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1. Úvod 

Chytrá karanténa 2.0 – systém zvládání zdravotních hrozeb v oblasti ochrany 

veřejného zdraví  

Projekt Chytré karantény 1.0 vznikal v době nouzového stavu za mimořádných okolností 
s cílem v co nejkratším možném čase vytvořit nové jednotné nástroje, které by napomohly 
orgánům ochrany veřejného zdraví nejen při rychlém dohledávání kontaktů, ale i v plánování 
rozvolňování opatření na základě analýz a predikcí dalšího vývoje. 

Náklady vynaložené všemi subjekty (státními i soukromými) na Chytrou karanténu 1.0 činí již 
několik desítek milionů korun. Nyní je nezbytné vytvořit standardní systém řízení procesů ke 
zvládání zdravotních hrozeb v oblasti ochrany veřejného zdraví, eliminovat rizika 
nesystémových opatření a rozvíjet systém do podoby moderního komplexního nástroje, 
kterým bude Chytrá karanténa 2.0. 

Současně je nezbytné pro efektivní dlouhodobé fungování systému Chytré karantény 2.0 
vyhodnotit všechna rizika, zajistit kybernetickou bezpečnost celého systému, zakotvit jej  jako 
standardní nástroj řízení do struktur Ministerstva zdravotnictví a připravit jej na zvládání 
epidemií velkého rozsahu resp. řízení hrozeb v oblasti veřejného zdraví. 

 

2. Účel vytvoření systému Chytrá kartanténa 2.0 

První vlnu epidemie onemocnění COVID-19 způsobenou novým koronavirem označovaným 
jako SARS CoV-2 se v České republice podařilo dobře zvládnout především díky včasným 
a razantním zavedením plošných opatření. Ačkoliv byl projekt Chytrá karanténa 1.0 zaváděn 
až se začínajícím poklesem počtu nových případů onemocnění, patří mezi nástroje 
napomáhající rozhodnutím pro rozvolňování přijatých plošných opatření, neboť zvyšuje 
odpovědným orgánům schopnost rychle zareagovat na vznik nových lokálních ohnisek nákazy 
a udržet tak klesající tred počtu onemocnění.  

Chytrá karanténa 2.0 je logickým navazujícím souborem opatření, postupů a nástrojů, který 
bude po plné implementaci a za stálého rozvoje digitalizace dostatečně robustním systémem, 
který bude umět velmi rychle reagovat i na skokové nárůsty náhlých ohnisek nákazy, včetně 
epidemií velkého rozsahu a pandemií celosvětového významu. 

Řízení a koordinace budou z dočasného Centrálního řídícího týmu COVID-19 převedeny 
do nového útvaru Pohotovostního operačního centra v organizační struktuře Ministerstva 
zdravotnictví, do jehož působnosti spadá ochrana veřejného zdraví a poskytování zdravotních 
služeb. Tento nově vybudovaný stálý útvar převezme činnost Centrálního řídícího týmu a 
současně s tím budou připraveny podmínky a nástroje na případné rozšíření jeho základní 
struktury o další podpůrné týmy z řad odborníků napříč státní i soukromou sférou (např. 
Akademie věd, Armáda ČR, dobrovolníci, výzkumná základna, odborné vysoké školy apod.). 

Pro vybudování plně funkční Chytré karantény 2.0 bude sloužit implementační plán projektu, 
jehož realizací bude zajištěno, aby všechny nástroje mohly být v případě vzniku druhé vlny 
epidemie plně využity a dále rozvíjeny. Rozsah využitelnosti jednotlivých podpůrných nástrojů 
a cíleně přijímaných opatření (např. rozšíření call centra, zvyšování kapacit odběrových míst 
i laboratoří) může být pružně upravován podle intenzity průběhu epidemie a s ohledem 
na hodnocení rizik a predikce vývoje. 

 



Stránka 4 z 28 

Implementace projektu je naplánována do 3 fází s předpokladem plné implementace 
k 31. 12. 2020.  

 

3. Hlavní cíle projektu Chytrá karanténa 2.0 

S ohledem na stávající stav realizace Chytré karantény 1.0 a otevřené oblasti, které je nutné 
převést do standardních nástrojů bude projekt Chytré karantény 2.0 zaměřen na splnění 
4 hlavních cílů, čímž bude vybudován operativní, dostatečně flexibilní a současně standardní 
nástroj na zvládání zdravotních hrozeb v oblasti ochrany veřejného zdraví (enviromentální, 
biologické, chemické, radiační a kombinované hrozby s dopadem na veřejné zdraví). Mezi 
hlavní cíle Chytré karantény 2.0 se řadí: 

i. Dokončit tvorbu nástrojů, které pomohou 14 krajským hygienickým stanicím (dále jen 
„KHS“) dohledávat kontakty infikovaných či potencionálně infikovaných a vydávat 
protiepidemická opatření, a tím udržet šíření onemocnění pod kontrolou (zejména 
využitím škálovatelného externího call centra, aplikací Mapy.cz a eRouška) a vytvořit 
tak nástroje a ICT infrastrukturu schopnou po dobu 12-18 měsíců provádět rychlé 
dohledávání kontaktů s cílem zamezit šíření infekčního onemocnění za využití 
standardních nástrojů, jako je nařízení karantény a izolace, popř. zabezpečení 
očkování pro danému onemocnění. 

ii. Zvýšit efektivitu a výkonnost systému na úroveň zvládání situace i při nárůstu 
onemocnění o několik set pacientů denně a dohledávání tisíců kontaktů po celém 
území státu či přeshraniční spolupráce. 

iii. Vybudovat základ infrastruktury pro období vzniku krizové situace a vyhlášení 
krizového stavu, kdy do systému budou muset být zapojeny další subjekty, které se 
budou podílet na zvládání epidemie velkého rozsahu nebo jiné zdravotní hrozby, kdy 
infrastruktura a personální posílení navrhované v rámci projektu „Chytrá karanténa 
2.0“ slouží zároveň jako posílení Ministerstva zdravotnictví (dále jen „MZ“) a KHS i 
pro případ jiné významné epidemie nebo jiného plošného ohrožení obyvatelstva. 

iv. Revidovat stávající bezplatné smlouvy s externími dodavateli služeb, odstranit jejich 
smluvní rizika (bez SLA, týdenní výpovědní lhůta, ...) a zajistit transparentní podmínky 
využívání komerčních služeb na základě smluvního vztahu. 

4. Předpoklady pro dosažení hlavních cílů 

4.1 Klíčové oblasti projektu Chytrá karanténa 2.0 

Chytrá karanténa 2.0 bude navazovat na první generaci systému. Bude využívat všechny 
činnosti, opatření a metodiky zaužívané první generací systému, rozvíjet je do cílového stavu 
a obsáhne složky a organizace státu a soukromých subjektů, které v první generaci chyběly 
nebo nemohly být z objektivních důvodů začleněny. V návaznosti na strukturu Chytré 
karantény 1.0 lze i projekt Chytré karantény 2.0 rozdělit do 3 hlavních oblastí: 

 

i. Dohledávání rizikových kontaktů a jejich izolování 

KHS a jimi prováděná epidemiologická šetření hrají v procesu klíčovou roli. V případě rychlého 
nárustu počtu onemocnění je však nezbytně nutné mít možnost kapacity pro epidemiologické 
šetření dále rozšiřovat a využívat odborných schopností zaměstnanců KHS co nejefektivněji. 
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KHS z principu nemohou fungovat v personálním obsazení, které je potřebné pro zvládání 
nárůstu vysokého počtu nových onemocnění v době pandemie. Je proto třeba vybudovat 
systém škálovatelného externího call centra i administrativních posil KHS z krajských úřadů, 
které umožní využít efektivně specializované kapacity KHS i v krizových situacích a v případě 
potřeby dokáže rychle doplnit jejich kapacitu.  

V případě druhé vlny epidemie je důležité důsledně pokračovat v dohledávání všech kontaktů 
i v případě prudkého exponenciálního nárůstu počtu onemocnění. Rychlost s jakou bude 
nařízena karanténa všem kontaktům je v takovém případě zcela zásadní pro možnost 
efektivního využití zdravotnického systému a jeho kapacit i zajištění chodu státu. V ideálním 
případě by prodleva mezi oznámením o pozitivním testu a nařízením karantény všem 
dohledaným kontaktům neměla být delší než 24 hodin, maximálně však 48 hodin. Pokud by 
se v případě prudkého exponenciálního nárůstu počtu onemocnění, nepodařilo dosáhnout 
podobné efektivity,  bylo by nutné zavádět znovu mnohatýdenní plošná mimořádná opatření 
na definovaných územních celcích  popř. na celém území ČR. 

V této oblasti je zároveň zásadní co nejdříve dokončit: 

 napojení systému ISIN na informační systém call centra, 

 napojení všech doplňkových nástrojů (vzpomínkové mapy, e-rouška, mapy.cz) do 
stávající verze SW chytré karantény, 

 budování systému a procesů rychlého a dostupného vyhledávání kontaktů pozitivně 
otestovaných a zároveň jejich izolace v co nejkratším čase, 

 

ii. Testování 

Zajištění rychlého testování a provedení laboratorního vyšetření je druhým hlavním pilířem 
úspěšného boje s epidemií velkého rozsahu. Podle dosavadních studií infekčnosti COVID-19 
jsou pacienti infekční již několik dnů před nástupem symptomů onemocnění. Je proto klíčové 
izolovat maximum nakažených osob ještě v době, kdy symptomy nevykazují anebo co 
nejrychleji poté, co se začnou projevovat.  

Proto je klíčové pokračovat v:  

 budování systému a procesů testování v ohniscích nákazy s využitím mobilních 
odběrových týmů primárně ZZS s možným posílením o vojenské týmy, 

 standardizaci a digitalizaci toku dat ve zdravotnických systémech a implementaci 
jednotné eŽádanky u všech poskytovatelů zdravotní péče, 

 Implementace laboratorního informačního systému Covid Forms a CovIT do laboratoří, 
které nesplní podmínky napojení do jednotného informačního systému. 

