
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 18. května 2020 č. 551 

 
k informaci o projektu Chytrá karanténa 1.0 

 

Vláda 

I. bere na vědomí informaci o projektu Chytrá karanténa 1.0, obsaženou v části III 
materiálu čj. 500/20; 

II. ukládá do 25. května 2020 

1. ministru zdravotnictví 

a) převzít gesci k projektu Chytrá karanténa 1.0, 

b) předložit vládě návrh řešení projektu Chytrá karanténa 2.0, včetně harmonogramu, 

c) implementovat Centrální řídící tým, který vznikl na základě usnesení vlády ze dne                  
30. března 2020 č. 342, o zřízení Centrálního řídícího týmu COVID-19, do organizační 
struktury Ministerstva zdravotnictví a návrhu jejího finančního zajištění, 

d) zajistit technické a IT řešení Chytré karantény 2.0 prostřednictvím Ministerstva vnitra/ 
NAKIT s.p. včetně převzetí aplikačních nástrojů vytvořených Armádou České republiky, 

e) předložit návrh na personální zajištění Chytré karantény v organizační struktuře 
Ministerstva zdravotnictví a krajských hygienických stanic, včetně návrhu  
na zvýšení počtu příslušných systemizovaných míst a rozpočtových požadavků na jejich 
finanční pokrytí; 

2. 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra 

a) navrhnout pro Ministerstvo zdravotnictví smluvní, technické a IT řešení Chytré karantény 
2.0, včetně návrhu jejího finančního zajištění prostřednictvím NAKIT s.p., 

b) předložit návrh na personální zajištění Chytré karantény v organizační struktuře 
Ministerstva vnitra / NAKIT s.p., včetně návrhu na zvýšení počtu příslušných 
systemizovaných míst a rozpočtových požadavků na jejich finanční pokrytí, 

3. ministru obrany 

a) zajistit součinnost s Ministerstvem zdravotnictví při předání funkce Centrálního řídícího 
týmu postaveného na bázi Armády České republiky do organizační struktury Ministerstva 
zdravotnictví podle harmonogramu zpracovaného Ministerstvem zdravotnictví včetně 
Armádou České republiky vyvinutých softwarových nástrojů, postupů a dokumentace, 

b) zajistit součinnost s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem vnitra při řízení 
zdravotních hrozeb pro veřejné zdraví, 
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4. místopředsedkyni vlády a ministryni financí poskytnout ministru zdravotnictví a                 
1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra součinnost v bodě II/1e a II/2b tohoto 
usnesení.  

Provedou: 
1. místopředseda vlády a ministr vnitra, 
místopředsedkyně vlády a ministryně financí 
ministři zdravotnictví, 
obrany 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 


