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Čj. MO    249830/2020-1457      Praha 30. srpna 2020 
          
 
 
 

R O Z H O D N U T Í  
 

k mimořádným opatřením při nebezpečí vzniku epidemie 
 
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: 
 
k ochraně všech příslušníků a zaměstnanců rezortu Ministerstva obrany, organizačních složek 
státu a příspěvkových organizací (dále jen „zaměstnanec“) k prevenci nebezpečí vzniku 
a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeném novým koronavirem SARS-CoV-2 se 
 

I. 
n a ř i z u j e  

plnit mimořádná opatření při nebezpečí vzniku epidemie, a to: 
 
1. všem zaměstnancům, kteří se navrátí z pobytu (delší než 24 hodin) ze zahraničí, z území 

států neuvedených v seznamu států s nízkým rizikem dle bodu II, s výjimkou pro 
osoby které: 

- vycestovaly jako osádky vojenských letadel, které zajišťují dopravní, technické 
nebo servisní lety, kdy orgán ochrany veřejného zdraví MO rozhodl o jiných 
preventivních nebo karanténních opatřeních v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. 
a o délce těchto opatření,  

- vycestovaly jako osádky vojenských vozidel, které zajišťují dopravní, technické 
nebo servisní jízdy, kdy orgán ochrany veřejného zdraví MO rozhodl o jiných 
preventivních nebo karanténních opatřeních v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. 
a o délce těchto opatření,   

se nařizuje mimo povinnosti stanovené v rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví č.j.: 
MZDR 20599/2020-25/MIN/KAN: 

- nejpozději do 12 hodin po vstupu na území České republiky oznámit tuto 
skutečnost vzdáleným přístupem (hsmo@army.cz) hlavní hygieničce MO (jako 
orgánu ochrany veřejného zdraví v rezortu MO),  

- nejpozději do 72 hodin zaslat lékařské potvrzení s výsledkem testu RT-PCR na 
přítomnost SARS CoV-2 elektronicky orgánu ochrany veřejného zdraví MO 
(hsmo@army.cz), 
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- do doby předložení negativního výsledku testu RT-PCR na přítomnost SARS 
CoV-2 se zakazuje vstup na pracoviště, nepřítomnost na pracovišti řeší 
zaměstnanec se svým nadřízeným, který přijme odpovídající opatření i s ohledem 
na úkoly plněné daným pracovištěm, 

- v případě jakýchkoliv příznaků počínajícího infekčního onemocnění (např. 
zvýšená teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, náhlá ztráta chuti nebo čichu, 
celková slabost nebo další příznaky) neprodleně oznámit tuto skutečnost, a to 
telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli 
zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, 

2. všem zaměstnancům, kteří se navrátí z pobytu (delší než 24 hodin) ze zahraničí, z území 
států uvedených v seznamu států s nízkým rizikem dle bodu II, s výjimkou pro osoby 
které: 

- vycestovaly jako osádky vojenských letadel, které zajišťují dopravní, technické 
nebo servisní lety, kdy orgán ochrany veřejného zdraví MO rozhodl o jiných 
preventivních nebo karanténních opatřeních v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. 
a o délce těchto opatření,  

- vycestovaly jako osádky vojenských vozidel, které zajišťují dopravní, technické 
nebo servisní jízdy, kdy orgán ochrany veřejného zdraví MO rozhodl o jiných 
preventivních nebo karanténních opatřeních v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. 
a o délce těchto opatření,   

se nařizuje: 

- oznámit a doložit tuto skutečnost svému nadřízenému, který přijme odpovídající 
opatření tak, aby se minimalizoval kontakt s ostatními zaměstnanci nejméně po 
dobu 3 dní od návratu do ČR, těmito opatřeními jsou:  

 zaměstnanec je na pracovišti sám, s ostatními zaměstnanci nepřichází do 
kontaktu, má zakázánu účast na společných zaměstnáních a služební nebo 
pracovní cesty na jiná pracoviště, 

 pokud je jeho přítomnost na pracovišti nezbytná, po celou dobu na 
pracovišti nosí prostředky na ochranu nosu a úst a dbá zvýšených 
hygienických opatření (hygiena rukou), 

