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M I M O Ř Á D N É  O P A T Ř E N Í  

k omezení rizik na pracovišti   

Ministerstvo obrany jako příslušný správní orgán podle § 83 odst. 1 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.“), nařizuje podle § 69 odst. 2 zákona č. 258/2000 
Sb. v návaznosti na § 69 odst. 1 písm. b) a i) téhož zákona toto mimořádné opatření: 

I. 

Ministerstvo obrany (dále jen „MO“) nařizuje vedoucím všech organizačních celků 
v ozbrojených silách, v Ministerstvu obrany a ředitelům příspěvkových organizací zřízených 
v působnosti Ministerstva obrany (dále jen „zaměstnavatel“) nad rámec opatření stanovených 
v aktuálně platných mimořádných a ochranných opatřeních Ministerstva zdravotnictví 
zabezpečit a přijmout ve své působnosti následující opatření k omezení rizik plynoucích 
z šíření onemocnění covid-19 mezi vojáky v činné službě a zaměstnanci v ozbrojených silách, 
v Ministerstvu obrany a v jeho působnosti zřízených příspěvkových organizací (dále jen 
„zaměstnanec“) a k ochraně zdraví zaměstnanců při práci, a to: 

1) omezit vojenskou přípravu (vzdělávací, odborné kurzy, vojenský výcvik) ve skupinách 
nad 10 osob na nezbytné minimum, kdy odpovědnost za posouzení míry důležitosti nese 
velitel organizačního celku, který o tom provede písemný záznam, ve kterém odůvodní 
význam dané aktivity a přijme odpovídající preventivní opatření, 

a) maximálně využívat distanční formu zaměstnání, 

b) v případě konání vojenské přípravy s fyzickou přítomností realizovat pouze pro osoby 
splňující podmínku „O – řádně ukončené očkování“ nebo „N – prodělání nemoci 
v posledních 180 dnech“, které podepíší čestné prohlášení, že aktuálně nevykazují 
známky akutního onemocnění, nejsou jim nařízena karanténní opatření z důvodu 
kontaktu s potvrzeným případem onemocnění covid-19 a současně nesdílí domácnost 
s osobou, která je aktuálně v izolaci z důvodu onemocnění covid-19, 

c) písemný záznam odůvodňující konání dané aktivity a čestné prohlášení podepsané 
účastníky aktivity uchovávat po dobu 30 dní od ukončení aktivity pro potřeby 
případného epidemiologického šetření, 

2) omezit zaměstnání s hromadnou účastí (pracovní jednání, porada apod.) ve skupinách nad 
10 osob na nezbytné minimum, kdy odpovědnost za posouzení míry důležitosti nese 
velitel organizačního celku, který o tom provede písemný záznam, ve kterém odůvodní 
význam dané aktivity a přijme odpovídající preventivní opatření, 

a) maximálně využívat distanční formu zaměstnání, 

b) v případě konání zaměstnání s hromadnou účastí s fyzickou přítomností osob 
realizovat pouze pro osoby, které splňují podmínku „O – řádně ukončené očkování“ 
nebo „N – prodělání nemoci v posledních 180 dnech“, a které podepíší čestné 



 

 
 

prohlášení, že aktuálně nevykazují známky akutního onemocnění, nejsou jim nařízena 
karanténní opatření z důvodu kontaktu s potvrzeným případem onemocnění covid-19 
a současně nesdílí domácnost s osobou, která je aktuálně v izolaci z důvodu 
onemocnění covid-19,  

c) písemný záznam odůvodňující konání zaměstnání s hromadnou účastí a čestné 
prohlášení podepsané účastníky tohoto zaměstnání uchovávat po dobu 30 dní 
od ukončení zaměstnání pro potřeby případného epidemiologického šetření, 

3) realizovat a umožnit sportovní činnosti ve vnitřních prostorech staveb pouze pro osoby 
splňující podmínku „O – řádně ukončené očkování“ nebo „N – prodělání nemoci 
v posledních 180 dnech“, které podepíší čestné prohlášení, že aktuálně nevykazují 
známky akutního onemocnění, nejsou jim nařízena karanténní opatření z důvodu kontaktu 
s potvrzeným případem onemocnění covid-19 a současně nesdílí domácnost s osobou, 
která je aktuálně v izolaci z důvodu onemocnění covid-19, 

a) čestné prohlášení podepsané účastníky sportovní činnosti uchovávat po dobu 30 dní 
od ukončení sportovní činnosti pro potřeby případného epidemiologického šetření, 

