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 O C H R A N N Á  O P A T Ř E N Í   
 
             Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. h) 
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.“),  n a ř i z u j e  
postupem podle § 68 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně před zavlečením vysoce 
nakažlivé infekční nemoci, hemoragické horečky Ebola, ze zahraničí přes mezinárodní letiště 
Václava Havla Praha tato ochranná opatření:  

 
I. 

1. Fyzické osoby, které přicestují na území České republiky přes mezinárodní letiště Václava 
Havla Praha, z Guinejské republiky, Liberijské republiky, Republiky Sierra Leone nebo 
přicestují z jiných zemí, avšak v době do 42 dnů před příletem na území České republiky 
pobývaly po jakoukoli dobu na území Guinejské republiky, Liberijské republiky nebo 
Republiky Sierra Leone, jsou povinny dostavit se po přistání neprodleně do 
vyčleněného a označeného prostoru na letišti Václava Havla Praha, v němž koná 
službu zaměstnanec orgánu ochrany veřejného zdraví, pověřený zaměstnanec přizvaného 
zdravotního ústavu nebo Státního zdravotního ústavu, za účelem epidemiologického 
šetření zaměřeného na prevenci zavlečení hemoragické horečky Ebola na území České 
republiky. 

2. Letišti Praha, a. s., se sídlem K letišti 1019/6, Praha 6, se ukládá i nadále povinnost 
vyčlenit pro službu zaměstnance orgánu ochrany veřejného zdraví a pověřeného 
zaměstnance přizvaného zdravotního ústavu a Státního zdravotního ústavu prostor mezi 
terminalem 1 a terminalem 2, včetně možnosti izolovat osobu jevící příznaky nákazy. 

 
II. 

1. Dosavadní ochranná opatření, nařízená Ministerstvem zdravotnictví pod čj. 
52128/2014-NH-30.0-14.10.2014, ze dne 20. 10. 2014, se dnem 1. ledna 2015 od 08.00 hod. 
ruší. 
2. Tato ochranná opatření nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2015 od 08.00 hod. 

 
 

 

 
 

V Praze dne 23. 12. 2014 
Č.j.:60681/2014-NH-30.0-23.12.2014   
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Odůvodnění: 
Hemoragická horečka Ebola je vysoce nakažlivé infekční onemocnění s inkubační dobou 21 
dnů. Ohniskem nákazy tohoto vysoce nakažlivého infekčního onemocnění jsou především 
země západní Afriky, Guinejská republika, Liberijská republika a Republika Sierra Leone. 
Šíření této nakažlivé lidské nemoci je ve smyslu § 152 a 153 trestního zákoníku ve spojení 
s přílohou č. 1 nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, 
co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a 
škůdce užitkových rostlin, trestné. Toto onemocnění náleží rovněž mezi závažné nemoci 
podle zákona o pobytu cizinců (zákon č. 326/1999 Sb.) a § 2 písm. a) i d) vyhlášky č. 
274/2004 Sb., kterou se stanoví seznam nemocí, které by mohly ohrozit veřejné zdraví, a 
seznam nemocí a postižení, které by mohly závažným způsobem ohrozit veřejný pořádek.  
Podle § 2 odst. 6 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. se zdravá fyzická osoba, která pobývala 
v ohnisku nákazy nebo byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním, 
považuje za osobu podezřelou z nákazy. Místem, kterým může být do České republiky 
cestujícími ze zahraničí zavlečena hemoragická horečka Ebola, je především mezinárodní 
letiště, určené a vybavené k uskutečňování jak vnitrostátních a vnitřních letů, tak i letů, při 
nichž je překročena vnější hranice. Letiště Václava Havla Praha je podle směrnic vydaných 
k ochraně před zavlečením vysoce nakažlivých infekčních onemocnění základním tranzitním 
místem. Proto v něm byl zřízen prostor pro výkon služby ochrany veřejného zdraví 
zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví a přizvanými zaměstnanci zdravotních ústavů 
a Státního zdravotního ústavu, které jsou zdravotnickými zařízeními zřízenými k poskytování 
služeb na úseku ochrany veřejného zdraví. Úkolem této služby je provádět epidemiologická 
šetření zaměřená na prevenci rozšíření nákazy hemoragickou horečkou Ebola na území 
České republiky.  
Cestujícím ze zahraničí na území České republiky přes mezinárodní letiště Václava Havla 
Praha, kteří pobývali v době do 42 dnů přede dnem příletu na území České republiky po 
jakoukoli dobu na území Guinejské republiky, Liberijské republiky nebo Republiky Sierra 
Leone, se ukládá povinnost dostavit se za účelem provedení epidemiologického šetření ihned 
po přistání do vyčleněného a označeného prostoru, zřízeného na tomto letišti, kde koná 
službu zaměstnanec orgánu ochrany veřejného zdraví, pověřený zaměstnanec přizvaného 
zdravotního ústavu nebo Státního zdravotního ústavu.  
Důvodem tohoto opatření je zamezení zavlečení a rozšíření nákazy Ebola na území České 
republiky, k čemuž základní podmínkou je provedení epidemiologického šetření u osob, které 
pobývaly v ohnisku nákazy nebo mohly přijít do styku s předmětným infekčním onemocněním 
a přijetí případných nezbytných protiepidemických opatření u těchto osob, zejména sledování 
jejich zdravotního stavu, event. nařízení lékařského dohledu nad nimi (viz § 2 odst. 6 zákona 
o ochraně veřejného zdraví).  
 
