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Rozhodnutí k mimořádným opatřením při nebezpečí vzniku epidemie  
 

R O Z H O D N U T Í 

Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, jako věcně příslušný orgán ochrany 
veřejného zdraví podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a m) 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.“) a místně příslušný podle § 69 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., rozhodla podle § 69 odst. 1 
písm. b) a i) zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 94 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. takto:  
 
Právnické osobě Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s., IČO: 01801376, se sídlem                          
Nárožní 2600/9A, Praha 5 (dále též „účastník řízení“), se v souvislosti s nebezpečím vzniku epidemie 
infekčního onemocnění novým koronavirem (2019-nCoV)  
 
 

n a ř i z u j e 

 
v období ode dne doručení tohoto rozhodnutí do ukončení mimořádných opatření plnit mimořádná opatření 
při nebezpečí vzniku epidemie, a to: 
 
- bezodkladně písemně a telefonicky informovat Hygienickou stanici hlavního města Prahy (dále jen 

„HSHMP“) jako orgán ochrany veřejného zdraví příslušný k nařízení protiepidemických opatření                           
o skutečnosti, že se účastník řízení dozvěděl o příjezdu vysokoškolských studentů, popř. pedagogů 
z Čínské lidové republiky (dále jen „ČLR“) v posledních 14 dnech, k telefonickému spojení využít 
nepřetržitý pohotovostní telefon 733 673 900; 

- zákaz účasti na školní výuce po dobu 14 dnů po návratu z ČLR; 
- zákaz vstupu do studovny, knihovny, po dobu 14 dnů po návratu z ČLR; 
- omezit styk osob, které se v inkubační době vrátili z ČLR s ostatními fyzickými osobami po dobu 14 dní 

ode dne opuštění ČLR; 
- vybavit je alkoholovými dezinfekčními prostředky na ruce s virucidním účinkem; 
- prostory, ve kterých budou výše uvedené osoby ubytované, musí splňovat následující požadavky: 

o vybavení sociálního zařízení jednorázovými papírovými ručníky; 
o zajistit úklid a dezinfekci dezinfekčním prostředkem s plně virucidním účinkem všech společných 

prostor včetně sociálního zařízení; 
o zajistit denní odstraňovaní odpadu. 

 
 
Odůvodnění: 
Na základě skutečnosti, že účastník řízení poskytuje výuku a zajišťuje ubytování studentům z ČLR, a to    
z oblasti omezeného výskytu nového koronaviru (2019-nCoV) a s přihlédnutím k cestě přenosu daného 
infekčního onemocnění a dosavadních poznatků o tomto novém původci a doporučení WHO je z důvodů 
ochrany před jeho rozšířením na území České republiky nezbytné přijmout protiepidemická opatření                        
k zamezení možného šíření tohoto koronaviru. 
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K mimořádnému opatření spočívajícímu v informování správního orgánu o příjezdu studentů z ČLR 
správní orgán uvádí, že toto opatření je nezbytné, neboť správní orgán musí zjistit, zda tyto osoby jsou 
podezřelé z nákazy infekčním onemocněním novým koronavirem (2019-nCoV), a pokud dospěje k tomuto 
závěru, je povinen rozhodnutím nařídit protiepidemická opatření. O druhu a způsobu protiepidemických 
opatření rozhoduje správní orgán vždy s ohledem na aktuální situaci ve výskytu onemocnění. S ohledem 
na tuto skutečnost se omezuje i styk s ostatními osobami.  
 
K mimořádnému opatření spočívajícímu v omezení pohybu v objektu účastníka správní orgán uvádí, že                
z dosavadních poznatků o přenosu nákazy vyplývá, že k přenosu této vzdušné nákazy dochází při těsném 
kontaktu (v rodině, na pracovišti). Z dosavadních znalostí je zřejmé, že nejvíc je člověk infekční tehdy, 
pokud má příznaky onemocnění. Každý, kdo se uvedené oblasti vrátí, bude správním orgánem poučen, 
bude sledovat svůj zdravotní stav, a případné změny bude ihned hlásit. Z toho důvodu je nezbytné včas 
správnímu orgánu hlásit příjezd těchto studentů. 
Další méně častý možný způsob přenosu je přenos nepřímý, a to kontaminovanými předměty sekrety 
nemocného, kdy se virus prostřednictvím kontaminovaných rukou dostává na sliznice očí, úst, nosu 
dalších jedinců. Zvýšená dezinfekce prostor se proto nařizuje za účelem zabránění vzniku sekundárních 
případů, tj. v zájmu účinné ochrany proti šíření uvedené nové infekční nákazy, s cílem zabránit vzniku, 
resp. šíření uvedeného infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit, tj.                            
v inkubační době. Z těchto důvodů je nezbytné, aby po dobu pobytu těchto osob byla věnována zvýšená 
pozornost úklidu spojeném s dezinfekcí prostředky s plně virucidním účinkem. Z důvodu předběžné 
opatrnosti, se účastníku řízení nařizuje, aby zajistil, omezení kontaktu s osobami po návratu z ČLR, tak, 
aby byl kontakt s ostatními zdravými osobami co nejvíce minimalizován. Vzhledem ke způsobu přenosu 
nákazy vzdušnou cestou a kontaminovanými předměty je třeba použít alkoholové dezinfekční přípravky 
na ruce. 
 
K mimořádnému opatření spočívajícím v zajištění úklidu společných prostor včetně sociálního správní 
orgán uvádí následující. Speciální ochranná dezinfekce je nezbytná k odvrácení hrozící nákazy a likvidace 
choroboplodných zárodků a zabránění možnému přenosu nákazy na pracovníky bez odborné způsobilosti 
a případně další osoby. 
 
K mimořádnému opatření spočívajícím v zajištění denního odstraňovaní odpadu, správní orgán uvádí, že 
toto mimořádné opatření se nařizuje za účelem vyloučení šíření nákazy do prostředí a osoby manipulující 
s tímto odpadem.  
 
Mimořádná opatření uvedená v tomto rozhodnutí je účastník řízení povinen plnit ode dne doručení tohoto 
rozhodnutí do dne doručení rozhodnutí o ukončení mimořádných opatření vydaného správním orgánem. 
 
Správní orgán uvádí, že odkladný účinek odvolání proti tomuto rozhodnutí dle § 69 odst. 2 zákona č. 
258/2000 Sb. je vyloučen přímo ze zákona, a to ve větě čtvrté § 69 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.  
 

Poučení o odvolání: 
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 s 83 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, odvolat do 15 dnů                 
od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí k Ministerstvu zdravotnictví ČR – hlavnímu hygienikovi ČR, 
podáním u Hygienické stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze. Dle § 69 odst. 2 zákona č. 
258/2000 Sb. odvolání nemá odkladný účinek. 
 
 
MUDr. Zdeňka Jágrová 
ředitelka 
 
„podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem“ 
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