtman prodloužit jen se souhlasem 
vlády. Navrhovaná úprava by umožnila vyhlásit stav nebezpečí vládou, jestliže budou 
ohroženy životy a zdraví, zvířata, majetek nebo životní prostředí a pokud intenzita ohrožení 
nedosahuje značného rozsahu a ohrožení není možné odvrátit běžnou činností správních 
úřadů, orgánů kraje nebo obcí, složek integrovaného záchranného systému nebo subjektů 
kritické infrastruktury. Vláda o vyhlášení stavu nebezpečí, musí neprodleně informovat 
Poslaneckou sněmovnu, která může vyhlášení zrušit. Stav nebezpečí, který je vyhlášen 
vládou, může být vyhlášen jen s uvedením důvodů, na určitou dobu a pro určité území. 
Současně s vyhlášením stavu nebezpečí vláda musí vymezit, která práva a v jakém rozsahu 
v souladu s Listinou základních práv a svobod omezuje, a které povinnosti a v jakém rozsahu 
se ukládá. Stav nebezpečí, který je vyhlášen vládou, může být vyhlášen nejdéle na dobu 
30 dnů. Uvedenou dobu lze prodloužit jen po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny. 
Zásadním rozdílem mezi stavem nebezpečí vyhlášeným vládou a nouzovým stavem bude 
míra intenzity ohrožení a okruh práv a svobod, které lze na nezbytně nutnou dobu 
a v nezbytně nutném rozsahu omezit. Vláda tak bude moci reagovat na situaci, kdy míra 
ohrožení života, zdraví, majetkových hodnot, životního prostředí nebo vnitřního pořádku 
a bezpečnosti v případě vyhlášení nouzového stavu již nedosahuje intenzity pro nouzový 
stav, ale ohrožení nadále v menším rozsahu trvá, tedy jedná se o nižší úroveň nebezpečí  
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– z nouzového stavu tak bude moci přejít na stav nebezpečí. V návrhu je zpřesněna  
i publikace rozhodnutí o vyhlášení krizových stavů. V případě stavu nebezpečí vyhlášeného 
orgánem kraje bude rozhodnutí publikováno v nově připravované Sbírce právních předpisů 
územních samosprávných celků a některých správních úřadů (která se navrhuje zakotvit 
prostřednictvím vládního návrhu zákona o Sbírce právních předpisů územních 
samosprávných celků a některých správních úřadů, který je jako sněmovní tisk 576 
projednáván Poslaneckou sněmovnou). Rozhodnutí o stavu nebezpečí, který je vyhlášen 
vládou, o nouzovém stavu, stavu ohrožení státu nebo o válečném stavu, budou vyhlašována 
ve Sbírce zákonů. Dalším návrhem, po zkušenostech po ukončení nouzového stavu a nutnosti 
pokračovat v odstraňování následků krizového stavu, je vytvoření nového krizového, resp. 
post krizového stavu, který se v návrhu nazývá „stav obnovy a zmírňování dopadů“. Tento 
stav by mohla vyhlásit vláda se souhlasem Poslanecké sněmovny, je-li nezbytné, aby 

opatření uložená přecházejícím krizovým stavem dále pokračovala, ale s nižší intenzitou. Stav 
obnovy a zmírňování dopadů by se mohl vyhlásit jen s uvedením důvodů na určitou dobu  
a pro určité území. Opatření vyhlášená spolu se stavem obnovy a  zmírňování dopadů by byla 
omezena opatřeními, která je možné vyhlás it v krizovém stavu na který je stav obnovy 
a zmírňování dopadů navázán. Opatření by tak musela být nižší intenzity než 
v předcházejícím krizovém stavu. 
 