 neúčastní se hromadného závodního stravování, 

 v případě, že v posádce využívá ubytovnu, je ubytován v samostatném 
pokoji, 

 pokud nelze zajistit, že zaměstnanec nepřijde do kontaktu s dalšími 
zaměstnanci, tak se nařídí jiné rozvržení pracovní doby (časové nebo 
místní), případně se udělí:  

 služební volno vojákovi z povolání z důvodu obecného zájmu podle 
§ 39 odst. 1 zákona č. 221/1999 Sb.,  

 pracovní volno zaměstnanci pro překážky na straně zaměstnavatele 
podle § 208 zákona č. 262/2006 Sb.,  

 služební volno státnímu zaměstnanci pro překážky na straně 
služebního úřadu § 106 odst. 3 zákona č. 234/2014 Sb., 
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- v případě jakýchkoliv příznaků počínajícího infekčního onemocnění (např. 
zvýšená teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, náhlá ztráta chuti nebo čichu, 
celková slabost nebo další příznaky) neprodleně oznámit tuto skutečnost, a to 
telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli 
zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, 

3. omezení podle bodu 2 se nevztahuje na pracoviště v objektech příspěvkových organizací 
a v objektech využívaných ASC Dukla, zaměstnanci těchto organizací mají po dobu 72 
hodin po návratu do ČR zákaz vstupu do ostatních objektů rezortu MO, 

4. u zaměstnanců rezortu MO, kteří se vracejí ze služebního nebo pracovního pobytu ze 
zahraničí, vystavit žádanku na vyšetření na test RT-PCR (v případech návratu ze zemí, 
které nejsou uvedeny na seznamu zemí s nízkým rizikem, viz výše) na přítomnost SARS 
CoV-2 cestou orgánu ochrany veřejného zdraví MO,  

5. všem cizincům, kteří vstoupí na území České republiky za účelem vstupu do objektů 
rezortu MO, doložit negativní výsledek testu RT-PCR na přítomnost SARS CoV-2, který 
není starší než 4 dny a čestné prohlášení, že nemají příznaky infekčního onemocnění 
(např. zvýšená teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, náhlá ztráta chuti nebo čichu, 
celková slabost nebo další příznaky), v předcházejících 14 dnech neměli rizikový kontakt 
s osobou pozitivní na přítomnost SARS CoV-2 a nemají nařízenou karanténu; s výjimkou 
pro osoby: 

- které tranzitují do 48 hodin přes Českou republiku, 

- které vstupují na území ČR z území států uvedených v seznamu států s nízkým 
rizikem dle bodu II a účelem vstupu jsou krátkodobá jednání nebo pobyt 
v prostorech, kde lze omezit počet zúčastněných osob, ve vyčleněných prostorech 
zajistit dodržování zvýšených hygienických opatření, dostatečné rozestupu a 
větrání. 

6. v individuálních případech osob spadajících pod kategorii zájem České republiky nebo 
Ministerstva obrany, servis kritické infrastruktury, diplomati a úředníci mezinárodních 
organizací nebo naléhavá mimořádná situace rozhodne orgán ochrany veřejného zdraví 
MO o jiných preventivních nebo karanténních opatřeních v souladu se zákonem 
č. 258/2000 Sb. a o délce těchto opatření, 

7. všem zaměstnancům rezortu Ministerstva obrany, kteří nemají rezortního registrujícího 
poskytovatele zdravotních služeb, se nařizuje předat dopis pro praktické lékaře o hlášení 
infekčních nemocí Čj. MO 205991/2020-1457 ze dne 13. července 2020. 

 
II. 

s t a n o v u j e  

že seznam států s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 je stanoven samostatným 
Sdělením HH MO čj. MO 249829/2020-1457 ze dne 30. srpna 2020 a následující, které bude 
průběžně aktualizováno na základě vývoje epidemiologické situace a zveřejněno na hlavní 
stránce šis.  
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III. 

