M I N I S T E R S T V O

O B R A N Y

Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 – Hradčany, datová schránka hjyaavk

Společné opatření
ministra obrany a státního tajemníka v Ministerstvu obrany
Ministr obrany a státní tajemník v Ministerstvu obrany v důsledku přijetí usnesení vlády ze dne 21. října
2020 č. 1080, o přijetí krizového opatření, které bylo vydáno v návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze
dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti
České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti
s prokázáním výskytu koronaviru [označovaný jako SARS-CoV-2] na území České republiky nouzový
stav, vydávají toto společné opatření k ochraně zaměstnanců v pracovním poměru a státních
zaměstnanců před ohrožením jejich zdraví při výkonu státní služby a práce:
všem představeným a vedoucím zaměstnancům v rezortu Ministerstva obrany
s e

u k l á d á ,

aby od 22. října 2020 od 06.00 hodin do 3. listopadu 2020 do 23.59 hodin
v rámci všech svých pracovišť zahájili omezený provoz vyplývající z nouzového stavu.
Tento omezený provoz spočívá v následujících dílčích opatřeních:
(1)

Omezí se práce a služba zejména na ty agendy, jejichž výkon musí být bezpodmínečně kontinuálně
zajišťován, a to zejména k zajištění chodu rezortu Ministerstva obrany 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 a zaměstnanců v pracovním poměru (dále společně jen
„zaměstnanci“);

(2)

Omezí se osobní kontakt zaměstnanců s žadateli, jinými účastníky správního řízení, klienty apod.
(dále jen „třetí osoba“) na nezbytně nutnou úroveň; omezení kontaktů se provede zejména takto:
a)

omezí se anebo pozastaví výkon příslušných agend, které nespadají pod vymezení podle bodu
(1) tohoto společného opatření, pokud by jejich výkon ohrozil opatření k ochraně zdraví
zaměstnanců,

b)

osobní kontakt se nahradí kontaktem písemným, elektronickým či telefonickým kontaktem
ve všech případech, kdy je to možné, a to včetně kontaktu s ostatními zaměstnanci,

c)

příjem veškerých dokumentů od třetích osob či jiných subjektů mimo Ministerstvo obrany se
uskuteční pouze prostřednictvím pracoviště podatelny (pracoviště ochrany informací); vždy,
kdy je to možné, se upřednostní elektronická komunikace,

d) při kontaktu s třetí osobou se přijmou opatření zabraňující přímému kontaktu a budou
dodržována zvýšená hygienická opatření (zejména za použití virucidních prostředků),
e)

při kontaktu se zaměstnanci jiných orgánů a institucí se přijmou opatření zabraňující
přímému kontaktu; v případech, kdy není možná distanční forma (např. telekonference, chat,
hlasování per rollam apod.), se jednání provádí za zvýšených hygienických opatření, přičemž
je třeba omezit počet účastníků jednání na nezbytné minimum a přijmout takové opatření,
aby případné nařízení karanténních opatření vůči účastníkům jednání následně neohrozilo
akceschopnost organizačních útvarů Ministerstva obrany nebo organizačního celku rezortu,

f)

výše uvedená opatření se přiměřeně použijí i pro vnitřní styk zaměstnanců v rámci
Ministerstva obrany a organizačního celku rezortu, tj. zejména u zaměstnanců, kteří z povahy
věci přicházejí do kontaktu s větším množstvím zaměstnanců z různých pracovišť
(podatelna, zaměstnanci zařazení v sekretariátech a kancelářích organizačních útvarů
Ministerstva obrany a organizačních celků rezortu, řidiči, personalisté, členové výběrových
a zkušebních komisí, kontrolní pracovníci, správci IT apod.),

g)

osobní kontakt s osobami z jiného pracoviště je v nutných případech možný v prostorách
určených představeným nebo vedoucím zaměstnancem.

Realizaci výše uvedených opatření pod písmeny a) až g) zabezpečí představení a vedoucí
zaměstnanci v potřebné součinnosti s veliteli a správci objektů.
(3)

Úřední hodiny Ministerstva obrany se stanoví takto:
a)

v pondělí od 9.00 hodin do 14.00 hodin,

b)

ve středu od 12.00 hodin do 17.00 hodin.

Úřední hodiny ostatních správních úřadů v působnosti Ministerstva obrany a vojenských zařízení
upravené podle služebního předpisu státního tajemníka v Ministerstvu obrany č. 30/2020 ze dne
9. října 2020, zůstávají v platnosti.
(3)

Chod jednotlivých organizačních celků rezortu a organizačních útvarů Ministerstva obrany se
zajistí vždy nejnižším možným počtem zaměstnanců přítomných na pracovišti, který je nutno
zachovat pro činnost útvaru. Přehled přítomnosti na pracovišti si každý představený a vedoucí
zaměstnanec bezprostředně podřízený ministru obrany a vedoucí zaměstnanec stojící v čele
organizačního celku rezortu aktualizuje každý den a na vyžádání jej zašle Kanceláři ministra
obrany.

(4)

Činnost organizačních celků rezortu a organizačních útvarů Ministerstva obrany se zajistí tak, aby
případná karanténní opatření vůči části zaměstnanců neohrozilo akceschopnost útvaru, a to
zejména takto:
a)

zajišťováním výkonu agend, u nichž není bezpodmínečně nutná přítomnost zaměstnanců
na pracovišti, prioritně formou výkonu služby nebo práce z jiného místa (tzv. home office)
prostřednictvím elektronické komunikace a zabezpečených vzdálených přístupů do
využívaných systémů.

b)

úpravou služební nebo pracovní doby se stanovením začátku a konce služební nebo pracovní
doby nebo nařízením provozu spojeného se střídáním oddělených skupin na pracovišti.
Toto opatření se vztahuje na zaměstnance, kteří z důvodu zajištění provozu útvaru a výkonu
agendy musí být přítomni na pracovišti, a to tak, aby v rámci jedné skupiny společně
vykonávalo práci nebo službu současně minimální nutné množství zaměstnanců určené
vedoucím zaměstnancem nebo představeným; osoby zařazené v jednotlivých skupinách se
nemohou měnit (nesmí dojít k tomu, aby zaměstnanec přecházel mezi skupinami). Je vhodné
též stanovit různý začátek a konec služební nebo pracovní doby.

(5)

Pro všechny vedoucí služebních úřadů platí toto společné opatření obdobně.

(6)

Při interpretaci a realizaci tohoto společného opatření každý nadále zaměstnanec bere v potaz
ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.*)

Čj. MO306541/2020-7542
Sp. zn. SpMO17305-23/2020-7542
V Praze dne 21. října 2020

Mgr. Lubomír Metnar, v. r.
ministr obrany

Ing. Petr Vančura
státní tajemník v Ministerstvu obrany
v zastoupení JUDr. František Kubalík , v. r.

*)

Má se za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí
a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat.