Návrh novely krizového zákona 
 
Prvotní diskusí na odborné úrovni bylo zjištěno, že není potřeba vytvářet speciální krizový 
stav pro epidemie či jiné zdravotní situace, neboť přílišná konkrétnost zaměření krizových 
stavů se ukazuje z praktického hlediska jako neefektivní. Systém stávajících krizových stavů 
je v hrubých obrysech vyhovující, ale je třeba se zaměřit zejména na věcný obsah krizových 
stavů. Ten je definován a popsán v krizovém zákoně, a zobecnit jej tak, aby umožnil zvládat 
krizové situace v širším pojetí. Ať už se jedná o zvládání epidemie či pandemie, tak například 
sucho a další klimatické hrozby. Je nutné vnímat, že konkrétní krizový stav resp. krizovou 
situaci nelze úplně předjímat a není možné se připravit na každou jednotlivou potenciální 
krizovou situaci. Krizové stavy je třeba doplnit o obecná opatření (ukládání povinností) 
směřující do oblasti: 
 

 školství; 
 fyzických či právnických osob; 
 kulturních a obecně hromadných akcí; 
 odběru materiálů a surovin ze strany fyzických či právnických osob; 
 specificky je třeba se zaměřit na oblast hranic a cizinců, jelikož tato témata nejsou 

adekvátně v krizové legislativě upravena. 
 
V krizovém zákoně u krizových stavů je třeba nastavit systémovější pojetí krizových stavů. 
Jednotlivé krizové stavy jsou upraveny nejednotně s ohledem na jejich závažnost i  z hlediska 
konkrétnosti přijímaných opatření. Jednotlivá opatření u stavu nebezpečí a stavu ohrožení 
státu jsou obecná na rozdíl od opatření v nouzovém stavu. Sjednocením formy a vyjasněním 
pravomocí jednotlivých aktérů krizového řízení dojde ke sjednocení právního jazyka  
a upřesnění jednotlivých krizových stavů a pravomocí jednotlivých aktérů. Rozšířením 
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krizových opatření o patření reagující na moderní hrozby dojde ke zvýšení pružnosti 
jednotlivých opatření. 
 