 

iii. Data a centrální monitoring 

Vícezdrojová integrace dat a zajištění centrálního monitoringu představují klíčové komponenty 
zajišťující informační servis a komunikaci systému. 

Pro centrální řízení dané situace a možnosti provádět predikce je nezbytné pokračovat v:  

 předávání základních informací o činnosti odběrových míst, laboratoří a KHS 
prostřednictvím COVID_FORMS, 
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 automatizovaném napojení COVID_FORMS na laboratorní informační systémy a 
v době epidemie COVID-19 vytvořené regionální informační systémy pro řízení 
testování a laboratorních vyšetření odebraných vzorků, 

 převzetí a rozvoj Covid Forms Application a rozvoj EPI Dashboardu. 

 vývoji nových on-line pracujících analytických a vizualizačních nástrojů, zejména 
zaměřených na analýzu trendů pro časnou identifikaci rizik – jednak rizik regionálních, 
dále rizik pro vybrané profesní kategorie a aktivity a rizik pro zranitelné skupiny 
obyvatelstva a pacientů.   

Pro zajištění rozvoje a plné potřebné funcionality a dalších s tím souvisejících on-line 
pracujících analytických nástrojů bude vyvinut nový panel Dashboardu pro automatizovanou 
integraci dat z více zdrojů, a to ve dvou módech: 

a. Mód logistického řízení testování a diagnostiky: e-žádanka – odběrová místa – 
laboratoře – KHS (management vzorků, kapacit, materiálu),  

b. Mód on-line řízení kapacit lůžkové péče: propojení datových sad z modulu 
hospitalizací a z on-line dispečinku intenzivní péče na dashboard a zajištění integrace 
těchto zdrojů do vizualizačních nástrojů systému.  

Velmi podstatným vývojovým úkolem bude příprava nového modulu Dashboardu pro včasnou 
identifikaci hrozeb a analýzu rizik. Tento modul bude integrovat reporty ze všech dílčích sběrů 
dat v modulech ISIN (laboratoře, KHS, ISIN-klinika, zařízení sociálních služeb) a zajistí 
rizikové skórování změn v čase s cílem včasně upozornit na měnící se situaci v následujících 
oblastech: 

 rizikový vývoj v určité lokalitě / regionu,  

 rizikový vývoj týkající se určité profesní kategorie, provozu či aktivity,  

 rizikový vývoj týkající se zranitelných skupin obyvatelstva a pacientů,  

 rizikový vývoj týkající se kapacit intenzivní péče a vysoce specializované intenzivní 
péče.  

 

4.2. Nástroje, jejich popis a vývoj  

i. EPI Dashboard 

Webová aplikace pro analýzu dat a sdílení poznatků na jednom místě v reálném čase a jejich 
vizualizaci o průběhu pandemie COVID-19 v ČR i ve vybraných státech světa. Aplikace nabízí 
uživateli možnost jednoduše měnit parametry vykreslovaných grafů, zobrazovat jednotlivá 
data na základě vizuálních filtrů (kraje, okresy, městské části Prahy, věkové skupiny ...) a 
požadovaná data přehledně zobrazit. 

Dalším efektivním nástrojem je grafické znázornění využití a kapacity odběrových míst a 
laboratoří. Data pro tyto přehledy jsou získávána on-line v reálném čase prostřednictvím 
aplikace Covid Forms App. K dispozici je přehled vytížení po krajích i detailní reporty 
jednotlivých laboratoří a odběrných míst. 

Sledování vyhledávání rizikových kontaktů příslušnými KHS umožňuje modul „Přehled 
trasování“ se třemi reporty. Ty poskytují podrobnou statistiku počtu a typu volaných hovorů v 
jednotlivých krajích, včetně přehledu o využití vzpomínkových map. 

 



Stránka 7 z 28 

Nástroj podporuje: 

 vizualizace statistických dat o průběhu epidemie, 

 přesná data poskytována ÚZIS, 

 přehledy za ČR i zahraničí, 

 zobrazení kapacity a vytíženosti laboratoří a odběrových míst, 

 přehledy o počtech a typech hovorů KHS a call centra. 

Nástroj byl v rámci Chytré karantény 1.0 vyvinut NAKIT a bude předán ÚZIS v souladu 
s harmonogramem uvedeným v kapitole 5. 

V rámci Chytré karantény 2.0 bude systém dále rozvíjen a doplňován o nové funkce. 

 

ii. Situační mapa CŘT 

Pro přesnější zasazení dat do prostoru byla v rámci Chytré karantény spuštěna webová 
aplikace Společný operační obraz situace Centrálního řídícího týmu. Na tomto mapovém 
portálu  lze zobrazovat jednotlivé datové vrstvy poskytované ostatními nástroji (Covid Forms 
App), aktuální polohy mobilních odběrových týmů a také denně aktualizované vrstvy 
epidemiologické situace.  

Mapa poskytuje uživateli rychlý a aktuální přehled o dění v konkrétních lokalitách, o přesné 
poloze laboratoří, odběrových míst, KHS a jejich územních pracovišť, o událostech hlášených 
KHS (klastrech) a další.  

Nástroj podporuje: 

 zobrazení epidemiologické situace v ČR, 

 zobrazení epidemiologické situace v zahraničí, 

 zobrazení polohy a stavu odběrových míst, laboratoří, nemocnic a KHS, 

 události a hlášení KHS, 

 GPS polohy mobilních odběrových týmů AČR, 

 rozmístění stanic Hasičského záchranného sboru ČR, 

 hraniční přechody ČR, 

 různé druhy podkladových map. 

Vytvořené datové sady, datové vrstvy, aplikace a mapové podklady aplikace ESRI ArcGIS . 
budou předán ÚZIS v souladu s harmonogramem uvedeným v kapitole 5. ÚZIS si pro 
implementaci těchto produktů musí připravit odpovídající infrastruru mapového portálu. 

 

iii. COVID FORMS 

COVID FORMS App je Webový portál typu klient-server  vyvinutý specialisty Armády ČR, který 
zabezpečuje shromažďování dat a informací z laboratoří, odběrových míst a KHS. Aplikace je 
integrátorem dat a je jedinečným nástrojem pro správu zdrojů v průběhu epidemie. Data jsou 
do aplikace zadávána automaticky z připojených zdravotnických systémů popřípadě 
manuálně. 
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Řídící prvky Chytré karantény mají on-line přehled o kapacitách a vytíženosti jednotlivých 
odběrových míst a laboratoří a na základě těchto dat jsou schopnyřídit redistribuci vzorků tak, 
aby bylo možno provést jejich vyšetření v co možná nejkratším čase. 

Nástroj podporuje: 

 databáze odběrových míst, laboratoří a jejich vazby na odběrná místa, 

 Denní záznamy o provedených odběrech, 

 denní záznamy o laboratorních vyšetřeních, 

 aktuální kapacity laboratoří a odběrných míst, 

 hlášení z KHS a hlášení událostí, 

 agregace dat a integrace datových zdrojů pro ostatní nástroje. 

Nástroj byl vyvinut v rámci Chytré karantény 1.0 AČR a v budoucnu bude provozován 
ÚZIS  kterému bude nástroj předán AČR na základě dohody a v souladu s harmonogramem 
uvedeným v kapitole 5.  

Tato aplikace bude dále rozvíjena, doplněna o modul metadat, která umožní vyhledávání 
podobností různých nálezů z různých míst a snadný management většího množství informací 
při řešení vícečetných lokálních ohnisek nákazy. Již dnes dostupná denní hlášení budou 
obohacena o výstupy z ISIN, včetně hodnocení trendových změn týkajících se oblastí, ve 
kterých jsou nálezy KHS popisovány.  

V rámci Chytré karantény 2.0 je třeba poračovat v automatizovaném napojení COVID_FORMS 
na laboratorní informační systémy a v době epidemie COVID-19 vytvořené regionální 
informační systémy pro řízení testování a laboratorních vyšetření odebraných vzorků. 

 

iv. eŽádanka a ISIN 

V rámci Chytré karantény 1.0 vznikla řada úprav systémů provozovaných ÚZIS, zejména 
úpravy funkcionality ISIN a nová funkcionalita eŽádanka, která digitalizuje proces žádosti 
o provedení testu od indikujícího lékaře nebo KHS až po vyhodnocení v laboratoři. Nové 
moduly ISIN jsou přímo napojeny do vnitřní struktury a komunikují tak s jádrem systému, 
kterým je modul pro KHS. Základním cílem tohoto vývoje, který bude při implementaci Chytré 
karantény 2.0 pokračovat, je zejména: 

 dosáhnout komplexního a v reálném čase dodávaného přehledu o všech prováděných 
testech na COVID19, a to nejen dle provádějící laboratoře, ale i dle geografické 
příslušnosti testovaného – přehled o testech musí být na individuální bázi 

 zajistit plné propojení dat z žádanek k datům o provedených odběrem a výsledcích 
testů – tento systém umožní kategorizovat testy dle jejich epidemiologického významu 
a hodnoty pro detekci rizik COVID19; v systému bude dostupná informace o typu testu 
– jeho důvodu, indikaci – dále o provedení a o s ním souvisejících časových údajích  

 zajistit plnou dostupnost dat o prováděných testech, jejich kategorizaci z hlediska 
indikace a důvodu pro KHS jako zásadní podklad pro jejich rozhodování a místní, či 
lokální úrovni  

 vyvinout novou verzi epidemiologického zpravodajství, které bude mít významnou 
regionální a subregionální komponentu a bude 100% pokrývat nejen epidemiologické 
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charakteristiky, ale i původ získaných dat ve smyslu testů, jejich indikace a informační 
hodnoty  

V rámci Chytré karantény 2.0 bude zejména dokončeno: 

 napojení systému ISIN na informační systém call centra, 

 rozšíření funkcionality jednotné eŽádanky a napojení na existující regionální a 
laboratorní systémy 

 posílení exportních modulů ISIN tak, aby bylo pro KHS umožněno flexibilně pracovat 
s daty a sdílet je dle potřeb a dle situace  

 dopracování systému e-žádanka do pokročilejší verze, která umožní generování 
datových sad pro další zpracování v systému ISIN. 

 
v. Jednotný informační systém KHS pro podporu call centra  

Jde o komunikační nástroj, který je vystavěn na platformě call centra. Toto centrum je 
propojeno s dalšími komunikačními kanály a s informačními systémy některých KHS. 

