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Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice kraje Vysočina 

se sídlem v Jihlavě č. 1/2020   
  

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě (dále jen „KHS kraje Vysočina“) jako 

správní orgán věcně příslušný podle § 82 odst. 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

ochraně veřejného zdraví“) a místně příslušný podle § 69 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví, 

nařizuje podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 ve spojení s § 85 odst. 1 a 3 zákona o ochraně veřejného 

zdraví toto mimořádné opatření při epidemii k zamezení dalšího šíření epidemie onemocnění COVID-19 

způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2:  

  

S účinností ode dne 8. 7. 2020 od 17:00 hod. do odvolání se na území obce Větrný Jeníkov nařizuje:  

  

1. všem osobám 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, a to s výjimkou: 

- dětí do dvou let věku, 

- dětí v mateřské školce při pobytu v mateřské školce, 

- osob s poruchou intelektu, kognitivní poruchou, či závažnou alterací duševního stavu, 

jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu, 

- osob v uzavřeném vozidle, jsou-li všichni členy společné domácnosti. 

Tento zákaz (s uvedenými výjimkami) jsou povinny dodržovat osoby žijící na území obce 

Větrný Jeníkov (tj. osoby mající zde trvalý či přechodný pobyt či bydliště) i při pohybu mimo 

území této obce. 

 

2. osobám pobývajícím na území obce Větrný Jeníkov omezit kontakty s jinými osobami na 

nezbytně nutnou míru a pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou 

osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské či jiné obdobné 

činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 

2 metry, pokud je to možné. 

 

3. omezení provozu mateřské školky a školní družiny spočívající v: 

- zavedení vstupního filtru dětí a zaměstnanců u vstupu do mateřské školky a školní družiny 

pro zjištění aktuálního zdravotního stavu se zaměřením na příznaky onemocnění COVID-

19, 

- povinnosti zaměstnanců mateřské školky a školní družiny používat při výkonu svého 

zaměstnání ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, 

ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének a používání dezinfekce 

na ruce, 
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4. omezení provozu úřadu městyse Větrný Jeníkov spočívající v: 

- do budovy úřadu městyse se zakazuje vstup osob z řad veřejnosti, 

- omezení osobního kontaktu zaměstnanců a úředníků úřadu městyse s adresáty samosprávy 

na elektronický a telefonický kontakt, 

- před vstupem do budovy úřadu městyse bude umístěn box pro písemnosti adresované úřadu 

městyse, do tohoto boxu budou doručovány veškeré písemnosti adresované úřadu městyse. 

 

5. omezení provozu provozoven stravovacích služeb tak, že se jejich provozovatelům 

zakazuje připustit přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase od 

18:00 hod. do 08:00 hod., včetně venkovních prostor provozovny stravovacích služeb, 

s výjimkou: 

- provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování), 

- prodeje mimo provozovnu stravovacích služeb (např. výdejovým okénkem nebo prodej 

jídla s sebou bez vstupu do provozovny). 

 

6. omezení provozu provozoven stravovacích služeb tak, že jejich provozovatelé musí 

dodržovat následující pravidla: 

- zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 2 metry, s výjimkou zákazníků 

u jednoho stolu, 

- u jednoho stolu sedí max. 4 osoby, s výjimkou členů domácnosti nebo osob blízkých, 

- venkovní prostory provozovny jsou uspořádány tak, aby sedící zákazníci ve kterékoliv části 

nebyli ve vzdálenosti kratší než 2 metry od kolemjdoucích osob, ledaže venkovní prostory 

provozovny od okolí dělí pevná bariéra bránící šíření kapének z dýchacích cest, 

- provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemném vzdálenosti menší než 2 

metry, 

- při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny stravovacích služeb je zajištěna 

možnost desinfekce rukou pro zákazníky, 

- provozovatel je povinen provádět průběžně desinfekci provozovny stravovacích služeb, 

po ukončení směny plošnou dezinfekci, 

- provozovatel zajistí výdej příborů zákazníkům individuálně, 

- zaměstnanci provozovny jsou povinni používat ochranné prostředky dýchacích cest (nos, 

ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. 