Návrh novely zákona o ochraně veřejného zdraví  
 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví reflektuje 
potřebu zvýšit efektivitu a vyšší úroveň koordinace všech zainteresovaných subjektů při 
výkonu státního zdravotního dozoru, zejména v současné době při omezování šíření viru 
SARS-CoV-2. Ze současné praxe výkonu státního zdravotního dozoru je zcela zřejmé, že 
forma řízení čtrnácti krajských hygienických stanic pouze pomocí metodického řízení ze 
strany Ministerstva zdravotnictví není dostatečně efektivní a flexibilní. Z  pandemické situace 
vyplynula nezbytnost koordinace orgánů ochrany veřejného zdraví centrální autoritou, a to 
nejen na úrovni Ministerstva zdravotnictví, kterou zajišťuje pozice hlavního hygienika České 
republiky. Na úrovni jednotlivých krajů již ústřední orgán nedisponuje dostatečnými nástroji, 
čímž docházelo k odlišnému přístupu napříč jednotlivými regionálními působnostmi 
krajských hygienických stanic. Krajské hygienické stanice jsou samostatnými správními úřady 
a konečné rozhodování plně závisí na konkrétním řediteli krajské hygienické stanice. 
V mnoha aspektech státního zdravotního dozoru dochází k nejednotnosti výkonu státní 
správy, odlišné výklady povinností vyplývajících z právních předpisů, odlišný způsob 
správního trestání apod. Na tyto odlišnosti v aplikaci kompetencí krajských hygienických 
stanic bylo Ministerstvo zdravotnictví upozorňováno od externích autorit opakovaně  
a dlouhodobě. V případě zvládání epidemie šíření viru SARS-CoV-2 se ani po několika 
měsících efektivně nedaří sjednotit postupy na jednotnou úroveň, zejména z hlediska 
používání shodných IT nástrojů a schémat postupů tak, aby bylo možné efektivně hodnotit 
a koordinovat postupy krajských hygienických stanic. Z těchto důvodů návrh zákona počítá 
s vytvořením ústředního orgánu – Státní hygienické služby, jež bude nástupnickou organizací 
pro krajské hygienické stanice a hygienickou stanici hlavního města Prahy. V čele Státní 
hygienické služby bude stát ústřední ředitel, který bude po věcné stránce spolupracovat 
s hlavním hygienikem České republiky. Státní hygienická služba bude zodpovědná za 
vydávání mimořádných opatření na lokální a regionální úrovni, převezme úlohu Ministerstva 
zdravotnictví ve věcech a řízeních, které přesahovaly úroveň jednoho kraje. Návrh dále 
upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob v ochraně veřejného zdraví. Při 
ohrožení veřejného zdraví, tedy stavu, při kterém jsou obyvatelstvo nebo jeho skupiny 
vystaveny nebezpečí, z něhož míra zátěže rizikovými faktory přírodních, životních nebo 
pracovních podmínek překračuje obecně přijatelnou míru a  představuje významné riziko 
poškození zdraví, jsou orgány ochrany veřejného zdraví oprávněny použít mimořádných 
opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku za účelem zabránění šíření infekčních a Covid-
19 a přijatými opatřeními k odvracení jejích bezprostředních dopadů na zdraví obyvatel 
České republiky se ukazuje, že mezi nejdůležitější nástroje, jak ovlivnit vzniklou epidemii  
a zastavit její nekontrolovatelné šíření, je ovlivnit tyto jednotlivé články epidemického 
procesu. Zdroj nákazy lze izolovat a léčit, cestu přenosu přerušit a vnímavého jedince 
chránit. Hlavním cílem mimořádných opatření je přerušit souvislý epidemický proces  
a zastavit epidemii v co nejkratším čase a za co nejmenších ztrát lidských životů, stejně jako 
negativních dopadů do ekonomiky. Toho lze dosáhnout omezením pohybu osob, omezením 
konání hromadných akcí, omezením provozování epidemiologicky závažných činností, 
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používáním přiměřených osobních ochranných prostředků a mycích, čistících a  dezinfekčních 
prostředků. Ze zkušeností resortu zdravotnictví vyvstala potřeba upřesnit a rozšířit 
mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku. V návrhu novely zákona 
o ochraně veřejného zdraví navrhovaná mimořádná opatření mají zabezpečit ovlivnění všech 
tří článků epidemického procesu. Cílem navrhovaných opatření je možnost včasné a správné 
diagnostiky nákazy, rychlé izolace nemocných a karantény osob podezřelých z nákazy. 
Smyslem navrhované změny zákona tak je upravit zákonné mantinely pro vydávání 
mimořádných opatření, která by měla za účelem zamezení dalšího šíření infekčních 
onemocnění omezovat některé činnosti či poskytování služeb, které jsou z pohledu 
epidemiologického rizikovými, případně naopak nařídit nějakou činnost, která by bránila 
šíření tohoto onemocnění. Návrh zákona dále zahrnuje změnu zákona o elektronických 
telekomunikacích, kterou Státní hygienická služba získá možnost vyžádat si od mobilního 
operátora lokalizační údaje mobilní stanice v případě, že uživatel mobilní stanice je osobou, 
která prokazatelně onemocněla infekčním onemocněním. Takové opatření by mělo rozšířit 
nástroje, které může Státní hygienická služba využít pro omezování šíření infekčních 
onemocnění.  
 
Upevnění statutu Ústředního krizového štábu  
 
Původní statut Ústředního krizového štábu byl schválen usnesením vlády ze dne 
24. listopadu 2008 č. 1 500 ke statutu Ústředního krizového štábu V průběhu počátku jarní 
pandemie Covid-19, kdy premiér zpočátku nevyslyšel žádost ministra vnitra o aktivaci  
a svolání krizového štábu, byl statut Ústředního krizového štábu narychlo změněn, tak aby 
jeho složení, zejména předsednictví, vyhovovalo požadavkům vlády, resp. premiéra 
samotného. První změna byla provedena usnesením vlády ze dne 15. března 2020 č. 213 
o změně Statutu Ústředního krizového štábu. Zatím poslední změna statutu Ústředního 
krizového štábu proběhla v září 2020 usnesením vlády ze dne 21. září 2020 č. 954 o změně 
Statutu Ústředního krizového štábu a opět přinesla některé nesystémové změny. Současné 
rozdělení pravomocí není v tomto ohledu ideální. Vhodné by proto bylo zakotvit Ústřední 
krizový štáb na stejné úrovni jako Bezpečnostní radu státu, tedy přímo v ústavním zákoně o 
bezpečnosti. Úkolem Bezpečností rady státu by byla příprava návrhů k zajišťování 
bezpečnosti České republiky v budoucnosti, zatímco úkolem Ústředního krizového štábu by 
byla příprava návrhů na řešení již nastalých situací. Motivem bylo zamezit dalším 
nesystémovým změnám, jak ve složení Ústředního krizového štábu, tak v jeho právním 
postavení v  bezpečnostním systému státu a zachování jeho univerzálnosti, neboť poslední 
dvě změny reagovaly hlavně na epidemii, resp. pandemii, a přizpůsobili si tak složení 
Ústředního krizového štábu jen pro tento typ řešené krizové situace. Vlivem výše uvedených 
změn ve statutu Ústředního krizového štábu došlo k následujícím zásadním změnám. 
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Přenastavení systému PES 

