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Čj. MO    264654/2020-1457      Praha 11. září 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: 
 
v souvislosti se zamezením šíření epidemie infekčního onemocnění novým koronavirem 
(COVID-19) mezi příslušníky a zaměstnanci rezortu MO, organizačních složek státu 
a příspěvkových organizací (dále jen „zaměstnanec“) se  
 

I .  

n a ř i z u j e  
 
realizovat níže uvedená mimořádná 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,  

- porušováním zákazu příchodu na pracoviště s příznaky infekčního onemocnění, 
nebo s příznaky onemocnění, které byly potlačeny antipyretickou léčbou (např. 
Paralenem) mohou příslušníci resortu MO způsobit nebo zvýšit nebezpečí 
zavlečení nebo rozšíření nakažlivé nemoci v resortu MO, 

- pokud bude zjištěno porušení tohoto zákazu, tak v souladu s ustanovením § 59 
zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů, 
bude pro taková porušení povinností podáváno orgánům činným v trestním řízení 
trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu šíření nakažlivé lidské 
nemoci z nedbalosti dle ustanovení § 153 zákona č. 40/2009 Sb., trestního 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, 

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, 
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3. všem zaměstnancům na daném pracovišti se nařizuje ve všech vnitřních prostorech 
pracoviště nosit prostředky na ochranu úst a nosu podle Mimořádného opatření 
Ministerstva zdravotnictví ČR Čj. MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN ze dne 9. září 2020 
nebo následujících, 

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

5. 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,  

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

7. omezit schůzky a pracovní jednání mimo resort MO na aktivity, jejichž neprovedení 
by mělo zásadní dopad na fungování rezortu MO, odpovědnost za posouzení míry 
důležitosti nese velitel organizačního celku, který o tom provede písemný záznam, 
ve kterém odůvodní význam dané aktivity a přijme odpovídající preventivní opatření, 

8. omezit služební/pracovní cesty mezi regiony ČR na aktivity, jejichž neprovedení by mělo 
zásadní dopad na fungování rezortu MO, odpovědnost za posouzení míry důležitosti nese 
velitel organizačního celku, který o tom provede písemný záznam, ve kterém odůvodní 
význam dané aktivity a přijme odpovídající preventivní opatření, 

9. pracovní jednání, schůzky ve vnitřních prostorech organizovat s minimálně možným 
počtem účastníků, aby se minimalizovalo shlukování osob, pro komunikaci volit možnosti 
vzdáleného přístupu,  

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

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

12. 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), 

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

14. při činnostech zdravotnických pracovníků používat OOPP podle doporučení Ministerstva 
zdravotnictví ČR.  

 

II. 
n a ř i z u j e  

 
ode dne 14. 9. 2020 minimálně po dobu následujících 2 týdnů realizovat níže uvedená 
mimořádná opatření k zamezení vzniku a šíření epidemie takto: 

1. zrušit 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 na všech hromadných akcích pořádaných jiným subjektem, 
s výjimkou hromadných akcí, které jsou pro rezort MO klíčové, a je na ně vydáno 
samostatné rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, 
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2. přerušit všechny pořádané kurzy vyžadující fyzickou přítomnost účastníků, formu 
provedení kurzů změnit na distanční (např. e-learning, samostudium apod.), 

3. zrušit vojenský výcvik a přípravu, výcvik zahájený před 14. 9. 2020 se může dokončit, 

4. v případě přípravy jednotek do zahraniční operace se bude postupovat individuálně na 
základě požadavku poskytovatelů sil (velitelů jednotek) v součinnosti s VeOper a 
hygienické služby MO, 

5. do odvolání stále platí zrušení vojenských cvičení, výcviku a přípravy včetně kurzů 
vyžadující fyzickou přítomnost příslušníků Aktivních záloh s výjimkou pro příslušníky 
AZ, kteří se dlouhodobě připravují s jednotkou před plánovaným výjezdem do zahraniční 
operace. 

 
III. 

n a ř i z u j e  

ode dne 18. 9. 2020 do odvolání realizovat níže uvedená mimořádná opatření k zamezení 
vzniku a šíření epidemie takto: 

1. zrušit zahraniční služební/pracovní cesty s výjimkou těch, jejichž neprovedení by mělo 
zásadní dopad na fungování rezortu MO, odpovědnost za posouzení míry důležitosti nese 
velitel organizačního celku, který o tom provede písemný záznam, ve kterém odůvodní 
význam dané aktivity a přijme odpovídající preventivní opatření, 

2. v případě uskutečnění zahraniční služební/pracovní cesty, kdy je vyžadováno potvrzení 
o negativním výsledku vyšetření RT-PCR na přítomnost SARS CoV-2, toto vyšetření 
realizovat na náklady vysílajícího organizačního celku. 

 
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 se nařizují do doby 
vyhasnutí ohniska (po dobu trvání nařízené karantény pro všechny pracovní kontakty) tato 
preventivní a represivní opatření:  

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

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

3. zákaz služebních/pracovních cest. 

 
V. 

 
S účinností ode dne 12. 9. 2020 se zrušuje rozhodnutí k mimořádným opatřením při nebezpečí 
vzniku epidemie čj. MO 249831/2020-1457 ze dne 31. srpna 2020 a rozhodnutí 
k mimořádným opatřením při nebezpečí vzniku epidemie čj. MO 249832/2020-1457 ze dne 
31. srpna 2020. 
 

VI. 
 
Toto rozhodnutí nabývá platnosti dnem jeho vydání. 
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Odůvodnění:  
Rozhodnutí o mimořádných opatřeních je vydáno v souvislosti s aktuálním vývojem 
epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem 
s označením SARS-CoV-2. 
V posledních pár dnech dochází k rapidnímu nárůstu počtu nakažených v rámci celé České 
republiky a zejména několikanásobnému nárůstu počtu případů v rezortu MO. Zvýšený nárůst 
počtu případů značí počínající exponenciální nárůst.  Z důvodu znepokojivého nárůstu počtu 
případů v rezortu MO se musí přijmout opatření vedoucí k minimalizaci shlukování a míchání 
jednotlivých pracovních kolektivů a k nastavení karanténních opatření u všech rizikových 
kontaktů pozitivních osob, aby se zamezilo k dalšímu šíření onemocnění v pracovním 
kolektivu. Nastavená opatření mají za cíl zamezit nekontrolovatelnému šíření mezi 
zaměstnanci rezortu, což by mohlo v konečném důsledku ohrozit akceschopnost rezortu MO. 
Vzhledem k tomu, že síly a prostředky rezortu MO jsou nasazovány k řešení problémů 
v důsledku zhoršování epidemiologické situace na území ČR, musí být rezort MO maximálně 
zodpovědný a přijímat opatření tak, aby i při zhoršené epidemiologické situaci dokázal 
nasadit potřebné síly a prostředky.   
 
 
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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