Ministerstvo obrany
Tychonova 1, 160 01 Praha 6, datová schránka hjyaavk
__________________________________________________________________________________________

Čj. MO

54528/2021-1457

Praha 18. února 2021

podle rozdělovníku
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.“), rozhodl postupem podle § 69 odst. 1
písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. takto:
s cílem zamezit vzniku a šíření epidemie infekčního onemocnění COVID-19 mezi příslušníky
a zaměstnanci rezortu Ministerstva obrany (MO), organizačních složek státu a příspěvkových
organizací (dále jen „zaměstnanec“) se
I .
n a ř i z u j e
vedoucím všech organizačních celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací
v působnosti rezortu MO zabezpečit a přijmout ve své působnosti opatření k dodržování plnění
mimořádných opatření při nebezpečí vzniku epidemie, a to (zdravotnická zařízení přijímají
opatření přiměřeně k zabezpečení poskytování zdravotních služeb):
1. v objektech MO - G (budova GŠ), objektu MO - Valy, objektu MO – A provádět kontrolu
tělesné teploty u všech příchozích osob. Osoby se zvýšenou tělesnou teplotou (teplota 37,3
°C a vyšší) nevpustit do objektů,
-

v ostatních objektech je měření tělesné teploty doporučeno,

2. v rámci všech pracovišť zahájit omezený provoz,
3. organizovat činnosti s nejnižším možným počtem zaměstnanců přítomných na pracovišti,
4. omezit kontakty mezi zaměstnanci na pracovišti na nezbytně nutnou míru,
5. osobní kontakty mezi osobami z různých pracoviště realizovat jen v nezbytných případech,
6. pro komunikaci využívat primárně vzdálený přístup,
7. využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku (platí pro všechny zaměstnance bez ohledu
na to, zda onemocnění COVID-19 prodělali), pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat
v místě bydliště, případně řešit individuální přípravou např. zvyšování fyzické zdatnosti ve
venkovním prostoru, v přírodě,
8. rozdělit pracovní kolektiv min. do dvou stálých pracovních skupin, které se budou střídat
na pracovišti, doporučena je týdenní rotace,

9. omezit schůzky a pracovní jednání na nezbytné minimum, 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,
10. omezit schůzky a pracovní jednání mimo resort MO na aktivity, jejichž neprovedení
by mělo zásadní dopad na fungování rezortu MO nebo aktivity související s řešením krizové
situace, 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,
11. omezit služební/pracovní cesty mezi regiony ČR na nezbytné minimum, 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,
12. zrušit vícedenní vojenská cvičení, výcvik a přípravu vyžadující vyvedení do prostoru,
13. v případě přípravy (výcvik, kurzy) jednotek do zahraniční operace se bude postupovat
individuálně na základě požadavku poskytovatelů sil (velitelů jednotek) v součinnosti
s VeOper a hygienickou službou MO,
14. kariérové kurzy včetně závěrečného přezkoušení organizovat distančním způsobem, bez
fyzické přítomnosti účastníků,
15. přerušit všechny pořádané kurzy (odborné, jazykové) vyžadující fyzickou přítomnost
účastníků včetně závěrečného přezkoušení, formu provedení kurzů změnit na distanční
(např. e-learning, samostudium apod.),
-

kurzy zahájené před účinností tohoto rozhodnutí, na které bylo vydáno samostatné
stanovisko HH MO se mohou dokončit,

16. nerealizovat hromadné akce s účastí veřejnosti nebo na veřejnosti,
17. omezit zahraniční služební/pracovní cesty, případně přijímání zahraničních návštěv,
s výjimkou aktivit, 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,
-

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,

-

v případě cestování ze zahraničí realizovat nařízená karanténní opatření dle
aktuálního ochranného opatření MZ ČR,

-

v případě cestování do zahraničí dodržovat karanténní opatření aktuálně platná pro
občany ČR,

18. kontrolovat používání prostředků na ochranu úst a nosu u všech zaměstnanců na daném
pracovišti v souladu s platnými mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví
a Ministerstva obrany,
19. závodní stravování realizovat po jednotlivých pracovních kolektivech s omezením
vzájemného kontaktu různých pracovních kolektivů,

20. provádět zvýšenou hygienu rukou – časté mytí rukou teplou vodou a mýdlem, ruce otírat
do jednorázových utěrek, případně použít virucidní dezinfekční prostředek,
21. dezinfekci rukou používat při vstupu do společně využívaných prostor jako jsou jednací
místnosti, učebny, denní místnosti nebo prostory závodního stravování,
22. zabezpečit provádění zvýšeného průběžného úklidu 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), vnitřní prostory často
a důkladně větrat,
23. odstraňování odpadů provádět průběžně, aby nedocházelo k jeho kumulaci,
24. při činnostech zdravotnických pracovníků používat OOPP podle doporučení Ministerstva
zdravotnictví ČR,
25. prokazatelně seznámit všechny zaměstnance rezortu MO o povinnosti telefonicky
kontaktovat svého registrujícího praktického lékaře v případě, že u sebe pozorují známky
počínajícího infekčního onemocnění (např. bolest hlavy nebo kloubů a svalů, zvýšená
teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, náhlá ztráta chuti nebo čichu, celková slabost nebo
další příznaky), tak aby se distančně nastavil režim léčení, případně k přijetí
protiepidemických opatření. S příznaky počínajícího infekčního onemocnění nebo při
pozitivním výsledku testu na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 (PCR test, Antigenní
test) 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), nebo pokud mají pozitivní výsledek testu na přítomnost koronaviru
SARS-CoV-2 (PCR test, Antigenní test) mohou příslušníci resortu MO způsobit
nebo zvýšit nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé nemoci v resortu MO,