 
Podle systému PES, který vytvořil resort zdravotnictví, je i v prvním, nejmírnějším stupni 
rizika, pro opatření nutný krizový stav. Z praktických důvodů by pro první stupeň krizový stav 
být vyžadován neměl. V návrhu je tedy zvážení zavedení buď stupně nula, tedy situace bez 
rizika epidemie, nebo ponechání nulté hodnoty v prvním stupni, ale za předpokladu, že  
v tomto případě nebude vyžadován žádný krizový stav a počínající epidemii nebo její hrozbu 
bude možné ve stávajícím systému řešit za pomoci opatření vyplývajících ze zákona  
o ochraně veřejného zdraví nebo jiný nekrizových předpisů. Dalším návrhem změny systému 
PES je jeho rozdělení na působnost v rámci jednotlivých krajů. Umožní tak krajským 
hygienickým stanicím a ministerstvu zdravotnictví aplikovat lokální opatření podle 
epidemické situace v každém kraji namísto celoplošných, a to nikoli podle krizového zákona, 
nýbrž podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Ministr zdravotnictví Jan Blatný představil  
5. ledna 2021 upravený protiepidemický systém PES. Upravený protiepidemický systém PES 
bude od středy 6. ledna 2021 započítávat nově počty hospitalizovaných, u nichž se na nákazu 
onemocněním Covid-19 přišlo až v nemocnici. Nahradí tak parametr o procentech 
pozitivních testů, které nemají o aktuálním stavu epidemie takovou výpovědní hodnotu. 
Ačkoliv má tato změna umožnit přesnější předvídání vývoje epidemie, při porovnání staré  
a nové verze je patrné zpřísnění. 
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ZÁVĚR 
 
Studie se v širokém rozsahu věnovala velkému celosvětovému tématu roku 2020, a to 
pandemii Covid-19 způsobenou koronavirem typu SARS-CoV-2. Ve své teoretické části 
vysvětlila metody a nástroje krizového řízení v České republice jako základního systému 
řešení krizových situací. Ve své praktické části pak v časovém sledu pospala aplikace 
jednotlivých nástrojů při zvládání pandemie nemoci Covid-19 ze stran zúčastněných orgánů. 
Pandemie nemoci Covid-19 měla a bude mít zásadní dopad na zdravotnictví, 
biofarmaceutický průmysl, odvětví výroby zdravotnických prostředků, diagnostik 
a ochranných prostředků. K onemocnění Covid-19 a samotnému původci koronaviru SARS-
CoV-2 je každý den publikována řada nových článků a  odborných publikací. Mnoho 
potřebných údajů a znalostí o viru a onemocnění však zatím zůstává dále nejasných 

