USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 25. května 2020 č. 576
o dokumentu Chytrá karanténa 2.0.
Vláda
I.

schvaluje

1. dokument Chytrá karanténa 2.0, vč. harmonogramu a organizační struktury, uvedený
v části III materiálu čj. 537/20,
2. uvolnění finančních prostředků v roce 2020 z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní
správa, položka Vládní rozpočtová rezerva, na změnu systemizace účinnou od
1. července 2020 v Ministerstvu zdravotnictví spočívající ve zvýšení objemu prostředků
na platy ve výši 3 894 381 Kč (5 288 569 Kč s příslušenstvím) včetně zřízení
21 služebních a 3 pracovních míst, respektive v krajských hygienických stanicích
spočívající ve zvýšení objemu prostředků na platy ve výši 15 675 588 Kč (21 287 449 Kč
s příslušenstvím) včetně zřízení 134 služebních míst,
3. uvolnění finančních prostředků v roce 2020 z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní
správa, položka Vládní rozpočtová rezerva do kapitoly Ministerstvo zdravotnictví pro
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR na zvýšení limitu objemu prostředků na
platy ve výši 1 279 368 Kč (1 737 382 Kč s příslušenstvím) včetně zřízení 9 pracovních
míst,
4. uvolnění finančních prostředků v roce 2020 z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní
správa, položka Vládní rozpočtová rezerva, na krytí zvýšených provozních výdajů a
dalších nákladů (mimo oblast uvedenou v bodech I/2 a I/3 v kapitole Ministerstvo
zdravotnictví souvisejících s implementací Chytré karantény 2.0 v roce 2020 do výše
148 178 080 Kč,
5. společný úkol realizovat projekt Chytrá karanténa 2.0 prostřednictvím vzájemné
spolupráce Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva vnitra a Národní agentury pro
komunikační a informační technologie, s. p.;
II. zrušuje Centrální řídící tým COVID-19, jako poradní orgán vlády dočasného charakteru
ke dni 30. června 2020, který byl zřízen usnesením vlády ze dne 30. března 2020 č. 342;
III. ukládá
1. ministru obrany
a) zabezpečit plnohodnotné
30. června 2020,

fungování

Centrálního

řídícího

týmu

COVID-19

do

b) zabezpečit podporu a spolupráci s týmem operačního řízení a analýzy Ministerstva
zdravotnictví cestou velitelství pro operace Armády České republiky v rozsahu uvedeném
v části III materiálu čj. 537/20 a zabezpečit jeho spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví
do 30. září 2020,

2. ministru zdravotnictví
a) předložit ministru vnitra do 15. června 2020 návrh změny systemizace služebních
a pracovních míst u Ministerstva zdravotnictví a krajských hygienických stanic podle
bodu I/2 tohoto usnesení,
b) předložit místopředsedkyni vlády a ministryni financí podle aktuálních potřeb žádost o
rozpočtové opatření pro kapitolu 335 – Ministerstvo zdravotnictví na pokrytí nákladů
spojených s implementací Chytré karantény 2.0 pro rok 2020 podle bodu I/2, 3 a 4 tohoto
usnesení,
c) vyčíslit náklady spojené s provozováním Chytré karantény 2.0 do návrhu státního
rozpočtu na rok 2021 v kapitole 335 – Ministerstvo zdravotnictví a předložit návrh
Ministerstvu financí podle harmonogramu přípravy státního rozpočtu pro rok 2021,
d) zajistit podmínky pro spolupráci s operační skupinou vytvořenou jako součást
Centrálního řídícího týmu COVID-19 do 30. září 2020,
e) od 12. června 2020 vyčlenit organizační jádro (min. 4 osoby) do týmu operačního řízení a
analýzy nové organizační struktury pohotovostního operačního centra Ministerstva
zdravotnictví, do 31. července 2020 mít vybudován kompletní tým,
f)

zajistit uzavření mezirezortních dohod, zejména s Ministerstvem obrany, ke zvládání
zdravotních hrozeb v oblasti ochrany veřejného zdraví do 30. června 2020,

3. místopředsedkyni vlády a ministryni financí provést rozpočtová opatření podle bodu
III/2/b tohoto usnesení,
4. 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra
a) zajistit spolupráci Národní agentury pro komunikační a informační technologie,
s. p. s Ministerstvem zdravotnictví za účelem dosažení cílů stanovených materiálem
Chytrá karanténa 2.0,
b) vyčíslit náklady podle bodu I/1 tohoto usnesení pro rok 2021 a předložit Ministerstvu
zdravotnictví za účelem realizace úkolu podle bodu III/2/c tohoto usnesení do 31. července 2020.
Provedou:
1. místopředseda vlády a ministr vnitra,
místopředsedkyně vlády a ministryně financí,
ministři zdravotnictví,
obrany

Ing. Andrej Babiš, v. r.
předseda vlády
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