26. 2. 2022 KŠMV

MINISTERSTVO VNITRA
Č.j.: MV-44308-2/OBP-2022
Počet listů: 3
Přílohy: 1
Zápis z Krizového štábu MV
k situaci na Ukrajině

Datum, čas a místo zahájení 26. 2. 2022, 17:00, MV Letná, místnost 107 (umožněn
rovněž vzdálený videokonferenční přístup)
Účastníci zasedání
Dle prezenční listiny - příloha č. 1
Jednání řídil ministr vnitra a 1. místopředseda vlády Mgr. Bc. Vít Rakušan, šlo
o jednání v zúženém formátu ke konkrétní problematice.
Záznam projednávaných bodů
Účastníci schůzky projednali koordinaci poskytování ubytování a humanitární pomoci
osobám prchajícím před konfliktem na Ukrajině, a další možnosti pomoci. Projednána
byla komunikace těchto aktivit směrem k samosprávám, především ke krajům.
Zdůrazněna byla nutnost centrální koordinace. Dále byly projednány podrobné
aspekty aktuální připravenosti na migrační vlnu a na humanitární pomoc, aktuální stav
zřizování této pomoci v Polsku a na Slovensku a možnosti spolupráce.
V současné chvíli připravuje Polsko zřízení překladišť humanitární pomoci na dvou
místech. GŘ HZS Vlček je ve spojení s koordinátorem těchto aktivit v Polsku. Další
překladiště bude později zřízeno na Slovensku. Pro zajištění řádného předání
humanitárního materiálu je nutné nezasílat na hranice nic před jejich spuštěním.
Bude připravena databáze, která bude obsahovat ve formátu poptávky a nabídky údaje
o ubytovacích kapacitách, humanitární pomoci a dalších nabídkách, včetně nabídek
dopravců. Tato databáze by měla být dokončena 27. února večer a bude zpřístupněna
i krajům.
Ke koordinaci pomoci občanům Ukrajiny v ČR se bude scházet Ústřední krizový štáb
v zúženém složení a pod vedením MV.
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Na jednání byly uloženy tyto úkoly:
5. MV Rakušan stanoví personální obsazení Odborné pracovní skupiny pro
koordinaci krizové komunikace Ústředního krizového štábu.
Gesce: MV
Spolupráce: Termín: 28. 2. 2022
6. GŘ HZS Vlček zkoordinuje vznik operační pracovní skupiny, která bude
nonstop koordinovat poskytování humanitární pomoci, ubytování a další
aspekty pomoci Ukrajincům prchajícím před válečným konfliktem. Skupina bude
operovat z GŘ HZS, dále v ní budou zastoupeni PČR, SUZ a další dle potřeby.
Dále stanoví kontakty na tuto skupinu tak, aby mohla bez přestání sloužit jako
komunikační uzel pro řešení těchto úkolů.
Gesce: GŘ HZS
Spolupráce: OBP MV, PČR, SUZ, OTPR MV
Termín: 28. 2. 2022
7. OAMP ve spolupráci s GŘ HZS, SUZ a PČR připraví koncept krajských
asistenčních center pomoci Ukrajině (KACPU).
Gesce: GŘ HZS, OAMP MV, PČR, SUZ
Spolupráce:
Termín: 28. 2. 2022
8. Sekretariát ÚKŠ svolá jednání ÚKŠ na pondělí 28. února od 12:00 ve zúženém
složení.
Gesce: sekretariát ÚKŠ
Spolupráce:
Termín: 27. 2. 2022
9. GŘ HZS Vlček informuje krajské ředitele HZS o stanovém způsobu předávání
informací mezi kraji a ÚSÚ.
Gesce: GŘ HZS
Spolupráce:
Termín: 27. 2. 2022
10. GŘ HZS Vlček osloví SSHR, případně kraje
v otázce skladovacích prostor pro koordinaci humanitární pomoci na Ukrajinu.
Gesce: GŘ HZS
Spolupráce: SSHR
Termín: 28. 2. 2022
11. GŘ HZS Vlček bude dále koordinovat vznik databáze ubytování, humanitární
pomoci a nabídek dopravu.
Gesce: GŘ HZS
Spolupráce:
Termín: 27. 2. 2022
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12. KB MV zorganizuje videokonferenční jednání ministra s hejtmany.
Gesce: KB MV
Spolupráce:
Termín: 1. 3. 2022
13. OBP MV ve spolupráci s GŘ HZS připraví stanovisko k možnosti financování
nákladů samospráv souvisejících s pomocí občanům Ukrajiny. O vyjádření bude
požádáno také MF. Stanovisko bude představeno na jednání ÚKŠ 28. února.
Gesce: OBP MV
Spolupráce: GŘ HZS
Termín: 28. 2. 2022

Seznam příloh
-

prezenční listina

Čas ukončení zasedání KŠ MV: 18:45 Další jednání bude svoláno podle potřeby.
Podpis předsedy KŠ MV:
Mgr. Bc. Vít Rakušan
1. místopředseda vlády a ministr vnitra
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