a odpovědi na množství otázek odborníci stále hledají. Primární zdroj koronaviru SARS-CoV-2 
zatím nebyl identifikován. Budoucí vývoj pandemie Covid-19 je obtížné predikovat. Zatímco 
nové případy onemocnění celosvětově dynamicky narůstají, míra jejich závažnosti klesá  
a současně klesá i smrtnost. Budoucí vývoj může ovlivnit řada zásadních faktorů. Mutace 
vlastního viru může vést ke změně jeho vlastností jak ve směru zvýšení virulence, ale na 
druhé straně může poklesnout infektivita či klinická závažnost vyvolaného onemocnění. 
Velký vliv na budoucí strategie bude mít vývoj léků a vakcín. V pozitivním případě může dojít 
k zásadnímu přehodnocení strategií, kdy buď prevence, nebo účinná terapie nebude 
vyžadovat masivní plošné testování. Není však možno vyloučit ani budoucí biologické hrozby 
velkého rozsahu, kdy bude narůstat význam obdobných strategií. Riziko objevení se nového 
patogenu s mnohem vyšší smrtností není zcela zanedbatelné a  současná pandemie 
jednoznačně ukázala slabiny stávajícího systému i možná řešení, která by se měla odrazit 
zejména v aktualizaci pandemického plánu České republiky, úpravě některých zákonů  
a zákonných norem, které by například umožnily vyskladnění materiálu ze skladu Správy 
státních hmotných rezerv i mimo nouzový stav a konání pravidelných součinnostních cvičení 
složek záchranného systému se zapojením Krajských hygienických stanic a zdravotnických 
zařízení. Současná strategie připravenosti na pandemii zahrnuje v převážné většině reakci na 
pandemii po jejím vzniku. Výzvou budoucího výzkumu je identifikovat podstatné znalosti, 
které povedou k předpovídání a prevenci pandemií. Může jít například o geografické 
předpovědi budoucích pandemií, identifikaci klíčových hostitelů patogenu a predikci 
environmentálních a socioekonomických změn, které korelují s  výskytem nemoci. Zapojení 
akademických pracovišť do boje s pandemií jednoznačně ukázalo, že kvalitní věda poskytuje 
obrovský potenciál pro zvládání krizových stavů v budoucnosti. Vědecká pracoviště se vedle 
zdravotnických staly součástí kritické infrastruktury státu, což je potřeba reflektovat v jejich 
budoucím zapojení do řešení krizových situací, například vhodným zastoupení v krizových 
štábech, cíleným financováním výzkumných infrastruktur, které je třeba udržovat v záložním 
stavu. Navyšování financí do vědy a výzkumu by mělo být propojené se stanovením priorit 
výzkumných témat relevantních pro stát a společnost. Dokud tedy nebude k dispozici 
dostatečně účinná vakcína v potřebném množství a nedojde tak k proočkování populace, 
budou popsané metody a nástroje krizového řízení důležitými prvky ochrany zdraví a  životů 
lidí. Nastavení účinných postupů ke zvládání pandemií nemocí, proti kterým dosud není 
známa vakcinace, je do budoucnosti velkou výzvou pro všechny součásti krizového řízení. 
Studie si uložila za cíl nastínit možnosti rozvoje legislativních, technických a  organizačních 
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nástrojů a procesů pro zvýšení efektivity  oblasti krizového řízení. V tomto směru lze 
považovat cíl studie za dostatečně splněný, neboť studie poskytla a popsala několik způsobů 
rozvoje v oblasti krizového řízení. Některé z nich se vyvinuli již v průběhu zpracování studie 
do použitelné podoby a jsou v současné době aplikovány. Před některými z nich je však ještě 
velký kus cesty než se je podaří zcela dokončit a realizovat v praxi. V obecné rovině je možné 
konstatovat, že Česká republika zvládla dosavadní průběh epidemie koronaviru poměrně 
dobře. Mnohdy to však bylo za cenu ohromného osobního nasazení konkrétních pracovníků 
a při využití improvizovaných a neověřených postupů mimo běžnou praxi. V oblasti krizového 
řízení došlo k porušení či překotné změně několika dlouhodobě nastavených procesů 
a postupů, které by bylo vhodné v době určitého zklidnění situace upravit a lépe nastavit tak, 
aby byla Česká republika na pokračující souboj s epidemií lépe připravena a nemusela situaci 
čelit za cenu zvýšených ekonomických ztrát nebo nárůstu obětí na životech v důsledku 
přetížení systému zdravotní péče. Obdobným způsobem se jeví jako vhodné nyní lépe 
nastavit či nově vytvořit i některé postupy v resortu Ministerstva vnitra České republiky, aby 
i samotný resort na krizovou situaci lépe reagoval a byl schopen posilovat důvěru občanů ve 
fungování systému krizového řízení. Závěrem je třeba uvést, že všechny složky státu jsou již 
nyní po prožité zkušenosti lépe na obdobnou krizovou situaci připraveny a je možné 
předpokládat, že reakce na další případné zhoršení situace bude lepší než na počátku 
pandemie, kdy se mnoho státních orgánů potýkalo se zcela novou a v rámci historie České 
republiky bezprecedentní výzvou. 
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Tabulka: Typy nebezpečí s nepřijatelným rizikem.2 
 

