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R O Z H O D N U T Í  
 

k mimořádným opatřením při nebezpečí vzniku epidemie 
 
Ministerstvo obrany jako místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví podle § 78 
a v souladu s § 83 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 
Sb.“), a místně příslušný podle § 69 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., rozhodl podle § 69 odst. 
1 písm. b) a i) zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 94 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., 
a v souladu s Mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví Čj. MZDR 10381/2020-
1/MIN/KAN, MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN, MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN takto: 
 
k ochraně všech příslušníků rezortu Ministerstva obrany a k prevenci nebezpečí vzniku 
a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeném novým koronavirem SARS-CoV-2 se 
 

n a ř i z u j e  
 
plnit mimořádná opatření při nebezpečí vzniku epidemie, a to: 
 

- všem příslušníkům rezortu Ministerstva obrany, kteří se v období od 10. března 2020 
navrátí z pobytu z oblastí s vysokým rizikem onemocnění COVID-19 (Čína, Jižní 
Korea, Japonsko, Singapore, Irán, Itálie, nově Francie, Německo, Španělsko), je 
nařízena karanténa v trvání 14 dní ode dne návratu do ČR. O této skutečnosti mají 
povinnost telefonicky informovat svého registrujícího praktického lékaře, který jim 
vystaví DPN,  

- všem příslušníkům rezortu Ministerstva obrany, kteří se v období od 10. března 2020 
navrátí z pobytu z ostatních oblastí zahraničí, oznámit po návratu do České republiky 
bezprostředně telefonicky tuto skutečnost svému registrujícímu praktickému lékaři, 
který vyhodnotí nutnost nařízení karantény, 

- všem rezortním poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické 
lékařství, aby u příslušníků rezortu MO, kteří se v období od 10. března 2020 navrátí 
z pobytu z oblastí s vysokým rizikem onemocnění COVID-19 (Čína, Jižní Korea, 
Japonsko, Singapore, Irán, Itálie, nově Francie, Německo, Španělsko) do České 
republiky vystavili e-DPN. Při návratu z ostatních oblastí zahraničí, aby vyhodnotili 
nutnost nařízení karantény na základě hodnocení rizika, 

- všem příslušníkům rezortu MO, kterým bude uložena karanténa, aby o této skutečnosti 
neprodleně informovali svého vedoucího zaměstnance, 
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- všem rezortním poskytovatelům zdravotních služeb, kteří příslušníkům rezortu MO 
uložili karanténu, aby o této skutečnosti písemně informovali hlavní hygieničku MO, 
přímo nebo cestou VZÚ, 

- všem vedoucím zaměstnancům příslušníků rezortu MO, kteří nemají rezortního 
poskytovatele zdravotních služeb, aby o uložení karantény těmto příslušníkům ze 
strany civilního poskytovatele zdravotních služeb písemně informovali hlavní 
hygieničku MO, přímo nebo cestou přes VZÚ, 

- zrušit do odvolání veškeré shromáždění, výstavy, slavnosti, společenské, sportovní 
a kulturní akce AČR/MO nebo akce obdobného charakteru pořádané na veřejnosti 
nebo v rámci rezortu MO,  

- zrušit účast zaměstnanců AČR/MO na všech hromadných akcích, s účastí více jak 100 
osob, mimo vojenských cvičení na území ČR, 

- zrušit plánované nebo neformální schůzky mimo resort MO s výjimkou jednání 
svolaných v souvislosti s řešením krizových situací; 

- nařizuji sportovní, výcvikové a školící areály vojenských útvarů a zařízení AČR/MO 
využívat pouze kmenovými zaměstnanci, 

- zákaz osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání 
ve Vojenské střední škole a vyšší odborné škole v Moravské Třebové s účinností ode 
dne 11. března 2020, 

- zákaz osobní přítomnosti studentů na studiu na Univerzitě obrany v Brně, s účinností 
ode dne 11. března 2020. 

 
Odůvodnění: 

Rozhodnutí o mimořádných opatřeních je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem 
epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem 
s označením SARS-CoV-2 v Evropě.  
Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 
způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky a v rezortu 
Ministerstva obrany.  
Mimořádná opatření platí do odvolání. 
 
  
Poučení o rozkladu: 
Podle § 152 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, lze proti 
tomuto rozhodnutí podat rozklad do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí k ministrovi obrany 
prostřednictvím hlavního hygienika MO. Dle § 69 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. odvolání 
nemá odkladný účinek. 
 
 
 plukovnice MUDr. Jana Fajfrová, Ph.D. 
 hlavní hygienička MO 
 podepsáno elektronicky 
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