4) omezit služební nebo pracovní cesty na nezbytné minimum, kdy odpovědnost 
za posouzení míry důležitosti nese velitel organizačního celku, který o tom provede 
písemný záznam, ve kterém odůvodní význam dané aktivity a přijme odpovídající 
preventivní opatření, 

a) v případě vyslání na služební nebo pracovní cesty vysílat pouze osoby splňující 
podmínku „O – řádně ukončené očkování“ nebo „N – prodělání nemoci v posledních 
180 dnech“, které podepíší čestné prohlášení, že aktuálně nevykazují známky akutního 
onemocnění, nejsou jim nařízena karanténní opatření z důvodu kontaktu s potvrzeným 
případem onemocnění covid-19 a současně nesdílí domácnost s osobou, která 
je aktuálně v izolaci z důvodu onemocnění covid-19, 

b) písemný záznam odůvodňující konání služební nebo pracovní cesty a čestné 
prohlášení podepsané účastníky této cesty uchovávat po dobu 30 dní od ukončení 
služební nebo pracovní cesty pro potřeby případného epidemiologického šetření, 

5) omezit zahraniční služební nebo pracovní cesty včetně zahraničního výcviku na nezbytné 
minimum, kdy odpovědnost za posouzení míry důležitosti nese velitel organizačního 
celku, který o tom provede písemný záznam, ve kterém odůvodní význam dané aktivity 
a přijme odpovídající preventivní opatření, 

a) v případě vyslání na zahraniční služební nebo pracovní cesty vysílat pouze osoby 
splňující podmínku „O – řádně ukončené očkování“ nebo „N – prodělání nemoci 
v posledních 180 dnech“, které podepíší čestné prohlášení, že aktuálně nevykazují 
známky akutního onemocnění, nejsou jim nařízena karanténní opatření z důvodu 
kontaktu s potvrzeným případem onemocnění covid-19 a současně nesdílí domácnost 
s osobou, která je aktuálně v izolaci z důvodu onemocnění covid-19, 

b) písemný záznam odůvodňující konání zahraniční služební nebo pracovní cesty 
a čestné prohlášení podepsané účastníky této cesty uchovávat po dobu 30 dní 
od ukončení zahraniční služební nebo pracovní cesty pro potřeby případného 
epidemiologického šetření, 

6) před zahájením činností uvedených v bodech 1. b) a 2. b) zabezpečit provedení vyšetření 
na antigen viru SARS-CoV-2 pomocí testu určeného k použití laickou osobou (dále jen 



 

 
 

„samotest“) u všech zúčastněných osob, v případě vícedenního trvání dané aktivity 
opakovat toto vyšetření ve frekvenci min. 1x za 7 dní, 

7) v případě nepřetržitého vojenského nasazení trvajícího déle než 14 dní, kdy účastníci 
nepřichází do kontaktu s jinými osobami než s účastníky dané akce, pravidelné testování 
podle bodu 6) ukončit po 14 dnech daného nasazení,  

8) realizovat vojenský výcvik na území ČR pouze po jednotkách do velikosti čety (30 osob 
plus případně nezbytný počet instruktorů), kdy v jednom termínu a prostoru je povolen 
výcvik maximálně 3 těchto jednotek, které po celou dobu provádí výcvik odděleně 
a nepřichází navzájem do úzkého a dlouhodobého kontaktu, a to včetně doby odpočinku 
a stravování, 

a) při realizaci vícedenní vojenské přípravy vyčlenit prostor pro případnou izolaci 
nemocných včetně oddělených sanitárních zařízení a zabezpečit transport nemocného 
k ošetření nebo k domácímu léčení, 

b) při plánování vojenského výcviku důsledně zpracovat zdravotnickou přílohu plánu 
cvičení podle předpisu Zdrav-6-2 (pro taktická cvičení a pobyt vojsk ve výcvikových 
prostorech) a zaslat ke schválení hlavní hygieničce MO (HH MO) cestou mailové 
adresy ŠIS DG_6848_Hygienicka_sluzba_MO@sis.acr.  

