V Praze dne 20. 10. 2014
Č.j.:52128/2014-NH-30.0-14.10.2014

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
hemoragické horečky Ebola ze zahraničí přes mezinárodní letiště tato ochranná opatření:
I.
1. Fyzickým osobám, které cestující ze zahraničí na území České republiky přes letiště
Václava Havla Praha, se ukládá povinnost vyplnit příletovou kartu, kterou obdrží od
člena leteckého personálu a která obsahuje osobní údaje, a to jméno, popřípadě
jména, příjmení, rok narození, identifikační číslo (číslo občanského průkazu nebo
pasu), číslo telefonu, dále číslo letu, den nástupu letu, údaj o pobytu na území
Guinejské republiky, Liberijské republiky, Republiky Sierra Leone v období do 42 dnů
před příletem na území České republiky, adresu místa pobytu v České republice
v období do 42 dnů po příletu a datum plánovaného opuštění České republiky
v období do 42 dnů po příletu. Vyplněnou příletovou kartu fyzická osoba odevzdá
členovi leteckého personálu.
2. Fyzické osoby, které přicestují na 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
kromě povinnosti podle části I. bodu 1. tohoto ochranného opatření, dále povinny
dostavit se do vyčleněného prostoru na letišti Václava Havla Praha, v němž koná
službu zaměstnanec orgánu ochrany veřejného zdraví nebo pověřený zaměstnanec
přizvaného zdravotního ústavu nebo Státního zdravotního ústavu, za účelem
provedení dalšího šetření.
3. Fyzickým osobám, které cestující ze zahraničí na území České republiky přes
mezinárodní letiště Ostrava, Brno, Karlovy Vary, Pardubice se ukládá povinnost
vyplnit příletovou kartu, kterou obdrží od člena leteckého personálu a která obsahuje
osobní údaje, a to jméno, popřípadě jména, příjmení, rok narození, identifikační číslo
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(číslo občanského průkazu nebo pasu), číslo telefonu, dále číslo letu, den nástupu
letu, údaj o pobytu na území Guinejské republiky, Liberijské republiky, Republiky
Sierra Leone v období do 42 dnů před příletem na území České republiky, adresu
místa pobytu v České republice v období do 42 dnů po příletu a datum plánovaného
opuštění České republiky v období do 42 dnů po příletu. Vyplněnou příletovou kartu
fyzická osoba odevzdá členovi leteckého personálu.
II.
1. Letišti Praha, a. s., se sídlem K letišti 1019/6, Praha 6, se ukládá povinnost zajistit
předání příletových karet jednotlivým leteckým společnostem a vyplněných příletových
karet ve vyčleněném prostoru na letišti Václava Havla Praha službu konajícímu
zaměstnanci orgánu ochrany veřejného zdraví nebo pověřenému zaměstnanci
přizvaného zdravotního ústavu nebo Státního zdravotního ústavu. Dále se Letišti
Praha, a. s. ukládá 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.
2. Letišti Ostrava, a. s., Mošnov č.p. 401, Letišti Karlovy Vary, s. r. o., K letišti 132,
Karlovy Vary, Letišti Brno, a. s., letiště Brno, Tuřany a společnosti EAST BOHEMIAN
AIRPORT a. s., letiště Pardubice, Pardubice, se ukládá povinnost zajistit předání
příletových karet jednotlivým leteckým společnostem a bezpečné uložení vyplněných
příletových karet do doby jejich předání pověřenému zaměstnanci příslušné krajské
hygienické stanice.