KATEGORIE 
NEBEZPEČÍ TYPY NEBEZPEČÍ S NEPŘIJATELNÝM RIZIKEM 

GESCE 
(RESORTY, 

ÚŘADY) 

n
a

tu
ro

g
e

n
n

í 

abiotické 

Dlouhodobé sucho MŽP, MZe, MV 

Extrémně vysoké teploty MŽP 

Přívalová povodeň MŽP, MV, MZe 
Vydatné srážky MŽP, MV 
Extrémní vítr MŽP, MV 
Povodeň MŽP, MV, MZe 

biotické 

Epidemie - hromadné nákazy osob MZ 

Epifytie - hromadné nákazy polních kultur MZe 

Epizootie – hromadné nákazy zvířat MZe 

a
n

tr
o

p
o

g
e

n
n

í 

technogenn

í 

Narušení dodávek potravin velkého rozsahu MZe, MPO 
Narušení funkčnosti významných systémů 
elektronických komunikací 

ČTÚ, MPO 

Narušení bezpečnosti informací kritické 
informační infrastruktury 

NBÚ, MV 

Zvláštní povodeň MZe, MV, MŽP 
Únik nebezpečné chemické látky ze 
stacionárního zařízení MŽP, MV, SÚJB 

Narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu MZe 
Narušení dodávek plynu velkého rozsahu MPO, MV 
Narušení dodávek ropy a ropných produktů 
velkého rozsahu 

SSHR, MPO 

Radiační havárie SÚJB, MV 
Narušení dodávek elektrické energie velkého 
rozsahu 

MPO, MV 

sociogenní Migrační vlny velkého rozsahu MV, MZV 
Narušování zákonnosti velkého rozsahu (včetně 
terorismu) 

MV 

ekonomické Narušení finančního a devizového hospodářství 
státu velkého rozsahu 

MF, ČNB 

 

                                                 
2
 Analýza hrozeb pro Českou republiku, vlastní zpracování. 
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Ilustrace: Životní cyklus krizového řízení.3 
 

 
 

                                                 
3
 Vlastní zpracování. 
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Ilustrace: Denní informace unijního Střediska pro koordinaci odezvy na mimořádné události 
o COVID-19.4 
 

 
 

                                                 
4
 Maps Database. Emergency Response Coordination Centre. 

https://erccportal.jrc.ec.europa.eu/maps/daily-maps#/maps/latest 
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Ilustrace: Přehledový graf Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí.5 
 

 
 

                                                 
5
 COVID-19 Situation Uipdate. European Centre for Disease Prevention and Control. 

https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical -distribution-2019-ncov-cases 
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Ilustrace: Schéma činnosti Ústředního krizového štábu České republiky,  jaro 2020.6 
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VLÁDA ČR

Cestou předsedy ÚKŠ
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pracovní skupiny ÚKŠ
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Podskupina domácí 
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6
 Odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra České republiky, vlastní zpracování. 