 

7. omezení provozu maloobchodních prodejen potravin se samoobslužným prodejem tak, že: 

- v prodejně se současně mohou nacházet maximálně 2 zákazníci, 

- prodejci musí poskytovat bezplatně zákazníkům u každého vchodu do takové prodejny 

jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový 

sáček), 

- při vstupu do prodejny je zajištěna možnost desinfekce rukou pro zákazníky, 

- provozovatel prodejny zajistí, aby zaměstnanci prodejny používali jednorázové rukavice, 

- při placení preferovat bezhotovostní způsob platby (platba kartou), 

- provozovatel prodejny zajistí, aby zákazníci byli u vstupu do prodejny informováni o všech 

protiepidemických opatřeních a postupuje tak, aby zákazníky vedl k jejich dodržování. 

 

8. omezení provozu ubytovacích zařízení spočívající v zákazu přijímat od okamžiku 

účinnosti tohoto nařízení k ubytování nové zákazníky. 

 

9. omezení činnosti v ostatních provozovnách tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat 

následující pravidla: 

- v provozovně se současně mohou nacházet pouze dva zákazníci, 

- při vstupu do provozovny je zajištěna možnost desinfekce rukou pro zákazníky, 

- provozovatel provozovny zajistí, aby zákazníci byli u vstupu do provozovny informováni o 

všech protiepidemických opatřeních a postupuje tak, aby zákazníky vedl k jejich 

dodržování. 
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Odůvodnění: 
 

Podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona o ochraně veřejného zdraví mimořádnými opatřeními při epidemii 

nebo nebezpečí jejího vzniku jsou zákaz nebo nařízení další určité činnosti k likvidaci epidemie nebo 

nebezpečí jejího vzniku. 

 

Podle § 69 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví mimořádná opatření podle odstavce 1 nařídí v 

nezbytně nutném rozsahu a rozhodne o jejich ukončení příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. Pokud 

je to nezbytné k realizaci opatření na ochranu veřejného zdraví, vyžádá si poskytovatel zdravotních 

služeb nebo orgán ochrany veřejného zdraví součinnost Policie České republiky. Místní příslušnost 

orgánu ochrany veřejného zdraví se řídí místem výskytu infekčního onemocnění. Odvolání proti 

rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nemá odkladný účinek. Osoby jsou povinny se 

mimořádnému opatření podřídit. 

 

Podle § 85 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí 

jejího vzniku a dále mimořádná opatření k ochraně zdraví fyzických osob při výskytu nebezpečných a 

z nebezpečnosti podezřelých výrobků a nejakostních a z porušení jakosti podezřelých vod, při živelních 

pohromách a jiných mimořádných událostech a jejich ukončení včetně uvolnění výrobků na trh nebo do 

oběhu lze stanovit pro správní obvod krajské hygienické stanice nebo jeho část právním předpisem 

krajské hygienické stanice. 

 

Podle § 85 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví právní předpisy podle odstavce 1 se označují 

názvem nařízení krajské hygienické stanice. Nařízení krajské hygienické stanice musí být vyhlášeno. 

Vyhlášení se provede tak, že se nařízení vyvěsí na úřední desce krajské hygienické stanice na dobu 

nejméně 15 dnů. Dnem vyhlášení je první den jeho vyvěšení na úřední desce krajské hygienické stanice. 

Tento způsob vyhlášení je podmínkou platnosti nařízení krajské hygienické stanice. Nařízení nabývá 

účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení, pokud v něm není stanoveno jinak. 

 

Epidemie je zvýšený výskyt nemoci, který je geograficky a časově omezen. Při epidemii infekčního 

onemocnění dochází zpravidla k prudkému nárůstu počtu onemocnění v čase, kdy nemocnost dosahuje 

hodnot vyšších, než je běžná sporadická nemocnost. Hodnoty nemocnosti, při kterých dochází již k 

epidemickému šíření (tzv. epidemický práh) jsou různé a liší se podle nemoci. U některých nemocí 

hodnota epidemického prahu není přesně známa. Hlavním kritériem, zda se jedná o epidemii či nikoli, 

je pak vzájemná, epidemická souvislost jednotlivých případů nemoci. Rychlost šíření nemoci v populaci 

je závislá na původci nákazy, inkubační době nemoci a zejména na cestách přenosu. Mezi nejzávažnější 

epidemie z pohledu dopadu a zátěže v populaci jsou epidemie způsobené mezilidským šířením. Nejvyšší 

nemocnosti v populaci je dosahováno při šíření respirační cestou, pomocí kapének obsahujících infekční 

agens, které se dostávají do okolí nemocného při mluvení, dýchání, kašlání a kýchání. Každá epidemie 

infekčního onemocnění je epidemickým procesem, skládajícím se ze tří základních článků: zdroj 

nákazy, cesta přenosu a vnímavý jedinec.  

