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PŘEDÁNO OSOBNĚ 

  
 

 
 
 

19. ledna 2022 
 

VĚC: VYJÁDŘENÍ K ROZKAZU  A KE 
SDĚLENÍ HLAVNÍ HYGIENIČKY MO 

 
Vážení,  

obracím se na Vás ve věci rozkazu  a ve věci sdělení hlavní hygieničky 
ministerstva obrany, č. j. MO 375883/2021-1457 (oba společně dále jen „Rozkazy“), na základě 
kterých byla transponována povinnost očkování proti onemocnění COVID-19 vůči příslušníkům 
vojenských útvarů podle § 10a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 537/2006 Sb., v platném 
znění (dále jen „Vyhláška“). 

V první řadě bych chtěl uvést, že v měsíci  2021 jsem prodělal onemocnění COVID-
19, jehož následkem mám stále zvýšenou hodnotu aktivních protilátek. O této skutečnosti 
v nejbližších dnech doložím potvrzení svého praktického lékaře.  

V druhé řadě bych chtěl uvést, že Vyhláška, o kterou se rozkazy opírají, nabývá účinnosti až 1. 
března 2022. Do té doby nelze její obsah vynucovat, např. vnitřních předpisů zaměstnavatelů nebo 
prostřednictvím vojenských rozkazů. Tento závěr je o to zásadnější, že v současnosti je na základě 
návrhu skupiny senátorů před Ústavním soudem ČR vedeno řízení o zrušení příslušné části Vyhlášky. 
Jinými slovy, do 1. března 2022 nebue existovat účinný právní podklad pro uložení podobné 
povinnosti prostřednictvím rozkazu. 

Za třetí, Vyhláška, o níž se Rozkazy opírají, obsahuje nepravdivé informace a je nesplnitelná. To 
vyplývá zejména z následujícího: 

1. vakcíny zmíněné v Rozkazech nelze považovat za očkovací látku ve smyslu zákona č. 258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví (dále jen „ZVZ“), neboť nejsou schopny dosáhnout cíle 
vytyčeného pro očkování dle ZVZ – tj. vzniku a šíření nemoci COVID-19; 

2. vakcíny zmíněné v Rozkazech neobsahují schválené antigenní složení uvedené ve sdělení 
Ministerstva zdravotnictví ČR zveřejněném ve sbírce zákonů; 

3. Vyhláška neobsahuje určitý, srozumitelný a předvídatelný rozsah očkování. 

Z těchto důvodů Vyhláška nenaplňuje zákonné předpoklady dle ZVZ a jako taková je tedy 
nesplnitelná. Vzhledem k tomu, že Rozkazy tuto Vyhlášku v plné míře reflektují, jsou i tyto 
Rozkazy nesplnitelné. 

Tato skutečnost má za následek, že nesplnění Rozkazu nelze považovat za zaviněné porušení 
služební povinnosti, které by mohlo vést k jakémukoliv kázeňskému trestání podle: (i) zákona č. 
361/2003 Sb., o služebním poměru, v platném znění nebo (ii) disciplinárního řádu pro studenty 
Univerzity obrany v Brně. Služební povinností příslušníka je podrobit se pouze takovému 
očkování proti onemocnění COVID-19, které odpovídá ustanovením zvláštního právního 
předpisu (tj. ZVZ), nikoliv jakémukoliv očkování proti COVID-19. 

Za čtvrté, co se týče hodnocení zdravotní způsobilosti pro výkon služby, ta může být hodnocena 
pouze na základě lékařského posudku poskytovatele pracovnělélařských služeb, který musí 
respektovat vyhlášku č. 226/2019 Sb., o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech, 
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v platném znění. Tato konkrétní vyhláška však neobsahuje zkoumání absolvování očkování proti 
onemocnění COVID-19. Absence očkování tak nebude mít za následek ztrátu způsobilosti pro 
výkon služby. 

Za páté, Vyhláška je taktéž neústavní. Nelze jako povinné nařizovat podstoupení lékařského 
zákroku, který má chránit pouze subjekt podání vakcíny a nikoliv okolí. Vakcína nebrání přenosu 
onemocnění, vzniku symptomů ani hospitalizaci, pouze snižuje riziko závažnějšího průběhu 
onemocnění u nakažené osoby. Toto omezení je opět v rozporu s právem na nedotknutelnost osoby 
podle Listiny základních práv a svobod. Také bezpečnostní sbory České republiky jsou povinny 
respektovat tzv. výhradu svědomí – tj. případný subjektivní (sekulární) filozofický přístup k boji proti 
onemocnění COVID-19. V momentu, kdy je zřejmé že očkování není jedinou a také ani zdaleka 
nejúčinnější metodou ochrany proti danému onemocnění (zvlášť když existují alternativy jako 
přirozená imunita, zdravý životní styl nebo včasná léčba monoklonálními protilátkami, antivirotiky a 
jinými léky), je potřeba tomuto subjektivnímu přístupu poskytnout ústavní ochranu vyšší než 
veřejnému zájmu na plošné očkování. Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, v platném znění, 
stanovuje okruh občanských práv vojáka, které ve služebním poměru podléhají omezení. Tato 
omezení se však týkají pouze politických a hospodářských práv příslušníků, nikoliv základních práv 
na nedotknutelnost osoby. 

Za šesté, v podstatě Rozkazů lze spatřovat trestněprávní aspekty – zejména nucení k narušení 
fyzické integrity subjektu i bez jeho souhlasu a bez veřejného zájmu. V tomto ohledu mám za to, že 
by případné odmítnutí splnění rozkazu vyhovovalo výjimce ze služební kázně podle § 46 odst. 3 
zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. 

Vzhledem k výše uvedenému tak žádám velitele, aby přehodnotili Rozkazy, popř. aby 
nevymáhali postup dle sdělení hlavní hygieničky ministerstva obrany. Za situace, kdy soudy 
zrušily 38 mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a Vlády ČR pro jejich nezákonnost (a 
další řízení probíhají), nelze další regule v boji proti onemocnění COVID-19 nekriticky akceptovat 
jako „danost“ (tj. přístup typu: vyhláška je holt vyhláška a my s tím nic neuděláme). Naopak, toto 
je situace, kdy je nutné kriticky hodnotit každý krok čelných představitelů výkonné i 
zákonodárné moci a dělat maximum pro ochranu práv občanů, včetně příslušníků 
bezpečnostních sborů. 

Závěrem chci uvést, že jsem ochoten a připraven svá práva bránit dostupnými právními prostředky. 

 

S pozdravem 
 

 

 
 
 
 
 
 
Potvrzuji přijetí tohoto vyjádření za  

 

Podpis: __________________ 

Jméno:  

 

 