Díky tomu jsou všechny informace na jednom místě a jednotný informační systém zajišťuje 
jejich přehledné zpracování. Jasně definovaná kaskáda sběru informací umožňuje jejich 
snadné třídění. 

Jednotný informační systém používá již všech 14 KHS. Pracovníci KHS za podpory mediků 
Armády ČR využívají tento jednotný systém evidence pozitivních pacientů k  jejich aktivnímu 
navolávání a zjišťování jejich kontaktů, dále k navolávání těchto kontaktům a předání 
informace praktickým lékařům. 

K práci v systému je třeba pouze počítač s připojením k internetu a telefonní aplikace s 
náhlavní soupravou. 

V případě extrémního šíření onemocnění COVID19 lze systém velmi rychle škálovat a 
navyšovat pružně počty linek dle aktuálních potřeb v jednotlivých lokalitách. 

Nástroj podporuje: 

 kompletní přehled šetření od pozitivního pacienta (1. a 2. hovor), přes kontakty (3. 
hovor) až po informování praktického lékaře (4. hovor), 

 jednotný systém evidence případů, 

 obousměrný přenos dat s regionálními informačními systémy, 

 linku technické podpory, podpora pro pracovníky KHS formou znalostní báze přímo v 
systému 

 transparentní systém návrhů na změny a jejich zavádění. 

Nástroj byl vyvinut sdružením COVID19CZ a v rámci Chytré karatény 1.0 zasmluvněn jako 
bezúplatná služba zdarma prostřednictvím společnosti Keboola Czech s.r.o.. Bude převzat a 
provozován NAKIT, s.p. 

V rámci Chytré karantény 2.0 je třeba co nejdříve dokončit: 

 napojení systému ISIN na informační systém call centra, 

 napojení všech doplňkových nástrojů (vzpomínkové mapy, e-rouška, mapy.cz). 
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V rámci Chytré karantény 2.0 dále dojde k vybudování škálovatelného externího call centra, 
tj. k jeho přípravě po technické, metodické a školicí stránce tak, aby bylo v případě blížícího 
se nástupu druhé vlny epidemie možno do jednoho až dvou týdnů call centrum aktivovat a 
začít rozšiřovat.  

Přibližný odhad celkového počtu operátorů při 1 000 případů denně je 1600 – 2050, tj. po 
využití pracovníků a studentů EPID plus jiných odborů (cca 630 lidí), se jedná o navýšení o 
950 – 1400 dalších operátorů (rozsah je podle předpokladu 15 až 20 rizikových kontaktů na 1 
pozitivního pacienta). 

Součástí rozsahu projektu Chytrá karanténa 2.0 popsaného v tomto dokumentu není vlastní 
aktivace call centra a dodávka operátorů, pouze příprava všech nezbytných systémů a 
metodik. Předpokládá se, že síly KHS posílené o mediky Armády ČR, nebo jiný proškolený 
kvalifikovaný personál  zvládnou až 300-400 nakažených osob denně. Při překročení tohoto 
limitu je třeba získat dodatečné financování a začít rychlý tempem doplňovat operátory 
externího call centra a související SW licence a technické vybavení (sluchátka, pracovní 
stanice, ...). 

 

vi. Vzpomínkové mapy 

Vzpomínkové mapy slouží k vizualizaci a k analýze dat nad mapovým podkladem. 

Na základě lokačních dat mobilních operátorů zobrazuje oblasti výskytu pozitivního pacienta. 
Je tedy doplňkovým nástrojem pro epidemiologické šetření propojený s jednotným 
informačním systémem KHS. 

Hlavním cílem využití vzpomínkových map je pomoci pozitivnímu pacientovi vzpomenout si na 
místa, kde se pohyboval. 

Nástroj podporuje: 

 datová podpora vyhledávání rizikových kontaktů, 

 Systém se bude v následujících týdnech obohacovat i o data z  bankovních karet. 

Nástroj byl vyvinut sdružením COVID19CZ a v rámci Chytré karatény 1.0 zasmluvněn jako 
bezúplatná služba zdarma prostřednictvím společnosti Keboola Czech s.r.o. Bude převzat a 
provozován NAKIT v souladu s harmonogramem uvedeným v kapitole 5. 

 

vii. Mobilní aplikace eRouška 

Jde o mobilní aplikaci pro chytré telefony, která pomůže KHS snadněji, efektivněji a rychleji 
dohledávat osoby, s nimiž v poslední době nakažení přišli do styku a u nichž je vysoké riziko 
nákazy. 

Na rozdíl od jiných aplikací eRouška nesleduje a nesbírá informace o poloze uživatele, ale 
pouze anonymně zjišťuje, se kterými dalšími uživateli aplikace přišel do bližšího kontaktu. 
Aplikace ke správnému fungování nepotřebuje připojení k internetu, takže funguje například i 
v metru. 

Telefonní číslo zadané při registraci využije hygienická stanice, aby mohla co nejdříve 
kontaktovat uživatele, pokud bude mít na základě informací z eRoušky u nakaženého člověka 
podezření, že s ním byli v rizikovém kontaktu. 
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Pokud onemocní, totožnost je známá jen a pouze pracovníkům KHS nebo call centra. Tak jako 
doposud. Kontakty se nedozví, kdo je mohl nakazit, ani kde a kdy. Identita nakaženého je 
ochráněna. 

Vlastnosti nástroje: 

 z pohledu privacy se jedná o nejméně náročnou část chytré karantény, 

 z aplikace není možné určit kde ke kontaktům došlo (nejsou použity lokalizační data),. 

 významně pomůže v místech, kde je větší shluk osob, které se vzájemně neznají (např. 
v metru), 

 dostupný pro mobilní telefony s operačním programem android i IOS. 

Nástroj byl vyvinut sdružením COVID19CZ a v rámci Chytré karatény 1.0 zasmluvněn jako 
bezúplatná služba prostřednictvím společnosti Keboola Czech s.r.o. Bude převzat a 
provozován NAKIT. 

V rámci Chytré karantény 2.0 je třeba: 

 integrovat aplikaci do jednotného IS KHS pro podporu call centra, 

 migrovat aplikaci na standardizovaný Apple/Google protokol, 

 použít i lokalizační data, 

 zabezpečit instalaci co největšímu počtu uživatelů – prostředctvím kampaně, 

 implementovat přeshraniční spolupráci trasovacích mobilních aplikací v souladu s 
doporučením EU. 

 

viii. Mapy.cz 

Aplikace Mapy.cz pro Covid-19 byla spuštěna pro Android i pro Apple. 

Princip aplikace: uživatel si dobrovolně zapne sledování své polohy v aplikaci Mapy.cz. 
Historie jeho polohy je porovnána s historií polohy pozitivně testovaných osob. V okamžiku, 
kdy uživatel zjistí, že byl pozitivně testován, sám se označí jako pozitivní v aplikaci. 

Po potvrzení nakaženého, algoritmus vypočítá pravděpodobnost nákazy rizikových kontaktů. 
Těm pošle anonymní upozornění. 

Nástroj byl vyvinut společností Seznam.cz a v rámci Chytré karatény 1.0 zasmluvněn jako 
služba zdarma. MZ není vlastníkem ani provozovatelem této aplikace pouze  pomáhá 
s potvrzením nakaženého na základě anonymního kódu. Bude převzato NAKIT a nadále 
zdarma provozován Seznam.cz. 

 

4.3. Personální zajištění 

Pro zakotvení systému Chytré karantény 2.0 jako standardního nástroje MZ pro řízení zvládání 
epidemií velkého rozsahu resp. připravenosti na řešení zdravotních hrozeb v oblasti ochrany 
veřejného zdraví byla zvolena 2 období: přechodné a plné implementace. V přechodném 
období bude nezbytná pomoc a spolupráce zejména týmu Operačního řízení a analýzy 
zajišťovaného silami a prostředky Armády ČR, a to do doby než bude změněna organizační 
struktura MZ a kdy ÚZIS převezme výše uvedené nástroje. Tento proces je dokumentován ve 
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dvou níže zobrazených organizačních schématech dokumentujících jak přechodné období, 
tak cílový stav po plné implementaci. Harmonogram jednotlivých období je uveden v kapitole 
5. 

Aktivity Chytré karantény zajišťují v této době projektové týmy složené primárně z externích 
odborných pracovníků poskytnutých NAKIT formou smlouvy o poskytování odborných rolí a 
týmem Operační řízení a analýza zajištěným AČR, spolupracujících se stávající strukturou 
odborů a organizací v resortu MZ. Přechodným obdobím je rozuměno období intenzivní 
implementace projektu do 30.9.2020, přičemž se předpokládá postupné snižování počtu 
příslušníků Armády ČR v týmu Operační řízení a analýza podle toho, jak bude ÚZIS a MZ 
přebírat od Armády ČR postupně jeho funkce a nástroje. Schéma je uvedeno v kapitole č. 6 

Po ukončení přechodného období činnosti projektových týmů postupně přecházejí na nová 
systemizovaná místa MZ a KHS. Schéma je uvedeno v kapitole č. 6 

 

4.3.1. Pohotovostní operační centrum MZ 

Probíhající pandemie onemocnění COVID-19 potvrdila nezbytnou potřebu funkčního systému 
epidemiologické bdělosti, hodnocení zdravotních rizik a připravenosti systému ochrany 
veřejného zdraví flexibilně a adekvátně reagovat na přeshraniční zdravotní hrozby v oblasti 
ochrany veřejného zdraví v případě vzniku mimořádné události biologického, chemického či 
environmetálního charakteru, které mohou ohrozit veřejné zdraví, mají potenciál se pro další 
šíření v mezinárodním měřítku a které mohou mít za následek omezující opatření v oblasti 
cestování do zahraničí a mezinárodního obchodu. 

