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Vážená paní předsedkyně, 
 

reaguji na Vaši interpelaci č. 1384, č.j. PS2020/14503 ze dne 8. září 2020 ve věci „Zrušených 
cvičení AZ“, a k jednotlivým otázkám uvádím následující: 
 

1) Jaká systémová opatření budou přijata, aby nebyla ohrožena vycvičenosti jednotek AZ? 
 

V souladu s Rozhodnutím Hlavní hygieničky Ministerstva obrany (R HH MO) Armáda České 
republiky (AČR) dočasně pozastavuje cvičení jednotek aktivní zálohy (AZ). Zrušení cvičení 
začalo platit od 7. září 2020 R HH MO ze dne 31. 8. 2020 a R HH MO ze dne 11. 9. 2020, která 
následně upřesňuje, že do odvolání platí zrušení vojenských cvičení, výcviku a přípravy včetně 
kurzů vyžadujících fyzickou přítomnost příslušníků AZ s výjimkou pro příslušníky AZ, kteří 
se dlouhodobě připravují s jednotkou před plánovaným výjezdem do zahraniční operace. Na 
základě vývoje epidemiologické situace bylo rozhodnuto o zrušení cvičení i pro vojáky 
z povolání od 14. 9. 2020. V současné době jsou pozastavena všechna vojenská cvičení.  
 

Hlavním důvodem zrušení plánovaných cvičení jednotek AZ je aktuální vývoj epidemiologické 
situace onemocnění COVID-19 v České republice a povinnost Armády České republiky zajistit 
svou akceschopnost. 
 

S ohledem na aktuální růst počtu pozitivně testovaných v populaci a očekávanou vlnu 
sezónních respiračních onemocnění, včetně chřipky, Hlavní hygienička Ministerstva obrany 
(HH MO) aktualizovala opatření pro celý rezort Ministerstva obrany. V rámci těchto opatření 
navrhla maximálně omezit přístup civilních osob do objektů Ministerstva obrany,  
ale i omezit setkávání různých pracovních kolektivů v rámci rezortu Ministerstva obrany.  

 

Jsme důslední a ochranu našich vojáků včetně vojáků v AZ, kteří jsou nedílnou součástí AČR, 
a nás všech bereme vážně. Epidemiologická situace se zhoršuje a my k tomu přijímáme 
adekvátní opatření. Bohužel to ale znamená dočasně omezit i výcvik vojáků v AZ. Přijímaná 
opatření jsou komplexní, ovlivňují činnosti v rámci celého rezortu Ministerstva obrany,  
tak, aby byla maximálně účinná, proto nejsou a ani nemohou být směřována pouze na jednu 
vybranou část. Těmto opatřením se musí podrobit všichni příslušníci rezortu, tedy to platí  
i pro AZ. V případě udělování dílčích výjimek by přijímaná opatření pozbývala plánovaného 
efektu.  
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MO připravuje v rámci zamezení ohrožení vycvičenosti jednotek AZ tato systémová opatření: 
1. NGŠ AČR, v souladu s R HH MO, dočasně pozastavil cvičení AZ dnem 7. 9. 2020  

do konce října 2020. S provedením cvičení AZ, která jsou plánována provést v měsících 
listopadu-prosinci 2020, i nadále AČR počítá.  

2. Velení AČR reaguje na vzniklou situaci a připravuje možné řešení provedení 
vojenského cvičení pro jednotky AZ v době trvání 7 dnů, a to formou e-learningového 
kurzu absolvovaným z místa bydliště. Cílem kurzu je poskytnout vojákům v AZ 
možnost vzdělávání v oblasti získávání a udržování teoretických schopností 
k operačnímu nasazení. Dále je cílem vytvořit pro vojáky v AZ stejné podmínky v 
oblasti kariérového a odborného vzdělávání, jako mají profesionální vojáci v době 
zhoršené epidemiologické situace v ČR, a tím částečně řešit situaci, kdy voják v AZ 
nemůže být povolán na řádné cvičení v prezenční formě. Tato forma výcviku bude 
využita zejména k docvičení vojáků v AZ, kterým byla cvičení v roce 2020 zrušena. 

