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Sp.značka:  S-KHSKV 14158/2020 

 

 
 

Nařízení 
Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje se sídlem 

v Karlových Varech č. 6/2020 
ze dne 23.12.2020 

 
 
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech (dále jen 
„KHS KK“) jako správní orgán místně příslušný podle § 82 odst. 1 a přílohy č. 2 bodu 5 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 věcně příslušný 
podle § 82 odst. 2 písm. m) a § 69 odst. 1 písm. h) ve spojení s § 69 odst. 2 zákona o ochraně 
veřejného zdraví vydává za účelem zamezení dalšího šíření infekčního onemocnění COVID-
19 postupem podle § 85 odst. 1 a 3 zákona o ochraně veřejného zdraví toto nařízení: 
 

Čl. I. 
 

S účinností od 28.12.2020 od 00:00 hod. až do odvolání tohoto mimořádného opatření se 
přikazuje: 

 
1. Všem obcím s rozšířenou působností na území Karlovarského kraje vyčlenit objekty, 

které budou určeny k izolaci nebo karanténě  
 

a) osob bez přístřeší s místem trvalého pobytu v jejich správním obvodu a  
 
b) osob s místem trvalého pobytu v jejich správním obvodu vykázaných 

ze společného obydlí podle § 44 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o Policii“). 
 

 
2. Obec s rozšířenou působností je povinna podat KHS KK do 10 kalendářních dnů od 

nabytí účinnosti tohoto nařízení písemnou zprávu o splnění tohoto příkazu 
s uvedením adresy vyčleněného objektu nebo objektů pro daný účel včetně lůžkové 
kapacity, pokud tak již neučinila. 
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Čl. II 
Odůvodnění 

 
Koronavirus SARS-CoV-2 je zcela nový virus, který má velký potenciál exponenciálního šíření. 
Za epidemii označujeme zvýšený výskyt nemoci, který je geograficky a časově vymezen. 
Znamená to, že výskyt jakéhokoliv infekčního onemocnění dosahuje vyšších hodnot v daném 
místě a čase, než je v místě a čase obvyklé.  
Šíření infekčního agens v populaci je nejzávažnější u infekcí s mezilidským přenosem. Šíření 
nemoci vzdušnou cestou, pomocí kapének obsahujících infekční agens, které se dostávají do 
okolí nemocného při mluvení, dýchání, kašlání a kýchání patří mezi nejhůře ovlivnitelný přenos 
nákazy. Každé šíření infekčního agens má tři základní články: zdroj nákazy, tj. člověk nebo 
zvíře, cesta přenosu v tomto případě vzdušná cesta do 2 metrů vzdálenosti a vnímavý jedinec 
což je člověk, který onemocnění dosud neprodělal ani proti němu nebyl očkován. 
 
V souvislosti s probíhající pandemií onemocnění koronavirem SARS-CoV-2 a dosud přijatými 
opatřeními k odvracení jejích bezprostředních dopadů na zdraví obyvatel se ukazuje, že mezi 
nejdůležitější nástroje, jak ovlivnit vzniklou epidemii a zastavit její nekontrolovatelné šíření, 
je ovlivnit jednotlivé výše uvedené články epidemického procesu. 
 
Zdroj nákazy, tedy člověka vylučujícího virus, lze izolovat a léčit, bohužel k přenosu nákazy 
u tohoto viru dochází u osob bez jakýchkoliv příznaků onemocnění, proto není možné, aby byli 
všichni, kdo byli v kontaktu s osobou, u které byl virus zachycen, vyšetřeni.  
 
Podle § 64 písm. a) zákona o ochraně veřejného zdraví fyzická osoba, která onemocněla 
infekčním onemocněním, je podle povahy infekčního onemocnění povinna podrobit se mj. 
izolaci, přičemž podle § 2 odst. 6 zákona se izolací rozumí oddělení fyzické osoby, která 
onemocněla infekční nemocí nebo jeví příznaky tohoto onemocnění, od ostatních fyzických 
osob. Podmínky izolace musí s ohledem na charakter přenosu infekce zabránit jejímu přenosu 
na jiné fyzické osoby, které by mohly infekční onemocnění dále šířit. 

Podle § 64 písm. a) zákona o ochraně veřejného zdraví fyzická osoba, která je podezřelá 
z nákazy, je podle povahy infekčního onemocnění povinna podrobit se mj. karanténním 
opatřením, přičemž podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona o ochraně veřejného zdraví 
se karanténou rozumí oddělení zdravé fyzické osoby, která byla během inkubační doby 
ve styku s infekčním onemocněním nebo pobývala v ohnisku nákazy, od ostatních fyzických 
osob a lékařské vyšetřování takové fyzické osoby s cílem zabránit přenosu infekčního 
onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit. Osoba podezřelá z nákazy se 
proto musí podrobit příslušným lékařským vyšetřením, jejichž cílem je aktivní vyhledání nových 
případů infekčního onemocnění a omezení rizika přenosu nákazy na další osoby.   

