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R O Z H O D N U T Í 
 
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) jako orgán 
ochrany veřejného zdraví místně příslušný podle § 82 odst. 1 ve spojení s § 67 odst. 1 a věcně 
příslušný dle § 82 odst. 2 písm. a) a písm. l) 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.“), rozhodla v řízení podle § 67 odst. 1 ve spojení s § 94 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. takto:  
 
S účinností ode dne ústního vyhlášení tohoto rozhodnutí, tj. ode dne 8. 10. 2020 do odvolání, 
  

podrobuji 
 
právnickou osobu – Taneční konzervatoř Brno, příspěvková organizace, sídlem Nejedlého 375, 
Brno 638 00, IČ: 00565766 (dále také „účastník řízení“), protiepidemickému opatření v ohnisku 
nákazy infekčním onemocněním COVID-19 podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 
258/2000 Sb., spočívajícímu v uzavření provozu praktické výuky, jejichž činnost vykonává 
účastník řízení. 

 
O d ů v o d n ě n í 

 
 
Ke dni 7. 10. 2020 bylo KHS JmK nahlášeno již 7 zaměstnanců, pedagogů školy Taneční konzervatoř 
Brno, příspěvková organizace, sídlem Nejedlého 375, Brno 638 00, IČ: 00565766, u kterých bylo 
laboratorně potvrzeno infekční onemocnění COVID-19 nebo jim byla nařízena karanténa nebo se 
vyskytly příznaky infekčního onemocnění COVID-19. Stoupá i počet studentů, u kterých bylo 
laboratorně potvrzeno infekční onemocnění COVID-19 nebo jim byla nařízena karanténa. 
Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně 
č. 3/2020 s nabytím účinnosti od 5. 10. 2020 od 0:00 hodin do 18. října 2020 do 23:59 hodin, kdy se 
nařizuje v Jihomoravském kraji 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 (dále jen „školský zákon“), spočívá 
v zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve 
školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou praktického vyučování a 
praktické přípravy.  
Ale praktická výuka Taneční konzervatoře Brno, p. o., představuje v současné době velké 
epidemiologické riziko přenosu infekčního onemocnění, protože jsou studenti a pedagogové ve 
velmi blízkém kontaktu a intenzívně vydechují na velkou vzdálenost s nemožností patřičného 
provětrávání během taneční výchovy a současně není možné při vyučování nosit patřičné zakrytí úst a 
nosu. 
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Každé šíření infekčního agens má tři základní články: zdroj nákazy (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 nevykazujících klinické příznaky onemocnění, proto 
není možné, aby byli všichni, kdo byli v kontaktu s osobou, u které byl virus zachycen, laboratorně 
vyšetřeni a včas izolováni. 
S ohledem na výše uvedenou situaci, kdy došlo k potvrzení výskytu onemocnění COVID-19                    
a nařízení izolace a karantény u prvního pedagoga a následně dalších pedagogů tanečního oboru ve 
škole a školském zařízení, přistoupila KHS JmK v souladu s Metodickým pokynem Hlavní hygieničky 
České republiky k jednotnému postupu KHS pro nařizování karantény ve školách a školských 
zařízeních v souvislosti s onemocněním COVID-19 ze dne 07.09.2020, č. j. MZDR 37484/2020-1/NH, 
k uzavření praktické výuky studentů dané školy. 
Protiepidemické opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace                  
ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2              
na území České republiky. 
Toto protiepidemické opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění 
COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2. 
 
Proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 
 

 
P o u č e n í   o   o d v o l á n í  

 
Proti tomuto rozhodnutí se lze dle § 83 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, odvolat do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí 
k Ministerstvu zdravotnictví ČR prostřednictvím Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje                        
se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno.  
 
 
Podle § 67 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek. 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                                                                       ( podepsáno elektronicky) 
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