Kromě vlastní odborné a kapacitní připravenosti systému ochrany veřejného zdraví 
(Ministerstvo zdravotnictví – MZ, KHS, Státní zdravotní ústav – SZÚ, Zdravotní ústav – ZÚ se 
sídlem v Ústí n. L. a ZÚ se sídlem v Ostravě) je nezbytná i připravenost datová, kdy včasné 
získání informací o epidemiologické situaci, průběhu epidemie a aktuálně dostupných 
kapacitách zdravotního systému se ukazuje jako klíčové pro zvládání situace a přijímání 
opatření k jejímu řešení s cílem zajistit vysokou úroveň ochrany veřejného zdraví. 

S ohledem na očekávané další vlny pandemie COVID-19 lze důvodně předpokládat, a to i 
s ohledem na ekonomický dopad, že této agendě bude věnována pozornost ze strany 
Evropské unie i Světové zdravotnické organizace (EU, WHO). Je proto třeba, aby MZ 
disponovalo dostatečným odborným zázemím, které umožní adekvátně reagovat na 
požadavky nově nastavované legislativy za účelem lepší připravenosti na řešení budoucích 
přeshraničních hrozeb, jak biologických, chemických, tak environmentálních. Stejnou revizí 
projdou i Mezinárodní zdravotnické předpisy (MZP) WHO s výrazným apelem na detailnější 
reportování, sdílení informací a koordinaci členských států, proto je třeba kapacitně posílené 
odborné zázemí v rámci MZ a jeho přímořízených organizacích (KHS, SZÚ, ZÚ). 

K zajištění činnosti MZ v této oblasti se v sekci náměstka ministra a hlavního hygienika ČR 
navrhuje zřídit Pohotovostní operační centrum pro řešení zdravotních hrozeb v ochraně 
veřejného zdraví (POC), které bude zajišťovat činnost v režimu 24 hodin/7 dnů v týdnu. 

Jedná se především o zajištění těchto hlavních činností: 

 systematický sběr, evidence a analýza dat sdílených cestou Early Warning and 
Response System (EWRS) Evropského centra pro kontrolu nemocí (ECDC) a systému 
WHO pro komunikaci ve věcech MZP; 
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 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 s poskytováním zdravotní péče, včetně navazující výměny informací 
získaných v rámci epidemiologického zpravodajství s EK a ostatními ČS; 

 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. Vzhledem k nutnosti zajistit nepřetržitou činnost POC a s ohledem na 
požadavky zákoníku práce a služebního zákona je k pokrytí všech výše uvedených 
oblastí nezbytné zřídit 17 služebních míst, které bude zajišťovat činnost v režimu 24 
hodin/7 dnů v týdnu. 

Pro odpovídající zajištění požadovaných odborných činností kontaktního místa ve výše 
uvedeném rozsahu na základě analýzy vykonávaných činností se jeví jako nezbytné zajištění 
zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním v oborech:  

 hygiena a epidemiologie vč. schopnosti provádět hodnocení biologických rizik,  

 hodnocení environmentálních rizik a environmentální bezpečnost,  

 hodnocení chemických rizik a chemická bezpečnost,  

 hodnocení radiačních rizik a radiační bezpečnost, 

 krizová komunikace, 

 statistika a biostatistika. 

Pro zajištění spolupráce stávajících struktur MZ s externě zajišťovanými týmy Operační řízení 
a analýza a Procesy a digitalizace a pro postupné převzetí funkcí a nástrojů od Armády ČR se 
v organizační struktuře MZ navrhuje zřídit 2 systematizovaná služební místa, a to ve 
stávajícím Národním Centru elektronického zdravotnictví. Pracovníci s vysokoškolským 
vzdělání v oblasti IT budou zajišťovat změny procesů a informačních systémů, zajišťovat 
efektivní tok dat a podílet se na péči o architekturu systému Chytré karantény ve spolupráci 
s ÚZIS, Armádou ČR, NAKIT, s.p. a vytvářet tak podporu činnosti Pohotovostního operačního 
centra. 

4.3.2. Odbor komunikace s veřejností MZ 

Pro úspěch projektu je klíčová strategická dlouhodobá komunikace směrem k veřejnosti, která 
má za cíl vybudovat mezi občany důvěru k danému projektu a motivovat je k využívání 
aplikací, které jsou s ním spojené.  

K tomu je třeba využít široké škály nástrojů od plošné PR komunikace v médiích přes reklamní 
kampaň po přímou osvětu vůči zaměstnavatelům.  
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Pandemie koronaviru ukázala nezbytnou potřebu vytvoření stálé informační linky pro 
veřejnost, která bude reagovat na aktuální témata a poskytovat poradenství občanům v 
nastalé situaci. Informační linka 1212, která svou funkci v průběhu krizového období splnila, v 
brzké době skončí a je nutné zajistit udržitelnou alternativu. Informační linka dnes odbaví 
stovky hovorů denně, což není v silách současných kapacit ministerstva. Vypnutí linky 1212 
bez funkčního nástupce by způsobilo zahlcení dostupných telefonních čísel resortu, 
nejednotnost odpovědí, odbavení pouze zlomku dotazů a ve svém důsledku by to vedlo k 
nespokojenosti veřejnosti a negativnímu dopadu na ministerstvo. Nelze ani opomenout 
případnou druhou vlnu pandemie koronaviru, která by potřebu informačního servisu pro 
veřejnost opět znovu akcelerovala. Ministerstvo zdravotnictví, jako klíčová instituce v řešení 
pandemie v ČR, a to i z pohledu informačního servisu směrem k veřejnosti, musí mít stabilní 
a jednoduše přístupné informační kanály prostřednictvím kterých bude komunikovat s občany 
nejen v dobách pandemie.  

Z tohoto důvodu je navrhováno posílit Odbor komunikace s veřejností MZ o 3 pracovní místa, 
která budou v pracovní dny v rozsahu 8 hodin denně zajišťovat telefonickou a písemnou 
komunikaci s občany, tvořit podklady pro odpovědi a také v návaznosti na nejčastější dotazy 
občanů vytvářet informační obsah webu MZČR (např. FAQ) a dalších informačních kanálů 
směrem k veřejnosti. Pracovníci budou ve spolupráci s ostatními hlídat kontinuitu a aktuálnost 
informací.  

Paralelně s externí komunikací je třeba intenzivně pracovat na interní komunikaci v rámci 
resortu zdravotnictví a dalších složek státu, aby veškeré aktivity probíhaly koordinovaně. 

Cílem bude:  

 navrhnout pravidla pro koordinaci komunikace s veřejností, stanovit principy pro 
všechny aktéry (MZ, MV/PČR, HZS, MO/AČR, Úřad vlády, NAKIT, soukromé firmy), 

 připravit plán strategické komunikace projektu Chytrá karanténa 2.0 a naplnit ho. 

 

4.3.3. Mezinárodní odbor MZ 

V návaznosti na dohodu s Úřadem vlády a Ministerstvem zahraniční věcí se navrhují dále 
zřídit 2 služební místa zajištěná zaměstnanci s vysokoškolským vzděláním v rámci 
odboru mezinárodních věcí a EU, která budou posléze převedena na MZV s tím, že jedno 
místo posílí Stálé zastoupení ČR při EU v Bruselu na místě druhého zdravotního atašé 
a druhé místo bude nová pozice zdravotního diplomata při Stálé misi v Ženevě. 
V současné situaci působí při SZB jediná atašé věnující se problematice zdravotnictví, tedy 
nejen veřejnému zdraví, zdravotní bezpečnosti, ale také problematice zdravotnických 
prostředků a léčiv. EU si bude muset z epidemie COVID-19 vzít ponaučení a je jisté, že po 
konci aktuální krizové situace začne práce na celé řadě legislativních i nelegislativních 
dokumentů, které si budou klást za cíl využít získaných znalostí a zkušeností k zajištění lepší 
připravenosti na budoucí krize. EU bude nucena posílit svou roli v oblasti zdravotní 
bezpečnosti, stejně tak, jako tomu bylo po poslední chřipkové epidemii před deseti lety. Navíc 
EU v posledních týdnech provedla řadu kroků, které vedou k posílení její pozice, a tedy 
k nutnosti větší spolupráce s jednotlivými členskými státy. ČR musí být schopna reagovat 
nejen na současný objektivní nárůst agendy, ale také na fakt, že EU v nadcházejících měsících 
a letech nevyhnutelně přikročí k problematice zdravotní bezpečnosti a připravenosti daleko 
rázněji a šířeji. 

Pokud jde o místo zdravotního diplomata v Ženevě, posílení Stálé mise Ženeva je nutné 
především s ohledem na pandemií onemocnění COVID-19 a především pak v souvislosti 
s reakcí WHO na ni, která je v celé řadě aspektů vnímána velmi kontroverzně. V momentě, 
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kdy se nyní zdravotní agendě na Stálé misi v Ženevě věnuje pouze jen velmi částečně 
zástupce velvyslance, který však má celou řadu jiných povinností, není ČR schopna plně 
vytěžit potenciál svého členství ve WHO a aktivně přispět k jeho reformě. Tato skutečnost je 
právě nyní v době pandemie COVID-19 jednoznačným handicapem ČR. S ohledem na nutnou 
reflexi, kterou bude muset WHO provést v reakci na probíhající pandemii, je místo zcela 
klíčové. Osobní přítomnost experta, který by se agendě zdravotnictví mohl při Stále misi 
v Ženevě plně věnovat, by také výrazně přispěla k posílení role ČR ve WHO. Česká republika 
je jednou z posledních zemí EU, která nemá v Ženevě samostatného zdravotního diplomata 
(na rozdíl od všech ostatních zemí Visegrádské skupiny). 