Ochrana & Bezpečnost – 2020, ročník IX., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656. 
Mgr, Mi lan Bartuněk, Nástroje krizového řízení v České republ ice a  jejich apl ikace v průběhu pandemie COVID-19 

(2020_D_01) 

 

 
 
 

Vydává: Ochrana a  bezpečnost o. s ., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@emai l .cz  

 
75 

 

Tabulka: Přehled vyhlášených krizových stavů v České republice.7 
 
Rok Krizový stav Důvod vyhlášení Kraj, pro jehož území byl vyhlášen krizový stav 

2002 Stav nebezpečí Povodně Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina, Ústecký kraj  

2002 Nouzový stav Povodně 
Hl. m. Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, 
Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj  

2004 Stav nebezpečí Sesuv skalního masivu Jihomoravský kraj 

2004 Stav nebezpečí 
Odstraňování následků 
živelní pohromy 

Olomoucký kraj  

2005 Stav nebezpečí Porucha vodního díla  Kraj Vysočina  

2006 Stav nebezpečí Povodně 
Zl ínský kraj, Jihomoravský kraj, Ústecký kraj, 
Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Jihočeský 
kraj, Středočeský kraj, Plzeňský kraj  

2006 Nouzový stav Povodně 
Jihočeský kraj, Středočeský kraj, Zlínský kraj, 
Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Ústecký 

kraj, Pardubický kraj  

2006 Stav nebezpečí Sesuv skalního masivu Pardubický kraj  
2006 Stav nebezpečí Nebezpečné látky Královéhradecký kraj  

2007 Nouzový stav Orkán Kyril l  

Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, 
Kraj Vysočina, Liberecký kraj, Královéhradecký 
kraj, Moravskoslezský kraj, Středočeský kraj  

2009 Stav nebezpečí Povodně 
Jihočeský kraj, Moravskoslezský kraj, 
Olomoucký kraj, Ústecký kraj  

2010 Stav nebezpečí Povodně 
Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský 
kraj, Jihomoravský kraj, Ústecký kraj, Liberecký 

kraj 

2013 Stav nebezpečí Povodně Hl. m. Praha, Jihočeský kraj  

2013 Nouzový stav Povodně 
Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, 
Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Ústecký 
kraj, Hl. m. Praha 

2014 Stav nebezpečí Sesuv půdy Jihomoravský kraj  

2016 Stav nebezpečí Nelegální sklad 
nebezpečných látek 

Jihomoravský kraj  

2017 Stav nebezpečí Africký mor prasat Zlínský kraj 

2020 
jaro 

Nouzový stav SARS-CoV-2 Covid-19 Celá Česká republika  

2020 

podzim 
Nouzový stav SARS-CoV-2 Covid-19 Celá Česká republika  

 

                                                 
7
 Hasičský záchranný sbor České republiky, vlastní zpracování. 
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Ilustrace: Přenos koronaviru na člověka.8 
 

 
 
Ilustrace: Algoritmus nasazení a aktivace odběrových týmů Armády České republiky.9 
 

 
                                                 
8
 Kdo je viníkem v případě onemocnění COVID-19? National Center for Biotechnology Information; 

Ústav biologie obratlovců Akademie věd České republiky, 2020.  
https://www.ivb.cz/aktuality/kdo-je-vinikem-v-pripade-onemocneni-covid-19/ 
9
 HAJDÚCH, Marián a kolektiv. Národní strategie testování nemoci COVID-19. Ministerstvo zdravotnictví České 

republiky, 30. VII. 2020. https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Na%CC%81rodni%CC%81-

strategie-testova%CC%81ni%CC%81-COVID-19_draft_v0.5.pdf 
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Tabulka: Protiepidemický systém, PES – Stupně pohotovosti, 10. prosinec 2020.10 
 

 

 

                                                 
10

 Epidemiologickou situaci bude nově znázorňovat systém hodnocení PES.  Ministerstvo zdravotnictví České 
republiky, 13. XI. 2020. https://koronavirus.mzcr.cz/epidemiologickou-situaci-bude-nove-znazornovat-system-

hodnoceni-pes/ 
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Ilustrace: Chytrá karanténa – princip.11 
 

 
 
 

                                                 
11

 Chytrá karanténa. Ministerstvo zdravotnictví České republiky; Ústav zdravotnických informací a statistiky, 

2020. https://koronavirus.mzcr.cz/chytra-karantena/ 
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Ilustrace: Chytrá karanténa – souhrnný přehled.12 
 

 

                                                 
12

 Chytrá karanténa. Ministerstvo zdravotnictví České republiky; Ústav zdravotnických informací a statistiky, 

2020. https://koronavirus.mzcr.cz/chytra-karantena/ 
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