
   

 

 

 

 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 

VÝSTUP 
z jednání Krizového štábu hl. m. Prahy  

KŠ HMP 08/2020  

ze dne 25. 3. 2020  

I. Krizový štáb hl. m. Prahy konstatoval, že stacionární odběrové místo na Výstavišti  

je připraveno na zahájení provozu. Zahájení provozu závisí na kapacitách laboratoří a 

na dodání odběrového materiálu. 

II. Krizový štáb hl. m. Prahy konstatoval, že další stacionární odběrové místo bude zřízeno 

ve Žlutých lázních s pomocí Armády ČR. 

III. Krizový štáb hl. m. Prahy byl informován o obsazenosti zřízených 22 dětských skupin 

pro děti ve věku od 3 do 10 let. Vybrané profese jsou rozšířeny o pracovníky sociálních 

služeb. 

IV. Krizový štáb hl. m. Prahy konstatuje, že s dobrovolně odevzdanými osobními 

ochrannými prostředky bude nakládáno podle stejného klíče, jako jsou rozdělovány 

ostatní ochranné pomůcky v době nouzového stavu. 

V. Krizový štáb hl. m. Prahy apeluje na Ministerstvo obrany ČR, aby v případě povolávání 

aktivních záloh nepovolávala strážníky Městské policie hl. m. Prahy a členy krizových 

štábů.  

Zajistí: primátor hl. m. Prahy 

VI. Krizový štáb hl. m. Prahy žádá Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, aby umožnilo hl. 

m. Praze, za účelem zajištění nezbytné pomoci a podpory ohroženým skupinám obyvatel, 

pružné využívání personálních kapacit a dalších zdrojů sociálních služeb napříč celým 

spektrem služeb, tj. bez ohledu na registrované druhy služby. Dále Krizový štáb hl. m. 

Prahy žádá Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, aby výše uvedené přesuny zdrojů 

nevedly ke krácení neinvestičních prostředků poskytnutých na základě § 101a a § 104 

zákona č. 108/2006 Sb. 

Zajistí: primátor hl. m. Prahy 
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VII. Krizový štáb hl. m. Prahy žádá Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR o neprodlené 

uvolnění potravinové a materiální pomoci pro nejohroženější skupiny obyvatel, zejména 

pro osoby bez domova. 

Zajistí: primátor hl. m. Prahy 

VIII. Krizový štáb hl. m. Prahy konstatoval, že v současné době je týdenní potřeba respirátorů 

třídy FFP3 v hl. m. Praze 150 000 ks, které hl. m. Praha nemá k dispozici. Tato potřeba 

nezahrnuje zdravotnická zařízení přímo řízená státem.  

IX. Krizový štáb hl. m. Prahy opakovaně apeluje na předsedkyni Krizového štábu 

Středočeského kraje, aby souhlasila s omezením příměstské železniční i autobusové 

dopravy dle aktuálního počtu cestujících a situace dopravců. 

Zajistí: primátor hl. m. Prahy 

 

  

 

 

 

MUDr. Zdeněk Hřib 

předseda Krizového štábu hl. m. Prahy 

 

 

 

JUDr. Markéta Štalmachová 

tajemnice Krizového štábu hl. m. Prahy 