4.3.4. Krajské hygienické stanice 

Zaměstanci odboru protiepidemického KHS v rámci epidemiologické surveillance sledují 
výskyt a povahu nákaz, příčiny a podmínky jejich vzniku a šíření v lidské populaci (včetně 
nákaz přenosných ze zvířat na člověka) a uplatňují metody jejich prevence, potlačování a 
eliminace, resp. eradikace. Výsledky získaných poznatků po analýze přenášejí do praxe 
v odborně zdůvodněných epidemiologických opatřeních, a to jak preventivního, tak i 
represivního charakteru. 

Při své činnosti plní zejména tyto úkoly: 

 provádějí epidemiologická šetření zaměřená zejména na ověření diagnózy a zjištění 
ohniska nákazy, tj. místa, ve kterém se šíří nákaza, jehož součástí je nebo byl zdroj 
nákazy, osoby z nákazy podezřelé a složky jejich prostředí; 

 nařizují, organizují, řídí a popř. i provádějí opatření k předcházení vzniku a zamezení 
šíření infekčních onemocnění; 

 nařizují mimořádná opatření při epidemii či nebezpečí jejího vzniku, a pokud to situace 
vyžaduje, spolupracují při řešení mimořádných situací s orgány zapojenými do 
systému krizového řízení a integrovaného záchranného systému; 

 usměrňují činnost provozovatelů zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb 
v oblasti hygieny provozu a předcházení nákazám spojeným s poskytováním zdravotní 
péče a kontrolují je; 

 kontrolují činnost zdravotnických zařízení z hlediska provádění očkování a dodržování 
podmínek použití a skladování očkovacích látek stanovených výrobcem; 

 sbírají a analyzují data z oblasti drogové epidemiologie; 

 provádějí epidemiologické šetření a posuzování infekčních nemocí v souvislosti s 
výkonem povolání; 

 řídí a kontrolují úroveň činnosti na úseku dezinfekce, dezinsekce a deratizace, podílejí 
se na ověřování odborné způsobilosti osob tyto činnosti provádějící a přijímají 
příslušná opatření v případech zjištěných nedostatků; 

 vydávají rozhodnutí, povolení, osvědčení a plní další úkoly státní správy v ochraně 
veřejného zdraví; 

 vykonávají státní zdravotní dozor nad plněním povinností stanovených zákonem 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zvláštními právními předpisy k ochraně 
veřejného zdraví. 
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Krajské hygienické stanice (KHS) a jimi prováděné epidemiologické šetření hrají v procesu 
zvládání epidemického výskytu infekčních nemocí či pandemického výskytu COVID-19 
klíčovou roli. Je však nutné mít možnost kapacity pro epidemiologické šetření dále rozšiřovat 
a využívat expertízy KHS co nejefektivněji. KHS z principu nemohou fungovat v kapacitách, 
které jsou potřebné pro zvládání vrcholů globální pandemie. Je proto třeba vybudovat systém, 
který je umožní využít efektivně i v mimořádných případech a v případě potřeby dokáže rychle 
doplnit jejich kapacitu.  

V případě druhé vlny pandemie COVID-19 je důležité důsledně pokračovat ve vyhledávání 
všech rizikových kontaktů i v případě prudkého exponenciálního nárůstu případů. Rychlost 
uvalení karantény na rizikové kontakty je zcela zásadní pro efektivitu kontroly epidemie. 
V ideálním případě by prodleva mezi oznámením o pozitivním testu a uvalení karantény na 
všechny rizikové kontakty neměla být delší než 24 hodin, maximálně však 48 hodin. Pokud se 
nepodaří dosáhnout podobné efektivity i v případě prudkého exponenciálního růstu, vymkne 
se epidemie z kontroly a bude nutné zavádět znovu mnohatýdenní plošná opatření.  

Současná personální kapacita 14ti KHS čítající celkem 2 065,14 zaměstnanců (stav 
k 31.03.2020), z nichž je však v odboru protiepidemickém sekce ochrany a podpory 
veřejného zdraví zařazeno 369, 41 zaměstanců, tj. 17%, není dimenzovaná na epidemii 
rozměrů Covid19 ani na epidemii jiného infekčního onemocnění větších rozměrů. Je proto 
nezbytné posílit odborné kapacity na KHS o 68 zaměstnanců protiepidemických odborů 
a 69 zaměstnanců jiných odborů sekce ochrany a podpory veřejného zdraví (odbory 
hygieny dětí a mladistvých a hygieny výživy a předmětů běžného užívání) a odboru správního 
a oddělení IT k 1.7.2020 a zajistit tak schopnost pokrýt kapacitami KHS až do výše 400 
nových případů denně. Zajistí se tak nejen tato kapacita vlastních personálních zdrojů, ale 
také možnost vzájemné nahraditelnosti odborných zaměstnanců. Celkovým navýšením 
služebních míst v počtu 137 se zvýší celkový počet zaměstnanců 14ti KHS na 2 202,14, 
tedy o 6,63%, podíl zaměstnanců v odboru protiepidemickém se zvýší na 20 %. 

 

4.3.5. Ústav zdravotnických informací a statistik 

Navýšení personálních potřeb ÚZIS vyplývá z nových úkolů, zejména z nutnosti personálně 
posílit vývojový tým ÚZIS, jehož kapacity musejí být v následujícím období do rozvoje 
informačního systému ISIN, který bude klíčový při zvládání případné další vlny epidemie 
COVID-19 a dalších epidemii. V této oblasti jde o posílení o 6 pracovních míst. Pro zajištění 
rozvoje, provozu a podpory EPI Dashboardu ze strany ÚZIS se navrhuje i při využití stávajících 
personálních kapacit jejich rozšíření o 3 pracovní místa.  

Zkušenosti z průběhu řešení epidemie COVID-19 ukazují, že v oblasti informačních systémů 
je jednoznačnou a strategickou výhodou, pokud jsou zásadní informační systémy pod plnou 
kontrolou státní správy a klíčové aplikace jsou vyvíjeny přímo zaměstnanci resortu, jako 
zaměstnanecká díla. Úpravy takových systémů jsou v době krize rychlé, efektivní, nevyžadují 
nová smluvní zajištění ani dohody s jakýmikoli externími subjekty. Příkladem v resortu 
zdravotnictví je Informační systém infekčních nemocí (ISIN), který je pod gescí a věcnou 
správou MZ vyvíjen a provozován zaměstnanci ÚZIS. Tento systém byl od samého začátku 
před cca 2 lety vyvíjen jako informační systém, který slouží MZ a KHS ke zvládání a evidenci 
infekčních onemocnění. Skutečnost, že se jednalo o interní systém a vývojový tým tak mohl 
flexibilně reagovat na nové požadavky nastolené při COVID-19, umožnila aby se tento systém 
stal páteřní informační infrastrukturou pro zvládání epidemie COVID-19. Veškeré potřebné 
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moduly pro centralizaci dat laboratoří, KHS a také nemocnic byly připraveny v podstatě během 
prvních dvou týdnů epidemie k ostrému provozu.  

Z tohoto důvodu je navrženo personálně posílit vývojový tým ÚZIS (nová systematizovaná 
pracovní místa, finanční prostředky), jehož kapacity musejí být v následujícím období 
směřovány do dalšího rozvoje ISIN a s ním souvisejících aplikací a reportovacích nástrojů dle 
plánu rozvoje Chytré karantény 2.0. Tyto systémy budou vyvíjeny nadále plně s využitím 
interních vývojových kapacit, a budou tak plně v majetku a pod kontrolou státu a připraveny 
k nasazení pro zvládání případné další vlny epidemie COVID-19, ale i dalších epidemií. 
Celkem jde o posílení o 6 pracovních míst, která zajistí nejen dostatečnou kapacitu vývojového 
týmu, ale také jeho robustnost a zejména vzájemnou nahraditelnost expertů. Vývoj takto 
kriticky významné infrastruktury musí být zajištěn dostatečně robustním týmem, kde výpadek 
jednotlivce nesmí ohrozit provoz a vývoj.  

ÚZIS se bude rovněž podílet na převzetí, provozu a rozvoji aplikací EPI Dashboardu. Nezbytná 
bude i úzká součinnost s vývojovým týmem ISIN-COVID19, neboť z něj pochází podstatná 
část dat v Dashboardu a mělo by postupně dojít k užšímu propojení ISIN a prostředků 
(aplikací) Dashboardu. Tyto funkcionality dosud nejsou plně zprovozněny, neboť v během 
první vlny epidemie nebyl prostor pro takový systémový vývoj. Pro následující období se jedná 
zejména o klíčové nastavení automatizace převodů dat, generování datových sad pro 
Dashboard a zpětné propojení aplikací na ISIN. Automatizace bude zárukou plynulého 
fungování po období případné vlny epidemie. Propojení aplikací systému Chytré karantény na 
ISIN významně sníží administrativní zátěž a také chybovost spojenou s přesuny dat. ÚZIS 
provede částečnou restrukturalizaci svých odborů a uvolní část personálních kapacit pro tento 
úkol. Pro zajištění rozvoje, provozu a podpory EPI Dashboardu ze strany ÚZIS se navrhuje i 
při využití stávajících personálních kapacit jejich rozšíření o 3 pracovní místa.  

 

4.3.6. NAKIT – projektové týmy 

Prostřednictvím smlouvy o poskytování odborných rolí s NAKIT,s.p. bude zajištěno personální 
obsazení odborných pracovníků v projektových týmech v přechodném období, a v případě 
potřeby až do konce roku 2020. Pro svoji úspěšnou činnost budou níže uvedené jednotlivé 
projektové týmy vyžadovat úzkou součinnost se zaměstnanci MZ, ÚZIS a KHS.  

Hlavními úkoly projektových týmů bude:  

 

Tým Programové řízení 

Bude pracovat pro hlavní hygieničku ČR a na základě jejích pokynů bude provádět:  

 celkové řízení projektu, tj. sledování stavu, harmonogramu, úkolů atd., 

 koordinaci spolupráce všech projektových týmů, 

 koordinaci s ostatními odbory a organizacemi resortu. 