II. 

MO zakazuje vedoucím všech organizačních celků v ozbrojených silách, v Ministerstvu 
obrany a ředitelům příspěvkových organizací zřízených v působnosti Ministerstva obrany: 

1. od 17. 11. 2021 nově zahajovat prezenční vojenskou přípravu, distanční vojenská 
příprava formou e-learningu není dotčena, pro vojáky v Aktivní záloze OS ČR (dále 
jen „AZ“) s výjimkou pro vojáky v AZ, kteří se: 

a) připravují na vyslání do zahraniční operace 
b) připravují k výkonu vojenské činné služby ve své odbornosti 
c) připravují v kurzech základní přípravy u VeV-VA Vyškov, 
d) povolávají do operačního nasazení na území ČR nebo mimo území ČR,  
e) povolávají na individuální jednodenní aktivity (např. kladení věnců), 

a kteří současně splňují podmínku „O – řádně ukončené očkování“ nebo „N – 
prodělání nemoci a podepíší čestné prohlášení, že aktuálně nevykazují známky 
akutního onemocnění, nejsou jim nařízena karanténní opatření z důvodu kontaktu 
s potvrzeným případem onemocnění covid-19 a současně nesdílí domácnost s osobou, 
která je aktuálně v izolaci z důvodu onemocnění covid-19, 

2. realizovat hromadné akce na veřejnosti nebo s účastí veřejnosti, včetně koncertů, 
hudebních, divadelních, tanečních a jiných uměleckých představení včetně plesů apod.  

III. 

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení na úřední desce Ministerstva 
obrany a vyvěšuje se na dobu nejméně 15 dnů.  