-

pokud bude zjištěno porušení tohoto zákazu, bude v souladu s ustanovením § 59
zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů,
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,

26. prokazatelně seznámit všechny zaměstnance rezortu MO o zákazu přijít do práce nebo
služby v případě, že člen jejich domácnosti má známky počínajícího infekčního
onemocnění (např. zvýšená teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, náhlá ztráta chuti nebo
čichu, celková slabost nebo další příznaky) nebo laboratorně potvrzenou pozitivitu na
přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 (PCR test, Antigenní test), třebaže ještě neobdrželi
informaci od hygienické služby (rezortní nebo civilní) nebo praktického lékaře (např.
pozitivita u rodinného příslušníka je zjištěna o víkendu). Zaměstnanec má povinnost o této
skutečnosti informovat svého nadřízeného,
II.
z a k a z u j e
1. používat improvizované prostředky na ochranu dýchacích cest jako jsou např. šály, šátky,

III.
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 (tj. 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 (včetně nástupu na preventivní rehabilitaci).
IV.
S účinností ode dne 22. 2. 2021 se zrušuje rozhodnutí k mimořádným opatřením při nebezpečí
vzniku epidemie čj. MO 344325/2020-1457 ze dne 27. listopadu 2020.
V.
Toto rozhodnutí nabývá platnosti dnem jeho vydání s účinností ode dne 22. února 2021
od 00:00 do dne 28. března do 23:59 hodin.

Odůvodnění:
Rozhodnutí o mimořádných opatřeních je vydáno v souvislosti s aktuálním nepříznivým
vývojem epidemické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobeného novým
koronavirem s označením SARS-CoV-2.
V rezortu MO ČR je aktuálně sledován výrazný nárůst počtu pozitivně testovaných osob mezi
zaměstnanci rezortu. Současně je napříč celým rezortem evidován nárůst počtu pozitivních
případů onemocnění COVID-19, kdy je původcem koronavirus SARS-CoV-2 s britskou
mutací. Britská, ale i další mutace koronaviru, mají větší infekční potenciál, kvůli kterému
dochází k rychlejšímu šíření onemocnění COVID-19 v populaci. K přenosu onemocnění
v těchto případech totiž stačí pouze minimální kontakt. Je-li původcem nákazy koronavirus
SARS-CoV-2 s britskou či jinou mutací, narůstá riziko závažnějšího průběhu onemocnění
s výraznějšími klinickými obtížemi, což může vést k delší pracovní neschopnosti.
Tento nepříznivý trend již významně ovlivňuje aktuálně probíhající hromadná zaměstnání, kdy
dochází k jejich rušení a omezování z důvodu propuknutí onemocnění u účastnících se osob
v průběhu těchto zaměstnání. Proto je nezbytné omezit všechny činnosti na nezbytné minimum,
aby se minimalizoval počet osob ve vzájemném kontaktu na pracovišti a došlo tak k přerušení
cesty přenosu onemocnění na pracovišti. I když jsou některé klíčové aktivity povoleny
na základě výjimky, riziku vzniku a šíření onemocnění mezi účastníky s následným rušením
akce v průběhu nelze za současné epidemické situace zcela zamezit.
Cílem tohoto opatření je provést kroky nezbytné k minimalizaci vzniku a k omezení šíření
infekčního onemocnění COVID-19 mezi zaměstnanci rezortu MO. Šíření infekčního
onemocnění lze zabránit pouze přerušením tzv. epidemického procesu, což je možné provést
na úrovni některého z jeho tří článků. Přerušení epidemického procesu na úrovni prvního
článku, kterým je zdroj nákazy, lze uskutečnit nastavením vhodných karanténních opatření

či léčbou nakažené osoby. K přerušení cesty přenosu, která je druhým článkem, je třeba
dodržovat opatření spočívající v nošení ochrany dýchacích cest, dostatečných rozestupech
a pravidelné dezinfekci rukou, předmětů či ploch. Dodržování všech těchto opatření má za cíl
chránit třetí článek epidemického procesu, kterým je vnímavý jedinec. Přijatá opatření v rámci
tohoto rozhodnutí jsou zaměřena na všechny tyto články epidemického procesu s největším
důrazem na přerušení cesty přenosu. Jedním ze způsobů přerušení cesty přenosu je právě
organizace aktivit takovým způsobem, aby nedocházelo ke shlukování osob.
Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19
nejen na území ČR 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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