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Čj. MO    288259/2020-1457      Praha 5. října 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  

vedoucím všech organizačních celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací 
v působnosti rezortu Ministerstva obrany zabezpečit ve své působnosti plnění níže uvedených 
mimořádných 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 20599/2020-30/MIN/KAN: 

- nejpozději do 12 hodin po vstupu na území České republiky oznámit tuto 
skutečnost včetně doložení dokladu o vyplnění elektronického Příjezdového 
formuláře vzdáleným přístupem (hsmo@army.cz) Hygienické službě MO (jako 
orgánu ochrany veřejného zdraví v rezortu MO),  
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- nejpozději do 5 dnů od vstupu do ČR zaslat lékařské potvrzení s výsledkem testu 
RT-PCR na přítomnost SARS CoV-2 elektronicky Hygienické službě MO 
(hsmo@army.cz), 

- 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 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 jednání nebo pobyt v prostorech, kde lze 
omezit počet zúčastněných osob, ve vyčleněných prostorech zajistit dodržování 
zvýšených hygienických opatření, dostatečné rozestupu a větrání. 

3. 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, 

4. 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 ve Sdělení 
Ministerstva zdravotnictví ČR čj. MZDR 20599/2020-31/MIN/KAN ze dne 18. září 2020 
a následující, které je průběžně aktualizováno na základě vývoje epidemiologické situace 
a zveřejněno na stránce Ministerstva zdravotnictví ČR https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-
zemi-podle-miry-rizika-nakazy/.  

 

 

 

 

III. 
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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 (významným kontaktům), které byly v  kontaktu 

s osobou, u které byla laboratorně potvrzena nákaza koronavirem SARS-Co-V-2, 
způsobujícím onemocnění COVID-19, pokud tento kontakt trval déle než 15 minut 
a byl na vzdálenost menší než dva metry, kdy současně nebyla u osob v kontaktu 
nasazena náležitá ochrana dýchacích cest (např. rouška) nebo byly v rámci 
epidemiologického šetření orgánem ochrany veřejného zdraví MO prokázány jiné 
epidemiologicky významné skutečnosti,  

- 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 které použily po celou dobu kontaktu náležitou ochranu 
dýchacích cest (např. roušku, respirátor) a nevykazují žádné příznaky onemocnění 
COVID-19, 

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

- významným kontaktům, kterým byla nařízena karanténa, se provede v rozmezí 5. až 
7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. 
dne, RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2, 

- v případě negativního výsledku RT-PCR testu a absence klinických příznaků 
onemocnění COVID-19 u významného kontaktu s nařízenou karanténou se po 10 
dnech od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou karanténní opatření 
ukončí, 

- v případě pozitivního výsledku RT-PCR testu u významného kontaktu s nařízenou 
karanténou se nařídí izolace, 

- v případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu 10 dnů od posledního 
kontaktu s pozitivně testovanou osobou, se karanténa u významných kontaktů ukončí 
bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou 
osobou, v případě, že se u významného kontaktu během této doby neprojeví klinické 
příznaky onemocnění COVID-19, 

- objeví-li se klinické příznaky onemocnění COVID-19 u významného kontaktu 
kdykoli během doby nařízené karantény, provede se RT-PCR test co nejdříve. 

Izolace podle § 64 písm. a) ve smyslu § 2 odst. 6 zákona č. 258/2000 Sb.: 
- izolace se nařizuje všem osobám, které mají pozitivní výsledek RT-PCR testu 

na přítomnost viru SARS-CoV-2 (pozitivně testovaná osoba), způsobujícím 
onemocnění COVID-19, 
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- místo pro izolaci do transportu pozitivně testované osoby je zvoleno tak, aby došlo 
k jejímu 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 pozitivně 
testované osoby, buď do domácího léčení, nebo ve zdravotnickém zařízení, 

- u pozitivně testovaných osob nevykazujících klinické příznaky onemocnění 
COVID-19 se izolace ukončuje po uplynutí minimálně 10 dnů, a to bez provedení 
RT-PCR testu, 

- u pozitivně testovaných osob vykazujících klinické příznaky onemocnění COVID-
19 izolace trvá po dobu výskytu klinických příznaků onemocnění a ukončuje se po 
uplynutí alespoň dalších 3 dnů, kdy daná osoba klinické příznaky onemocnění 
COVID-19 již nevykazuje nebo pokud lze přetrvávající klinické příznaky vysvětlit 
jinak, v takovém případě nesmí být celková doba izolace kratší než 10 dnů a ukončuje 
se bez provedení RT-PCR testu. 

 
IV. 

Zrušuje se rozhodnutí k mimořádným opatřením při nebezpečí vzniku epidemie Čj. MO    
249830/2020-1457 ze dne 30. srpna 2020.  
 

V. 
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho vydání.  
 

Odůvodnění: 

Rozhodnutí k mimořádným opatřením při nebezpečí vzniku epidemie je vydáno na základě 
aktuální epidemiologické situace týkající se šíření infekčního onemocnění COVID-19 
způsobeného novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 zejména na území České 
republiky. Vzhledem k vývoji epidemiologické situace a nárůstu počtu pozitivně testovaných 
na území ČR nepředstavuje pobyt na území států, které jsou uvedeny na seznamu států 
s nízkým rizikem, zvýšené riziko z pohledu zavlečení onemocnění oproti pobytu na území 
ČR. Proto bylo upuštěno od dříve zavedeného preventivního opatření v podobě karanténních 
opatření po návratu ze zahraniční (ze států uvedených na seznamu států s nízkým rizikem). 
Při nařizování izolací u pozitivně testovaných osob a nařizování karanténních opatření u osob 
ve významném kontaktu s pozitivně testovanou osobou vyhodnoceném na základě 
epidemiologického šetření provedeného pověřenou osobou Hygienické služby MO se vychází 
z aktuálně platných algoritmů Ministerstva zdravotnictví ČR (Mimořádné opatření 
Ministerstva zdravotnictví ČR č. j.: MZDR 40555/2020-1/MIN/KAN ze dne 24. září 2020). 
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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Rozdělovník adresátů stejnopisu dokumentu 

Velení AČR  
KaNGŠ 
SPS MO 
SRS MO 
SZZ AČR MO 
SLog MO 
SKIS MO 
SVZdr MO 
VeOper 
VePozS 
VeTer 
VeVzS 
VeKysIO 
ŘeSpecS MO 
VeV-VA 
ALog 
AKIS 
AVZdr 
MCKL 
ŘeZA 
Kabmo 
SST MO  
SE MO 
SSŘO MO  
SOPS MO 

LPO MO 
SNM MO 
SVA MO 
SPSp MO 
OB MO 
OIAI MO 
OK MO 
COPZHN 
UO 
AP AČR 
FS AČR 
PV Praha 
VZ 
HVelVP 
VKPR 
VKPR (HS) 
ÚVN-VoFN Praha 
VN Brno 
VN Olomouc 
ÚLZ Praha 
AS-PO 
VLRZ 
VTÚ 
LOM Praha 
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