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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 sportovních činností 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: 
 
- ve vnitřních i venkovních sportovních zařízeních se povoluje individuální trénink v počtu 

zajišťujícím nejméně 10 m2 plochy pro každého cvičence ve stejnou dobu a kolektivní 
sporty s účastí do 6 osob s výjimkou organizovaných akcí profesionálních sportovců 
s účastí do 15 osob na vnitřním sportovišti a do 50 osob na venkovním sportovišti, 

- do odvolání nepoužívat vnitřní bazény, sauny a solária, 

- vířivé vany používat pouze individuálně s důslednou sanitací mezi jednotlivými použitími, 

- vnitřní sportovní zařízení vojenských útvarů a zařízení AČR/MO využívat pro sportovní 
účely pouze příslušníky a zaměstnanci rezortu MO, zaměstnanci nebo členy příspěvkových 
organizací rezortu MO a příslušníky juniorských družstev ASC DUKLA a smluvními 
sportovci ASC DUKLA s výjimkou organizovaných akcí za účasti pouze profesionálních 
sportovců, 

- organizovaný trénink nebo zápas profesionálních sportovců probíhá časově nebo místně 
odděleně od ostatních sportovních činností, 

- zákaz provádění kontaktních sportovních disciplín nebo disciplín vyžadujících dopomoc 
druhé osoby (držení nohou při provádění cviku sed-leh) s výjimkou organizovaných akcí 
za účasti pouze profesionálních sportovců, 
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- před vstupem do sportovního zařízení a před použitím společné šatny a sprch provést 
dezinfekci rukou,  

- po skončení cvičení každý cvičenec provede dezinfekci použitých tréninkových pomůcek, 

- na sportovišti bude k dispozici dostatek prostředků pro hygienu rukou a na povrchovou 
dezinfekci tréninkových pomůcek (virucidní dezinfekční prostředek a další prostředky pro 
jeho aplikaci), 

- společné zázemí sportoviště (šatny, sprchy, toalety) využívat postupně se zajištěním 
dostatečného prostoru (2 m) mezi osobami, prostory používat po nejkratší možnou dobu,   

- dodržování osobní a kolektivní hygieny, zvýšený průběžný úklid sportovních 
a souvisejících prostor a náčiní,  

- provádění akcí s hromadnou účastí typu přezkoušení z tělesné zdatnosti (např. přezkoušení 
z tělesné přípravy pro vojáky, rekruty nebo uchazeče), lze realizovat pouze za podmínky 
dodržení zvýšených hygienických opatření, a že bude prováděno individuálně a s výběrem 
vhodných disciplín na venkovních sportovištích. Navržené disciplíny budou podléhat 
posouzení a schválení HH MO.  

II. 

z r u š u j e  
 

Rozhodnutí k mimořádným opatřením při nebezpečí vzniku epidemie čj. MO 138279/2020-
1457 ze dne 13. května 2020.  
 

III. 
 
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání. 
 

Odůvodnění: 

Sportovní zařízení používaná v rezortu MO nejsou primárně určena pro veřejnost, ale pro 
plnění služebních/pracovních povinností pro příslušníky a zaměstnance rezortu MO. Aby se 
zamezilo šíření onemocnění COVID-19 způsobeném novým koronavirem SARS-CoV-2 
v rámci rezortu MO je nezbytné při jejich provozu dodržovat přísná hygienická opatření.  
Je zřejmé, že při sportování dochází typicky k intenzivnějšímu dýchání a tvorbě aerosolu, což 
patří mezi nejrizikovější faktory pro přenos respiračních onemocnění, jako je COVID-19, proto 
jsou přijata výše zmíněná opatření a omezení.   
 
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. Dle § 69 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. odvolání 
nemá odkladný účinek. 
 
 
 plukovnice MUDr. Jana Fajfrová, Ph.D. 
 hlavní hygienička MO 
 podepsáno elektronicky  
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