 

Tým Call centrum (Vyhledávání kontaktů)  

Bude realizovat aktivity v oblasti Vyhledávání kontaktů a jejich izolace: 

 navýšení kapacity KHS pro případnou druhou vlnu pomocí jednotného IT systému, 
zvyšování efektivity, již zmíněnému posílení KHS systemizací (viz bod 4.3.4), 
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přípravou komplexního řešení pro příchozí hovory na KHS a zejména přípravou plánu 
pružného navýšení kapacit v případů nárůstu případů pomocí dočasně operujícího 
škálovatelného externího call centra,  

 propojení doplňkových technologických nástrojů (vzpomínkové mapy, eRouška, 
Mapy.cz), včetně dalšího vývoje aplikace eRouška, 

 v případě potřeby i podpora dodržování domácí izolace/karantény pomocí call centra.  

 

Tým Procesy a digitalizace 

Bude realizovat aktivity v oblasti Testování a dále provádět analýzy a zadávání požadavků na 
změny procesů a informačních systémů pro celou Chytrou karanténu 2.0, bude: 

 dbát o architekturu celého systému rychlé karantény, zefektivnit tok dat,  

 diskutovat případné změny strategie testování se všemi aktéry.  

 

4.3.7. Armáda ČR  

bude po přechodnou dobu vypomáhat MZ v těchto olastech: 

 Operační řízení – rychlé řešení ohnisek nákazy, včetně využití odběrových týmů 
Armády ČR a optimaliazce převozu vzorků, 

 operační podpora - sběr dat prostřednictvím CovidForms app. 

Bez podpory Armády ČR po dobu přechodného období (viz kapitola 4.3) nebude možno 
plynule přejít z Chytré karantény 1.0 na Chytrou karanténu 2.0, což má zásadní význam pro 
přípravu na druhou vlnu epidemie. Schopnosti a systémy Armády ČR jsou v tuto chvíli klíčové 
pro udržení celého systému (způsob a provedení podpory bude řešen cestou meziresortní 
dohody). 

 

4.4. Technické vybavení 

Pro zajištění plné funkčnosti Pohotovostního operačního centra MZ je kromě odborných 
personálních kapacit popsaných v části 4.3.1. nezbytné zajistit odpovídající technické 
vybavení, zejména: počítačovou techniku (HW, SW, licence), specializované SW vybavení pro 
zpracování datových výstupů a přístupy do specializovaných databázových systémů 
s dostupnými vědeckými informacemi pro hodnocení a posuzování zdravotních rizik 
vyplývajících z hrozeb pro veřejné zdraví včetně zajištění licencí spojených s jejich 
využíváním, k zajištění požadavků na kybernetickou bezpečnost v souladu s platnými 
právními předpisy, k zajištění možností on-line audio-video komunikace jak na národní, tak 
mezinárodní úrovni (EU, ECDC, WHO).  

Pro plné fungování Státního zdravotního ústavu jako expertní, analytické a metodické 
základny systému ochrany veřejného zdraví na národní úrovni při monitorování stavu a situace 
zdravotních hrozeb včetně spolupráce s nově zřizovaným POC MZ bude nově nastavovaný 
systém vyžadovat modernizaci a posílení provozních kapacit – tedy zejména přístrojové a 
počítačové techniky (HW, SW, licence), databázové přístupy, vybavení pro zajištění 
laboratorních analýz z důrazem na molekulárně biologické metody, k zajištění požadavků na 
kybernetickou bezpečnost v souladu s platnými právními předpisy, k zajištění možností on-line 
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audio-video komunikace jak na národní, tak mezinárodní úrovni (EU, ECDC, WHO). Z tohoto 
důvodu je požadováno navýšení příspěvku SZÚ v položce provozních prostředků. 

Zdravotní ústavy – ZÚ se sídlem v Ústí n. L. a ZÚ se sídlem v Ostravě jsou zejména laboratorní 
základnou pro činnost orgánů ochrany veřejného zdraví (KHS) na úrovni regionů, včetně MZ. 
Jejich fungování vyžaduje modernizaci a posílení provozních kapacit – tedy zejména 
přístrojové, SW, databázové vybavení, vybavení pro zajištění laboratorních analýz. Z tohoto 
důvodu je požadováno navýšení příspěvku ZÚ v položce provozních prostředků. 

Zajištění fungování orgánů ochrany veřejného zdraví (KHS) vyžaduje modernizaci a posílení 
provozních kapacit, zejména počítačové techniky (HW, SW, licence), zajištění požadavků na 
kybernetickou bezpečnost, k zajištění možností on-line-audio-video komunikace jak na 
národní, tak lokální úrovni, k zajištění testování příznakových osob bez zdravotního pojištění. 
Z tohoto důvodu je požadováno navýšení rozpočtu všech KHS v položce provozních 
prostředků. 

Technologie pro provozování Chytré karantény 2.0 by přímo na straně provozu EPI 
Dashboardu neměla vyžadovat žádné zásadní investiční náklady do infrastruktury. Stávající 
systémy jsou a budou i nadále provozovány moderní formou cloudových služeb Microsoft, 
které umožňují dynamicky škálovat výkon a nastaveni infrastruktury dle protřeb aplikace a 
aktuální situace. Provoz přímo na technickém vybavení ÚZIS ČR je také možný, nicméně i 
s ohledem na nezbytnou migraci se jeví jako efektivnější využít minimálně v prvním období 
stávající model cloudových služeb Microsoft Azure. ÚZIS ČR má připravena i záložní řešení 
(v rámci zajištění provozu jiných kriticky významných systémů), pokud by se z nějakého 
důvodu při krizové situaci podmínky změnily. Personální zajištění pro technickou údržbu a 
podporu je dostatečné.  

Finanční prostředky tak budou z hlediska technických potřeb vynakládány především na 
nákup služeb. To se týká případně i rozšiřujících funkcí, které by vyžadovaly zasílání SMS 
apod. Vyjímku bude pravděpodobně představovat nákup licenčních nástrojů pro tvorbu 
grafických a analytických podkladů, jako PowerBI či licence ARGIS, pokud by nedostačovaly 
stávající licence ÚZIS ČR, resp. MZ. Nicméně náklady se velmi pravděpodobně budou 
pohybovat v této licenční oblasti maximálně v řádu vyšších desetitisíců ročně.  

ÚZIS ČR bude rovněž řešit zajištění nezbytného technického vybavení pro provoz páteřního 
systému ISIN. ISIN je součástí jednotné technologické platformy resortních registrů a je 
provozován ÚZIS ČR na společné infrastruktuře, která je již přibližně 6 let stará a bude 
vyžadovat obnovu. Její údržba a dostatečné zabezpečení jsou v současnosti zajištěny. 
Obnova je plánována v rámci realizace projektu Integrovaného datového rozhraní resortu 
(IDRR), který je klíčový i pro provozní podporu páteřního systému ISIN. Projekt IDRR již byl 
iniciován a řádně schválen (2019) a je ve fázi probíhajících výběrových řízení. IDRR je 
strategickou aktivitou podmiňující i samotný rozvoj elektronizace zdravotnictví a je z tohoto 
důvodu klíčovým projektem dozorovaným a podporovaným i vedením resortu zdravotnictví. 
Tímto je garantováno i dostatečné technické zajištění ISIN do budoucna. Plánovaným 
termínem dokončení realizace infrastruktury IDRR je konec roku 2021, avšak již v průběhu 
realizace by měla být zahájena vlastní migrace všech resortních registrů do nového 
technologického prostředí. 

 

4.5. Komunikace a PR 
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Projekt bude směrem k veřejnosti komunikován systematicky a dlouhodobě, a to jak cestou 
standardních kanálů v rámci PR MZ (například prostřednictvím tiskových zpráv, akcí s 
novináři, aktivní spoluprací s médii, webu, sociálních sítí apod.), tak cestou mediální kampaně.  

Mediální kampaň bude rozdělena na dvě fáze. V první fázi bude spuštěna startovací kampaň, 
která občanům vysvětlí význam a přínos projektu a aplikace eRouška v souvislosti 
s uvolňováním opatření a návratem do běžného života. Jedním z hlavních cílů této fáze 
kampaně je významně navýšit počet uživatelů aplikace eRouška, zvýšit důvěru v chytrou 
karanténu a snížit množství nesouhlasů s vytvářením vzpomínkových map a také edukovat 
občany o základních hygienických pravidlech, která jsou společně s Chytrou karanténou 
v době plného rozvolnění plošných opatření zásadním klíčem k udržení epidemie pod 
kontrolou. 

K druhé fázi kampaně bude přistoupeno za předpokladu, že bude vyhodnoceno, že je potřeba 
projekt a jeho aplikace směrem k veřejnosti nadále propagovat a vysvětlovat (například 
z důvodu potřeby většího počtu zapojených uživatelů eRoušky, neklesající počet nesouhlasů 
apod.) či v případě, že se bude očekávat druhá vlna epidemie. 

Rozpočet na první fázi kampaně bude ve výši 6 milionů korun a bude zahrnovat kreativní 
řešení a nákup mediálního prostoru po dobu následujících 3 měsíců.  

Rozpočet druhé fáze kampaně bude minimálně ve stejném rozsahu jako fáze první, v závislosti 
na aktuální potřebě, délce a výsledcích první kampaně. Celkem tak lze do konce roku 
předpokládat náklady ve výši 20 milionů korun. 

4.6. Finanční zabezpečení 

Viz detailní rozpočty v příloze. 

 

i.  Návrh navýšení rozpočtu na platy zaměstnanců v resortu MZ 

Celkem se pro rok 2020 jedná o navýšení finančních prostředků na platy státních zaměstnanců 
o 46 592 296,- Kč a pro rok 2021 se jedná o 92 165 722,- Kč (bez odvodů). 

 
ii. Návrh rozpočtu na provozní výdaje v resortu MZ 

Celkem se pro rok 2020 jedná o navýšení finančních prostředků na provoz o 81 578 319,- Kč 
a pro rok 2021 se jedná o 119 156 637,- Kč. 