 
Odůvodnění: 
Toto mimořádné opatření je vydáváno v souvislosti se zabezpečením činnosti rezortu MO 
v době, kdy v České republice dochází ke zhoršování epidemické situace v souvislosti 
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s šířením infekčního onemocnění covid-19. Díky včas nastaveným protiepidemickým 
opatřením v rezortu MO lze zamezit nekontrolovatelnému rozšíření onemocnění covid-19 
mezi zaměstnanci a minimalizovat tak počet osob s nařízeným karanténním opatřením 
a nařízenou izolací, aby se zabránilo omezení při plnění úkolů a udržela se akceschopnost 
rezortu MO s ohledem na ustanovení § 9 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ozbrojených silách“), kdy 
základním úkolem ozbrojených sil je připravovat se k obraně České republiky a bránit ji proti 
vnějšímu napadení, a dále plnění úkolů, které vyplývají z mezinárodních smluvních závazků 
České republiky o společné obraně proti napadení. Neméně podstatné v této návaznosti 
i s ohledem na vyžadované použití Armády České republiky je zajištění schopnosti rezortu 
reagovat na požadavky dle ustanovení § 14 zákona o ozbrojených silách, Vojenské kanceláře 
prezidenta republiky dle § 26 a Hradní stráže dle § 28 stejného zákona. 
Z aktuálně dostupných informací Ministerstva zdravotnictví a Ústavu zdravotnických 
informací a statistiky ČR (ÚZIS) lze konstatovat, že současná epidemická situace ve výskytu 
onemocnění covid-19 na území ČR je charakterizována exponenciálním nárůstem počtu nově 
diagnostikovaných případů denně. Aktuální průměrné denní přírůstky nově 
diagnostikovaných případů onemocnění covid-19 přesáhly na počátku listopadu 2021 hodnotu 
10 000, dne 9. listopadu 2021 bylo nově diagnostikováno dokonce 14 000 případů 
onemocnění covid-19, což je dvacetkrát více oproti začátku října 2021 a téměř stopadesátkrát 
více oproti červnu 2021.  
K významnému nárůstu počtu nakažených došlo také v rezortu MO. V průběhu letních 
měsíců a ještě na počátku října byly týdně hlášeny jednotky případů onemocnění covid-19 
u příslušníků rezortu MO (od 1 do 9 případů týdně). Avšak ke konci října se již jednalo 
o desítky případů (od 31 do 47 případů za týden) a během prvního listopadového týdnu 
přibylo v rezortu dokonce 245 případů. Lze tedy konstatovat, že i v rezortu MO došlo 
k exponenciálnímu nárůstu v počtu nemocných. Tomu odpovídají i výstupy tzv. 
samotestování prováděného na pracovišti, v rámci kterého je sledováno významné zvýšení 
poměru počtu pozitivně testovaných osob vůči celkovému počtu testovaných osob. V jarních 
měsících bývalo za týden pozitivně testováno až 28 osob, avšak z celkového počtu přibližně 
20 tisíc testovaných osob. Během letních měsíců a v průběhu září a října představovaly počty 
pozitivně testovaných osob jednotky případů týdně. V týdnu od 5. do 11. listopadu bylo 
zachyceno 14 pozitivně testovaných osob, avšak celkem bylo testováno pouze 2368 osob.  
Důvodů, které vedly ke zhoršení epidemické situace v ČR, je několik. Zásadní je zejména 
nedostatečná proočkovanost české populace, která aktuálně dosahuje asi 57,5 % (dokončené 
očkování v celé populaci ČR). Většina potvrzených případů onemocnění covid-19 je mezi 
neočkovanými osobami. Zaznamenán je i nárůst průlomových infekcí u očkovaných osob, 
jejichž četnost významně stoupá ve skupinách osob pokročilého věku či polymorbidních 
osob. K nákaze očkované osoby dochází zpravidla při kontaktu s nakaženou neočkovanou 
osobou. Narůstající počet případů v neočkované populaci spojený s rostoucí virovou náloží 
zvyšuje pravděpodobnost vzniku onemocnění i v populaci očkované, zejména v rizikových 
skupinách. Je prokázáno, že očkované osoby v případě, že u nich dojde k průlomové infekci, 
vylučují menší množství viru a také po mnohem kratší dobu oproti nakaženým neočkovaným 
osobám. Možnost, že by očkované osoby pozitivně testované na přítomnost viru SARS-CoV-
2 šířily onemocnění covid-19 na další osoby je tudíž výrazně nižší oproti nakaženým 
neočkovaným. Právě na tomto principu lze předpokládat, že plně očkované kolektivy jsou 
stran šíření onemocnění covid-19 bezpečnější oproti kolektivům, kde se vyskytují i osoby 
vnímavé k nákaze (neočkované, neprodělaly onemocnění covid-19), a to i v případě, že by 
se u některé z očkovaných osob prokázala nákaza. Pravděpodobnost přenosu onemocnění 
na další očkované osoby je velmi malá. Avšak v případě výskytu neočkované nakažené osoby 



 

 
 

