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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: 
 
při organizaci vojenského výcviku a přípravy k ochraně všech příslušníků rezortu 
Ministerstva obrany a 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 zvýšená hygienická a mimořádná opatření následovně: 
 

- zrušit vojenské cvičení, výcvik a přípravu včetně kurzů vyžadující fyzickou 
přítomnost příslušníků Aktivních záloh s termínem zahájení od 7. 9. 2020, mimo 
jednodenního zaměstnání konaného dne 7. 9. 2020, u kterého není nutné doložit 
negativní výsledek RT-PCR na přítomnost SARS Co V-2, 

- pro organizaci vojenského výcviku a přípravy přesahující 500 osob si vyžádat 
souhlasné stanovisko HH MO,   

- při plánování vojenského výcviku a přípravy důsledně zpracovat zdravotnickou 
přílohu plánu cvičení podle předpisu Zdrav-6-2 (pro taktická cvičení a pobyt vojsk 
ve výcvikových prostorech) a zaslat na vědomí hlavní hygieničce MO (HH MO) 
cestou Vojenského zdravotního ústavu (VZÚ),  

- všichni zahraniční účastníci doloží negativní výsledek testu RT-PCR na přítomnost 
SARS CoV-2, který není starší než 4 dny, 

- před zahájením vojenského výcviku a přípravy všichni účastníci cvičení podepíší 
čestné prohlášení, že nemají a v předchozích 14 dnech neměly 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 
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vědomý rizikový kontakt s osobou pozitivní na přítomnost SARS CoV-2 a nemají 
nařízenou karanténu,   

- vojenský výcvik a přípravu příslušníků AČR na území ČR organizovat tak, aby výcvik 
probíhal po menších jednotkách, tak aby byla zachována proveditelnost 
a smysluplnost výcviku, které provádí výcvik odděleně a do vzájemného úzkého 
kontaktu přichází krátkodobě, 

- vytvořit pro každou takovou jednotku vlastní oddělený prostor pro odpočinek 
a spánek, pro osobní hygienu a pro stravování,  

- provádět zvýšený průběžný úklid využívaných prostor (úklid a dezinfekce ploch 
a povrchů, klik, madel a dalších míst, kterých se běžně dotýkají ruce včetně sdílených 
nástrojů a zbraní), 

- po celou dobu konání vojenského výcviku a přípravy pravidelně kontrolovat zdravotní 
stav vojáků, dotazem na případné známky onemocnění, popřípadě měřením tělesné 
teploty, 

- vyčlenit prostor pro případnou izolaci nemocných a zabezpečit transport nemocného 
k ošetření nebo k domácímu léčení, 

- v případě objevení příznaků akutního onemocnění u vojáků kontaktovat primárně 
lékaře zabezpečujícího rezortního zdravotnického zařízení k vyhodnocení rizika 
a nařízení preventivních opatření. 

 

II. 
 
Zrušuje se rozhodnutí k mimořádným opatřením při nebezpečí vzniku epidemie Čj. MO    
158562/2020-1457 ze dne 31. května 2020.  

 
III. 

Toto mimořádné opatření 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, kdy evidujeme setrvalý nárůst počtu případů.  
V souvislosti s rozvolněním plošných opatření dochází k nárůstu počtu nakažených v rámci 
nově vzniklých lokálních ohnisek napříč regiony ČR. V rámci hodnocení epidemiologické 
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. Z toho důvodu začíná být rizikové 
organizovat vojenská cvičení a přípravu s účastí mimorezortních osob (příslušníci Aktivních 
záloh), u kterých není kontrola nejen nad sociálními kontakty v době volna (obdobně jako 
u příslušníků rezortu MO), ale ani nad sociálními kontakty během zaměstnání. Příslušníci 
Aktivních záloh jsou zaměstnání napříč různými odbornostmi s různou mírou rizika 
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onemocnění (zahraniční pracovníci, přeshraniční pracovníci, pracovníci s vysokou mírou 
pracovních kontaktů). Při zhoršování epidemiologické situace, více regionů s vyhlášeným 
II. stupněm pohotovosti nebo dokonce III. stupněm pohotovosti bude nezbytné omezit 
vojenský výcvik a přípravu i pro příslušníky rezortu MO. 
 
  
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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