
M i n is t e r s tv o  o b ra n y  
Tychonova 1, 160 01 Praha 6, datová schránka hjyaavk 

__________________________________________________________________________________________ 
 

 

Čj. MO    249831/2020-1457      Praha 31. srpna 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, organizačních složek státu a příspěvkových 
organizací (dále jen „zaměstnanec“) 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: 

1. všem zaměstnancům rezortu MO, pokud u sebe pozorují známky počínajícího infekčního 
onemocnění (např. zvýšená teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, 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,  

2. všem zaměstnancům rezortu MO, jejichž člen domácnosti má prokázané onemocnění 
COVID-19, informovat svého registrujícího praktického lékaře a přímého nadřízeného. 
Do obdržení instrukcí od praktického lékaře nebo hygienické služby (rezortní nebo 
civilní) nařizuji zůstat v domácí preventivní karanténě, 

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

4. 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, akce na veřejnosti nebo pro veřejnost omezit na nezbytné minimum, 

5. omezit schůzky a aktivity mimo resort MO na nezbytné minimum, 

6. omezit služební/pracovní cesty mezi regiony ČR a do zahraničí na nezbytné minimum, 
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7. pracovní jednání, schůzky ve vnitřních prostorech organizovat s minimálně možným 
počtem účastníků, aby se minimalizovalo shlukování osob, pro komunikaci volit možnosti 
vzdáleného přístupu,  

8. vzdělávací, odborné nebo kariérové kurzy včetně závěrečného přezkoušení organizovat 
distančním způsobem, bez fyzické přítomnosti účastníků, 

9. omezit celkový počet konaných odborných a profesních kurzů s fyzickou přítomností 
účastníků ve stejném termínu na jednom místě, případně realizovat u jednotlivých 
organizačních celků („instruktor jede za účastníky“),   

10. nosit prostředky na ochranu úst a nosu pro účastníky kurzů realizovaných ve vnitřních 
prostorech staveb, kdy jsou účastníci z různých organizačních celků nebo regionů 
s výjimkou pro přednášejícího, který přednáší z určeného místa minimálně 2 metry 
od všech ostatních osob.   

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

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

13. 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), 

14. odstraňování odpadů provádět průběžně, aby nedocházelo k jeho kumulaci,  

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

II. 
n a ř i z u j e  

v  okresech, kde je vyhlášen I. stupeň pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví 
pravidelně aktualizovaný Ministerstvem zdravotnictví (zelený stupeň podle tzv. semaforu 
okresů) 

1. nosit prostředky na ochranu úst a nosu ve všech vnitřních prostorech staveb při 
hromadných zaměstnáních (např. pracovní jednání, odborná shromáždění, apod.), kdy 
se potkává více zaměstnanců anebo je účast zaměstnanců z různých organizačních celků 
nebo regionů s výjimkou pro přednášejícího, který přednáší z určeného místa minimálně 
2 metry od všech ostatních osob.   

III. 
n a ř i z u j e  

v  okresech, kde je vyhlášen II. stupeň pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví 
pravidelně aktualizovaný Ministerstvem zdravotnictví (oranžový stupeň podle tzv. semaforu 
okresů) 

1. nosit prostředky na ochranu úst a nosu ve všech vnitřních prostorech staveb při všech 
činnostech, kdy je mezi zaměstnanci menší vzdálenost než 2 metry,   

2. při použití služebního vozidla pro všechny cestující po celou dobu nosit prostředky 
na ochranu úst a nosu (např. jednorázové nebo látkové ochranné roušky, FFP1), 
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3. rozdělit pracovní kolektiv do menších stálých pracovních skupin, mezi kterými bude 
docházet na pracovišti k minimálnímu fyzickému kontaktu, pro nezbytnou komunikaci 
využívat primárně vzdálený přístup,  

4. závodní stravování realizovat po jednotlivých pracovních kolektivech s omezením 
vzájemného kontaktu různých pracovních kolektivů, 

5. omezit účast na vojenském výcviku a přípravě. 

 
IV. 

n a ř i z u j e  
 

v případě vzniku ohniska nákazy na pracovišti/v objektu/u organizačního celku (pozitivní 
osoba na pracovišti a zároveň její pracovní kontakty v nařízené karanténě), nebo v okresech, 
kde je vyhlášen III. stupeň pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví pravidelně 
aktualizovaný Ministerstvem zdravotnictví (červený stupeň podle tzv. semaforu okresů), 
se nařizují do doby vyhasnutí ohniska (po dobu trvání nařízené karantény pro všechny 
pracovní kontakty) nebo po dobu trvání III. Stupně pohotovosti tato preventivní a represivní 
opatření:  

1. všem zaměstnancům na daném pracovišti se nařizuje ve všech vnitřních prostorech 
pracoviště nosit prostředky na ochranu úst a nosu s výjimkou pro zaměstnance po dobu, 
kdy vykonává práci na jednom místě, pracuje-li ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné 
osoby, 

2. zákaz účasti na hromadném závodním stravování mimo objekt pracoviště,  

3. zákaz účasti na pracovních/služebních jednání na ostatních pracovištích,  

4. zákaz účasti na vojenském výcviku a přípravě s účastí příslušníků jiných organizačních 
celků 

5. zákaz služebních/pracovních cest k jiným organizačním celkům nebo do jiného regionu, 

 
V. 

 
Zrušuje se rozhodnutí k mimořádným opatřením při nebezpečí vzniku epidemie čj. MO   
242867/2020-1457 ze dne 21. srpna 2020.  
 

VI. 
 
Toto rozhodnutí nabývá platnosti dnem jeho vydání. Účinnost opatření nabývá dne 1. září 
2020 od 08 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. V rámci hodnocení epidemiologické 
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situace v ČR jsou Ministerstvem zdravotnictví vyhlašovány stupně pohotovosti v oblasti 
ochrany veřejného zdraví pro jednotlivé regiony ČR. Přibývají regiony s vyhlášeným 
I. stupněm pohotovosti a nově jeden region je hodnocen II. stupněm pohotovosti, který 
znamená počínající komunitní přenos onemocnění. Vývoj epidemiologické situace i přes 
narůstající počty nových případů je pod kontrolou, proto lze plošná opatření nahradit 
opatřeními lokálními s velkým důrazem při vzniku případných ohnisek onemocnění 
u jednotlivých organizačních celků a celkově na omezení shlukování osob na pracovišti, 
zejména v regionech s počínajícím komunitním šířením nemoci (II. a vyšší stupeň 
pohotovosti).  
Cílem tohoto opatření je omezit shlukování osob, aby se předešlo zvýšené expozici 
příslušníků rezortu MO tomuto onemocnění. 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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