
Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 40/2020                                             Strana  1   

 

 

 

40 

ROZKAZ 

generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky 

ze dne 16. října 2020, 

kterým se stanoví organizační pokyny pro zabezpečení  

činnosti mobilních odběrových týmů HZS ČR 

       K zabezpečení zřízení 17 mobilních odběrových týmů pro posílení kapacitních možností 

při odběru biologických vzorků k provádění vyšetření přítomnosti původce onemocnění 

COVID-19 (dále jen „odběrové týmy“), na základě „Dohody o zajištění součinnosti“ 

uzavřené mezi Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem vnitra-generálním ředitelstvím 

Hasičského záchranného sboru ČR a Zdravotnickým zařízením Ministerstva vnitra v 

návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 

ústavního zákona  

č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila z důvodu ohrožení zdraví  

v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS-CoV-2/ na území 

České republiky nouzový stav: 

I.  v y d á v á m 

      v příloze tohoto rozkazu „Organizační pokyny k zajištění činnosti odběrových týmů“, 

II.  u k l á d á m 

1. náměstkovi generálního ředitele HZS ČR pro IZS a operační řízení 

a) vydat metodiku činnosti odběrového týmu, 

b) vést jmenný seznam příslušníků HZS kraje, zařazených v odběrových týmech po 

jednotlivých krajích s určením zastávané pozice, 

c) předat jmenný seznam podle písmene b) Zdravotnickému zařízení Ministerstva 

vnitra, 

d) zabezpečit účast na společných koordinačních jednáních stran dohody, 

e) zabezpečit a průběžně aktualizovat přehled spojení na určené kontaktní osoby 

stran dohody, 

f) zajistit nezbytnou odbornou přípravu příslušníků HZS krajů zařazených do 

odběrových týmů, 

2. ředitelům HZS krajů 

a) zabezpečit činnost odběrových týmů podle organizačních pokynů v příloze tohoto 

rozkazu a náměstkovi sekce IZS a operačního řízení nahlásit jmenný seznam 

příslušníků HZS kraje v počtech uvedených v příloze tohoto rozkazu, 

b) vybavit členy odběrových týmů osobními ochrannými prostředky a dalším 

materiálem podle odstavce 3 přílohy tohoto rozkazu, 

c) seznámit členy odběrových týmů s metodikou činnosti odběrového týmu, vydanou 

náměstkem generálního ředitele HZS ČR pro IZS a operační řízení.  

      Tento rozkaz nabývá účinnosti dnem vydání a jeho platnost končí nejdéle ukončením 

smluvního vztahu „Dohody o zajištění součinnosti“. 

 

Čj. MV-41308-16/PO-OVL-2020 

Generální ředitel HZS ČR 

genpor. Ing. Drahoslav Ryba v. r. 

Obdrží: 

HZS krajů 
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P ř í l o h a     

k Rozkazu GŘ HZS ČR č. 40/2020 

 

Organizační pokyny k zajištění činnosti odběrových týmů  

1) Počty a dislokace odběrových týmů  

Na území Hlavního města Prahy, kraje Středočeského a Jihomoravského budou působit vždy dva 

odběrové týmy, v ostatních krajích bude působit vždy jeden odběrový tým. Pro tyto účely HZS 

krajů vytvoří následující počty odběrových týmů. 

 

HZS kraje 
Počet  

odběrových týmů 

hl. m. Prahy 2 

Středočeského 2 

Jihočeského 1 

Plzeňského 1 

Karlovarského 1 

Ústeckého 1 

Libereckého 1 

Královéhradeckého 1 

Pardubického 1 

Vysočina 1 

Jihomoravského 2 

Olomouckého 1 

Moravskoslezského 1 

Zlínského 1 

  

2) Personální složení odběrového týmu  

Do odběrového týmu je zařazen příslušník HZS ČR na pozici:  

a) řidič - určený k řízení vozidla s právem přednosti k jízdě,  

b) vzorkovač - se získanou způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání 

(nelékařského zdravotnického pracovníka) bez odborného dohledu, a to alespoň 

v jednom  

z následujících oborů 

- praktická sestra, 

- všeobecná sestra, 

- zdravotnický asistent, 

- zdravotnický záchranář. 

3) Materiální zabezpečení odběrového týmu  

Odběrový tým je vybaven: 

a) ochrana dýchacích cest 

- respirátor min. třídy FFP2 nebo třídy FFP3 bez výdechového ventilu v kombinaci 

s těsnicími ochrannými brýlemi,  

- respirátor min. třídy FFP2 nebo třídy FFP3 bez výdechového ventilu v kombinaci  

s ochrannými pracovními brýlemi a celoobličejovým štítem, nebo 

- celoobličejová maska s filtry proti částicím třídy P3, nebo 

- polomaska s filtry proti částicím třídy P3 v kombinaci s těsnícími ochrannými 

brýlemi, popř. ochrannými pracovními brýlemi a celoobličejovým štítem, 
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b) ochrana těla 

- holínky gumové, 

- jednorázový protichemický ochranný oděv typu 3 (kapalinotěsný) nebo 4 (odolný 

proti postřiku), 

- jednorázový plášť nebo zástěra), 

- dva páry jednorázových lékařských rukavic, 

c) společné vybavení 

- vozidlo s právem přednostní  jízdy, 

- komunikační prostředky (mobilní telefon, vozidlová radiostanice), 

-  spotřební zdravotnický materiál poskytnutý Ministerstvem zdravotnictví. 

4) Nasazení odběrového týmu se řídí následujícími pravidly: 

a) o povolání odběrového týmu žádá Ministerstvo zdravotnictví,  

b) nasazení odběrového týmu iniciuje operační a informační středisko MV-generálního 

ředitelství HZS ČR, po předchozím projednání konkrétního nasazení odběrového 

týmu se Zdravotnickým zařízením Ministerstva vnitra, 

c) odběrový tým v místě určení zahájí svou činnost nejpozději do 24 hodin od doručení 

žádosti podle písmene a),  

d) odběrový tým provádí činnost v místě určení v součinnosti s krajskou hygienickou 

stanicí. 

5) Vzdělávání členů odběrových týmů  

MV-generální ředitelství HZS ČR zajistí ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví  

a Zdravotnickým zařízením Ministerstva vnitra, před zahájením činnosti příslušníků HZS 

krajů v rámci odběrových týmů, příslušná školení k provádění činností souvisejících  

s epidemiologickým šetřením, k ovládání k tomuto účelu používaných softwarových 

nástrojů a dodržování dalších podmínek stanovených právními předpisy (např. 

mlčenlivost, bezpečnost práce). 

HZS krajů zajistí ve spolupráci se zdravotnickou záchrannou službou nebo krajskou 

hygienickou stanicí příslušného kraje odbornou přípravu příslušníků HZS ČR zařazených 

do odběrových týmů k zajištění jejich činnosti. 

 