Pokud osoba, která pobývala na území shora uvedených států západní Afriky, nesplní 
nařízené ochranné opatření, může ohrozit veřejné zdraví, neboť v případě, že byla 
v kontaktu s nákazou (což se může projevit až v době pobytu na území České 



 
Čj. 60681/2014-NH-30.0-23.12.2014 

Ministerstvo zdravotnictví ČR 
Palackého nám. 4, 128 01  Praha 2 

tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: vh@mzcr.cz, www.mzcr.cz 

Str. 3 

republiky), a nelze ji rychle nalézt prostřednictvím údajů zjištěných při 
epidemiologickém šetření, popřípadě jí uložit odpovídající protiepidemické opatření, 
může tuto nákazu dále šířit na území České republiky a způsobit tím její epidemický 
výskyt.  
 
Současně se nadále ukládá Letišti Praha, a. s., povinnost vyčlenit pro zaměstnance orgánů 
ochrany veřejného zdraví a přizvané zaměstnance zdravotního ústavu a Státního zdravotního 
ústavu prostory včetně možnosti izolace.  
 
Dosavadní ochranná opatření, vydaná pod čj. 52128/2014-NH-30.0-14.10.2014, ze dne 20. 
10. 2014, se ruší. Ruší se tak povinnost osob, cestujících ze zahraničí na stanovená 
mezinárodní letiště, vyplnit na palubě letadla příletovou kartu a odevzdat ji po příletu na 
letiště. Ke zrušení Ministerstvo zdravotnictví přistoupilo s ohledem na výsledky šetření 
Světové zdravotnické organizace, ECDC (European Centre for Disease Prevention and 
Control) a DG Sanco (European Commission,s Directorate General for Health and 
Consumers) v nákazou zasažených zemích západní Afriky v listopadu r. 2014, které 
zhodnotily průběh výstupního screeningu z těchto zemí jako efektivní. 
 
Ochranná opatření čj. 60681/2014-NH-30.0-3.12.2014, kterými byla dosavadní ochranná 
opatření nahrazena a nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2015 od 08.00 hod., zachovávají 
s ohledem na trvající epidemický výskyt hemoragické horečky Ebola povinnost cestujících, 
kteří v době do 42 dnů přede dnem příletu na území České republiky po jakoukoli dobu 
pobývali na území Guinejské republiky, Liberijské republiky nebo Republiky Sierra Leone, 
podrobit se neprodleně po příletu na mezinárodní letiště Václava Havla Praha 
epidemiologickému šetření ve vyčleněném prostoru na tomto letišti, kde koná službu 
zaměstnanec orgánu ochrany veřejného zdraví, pověřený zaměstnanec přizvaného 
zdravotního ústavu nebo Státního zdravotního ústavu.  
Na vydání ochranných opatření před zavlečením infekčních onemocnění ze zahraničí se 
podle § 68 odst. 1 věty poslední zákona č. 258/2000 Sb. nevztahuje správní řád. Ochranná 
opatření a rozhodnutí o jejich ukončení se podle § 68 odst. 3 cit. zákona zveřejňují na úřední 
desce Ministerstva zdravotnictví a krajských hygienických stanic a na dotčeném hraničním 
přechodu, tj. mezinárodním letišti Václava Havla Praha. 
 

       MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. 
hlavní hygienik ČR a náměstek ministra 

                                                                  
 
Zveřejněno dne: 
Svěšeno dne:                                                                                                   


	OCHRANNÁ OPATŘENÍ

