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Nařízení
Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě č. 12/2020
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, jako orgán ochrany veřejného zdraví
věcně i místně příslušný podle § 69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 a § 82 odst. 1 a 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 č. 258/2000 Sb.“), ve spojení s § 85 odst. 1 a 3 zákona
č. 258/2000 Sb.,
S účinností ode dne 12. října 2020 od 00:00 hod. se zrušuje nařízení Krajské hygienické stanice
kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě č. 11/2020.
Čl. I
Odůvodnění:
Nařízením Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě č. 11/2020 bylo s účinností
ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod. na území Kraje Vysočina nařízeno
následující mimořádné opatření při epidemii na území Kraje Vysočina spočívající v:
1. omezení provozu vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,
spočívající v zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole a účastníků
kurzů celoživotního vzdělávání.
Zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na:
− individuální návštěvy knihoven a studoven;
− individuální konzultace;
− zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob;
− laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýše 15 osob;
− klinické a praktické výuce a praxi,
2. omezení provozu středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů na
středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle
školského zákona, s výjimkou
− povinné školní docházky;
− praktického vyučování a praktické přípravy;
− škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy;
− škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti;
− praktických škol jednoletých a dvouletých,
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3. omezení provozu základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové
zkoušky podle školského zákona spočívající v zákazu osobní přítomnost žáků na základním
uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole
s právem státní jazykové zkoušky včetně účasti žáků a uchazečů na státní jazykové zkoušce,
4. omezení provozu středisek volného času spočívající v zákazu osobní přítomnost dětí, žáků a
studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání,
5. omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, a školských zařízení podle školského
zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání není zpěv,
6. omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, podle školského zákona a vysokých škol
podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti,
s výjimkou prvního stupně základního vzdělávání v základní škole.
Podle § 69 odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb. mimořádnými opatřeními při epidemii nebo
nebezpečí jejího vzniku jsou zákaz nebo omezení styku skupin fyzických osob podezřelých z nákazy s
ostatními fyzickými osobami, zejména omezení cestování z některých oblastí a omezení dopravy mezi
některými oblastmi, zákaz nebo omezení slavností, divadelních a filmových představení, sportovních a
jiných shromáždění a trhů, uzavření zdravotnických zařízení jednodenní nebo lůžkové péče, zařízení
sociálních služeb, škol, školských zařízení, zotavovacích akcí, jakož i ubytovacích podniků a
provozoven stravovacích služeb nebo omezení jejich provozu.
Podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. 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 č. 258/2000 Sb. 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 č. 258/2000 Sb. 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 č. 258/2000 Sb. 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.
Následně bylo vydáno usnesení vlády České republiky ze dne 8. října 2020, č. 997, kterým vláda:
I. omezuje s účinností ode dne 12. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod.
1. provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, včetně zahraničních
vysokých škol a jejich poboček působících na území České republiky (dále jen „vysoké školy“),
a to tak, že zakazuje osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole a účastníků
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kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se
nevztahuje na účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů
všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů,
2. provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním
a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona,
s výjimkou
− povinné školní docházky,
− praktického vyučování a praktické přípravy;
− škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy;
− škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti;
− praktických škol jednoletých a dvouletých,
3. provoz druhého stupně základního vzdělávání v základní škole podle školského zákona a to
tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků poloviny tříd na vzdělávání, a to způsobem, že se
vzdělávání v týdnu od 12. do 16. října 2020 neúčastní první polovina tříd a v týdnu od 19. do
23. října 2020 neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit); věta
první tohoto bodu se nevztahuje na školy a třídy podle § 16 odst. 9 školského zákona,
4. provoz základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky
podle školského zákona a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků na základním uměleckém
vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové 2 škole s právem
státní jazykové zkoušky včetně účasti žáků a uchazečů na státní jazykové zkoušce, s výjimkou
individuální výuky v základní umělecké škole (tj. jeden učitel a jeden žák),
5. provoz středisek volného času a školních klubů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí,
žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání,
6. provoz škol, s výjimkou mateřských škol, a školských zařízení podle školského zákona a
vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání není zpěv,
7. provoz škol, s výjimkou mateřských škol a prvního stupně základního vzdělávání v základní
škole, podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách, a to tak, že
zakazuje sportovní činnosti jako součást vzdělávání.
II. zakazuje s účinností ode dne 26. října 2020 od 00:00 hod. do dne 27. října 2020 do 23:59 hod. osobní
přítomnost žáků základních a středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol podle zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základním, středním a základním uměleckém vzdělávání a
vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona.
Uvedené usnesení vlády stanoví obdobná omezení výuky na území celé České republiky, tedy i Kraje
Vysočina. V návaznosti na výše uvedené usnesení vlády České republiky tedy nařízení KHS kraje
Vysočina č. 11/2020 ztrácí své opodstatnění.
Z tohoto důvodu KHS kraje Vysočina přistoupila ke zrušení nařízení KHS kraje Vysočina č. 11/2020,
kdy předmětné nařízení se zrušuje dnem 12. října 2020 od 00:00 hod.
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Čl. II
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
12. října 2020 od 0:00 hod.
Čl. III
Poučení:
Podle § 85 odst. 4 zákona o ochraně veřejného zdraví jsou všechny obce s rozšířenou působností na
území Kraje Vysočina povinny zveřejnit toto nařízení na své úřední desce a dále zajistit provedení a
uveřejnění tohoto nařízení i na úředních deskách všech obcí ve správním obvodu, pro který vykonávají
rozšířenou působnost.

MUDr. Jan Říha
ředitel KHS kraje Vysočina
podepsáno elektronicky
Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto dne:
Rozdělovník
Obdrží:
Kraj Vysočina
Obce s rozšířenou působností
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