Provozní výdaje dále zahrnují náklady na služby NAKIT, uvedené v následující kapitole. 

  

iii. Návrh rozpočtu na služby NAKIT 

Návrh rozpočtu na služby NAKIT v příloze je strukturován podle předpokládaného plnění 
prostřednictvím dvou smluv: 

 smlouva na poskytování odborných rolí do projektových týmů (viz kapitola Personální 
zajištění). Smlouva má rámcový charakter, fakturuje se podle skutečného čerpání, 

 smlouva na provoz a rovoj informačních systémů (EPI Dashboard až do převzetí ze 
strany ÚZIS, jednotný IS KHS pro podporu call centra, vzpomínkové mapy, eRouška, 
Mapy.cz. Smlouva má částečně charakter kombinovaných fixních plateb za provoz 
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informačních systémů a variabilních plateb za rozvojové práce, telefonní poplatky a 
SMS. 

Obě smlouvy mají charakter dodávky služeb a jsou proto součástí provozních nákladů MZ. 
Celkově pro rok 2020 jde o 55 041 125,- Kč bez DHP, tj. 66 599 761,- Kč s DPH. Náklady pro 
rok 2021 budou určeny v rámci revize stavu situace v říjnu 2020.  

Kalkulace je provedena na 7 měsíců do konce roku 2020, z toho 4 měsíce intenzivního 
projektu v rámci přechodné fáze (tj. do 30. 9.2020) a 3 měsíce provozu. V kalkulaci nejsou 
zahrnuti operátoři call centra, pouze příprava call centra a jeho struktur, školicích procesů 
apod. - předpokladem je, že stávající kapacity KHS a posil budou schopny vyřídit celkově až 
400 nakažených denně. Telefonní poplatky za odchozí hovory jsou dimenzovány na průměrný 
počet 125 nakažených denně (dlouhodobý průměr za 7 měsíců) a registrační SMS eRouška 
jsou dimenzovány celkově na 3,5 miliónu uživatelů aplikace. Při překročení těchto parametrů 
bude nutno jednat o pokrytí nákladů na rozšíření služeb. 

4.7. Ochrana osobních údajů 

V rámci projektu Chytrá karanténa jsou zpracovávány osobní údaje v souladu s platnou 
legislativou, tedy se zákonem č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů a v souladu 
s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Účelem 
zpracování osobních údajů je ochrana veřejného zdraví, zejména šetření epidemiologických 
souvislostí k likvidaci epidemie.  

Ochrana veřejného zdraví, tedy i šetření epidemiologických souvislostí včetně sběru a 
zpracování k tomu potřebných údajů, je veřejným zájmem a zároveň úkolem, který orgánům 
veřejného zdraví ukládá zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zejména § 62a a 
§ 79. Zpracování osobních údajů je prováděno zejména na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) 
případně a) a čl. 9 odst. 2 písm. i) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.  

V rámci výše uvedených nástrojů Chytré karantény jsou osobní data zpracovávána v rámci 
jednotného informačního systému KHS pro podporu call centra, vzpomínkových map a v rámci 
aplikace eRouška. K těmto nástrojům MZ vypracovalo posouzení vlivu na ochranu osobních 
údajů dle čl. 35 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Správcem těchto dat je a i 
nadále bude MZ a KHS. S dodavateli technického řešení jsou uzavřeny zpracovatelské 
smlouvy. 

Ostatní nástroje zpracovávají agregovaná anonymizovaná data. 

V oblasti ochrany osobních údajů naváže plynule chytrá karanténa 2.0 na chytrou karanténu 
1.0., současně bude tato oblast reflektována do nových smluvních vztahů se zpracovateli a 
bude zohledněna do legislativních úprav. Nadále bude tento projekt konzultován s Úřadem pro 
ochranu osobních údajů. 

4.8. Návrh základních legislativních úprav 

Revize legislativního a smluvního rámce projektu 

Legislativní a smluvní ukotvení projektu Chytrá karanténa 1.0 bylo založeno na následujících 
legislativních a smluvních materiálech, vydaných v kontextu nouzového stavu: 
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19. 3. 2020 Mimořádné nařízení Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. března 2020, č. j. 
MZDR 12398/2020-1/MIN/KAN 

30. 3. 2020 Usnesení vlády České republiky č. 342 o zřízení Centrálního řídícího týmu 
COVID-19 a jeho příloha "Statut CŘT"  

3. 4. 2020 Mimořádné opatření MZ – první verze reportování 

15. 4. 2020 Mimořádné opatření MZ – ukončování karantény 

17. 4. 2020 Mimořádné opatření MZ – elektronické žádanky v prostředí NZIS 

19. 4. 2020 Mimořádné opatření MZ – „Chytrá karanténa“ 

Smlouva MZ a Keboola o zřízení a provozu call centra a vzpomínkových map (Daktela, 
Keboola, Clevermaps) - bezplatná spolupráce 

Smlouva MZ a Keboola o vývoji a provozu eRouška – bezplatná spolupráce 

Smlouva MZ a NAKIT o publikaci dat na EPI Dashboard 

Smlouva MZ a mapy.cz - bezplatná spolupráce 

Revize tohoto legislativního a smluvního rámce pro dlouhodobé zajištění podmínek fungování 
Chytré karantény je jedním z prioritních úkolů projektu Chytrá karanténa 2.0, a to zejména: 

 nahradit Statut CŘT úpravou organizační struktury a organizačního řádu MZ včetně 
určení rolí a úkolů jednotlivých spolupracujících sekcí a odborů, stanovením úkolů a 
formy spolupráce interních a extermích zúčastěných  a nastavení rozhodovacích 
procesů,  

 provést analýzu možností dlouhodobé platnosti procesů testování, trasování a 
reportování podle uvedených mimořádných opatření, 

 provést analýzu stávající legislativy včetně návaznosti na ochranu osobních údajů, 
navrhnout a realizovat novou formu legislativního nebo metodického zakotvení 
dlouhodobě zajišťující předpoklady fungování Chytré karantény 2.0, 

 revidovat stávající smluvní vztahy, založené na bezplatné spolupráci v krizovém stavu, 
do dlouhodobě udržitelné formy, v plném souladu s zákony č. 134/2016, o zadávání 
veřejných zakázek, č. 181/2014, o kybernetické bezpečnosti, a zákona č. 365/2000, 
o informačních systémech veřejné správy 

 eliminovat rizika stávajících smluv, zejména možnost výpovědi do 1 týdne a chybějící 
SLA. 

Vzhledem k epidemiologickým rizikům uvedeným v tomto dokumentu i k smluvním rizikům 
uvedeným v této kapitole je třeba provést revizi smluv v nejkratším možném termínu, 
nejpozději do 15. 6. 2020. 

 

5. Harmonogram 

Implementace projektu Chytré karantény 2.0 musí být neprodleně zahájena, abychom využili 
relativně klidnějšího průběhu epidemie před tím, než se dostaví očekávaná druhá vlna. Rozsah 
jednotlivých opatření (kapacita call centra, objem testování) poté může být pružně upravován 
dle velikosti druhé vlny a intenzity průběhu epidemie.  



Stránka 23 z 28 

Průběh projektových prací a odečet milníků v jednotlivých oblastech bude pravidelně na 
týdenní bázi koordinován MZ.  

Varianty podle vývoje situace:  

 v případě stoupajícího počtu případů (druhá vlna) je aktivováno již připravené call 
centrum (viz část 1.1.5.), 

v případě příznivého vývoje epidemiologické situace část systému budovaného v rámci Chytré 
karantény 1.0 přechází do systému dlouhodobého řešení zdravotních hrozeb v oblasti ochrany 
veřejného zdraví a bude zajišťován standardními nástroji MZ a KHS. 

Hlavní milníky harmonogramu: 

 co nejdříve podepsat smlouvy s NAKIT a provést následně revizi smluv Keboola Czech 
s.r.o.  

 1.6. 2020 zahájit jednání o předání všech informačních systémů AČR na ÚZIS (definice 
způsobu předání, definice potřebných prostředků a zdrojů nutných pro chod 
předávaných aplikací) a zajistit přitom jejich plnou funkčnost v průběhu celého 
přechodného období tak, aby byly v součinnosti AČR a ÚZIS kdykoli plně využitelné 
při případné změně epidemiologické situace 

 do 30. 6. 2020 dokončit rozpracované úkoly Chytré karantény 1.0 a ukončit činnosti 
CŘT, AČR nadále spolupracuje ve vybraných oblastech (operační řízení a analýza, 
COVID_FORMS, situační mapa CŘT), 

 do 31. 8. 2020 dokončit předávání informačních systémů AČR na ÚZIS, a zajistit plnou 
provozuschopnost všech aplikací, centrálního dashboardu a jeho nových komponent 
včetně on-line vizualizací, pod správou MZ ČR a v provozu ÚZIS, 

 do 30. 9. 2020 ukončit přechodné období, implementovat nové funkce Chytré 
karantény 2.0, 

 do 31.12.2020  plně provozovat implementovaný systém, 

 od října 2020 zahájit přípravu provozního režimu a rozpočtu a smluv pro rok 2021, 

V případě blížící se druhé vlny epidemie budou akcelerovány činnosti tak, aby systém Chytré 
karantény 2.0 poskytl potřebnou podporu zvládnutí druhé vlny. 

 



Stránka 24 z 28 
 

6. Přílohy 
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Příloha č. 3 

Chytrá karanténa 2.0 - rozpočet kap 335 - MZ

Navýšení počtu zaměstnanců                                                                         2020
5011                                         

platy 1.7. - 31.12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2020
5013                                         

platy 1.7. - 31.12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Celkem 2020                                                                                                                                                           
platy 1.7. - 31.12.