Karanténní opatření: 
1. z důvodu obecného zájmu a zabezpečení plnění stěžejních operačních úkolů bez 

omezení je možné realizovat karanténní opatření: 
- v rozsahu až 14 dní před plánovaným začátkem plnění úkolu (např. před vysláním do 

ZO).  

2. karanténní opatření (karanténa) podle § 69 odst. 1 písm. b) ve smyslu § 2 odst. 7 
zákona č. 258/2000 Sb.: 
- karanténa se nařizuje všem osobám (kontaktům), které byly v nevědomém kontaktu 

s osobou, u které byla laboratorně potvrzena nákaza koronavirem SARS-Co-V-2, 
způsobujícím onemocnění COVID-19, 

- karanténa se nevztahuje na osoby, které byly ve vědomém kontaktu s osobou, 
u které byla laboratorně potvrzena nákaza koronavirem SARS-Co-V-2, způsobujícím 
onemocnění COVID-19, a použily náležité osobní ochranné prostředky, 

- karanténa se nevztahuje na osoby, které byly v kontaktu s kontakty s nařízenou 
karanténou, dokud u těchto kontaktů není laboratorně potvrzena nákaza koronavirem 
SARS-Co-V-2, způsobujícím onemocnění COVID-19, 

- karanténa se primárně nařizuje do domácího prostředí, pokud to umožňuje zdravotní 
stav případných dalších členů domácnosti nebo lze využít objekty a zařízení AČR/MO 
pokud to je v obecném zájmu např. viz bod 1. 

Izolace podle § 64 písm. a) ve smyslu § 2 odst. 6 zákona č. 258/2000 Sb.: 
- izolace se nařizuje všem osobám (nemocným), které onemocněli infekčním 

onemocněním nebo jsou podezřelé z nákazy koronavirem SARS-Co-V-2, 
způsobujícím onemocnění COVID-19, 

- místo pro izolaci do transportu nemocného je zvoleno tak, aby došlo k oddělení od 
ostatních osob. Lze využít samostatný pokoj s vlastním nebo vyhrazeným sanitárním 
zařízením (koupelna, záchod), 

- místo pro izolaci (léčení) se nařizuje podle aktuálního zdravotního stavu nemocného, 
buď do domácího léčení, nebo ve zdravotnickém zařízení.  

 
IV. 

Zrušuje se rozhodnutí k mimořádným opatřením při nebezpečí vzniku epidemie Čj. MO    
212428/2020-1457 ze dne 21. července 2020.  
 

V. 
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání. Účinnost opatření nabývá dne 
1. září 2020 od 06 hodin. 
 
 
Odůvodnění: 

Rozhodnutí o mimořádných opatřeních je vydáno v souvislosti s vývojem epidemiologické 
situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením 
SARS-CoV-2 v Evropě. 
V souvislosti s rozvolněním plošných opatření dochází k nárůstu počtu nakažených v rámci 
nově vzniklých lokálních ohnisek napříč regiony ČR. Současně se eviduje nárůst počtu 
případů u přeshraničních pracovníků a i případy importované ze států, které jsou stále ještě 
na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19. V těchto zemích 
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v posledních dvou týdnech dochází k setrvalému nárůstu počtu, zejména v Portugalsku, 
Bulharsku, Rumunsku i Chorvatsku. Tento nárůst případů je dáván do souvislosti 
s významným přílivem turistů.  
V posledním týdnu evidujeme opět zvýšení počtu pozitivních případů mezi zaměstnanci 
rezortu a zároveň se zvyšuje i počet zaměstnanců s rizikovým kontaktem s COVID-19 
pozitivní osobou. Proto je nezbytné opětovné zavedení přísnějších opatření tak, aby se 
minimalizovalo riziko zavlečení nákazy, kdy opatření jsou cílena na přerušení cesty přenosu 
nákazy a zabránění masivnímu rozšíření nákazy u zaměstnanců rezortu Ministerstva obrany, 
což by v konečném důsledku mohlo vést k ohrožení akceschopnosti armády.  
Toto opatření je proto jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-
19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 nejen na území České republiky ale 
zejména v rezortu Ministerstva obrany.  
 
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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