v takovém kolektivu jsou vedle vnímavých osob ohroženy i osoby očkované či po prodělání 
onemocnění covid-19.  
Dalším důvodem, který se na zhoršení epidemické situace podílí, je naprostá dominance 
varianty koronaviru označované „delta“ na území ČR. Tato varianta je charakterizována 
až o 60 % vyšší schopností přenosu oproti původním variantám viru vyskytujícím se na území 
ČR. To znamená, že v případě kontaktu osoby prodělávající onemocnění covid-19 s osobou 
vnímavou k nákaze je vyšší pravděpodobnost, že se vnímavá osoba nakazí a to i během kratší 
doby, což šíření onemocnění značně urychluje a usnadňuje. Vyšší infekčnost této varianty 
viru je i dalším důvodem narůstajícího počtu průlomových infekcí u osob očkovaných proti 
onemocnění covid-19. 
Značná část zaměstnanců se při výkonu své činnosti úzce potkává se svými kolegy (vojenský 
výcvik, sportovní činnosti, odborné kurzy, práce v kanceláři apod.). Z důvodu opakovaných 
či dlouhodobých blízkých kontaktů představují pracovní kolektivy vysoké riziko pro rychlejší 
šíření respiračních nákaz včetně onemocnění covid-19. Ačkoli proočkovanost proti 
onemocnění covid-19 v rezortu MO významně přesahuje proočkovanost české populace, 
zůstává v rezortu cca 15 % osob bez očkování proti onemocnění covid-19 a tedy vnímavých 
k nákaze. Právě tyto osoby představují v případě jejich onemocnění riziko nejen pro další 
neočkované spolupracovníky, ale i pro řádně očkované zaměstnance. Přibývá nemocných 
u organizačních celků (OC) s proočkovaností pod 90 %, výrazně pod 80 %. U OC 
s proočkovaností nad 90 % je sledován pouze sporadický nebo žádný výskyt onemocnění 
covid-19. U OC, kde je nižší proočkovanost, dochází zejména k šíření onemocnění mezi 
neočkovanými, avšak pro vysokou virovou nálož v kolektivu jsou přenosem onemocnění 
ohroženi i očkovaní. To dokládá i několik případů nákaz u očkovaných zaměstnanců řešených 
cestou hygienické služby MO, kdy nejčastěji došlo k prokazatelnému přenosu onemocnění 
od nakažené neočkované osoby. Z tohoto důvodu je k maximální ochraně zdraví zaměstnanců 
tímto opatřením nastaven požadavek pro konání vybraných akcí hromadného charakteru 
(vzdělávací aktivity, výcvik, sportovní aktivity) spočívající ve splnění podmínek tzv. O a N, 
tedy řádně ukončené očkování nebo prodělání nemoci covid-19 v posledních 180 dnech. 
K průkazu splnění těchto podmínek slouží národní certifikát s QR kódem a to buď 
v elektronické podobě, v aplikaci Tečka anebo ve vytištěné formě. Kontrolu platnosti tohoto 
certifikátu je možné provádět s využitím aplikace čTečka. Cílem je zamezit účasti na těchto 
akcích osobám vnímavých k onemocnění covid-19, které mohou onemocnění covid-19 
zavléct do kolektivu, kdy při dostatečně velké virové náloži mohou být ohroženy i osoby 
očkované. Účast na akcích definovaných v tomto opatření není povolena ani osobám, které 
se prokáží negativním výsledkem RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 
provedeným před méně než 72 hodinami. Je třeba brát v potaz, že výsledek tohoto testu 
vypovídá pouze o momentu odběru biologického vzorku. Není zárukou, že se v následujících 
hodinách a dnech u testované osoby neprojeví onemocnění covid-19 nebo že nedojde 
ke kontaktu s případem onemocnění covid-19 a přenosu onemocnění, kdy po uplynutí cca 
dvou dnů začne tato osoba vylučovat virus a to i přes platný certifikát prokazující negativní 
výsledek RT-PCR testu. Z těchto důvodů a s ohledem na nižší proočkovanost mimo rezort 
MO je zakázáno realizovat hromadné akce pro veřejnost nebo s účastí veřejnosti. Hygienická 
služba MO řešila na konci října a zpočátku listopadu výskyt onemocnění covid-19 s dalším 
šířením v hudebních a tanečních skupinách rezortu MO. Jelikož při výkonu těchto kulturních 
činností nenosí aktéři ochranu dýchacích cest, přicházejí do blízkého kontaktu (tanec) anebo 
provádí aktivity s vyšší mírou vylučování viru (zpěv), lze je považovat za velmi rizikové a pro 
ochranu zdraví nejen aktérů ale i diváků v rámci představení je důležité tyto aktivity omezit. 
Dle zjištění z epidemiologických šetření prováděných hygienickou službou MO jsou 
nejčastějším zdrojem nákazy u zaměstnanců neočkovaní rodinní příslušníci (obvykle malé 



 