2021

(leden - prosinec)

Poznámka

platy 4 808 692 41 783 604 46 592 296 92 165 722
počet systemizovaných míst 12 155 167 167
počet měsíců 6 6 6 12

odvody 16 706 770 33 146 161
včetně odvodů 63 373 726 125 733 203

MZ 0 1 rozpočtová položka 5013 (zaměstnanci dle zákona o státní službě)
průměrný plat ze schváleného rozpočtu 2020 v Kč: 51 594 54 445 rozpočtová položka 5011 (zaměstnanci dle zákoníku práce)
sekce NH  - vytvoření Pohotovostního operačního centra 0
objem prostředků na platy na nově vytvářených systemizovaných místech 0 5 553 390 5 553 390 11 106 780
počet nově vytvářených systemizovaných míst 0 17 17 17 VŠ Mgr., specializované vzdělání 
MEZ - mezinárodní odbor* * V návaznosti na dohodu s Úřadem vlády a MZV navrhuje MZ zřídit 2 SM(VŠ) v rámci odboru MEZaEU, která budou 

posléze převedena na MZV: 1  SM posílí Stálé zastoupení ČR při EU v Bruselu na místě druhého zdravotního atašé a 2 
SM bude nová pozice zdravotního diplomata při Stálé misi v Ženevě. 

objem prostředků na platy na nově vytvářených systemizovaných místech 0 4 225 698 4 225 698 7 416 526 MEZ - vlastní kalkulace
počet nově vytvářených systemizovaných míst 0 2 2 2 VŠ Mgr., požadována znalost jazyka AJ3/AJ2,FJ2
TIS - odbor komunikace 
objem prostředků na platy na nově vytvářených systemizovaných místech 928 692 0 928 692 1 857 384
počet nově vytvářených systemizovaných míst 3 0 3 3 VŠ vzdělání se zaměřením na komunikaci a PR
NCeZ - odbor Národní centrum el. zdravotnictví
objem prostředků na platy na nově vytvářených systemizovaných místech 0 653 340 653 340 1 306 680
počet nově vytvářených systemizovaných míst 0 2 2 2 VŠ, analytik, vývojář; součást týmu procesy a digitalizace a spolupráce s POC 
KHS - 14x
průměrný plat ze schváleného rozpočtu 2020 v Kč: 31 300 Kč 38 994 Kč
objem prostředků na platy na nově vytvářených systemizovaných místech 0 Kč 31 351 176 31 351 176 62 702 352
počet nově vytvářených systemizovaných míst ve všech 14 KHS 0 134 134 134 VŠ vzdělání: zejména MUDr., Mgr. , Bc. se zaměřením na ochranu a podporu zdraví; 

právní, IT specialista, kybernetická bezpečnost
ÚZIS ČR
objem prostředků na platy na nově vytvářených systemizovaných místech 3 880 000 0 3 880 000 7 776 000 ÚZIS - vlastní kalkulace
počet nově vytvářených systemizovaných míst 9 0 9 9 analytik, vývojář
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Příloha č. 4 

Chytrá karanténa 2.0 - rozpočet kap 335 - MZ

Navýšení provozních prostředků 2020                                                         
(červen - prosinec)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2021

(leden - prosinec)

Poznámka

Navýšení provozních prostředků celkem v Kč 81 578 319 119 156 637
počet měsíců 7 12

MZ
sekce hlavního hygienika ČR

vytvoření a provoz Pohotovostního a operačního centra 2 438 000 5 276 000

TIS - odbor komunikace 

bezplatná informační linka 700 000 1 000 000 bezplatná informační linka pro veřejnost, poplatky- nákup čísla a provoz
mediální kampaně 20 000 000 0 mediální kampaně - 2, edukační, Chytrá karanténa, e-rouška
KHS - 14x
provozní náklady 14 KHS 29 520 319 59 040 637

ÚZIS ČR
provozní náklady 1 920 000 3 840 000
Státní zdravotní ústav

provozní náklady 17 000 000 30 000 000
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n. L.
provozní náklady 5 000 000 10 000 000
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
provozní náklady 5 000 000 10 000 000

viz kap. 4.4. materiálu; technické vybavení (HW, SW, licence), přístupy do 
specializovaných databázových systémů pro hodnocení a posuzování zdravotních 
rizik vyplývajících z hrozeb pro veřejné zdraví včetně zajištění licencí spojených 
s jejich využíváním, kybernetickou bezpečnost, vzdělávání, školení

viz kap. 4.4 materiálu: modernizace a posílení provozních kapacit: přístrojové a počítačové techniky (HW, SW, 
licence), databázové přístupy, vybavení pro zajištění laboratorních analýz z důrazem na molekulárně biologické 
metody, k zajištění požadavků na kybernetickou bezpečnost, k zajištění možností on-line audio-video komunikace jak 
na národní, tak mezinárodní úrovni (EU, ECDC, SZO). 

viz kap. 4.4. materiálu: modernizaci a posílení provozních kapacit: laboratorní přístroje, HW, SW, databázové 
vybavení, vybavení pro zajištění laboratorních analýz

viz kap. 4.4. materiálu: modernizaci a posílení provozních kapacit: laboratorní přístroje, HW, SW, databázové 
vybavení, vybavení pro zajištění laboratorních analýz

viz. Kap. 4.4: nákup licenčních nástrojů pro tvorbu grafických a analytických podkladů, jako PowerBI či licence 
ARGIS,licenční poplatky; obnova technologické platformy resortní registrů a zabezpeční provozu ISIN

viz kap. 4.4.: modernizaci a posílení provozních kapacit, zejména počítačové techniky (HW, SW, licence), zajištění 
požadavků na kybernetickou bezpečnost, k zajištění možností on-line-audio-video komunikace jak na národní, tak 
lokální úrovni, na zajištění úhrad spojených s testování příznakových osob bez zdravotního pojištění.
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Příloha č. 5 
Chytrá karanténa 2.0 - rozpočet NAKIT Struktura rozpočtu odpovídá předpokládanému plnění prostřednictvím dvou smluv

Smlouva Přechodné 
období 

(červen - září)
měsíční cena bez DPH 

nebo počet úvazků

Po plné 
implementaci

(říjen - prosinec)
měsíční cena bez DPH 

nebo počet úvazků

Celkem 2020 
Kč bez DPH

Celkem 2020 Kč 
včetně DPH

Poznámka

Celkem 55 041 125 66 599 761
Smlouva 1: Poskytování odborných rolí do projektových týmů 16 9 17 900 000 21 659 000 fakturace podle skutečného čerpání 

Smlouva 2: Provoz a rozvoj informačních systémů 5 305 875 5 305 875 37 141 125 44 940 761 fakturace telefonních poplatků a SMS podle skutečného čerpání 

počet měsíců 4 3
průměrné náklady na jeden úvazek měsíčně 200 000 200 000

Tým Programové řízení 3 1
Programový manažer 1
Administrace projektu 1 1 podpora programového manažera
Koordinátor komunikace 1 podklady pro interní a externí komunikaci, koordinace s tiskovým oddělením
Tým Podpora a IS Call centra (Vyhledávání kontaktů) 8 4
Vedení týmu vyhledávání kontaktů 1 1 projektový manažer
Dokončit zavádění jednotného IT systému a jeho provoz 1 metodik, školitel
Pokračovat ve zefektivnění práce KHS, podpora kvality, jednotná metodika, 
analýza dat, metodické řízení

1,5 metodik, školitel

Zavést systém sdílení kapacit mezi kraji prostřednictvím centrálního řízení 
kapacit

0,5 metodik, školitel

Připravit a realizovat projekt pružného navýšení kapacit pomocí externího call 
centra

2 1 call centrum konzultant, koordinátor školení

 Připravit komplexní řešení pro příchozí hovory na KHS 1 0,5 call centrum konzultant
Testování a zavedení doplňkových technologických nástrojů (mapy.cz, 
erouška, vzpomínkové mapy)

0,5 0,5 konzultant

Kontrola dodržování domácí izolace/karantény 0,5 0,5 metodik
Tým Procesy a digitalizace (Testování) 5 4
Vedení týmu 1 1 projektový manažer
Architektura systému Chytré karantény, toky dat 2 2 architekt, procesní analytik
Podpora definice a zavádění nové strategie testování 2 1 metodik, procesní analytik

Informační systémy ÚZIS 1 020 000 1 020 000
Provoz a rozvoj EPI Dashboardu před převzetím ÚZIS 1 020 000 1 020 000 Převzetí NAKIT->UZIS

Náklady NAKIT hrazeny pouze do převzetí, včetně rezervy pro případ zpoždění 
převzetí

Informační systémy NAKIT 4 285 875                        4 285 875
Vedení týmu 200 000 200 000
Analytici, dohled nad dodavatelem 400 000 400 000
Jednotný IS KHS pro podporu call centra, vzpomínkové mapy
 - provoz 500 -  1000 uživatelů

660000 660000 Převzetí Kebola->NAKIT

Jednotný IS KHS pro podporu call centra, vzpomínkové mapy
- změny na rozvoj (15000/man day)

300000 300000 Převzetí Kebola->NAKIT
zprůměrováno 20 MD na měsíc  po celou dobu

Telefonní hovory call centrum 363375 363375 Převzetí Kebola->NAKIT
předpoklady : 125 nových nakažených denně, 15 kontaktů, délky hovorů 
10/50/10/5 min

eRouška google cloud 12500 12500 Převzetí Kebola->NAKIT
eRouška registrační SMS 750000 750000 Převzetí Kebola->NAKIT

0,06 USD = 1,5Kč, kalkulováno 0,5 mio měsíčně, tj. celkem cca 3,5 mio. Po přechodu 
na Apple/Google možná nebude potřeba

Další vývoj a podpora e-Roušky 1600000 1600000 Převzetí Kebola->NAKIT
Předpoklad 8 programátorů/testerů/support na 4 měsíce, 4 lidi na zbývající 3 
měsíce)

mapy.cz 0 0 Převzetí mapy.cz->NAKIT
Týmová spolupráce a servicedesk 0 0 Poskytne zdarma MZ