 

V souvislosti s probíhající pandemií COVID-19 a přijatými opatřeními k odvracení jejích 

bezprostředních dopadů na zdraví obyvatel ČR se ukazuje, že mezi nejdůležitější nástroje, jak ovlivnit 

vzniklou epidemii a zastavit její nekontrolovatelné šíření, je ovlivnit tyto jednotlivé články 

epidemického procesu. Zdroj nákazy lze izolovat a léčit, cestu přenosu přerušit a vnímavého jedince 

chránit, například karanténními opatřeními či očkováním, které v souvislosti s pandemií onemocnění 

COVID-19 však není k dispozici.  

 

Při epidemickém šíření infekčního onemocnění hrozí riziko, že bez přijetí mimořádných opatření dojde 

k nekontrolovatelnému šíření infekce v populaci s možností vyčerpání kapacit zdravotnického systému 

k možnostem izolace a léčby se zásadním dopadem do zdraví populace. Mezi nejvíce nebezpečné patří 
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paralelní šíření, kdy jeden nemocný současně nakazí více než jednoho člověka a dochází tak k 

masivnímu šíření infekce v populaci.  

 

Mezi klíčová opatření patří možnost účinného přerušení šíření nákazy mezi jednotlivci a v celé populaci 

(omezení shlukování, omezená poskytování vybraných služeb, používání ochranných a dezinfekčních 

prostředků).  

 

KHS kraje Vysočina eviduje ke dni vydání tohoto nařízení nárůst počtu osob trvale žijících na území 

městyse Větrný Jeníkov, u nichž došlo k prokázání COVID-19. V návaznosti na tuto zhoršenou 

epidemiologickou situaci vydává KHS kraje Vysočina, v souladu s výše uvedenými ustanoveními a 

poznatky, toto nařízení, kterým je vydáno mimořádné opatření při epidemii pro území městyse Větrný 

Jeníkov. 

 

Hlavním cílem mimořádného opatření je přerušit souvislý epidemický proces a zastavit epidemii v co 

nejkratším čase a za co nejmenších ztrát lidských životů, stejně jako negativních dopadů do ekonomiky. 

Toho lze dosáhnout omezením pohybu osob, omezením provozování epidemiologicky závažných 

činností, používáním přiměřených osobních ochranných prostředků a zvýšenou dezinfekcí. 

 

Mimořádné opatření je společně s dalšími platnými mimořádnými opatřeními (platnými na úrovni celé 

České republiky) zaměřeno tak, aby byla zajištěna širší škála specifických opatření zohledňující i 

předběžnou opatrnost v souvislosti s dalším šířením COVID-19.  

 

Cílem mimořádného opatření je omezit vybrané činnosti nebo služby, kdy je toto omezení důležité 

zejména v případech mezilidsky přenosných infekčních onemocnění, jako je právě COVID-19. Při 

závažné infekci, která se přenáší cestou kontaminovaných kapének (aerosolu), je třeba předcházet 

koncentraci lidí zejména v uzavřeném prostoru, za případného stanovení dalších podmínek jejich 

setrvávání v takovém místě. Je proto potřebné použít nástroje, jak regulovat provoz v takových místech.  

 

 

Platnost a účinnost: 

 

V souladu s § 85 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví nabývá toto nařízení platnosti dnem jeho 

vyhlášení, tj. dnem jeho vyvěšení na úřední desce KHS kraje Vysočina. Účinnosti nařízení nabývá dne 

8. 7. 2020 od 17:00 hod. 

 

 

Poučení: 

 

Podle § 85 odst. 4 zákona o ochraně veřejného zdraví je městys Větrný Jeníkov povinen zveřejnit toto 

nařízení na své úřední desce. 

 

 

 

 

                                                                                                                   MUDr. Jan Říha 

                                                                                              ředitel KHS kraje Vysočina 

                  v.z. RNDr. Jiří Kos 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  

  

Sejmuto dne:   
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Rozdělovník 

Obdrží: 

Městys Větrný Jeníkov, Větrný Jeníkov 5, 588 42 Větrný Jeníkov, DS:fepbubs 

 

 

 

Na vědomí:  

jarmila.razova@mzcr.cz 

behounek.j@kr-vysocina.cz 
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