 
 

děti). Právě osoby sdílející společnou domácnost jsou i nejčastějším zdrojem nákazy u řádně 
očkovaných zaměstnanců. Dle metodického pokynu hlavní hygieničky ČR nejsou krajskými 
hygienickými stanicemi očkovaným osobám nařizována karanténní opatření v případě 
kontaktu s potvrzeným případem onemocnění covid-19. Pokud však ke kontaktu došlo 
v rezortu MO, je dle odborného pokynu HH MO cestou poskytovatele zdravotních služeb 
nebo hygienické služby MO nařízen zvýšený zdravotnický dozor osobě v tzv. rizikovém 
kontaktu. V případě, že byli zaměstnanci v epidemiologicky významném kontaktu 
s potvrzeným případem onemocnění covid-19, který není zaměstnancem a ke kontaktu došlo 
mimo pracoviště MO, provádí epidemiologické šetření a nařizuje protiepidemická opatření 
krajská hygienická stanice. A jelikož nenařizuje karanténní opatření očkovaným osobám 
včetně zaměstnanců , pokračují tyto osoby dále ve své pracovní činnosti. Z důvodu vysokého 
rizika nákazy i u očkované osoby v případě výskytu onemocnění covid-19 v rodině 
či ve společné domácnosti, je potřeba tyto informace v případě konání vybraných aktivit 
v rezortu MO monitorovat. K tomuto účelu se jako nejvhodnější jeví podepsání čestného 
prohlášení před zahájením aktivity. 
Před zahájením aktivit definovaných v tomto opatření je vedle povinnosti splnění podmínek 
O a N a podepsání čestného prohlášení potřeba provést také antigenní test na přítomnost 
antigenu viru SARS-CoV-2, který lze provést laickou osobou. V případě pozitivního výsledku 
tohoto testu se pozitivně testovaná osoba aktivity nezúčastní, jelikož je považována 
za potenciálně nakaženou, a dále postupuje dle pokynů praktického lékaře nebo hygienické 
služby MO. K potvrzení onemocnění covid-19 je v tomto případě potřeba podstoupit 
konfirmační test metodou PCR. Pozitivní antigenní test, který je následně pozitivně 
konfirmován metodou PCR, svědčí o aktivním vylučování viru a tedy infekčnosti dané osoby. 
Cílem tohoto testování je odhalení případně nakažené osoby a další snížení rizika přenosu 
nákazy v průběhu konání dané aktivity. 
U skupin, které podstupují nepřetržitý vojenský výcvik po dobu delší než 14 dní a nejsou 
v kontaktu s jinými osobami než účastníky vojenského cvičení, lze testování po 14 dnech 
ukončit a do konce výcviku neprovádět. Toto časové období je nastaveno shodně s nejdelší 
inkubační dobou onemocnění covid-19. To znamená, že pokud by se vojenského cvičení 
zúčastnila osoba, která se nakazila chvíli před nástupem na cvičení, což by test provedený 
v prvních dnech nemusel odhalit, lze předpokládat, že by se u ní do 14 dní onemocnění 
projevilo či by bylo zachyceno dalšími testy. Po uplynutí 14 dní je již tato možnost vysoce 
nepravděpodobná, a jelikož během takového cvičení nedochází ke kontaktu s dalšími 
potenciálně nakaženými osobami, což vylučuje možnost pozdějšího nakažení, nemá testování 
po 14 dnech význam. 
Jako velmi rizikový stran přenosu nákazy onemocnění covid-19 se jeví zejména vojenský 
výcvik, v rámci kterého jsou zaměstnanci velmi často v úzkém a intenzivním kontaktu, mají 
společné ubytování a stravují se spolu. Velmi rizikový je zejména výcvik aktivních záloh, 
v rámci kterého se potkávají osoby z různých oblastí České republiky s rozličnou 
epidemickou situací, kdy i proočkovanost v těchto skupinách je obvykle významně nižší 
oproti proočkovanosti v rezortu MO. Na počátku listopadu řešila hygienická služba MO dva 
případy, kdy došlo k výskytu onemocnění covid-19 s dalším šířením v průběhu cvičení 
aktivních záloh, kdy bylo potřeba tato cvičení zrušit, popřípadě nastavit cvičení distanční 
formou. K těmto situacím došlo i při poctivé kontrole systému OTN cestou velitelů a dodržení 
všech nastavených protiepidemických opatření. Důvodem je i minimální přehled 
o „fungování“ těchto osob mimo cvičení. Proto není vhodné za aktuálně se zhoršující 
epidemické situace cvičení aktivních záloh nadále realizovat prezenční formou. 
Toto rozhodnutí dále zakazuje nošení ochranných prostředků na nos a ústa po celou dobu 
vojenského výcviku, protože se jedná o činnosti spojené se zvýšenou expozicí fyzické 



