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Čj. MO    205983/2020-1457      Praha 13. července 2020 
          
 
 

R O Z H O D N U T Í  
 

k mimořádným a preventivním opatřením 
 
Ministerstvo obrany jako příslušný orgán ochrany veřejného zdraví podle § 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.“), nařizuje postupem podle § 69 
odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně zdraví příslušníků ozbrojených sil, 
Ministerstva obrany a v jeho působnosti zřízených organizačních složkách státu 
a příspěvkových organizacích a prevenci šíření onemocnění COVID-19 toto mimořádné 
opatření: 
 
všem příslušníkům a zaměstnancům rezortu MO (dále jen „zaměstnanci“) se v souvislosti se 
zamezením šíření epidemie infekčního onemocnění novým koronavirem (COVID-19)  
 

I .  

n a ř i z u j e  
 
výkon práce a služby realizovat za dodržování preventivních opatření k zamezení vzniku 
a šíření epidemie takto: 

- všem zaměstnancům rezortu MO, pokud u sebe pozorují známky počínajícího 
infekčního onemocnění (např. zvýšená teplota, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti nebo 
čichu, celková slabost nebo další příznaky) ihned telefonicky kontaktovat svého 
registrujícího praktického lékaře, aby se nastavil režim léčení. S příznaky počínajícího 
infekčního onemocnění se zakazuje přijít do práce nebo služby,  

- organizovat činnosti tak, aby do vzájemného dlouhodobého úzkého kontaktu 
přicházeli zaměstnanci minimálně,  

- ve všech vnitřních prostorech staveb nosit prostředky na ochranu úst a nosu (např. 
jednorázové nebo látkové ochranné roušky, FFP1),  

- prostředky na ochranu úst a nosu nosit při akcích ve venkovních prostorách s účastí 
veřejnosti případně mimorezortních osob pokud nejsou dodrženy rozestupy mezi 
osobami alespoň 1,5 m,  

- hromadné akce organizovat v souladu s aktuálně platnými mimořádnými opatřeními 
Ministerstva zdravotnictví nebo místně příslušných krajských hygienických stanic, 
popř. Hygienické stanice hlavního města Prahy a to na základě vývoje 
epidemiologické situace v daném regionu, 

- omezit schůzky mimo resort MO na nezbytné minimum, 

- omezit služební/pracovní cesty do regionů se zvýšeným výskytem onemocnění 
COVID-19 v ČR i v zahraničí na nezbytné minimum, 
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- pracovní jednání, schůzky, vzdělávací, odborné nebo kariérové kurzy (dále jen 
jednání/školení) organizovat tak, aby byly častěji zařazovány přestávky s možností 
dostatečného vyvětrání místnosti,  

- po dobu konání jednání/školení používat ochranné prostředky dýchacích cest (nos 
a ústa) s výjimkou pro přednášejícího, který přednáší z určeného místa minimálně 
2 metry od všech ostatních osob, 

- provádět zvýšenou hygienu rukou – časté mytí rukou teplou vodou a mýdlem, ruce 
otírat do jednorázových utěrek, případně použít virucidní dezinfekční prostředek, 

- dezinfekci rukou používat při vstupu do společně využívaných prostor jako jsou 
jednací místnosti, učebny, denní místnosti nebo prostory závodního stravování,  

- provádět zvýšený průběžný úklid využívaných prostor (úklid a dezinfekce ploch 
a povrchů, pravidelná dezinfekce klik, tlačítek výtahů, zábradlí a dalších míst, kterých 
se běžně dotýkají ruce včetně sdílených psacích potřeb), 

- odstraňování odpadů provádět průběžně, aby nedocházelo k jeho kumulaci,  

- při činnostech zdravotnických pracovníků používat OOPP podle doporučení 
Ministerstva zdravotnictví.  

II. 
 
Zrušuje se rozhodnutí k mimořádným opatřením při nebezpečí vzniku epidemie čj. MO    
189382/2020-1457 ze dne 26. června 2020.  

III. 
 
Toto rozhodnutí nabývá platnosti dnem jeho vydání. 
 
Odůvodnění: 
Na základě vývoje epidemiologické situace ve smyslu nárůstu počtu případů onemocnění 
Covid-19 v jednotlivých regionech ČR a v souvislosti s návratem z pobytu v zahraničí se pro 
realizaci činností v rezortu MO stanovují výše popsaná hygienická opatření. Výkon činností 
vojáků z povolání je na základě rozhodnutí ke kategorizaci prací zařazen do kategorie třetí pro 
faktor tepelná zátěž, kdy v případě těchto činností je výjimka z nošení prostředků na ochranu 
úst a nosu. Proto při provádění služebních činností ve venkovním prostoru, kdy se jedná 
o výkon činností zařazených v kategorie 3. pro faktor tepelná zátěž se nemusí používat 
ochranné prostředky na nos a ústa. Prostředky na ochranu úst a nosu se nadále musí nosit při 
účasti na hromadných akcích s účastí veřejnosti i ve venkovním prostředí.  
 
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. 
 
 plukovnice MUDr. Jana Fajfrová, Ph.D. 
 hlavní hygienička MO 
 podepsáno elektronicky  
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