III.
Toto opatření nabývá účinnosti dne 21. října 2014 od 08.00 hod.
Odůvodnění:
Hemoragická horečka Ebola je vysoce nakažlivé infekční onemocnění s inkubační dobou 21
dnů. Ohniskem nákazy tohoto závažného 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
vyhlášky 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, považuje za osobu podezřelou z nákazy. Místy, jejichž cestou může být
cestujícími ze zahraničí zavlečena tato závažná nákaza, jsou především mezinárodní letiště,
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určená a vybavená k uskutečňování jak vnitrostátních a vnitřních letů, tak i letů, při nichž je
překročena vnější hranice. Proto se stanoví povinnost osob, které přicestují ze zahraničí na
území ČR přes mezinárodní letiště uvedená v tomto ochranném opatření, vyplnit příletové
karty, v nichž zásadním údajem mimo jiné je pobyt osoby na území Guinejské republiky,
Liberijské republiky nebo Republiky Sierra Leone. Letiště Václava Havla Praha je podle
směrnic vydaných k ochraně před zavlečením vysoce nakažlivých infekčních onemocnění
základním tranzitním místem. Proto se na něm zřizuje prostor pro výkon služby ochrany
veřejného zdraví zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví a přizvaných zaměstnanců
zdravotních ústavů a Státního zdravotního ústavu, zřízených k poskytování služeb na úseku
ochrany veřejného zdraví.
Z důvodů ochrany lidského zdraví a zabránění vzniku a šíření infekčního onemocnění
hemoragickou horečkou Ebola se ukládá všem fyzickým osobám, které od 08.00 hod. dne 21.
10. 2014 přicestují ze zahraničí na některé z mezinárodních letišť na území České republiky,
aby vyplnily příletovou kartu, kterou obdrží od člena leteckého personálu, a v níž jsou důležité
údaje, zahrnující kromě shora uvedeného i místo pobytu na území České republiky a
očekávané změny pobytu na území České republiky v období do 42 dnů (tj. dvojnásobku
inkubační doby nákazy) od příletu a plánovaná doba opuštění území České republiky v tomto
období. Důvodem tohoto opatření je vytvoření podmínek pro včasné vyhledání všech osob,
které případně přišly do kontaktu s nemocným či osobou podezřelou z nákazy hemoragickou
horečkou Ebola.
Osobám, které v době do 42 dnů přede dnem příletu na území České republiky pobývaly po
jakoukoli dobu na území Guinejské republiky, Liberijské republiky nebo Republiky Sierra
Leone a přicestují na letiště Václava Havla Praha, se vedle vyplnění příletové karty dále
ukládá povinnost dostavit se za účelem provedení dalšího šetření do vyčleněného prostoru,
zřízeného na tomto letišti, kde koná službu zaměstnanec orgánu ochrany veřejného zdraví,
pověřený zaměstnanec přizvaného zdravotního ústavu nebo Státního zdravotního ústavu.
Shora uvedená opatření jsou předpokladem zamezení zavlečení a rozšíření nákazy Ebola na
území České republiky, k čemuž základní podmínkou je možnost rychlého vyhledání osob,
které byly ve styku s osobou, která se touto infekcí nakazila nebo jeví její příznaky a přijetí
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). Jak je uvedeno shora, předpokladem omezení hrozby zavlečení nákazy
hemoragickou horečkou Ebola ze zahraničí je maximum znalostí o pobytu osoby, která přišla
do kontaktu s nákazou a přijetí protiepidemických opatření u této osoby. K tomu je nezbytné
znát osobní údaje a další údaje o pobytu na území České republiky ve stanovené době.
Pokud osoba odmítne uvedené údaje sdělit, může ohrozit veřejné zdraví, neboť
v případě, že byla v letadle v kontaktu s osobou nakaženou hemoragickou horečkou
Ebola (což se může projevit až v době pobytu na území České republiky), a nelze ji
rychle nalézt prostřednictvím údajů na příletové kartě, může tuto nákazu dále šířit na
území České republiky a způsobit tím její epidemický výskyt.
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Současně se ukládá Letišti Praha, a. s., povinnost zajistit předání příletových karet leteckým
společnostem, které budou přivážet cestující na mezinárodní letiště Václava Havla Praha a
vyplněných příletých karet službě ochrany veřejného zdraví a dále povinnost vyčlenit pro
zaměstnance orgánů ochrany veřejného zdraví a přizvané zaměstnance zdravotního ústavu a
Státního zdravotního ústavu prostory včetně izolace. Letišti Ostrava, a. s., Mošnov č.p. 401,
Letišti Karlovy Vary, s. r. o., K letišti 132, Karlovy Vary, Letišti Brno, a. s., letiště Brno, Tuřany
a společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a. s., letiště Pardubice, Pardubice, se ukládá
povinnost zajistit předání příletových karet leteckým společnostem, které budou přivážet
cestující na tato mezinárodní letiště a jejich bezpečné uchování do doby předání pověřenému
zaměstnanci příslušné krajské hygienické stanice.

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

Zveřejněno dne:
Svěšeno dne:
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