MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
P alackého nám ěstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha, dne 9. dubna 2020
Č. j.: MZDR 15757/2020-2/MIN/KAN

MZDRX019VR1B

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENI
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) 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 obyvatelstva a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARSCoV-2 toto mimořádné opatření:

I.
Všem osobám se s okamžitou účinností zakazuje pohyb a pobyt na všech místech mimo
bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška,
ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to s výjimkou:
-

řidičů ve veřejné dopravě, kteří jsou sami v uzavřené kabině oddělené od prostoru
určeného pro přepravu osob,
dětí do dvou let věku,
osob se závažnými poruchami autistického spektra a
osob v uzavřeném vozidle, jsou-li všichni členy společné domácnosti.
II.

Ruší se mimořádné opatření ze dne 30. března 2020, č. j. MZDR 13894/2020-1/MIN/KAN.

III.
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti okamžikem jeho vydání.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s vývojem epidemiologické situace ve výskytu
onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.
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Vzhledem k aktuálnímu šíření onemocnění COVID-19 na území České republiky, stejně jako
na území většiny států světa, je nezbytné zamezit dalšímu šíření onemocnění COVID-19,
které Světová zdravotnická organizace prohlásila 11. března 2020 za pandemii.
Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19
způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky. Koronavirus se
přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která
je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest
a spojivky. Inkubační doba je cca dva až čtrnáct dní. Nejčastějšími cestami, kudy vnikají viry
do lidského těla, jsou sliznice, tedy ústa, nos a také oči. Tato místa pro viry představují
otevřenou bránu.
Cílem tohoto opatření je používání zábrany proti šíření kapánek od nosiče tohoto
onemocnění, tak aby se v největší možné míře zamezilo komunitnímu přenosu onemocnění
COVID-19. Z toho důvodu se zakazuje pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště,
bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka,
šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.
Mimořádné opatření navazuje na dosud platné mimořádné opatření s tím, že z něj stanoví
jako novou výjimku oprávnění nenosit ochranné prostředky dýchacích cest pro osoby
se závažnými poruchami autistického spektra, které mnohdy jako důsledek tohoto
onemocnění odmítají nosit roušky a bez této výjimky by nemohly opustit domov.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
ministr zdravotnictví

p o d e p s á n o e le k tro n ic k y
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MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého nám ěstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha, dne 9. dubna 2020
Č. j.: MZDR 15757/2020-4/MIN/KAN

MZDRX019VR5R

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) 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 obyvatelstva a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARSCoV-2 toto mimořádné opatření:

I.
S účinností ode dne 11. dubna 2020 od 6:00 hod. do dne 19. dubna 2020 do 24:00 hod.
se všem orgánům veřejné moci a správním orgánům (dále jen „orgán“) nařizuje, aby
v rámci všech svých pracovišť zachovávaly omezený provoz vyplývající z nouzového
stavu, vyhlášeného usnesením vlády ze dne 12. března 2020 č. 194, pod č. 69/2020 Sb.,
spočívající v:
1. omezení práce, státní služby, zejména na ty agendy, jejichž výkon musí být
bezpodmínečně kontinuálně zajišťován, a to zejména k zajištění chodu veřejné
správy a služeb veřejné správy v nezbytně nutném rozsahu a plnění úkolů vlády
České republiky směřujících k dosažení cílů nouzového stavu; ostatní agendy se
vykonávají v rozsahu, který neohrozí níže uvedená opatření nutná k ochraně zdraví
státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob (dále jen
„zaměstnanci“),
2. omezení osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty veřejné správy (s žadateli,
s jinými účastníky správních řízení) a dalšími externími osobami (dále jen
„klienti/veřejnost“) na nezbytně nutnou úroveň; omezení kontaktů se provede
zejména takto:
a) omezením či pozastavením výkonu příslušných agend, které nespadají
pod vymezení podle bodu 1., pokud by jejich výkon ohrozil opatření k ochraně
zdraví zaměstnanců,
b) nahrazením osobního kontaktu písemným, elektronickým či telefonickým
kontaktem ve všech případech, kdy je to možné, a to včetně kontaktu s
ostatními zaměstnanci,
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c) příjmem veškerých dokumentů od klientů/veřejnosti pouze prostřednictvím
pracoviště podatelny, jsou-li zřízeny; vždy, kdy je to možné, se upřednostní
elektronická komunikace,
d) dochází-li ke kontaktům se zaměstnanci jiných orgánů a institucí, přijetím
opatření zabraňujících přímému kontaktu; jednání se provádí za zvýšených
hygienických opatření,
e) výše uvedená opatření se přiměřeně použijí i pro vnitřní styk zaměstnanců
v rámci orgánu,
3. omezení rozsahu úředních hodin orgánů na pondělí a středu v maximálním
rozsahu tří hodin v daném dni; o změně úředních hodin orgány vhodným
způsobem informují a zveřejní je na svých úředních deskách,
4. zajišťování chodu jednotlivých útvarů orgánu vždy nejnižším možným počtem
zaměstnanců přítomných na pracovišti, který je nutno zachovat pro činnost
správního orgánu,
5. zajištění činnosti orgánu tak, aby případné karanténní opatření vůči části
zaměstnanců neohrozilo akceschopnost orgánu (např. střídání oddělených skupin
zaměstnanců orgánu, práce na dálku).

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace
ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV2 v Evropě.

Vzhledem k aktuálnímu šíření onemocnění COVID-19 na území České republiky, stejně jako
na území většiny států světa, je nezbytné zamezit dalšímu šíření onemocnění COVID-19,
které Světová zdravotnická organizace prohlásila 11. března 2020 za pandemii.
Od 1. března 2020, kdy bylo poprvé prokázáno onemocnění COVID-19 u pacienta na území
České republiky, došlo dosud k nárůstu počtu případů na 2 657 (ke dni 28. března 2020).
Denní nárůst počtu pacientů sn o vě prokázaným onemocněním COVID-19 v posledních
dnech přesahuje 200 (25. března - 291, 26. března - 259, 27. března - 373, 28. března 262).
Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19
způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky. Koronavirus se
přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která
je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest
a spojivky. Inkubační doba je cca dva až čtrnáct dní. Nejčastějšími cestami, kudy vnikají viry
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do lidského těla, jsou sliznice, tedy ústa, nos a také oči. Tato místa pro viry představují
otevřenou bránu.

Cílem tohoto opatření je omezení činnosti orgánů veřejné moci a správních orgánů, tak aby
se v největší možné míře zamezilo komunitnímu přenosu onemocnění COVID-19.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
ministr zdravotnictví

p o d e p s á n o e le k tr o n ic k y
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