 

 
 

i tepelné zátěži pracovního prostředí, kdy jsou cvičící vystaveni nepřípustné pracovně tepelné 
zátěži. Zaměstnanci vykonávající práce zařazené do kategorie třetí pro faktor pracovních 
podmínek tepelná zátěž mají výjimku z nošení prostředků na ochranu nosu a úst v rámci 
mimořádných opatření MZ ČR. V tomto případě nepoužívání prostředků na ochranu nosu 
a úst je důležitým opatřením pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a výkonu služby. Toto 
lze bezpečně aplikovat právě za předpokladu důsledné kontroly splnění podmínek „O“ a „N“, 
jejichž doložení je důkazem o velmi nízké pravděpodobnosti infekčnosti kontrolovaných 
osob. 
Ministerstvo obrany považuje vzhledem k výše uvedené analýze současného nepříznivého 
trendu a predikce dalšího pravděpodobného vývoje epidemické situace, který předpokládá 
další nárůst počtu nových případů onemocnění covid-19, za nezbytné provést vydání nového 
protiepidemického opatření. Cílem opatření je zamezení šíření onemocnění na pracovišti 
a významné snížení nemocnosti zaměstnanců při zachování maximální akceschopnosti 
rezortu Ministerstva obrany při plnění základních úkolů ozbrojených sil České republiky, 
stejně tak zabezpečení plnění navazujících úkolů, ke kterým byla v souvislosti s aplikací 
§ 14 zákona o ozbrojených silách a dalších příslušných zákonů Armáda České republiky 
použita v letech 2019 - 2021. Zpřísněné kontroly během vojenské přípravy zaměřené 
na splnění podmínek systému O-N jsou reakcí na aktuálně se zhoršující epidemickou situaci 
v ČR a MO.  
K přiměřenosti zásahu do práv a oprávněných zájmů zaměstnanců dle tohoto mimořádného 
opatření Ministerstvo obrany uvádí, že ve stanovení povinností, nelze spatřovat výrazný zásah 
do základních lidských práv či svobod, a to zejména s ohledem na sledovaný cíl, kterým 
současně s výše uvedeným ochrana a zdraví všech osob v působnosti rezortu Ministerstva 
obrany. Jak plyne i ze systematiky Listiny základních práv a svobod, ale i Všeobecné 
deklarace lidských práv či Listiny základních práv Evropské unie, ochrana života a zdraví 
je jedním ze základních lidských práv, jehož zachování by mělo přednost před všemi jinými 
lidskými právy. Dodržování tohoto mimořádného opatření ze strany jeho adresátů by mělo 
vést k významnému pozitivnímu efektu, jímž je a) zpomalení či zastavení šíření viru SARS-
CoV-2 v rezortu Ministerstva obrany, potažmo na území ČR, b) ochrana osob, které dosud 
onemocnění covid-19 neprodělaly či se ze zdravotních důvodů nemohly nechat očkovat, c) 
ochrana osob, které na prodělání onemocnění či očkování neměly očekávanou odpověď 
imunitního systému. Za další zcela zásadní a pozitivní přínos tohoto opatření lze považovat, 
že se v důsledku zpomalení či zastavení šíření viru díky kombinaci imunity s ohledem 
na prodělané onemocnění či absolvování očkování a při dodržování jednotlivých 
mimořádných opatření, včetně tohoto, vytváří reálný předpoklad, že v budoucnu již nebude 
třeba přistoupit k restriktivnějším opatřením, která by bylo třeba přijímat v případě rychlého 
a významného nárůstu počtu onemocnění. Všechna tato v minulosti přijatá řešení pandemie 
covid-19 zasahují do jednotlivých základních práv a svobod zaměstnanců výrazně více, než 
povinnosti stanovené tímto opatřením. 
Ministerstvo obrany uzavírá, že ve zvolených prostředcích a sledovanými cíli tohoto 
mimořádného opatření neshledává ve vztahu k základním právům a svobodám adresátů 
opatření jakoukoli disproporci, naopak je hodnotí jako přiměřené. 
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