Pokud osoba s prokázaným onemocněním COVID-19 nebo osoba podezřelá z nákazy nejeví 
příznaky onemocnění, nebo má jen mírný průběh, je takovým osobám nařízena izolace nebo 
karanténa v místě bydliště. 

Existují však skupiny obyvatelstva, které izolaci nebo nařízenou karanténu nemohou trávit 
v místě určitého bydliště. Jsou to především osoby bez přístřeší, které jsou pouze evidovány 
z hlediska jejich trvalého pobytu na úřední adrese. Osoby bez domova se nachází ve složité 
sociálně ekonomické situaci a svůj čas tráví většinou na ulicích v širších komunitách. Toto 
prostředí a styl života osob bez přístřeší je ideální prostředí pro komunitní šíření infekčního 
onemocnění. Proto je nutné, aby tyto osoby, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa, 
byly odděleny od ostatních osob. Pro tyto účely je potřeba vyčlenit ubytování pro zajištění 
základních potřeb v době nařízené izolace nebo karantény. 

 
Druhou skupinou osob, která se může ocitnout v podobné životní situaci, jsou pak osoby 
vykázané Policií ČR z jejich společného bydlení nebo z bezprostředního okolí na 10 dnů dle 
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§ 44 zákona o Policii. Pokud je těmto osobám nařízena izolace nebo karanténa na adrese 
bydliště, z něhož jsou Policií ČR vykázány, je zcela nemožné, aby se tyto osoby po dobu 
vykázání ubytovali v jakémkoliv ubytovacím zařízení. I pro tyto epidemiologicky rizikové osoby 
je potřeby zajistit adekvátní ubytovaní.  
 
KHS KK již zaznamenala případy potvrzeného výskytu COVID-19 u osob bez domova, a to od 
září do listopadu celkem tři potvrzené případy a během prosince již osm potvrzených případů 
COVID-19, z toho je v současné době aktuálně řešeno sedm potvrzených případů COVID-19 
ve skupině osob bez domova, a s tím souvisejících dalších 34 osob v karanténě pro rizikový 
kontakt s pozitivně testovanou osobou, na území města Karlovy Vary. Vzhledem 
ke klimatickým podmínkám během zimního období dochází ke kumulaci osob bez domova 
v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb a tím se zvyšuje epidemiologické riziko šíření 
nákazy. Stávající zařízení nejsou kapacitně ani režimově uzpůsobena pro zajištění celodenní 
péče v režimu izolace a/nebo karantény, a je tedy nezbytné vyčlenit objekty k zajištění 
základních životních potřeb a zdraví výše uvedených osob.  
 
Podle ustanovení § 69 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně veřejného zdraví mimořádnými 
opatřeními při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku jsou mimo jiné příkaz k vyčlenění 
objektu v majetku státu, kraje, nebo obce k izolaci fyzických osob nebo jejich karanténě. 
Podle odstavce 2 citovaného ustanovení mimořádná opatření podle odstavce 1 nařídí 
v nezbytně nutném rozsahu a rozhodne o jejich ukončení příslušný orgán ochrany veřejného 
zdraví. 
 
Toto mimořádné opatření KHS KK směřuje na obce s rozšířenou působností na území 
Karlovarského kraje s tím, že právě obce s rozšířenou působností jsou vzhledem ke svému 
významu, velikosti a majetkovému vybavení schopny vyčlenit nebo jinak zajistit objekty pro 
účely izolace nebo karantény osob shora uvedených. 
 
 

Čl. II 
Platnost 

 
Na základě § 85 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví nabývá toto nařízení platnosti 
dnem jeho vyhlášení, tj. prvním dnem jeho vyvěšení na úřední desce KHS KK. 

 
 

Čl. III. 
Poučení 

 
Podle ust. § 85 odst. 4 zákona o ochraně veřejného zdraví jsou obce s rozšířenou působností 
Karlovy Vary, Ostrov, Sokolov, Kraslice, Aš, Cheb a Mariánské Lázně povinny vyvěsit toto 
nařízení na svých úředních deskách. 
 
 
 

(otisk úředního razítka) 
 

Ing. Lenka Petráková v. r. 
ředitelka Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje 

se sídlem v Karlových Varech 
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Rozdělovník 
Ministerstvo zdravotnictví ČR 
Statutární město Karlovy Vary 
Město Ostrov 
Město Sokolov 
Město Kraslice 
Město Aš 
Město Cheb 
Město Mariánské Lázně 
 
 


		2020-12-23T10:41:15+0100
	Ing. Lenka Petráková