3. Nepříznivá epidemiologická situace v ČR a přijatá opatření k eliminaci onemocnění 
COVID-19 se projeví mj. i na vycvičenosti a dosahování schopností jednotek AZ. 
Pokud se bude vývoj epidemiologické situace onemocnění COVID-19 v ČR do konce 
roku 2020 i nadále zhoršovat s negativními dopady na výcvik AČR, včetně jednotek  
AZ, budou v roce 2021 přijata opatření k zajištění udržení schopností AČR nevyjímaje 
jednotek AZ. 

4. Velení AČR bude aktivně komunikovat směrem k AZ a odborné veřejnosti tak, aby 
všichni byli řádně a včas informováni. To platí jak pro případ zrušení cvičení v listopadu 
a prosinci, tak upgrade e-learningových kurzů. 

 
2) Podle § 26 odst. 1 zák. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze vzniká vojákovi AZ,  
který absolvoval v kalendářním roce pravidelné vojenské cvičení v rozsahu alespoň 7 dnů, 
nárok na odměnu ve výši 18.000,- Kč. Řada vojáků AZ na odměnu nebude mít nárok, protože 
jim byla opakovaně rušena cvičení. Jedná se tedy o překážku na straně státu a nikoli 
dobrovolníků, a přesto budou „potrestáni“. Zajímalo by mne, zda jste o tomto problému v rámci 
resortu obrany diskutovali a jak jej budete řešit? 

 

Velení AČR si uvedenou situaci uvědomuje a v současnosti ji analyzuje, přičemž má přehled, 
kolik vojáků v AZ nemá odcvičeno 7 dnů, v souladu se zákonem č. 45/2016 Sb., o službě vojáků  
v záloze, ve vazbě k vyplacení odměny 18 000 Kč v měsíci lednu 2021. 
 

HH MO jako příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, podle § 83 odst. 1 zákona č. 258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, postupuje v souladu s § 69 odst. 1 a odst. 2 tohoto zákona a na jeho základě vydává 
opatření k ochraně zdraví příslušníků ozbrojených sil, a tudíž nedochází ke vzniku škody 
nezákonným rozhodnutím a ani nesprávným úředním postupem. Tento zákon s případnou 
náhradou škod či nemajetkové újmy vzniklé na základě opatření vydaného dle tohoto zákona 
nepočítá. 
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Jsme povinni se řídit a postupovat dle platných předpisů ČR a nemůžeme činit to, co nám zákon 
neukládá, tedy nemůžeme vyplatit tuto odměnu vojákům v aktivní záloze, pokud nesplní výše 
uvedenou zákonem uloženou podmínku.  
 

Ministerstvo obrany ČR se musí chovat jako řádný hospodář a nemůže „nezákonně“ vynaložit 
finanční prostředky ze svého rozpočtu. V současné době se rezort Ministerstva obrany snaží 
nalézt řešení této nastalé situace, která jsou zmíněna v opatřeních v předešlé odpovědi. Tím 
budou vytvořeny zákonné podmínky pro vojáky v AZ ke splnění výcviku a následně vyplacení 
odměny. 
 
3) A konečně, příslušníci AZ opakovaně vyjadřují připravenost pomoci armádě v jejích stále 
narůstajících úkolech v souvislosti s pandemií covid-19. Většina odborníků se obává možného 
explozivního šíření v podzimních měsících, což může ovlivnit i počty, které bude armáda moci 
vyčleňovat. Proč nepovoláváte vojáky AZ k podpoře armády v jejích úkolech? Mimochodem, 
vyřešil by se tím i problém s neodcvičenými dny. 
 

AČR v  uplynulém období plnila řadu úkolů spojených s nepříznivou situací spojenou 
s onemocněním COVID-19. Všechny úkoly byla a je dosud schopna plnit nasazením 
profesionálních vojáků. S použitím vojáků v AZ velení AČR počítá v případě, kdy kapacity 
profesionální AČR již nebudou postačovat. Cílem všech opatření v AČR je minimalizovat 
riziko přenosu COVID-19 do AČR, a případně i mimo AČR, se zachováním akceschopnosti 
AČR, včetně vojáků v AZ, jako jediného možného zdroje doplnění v míru. Vedení resortu 
a velení AČR si váží vojáků v AZ, oceňuje jejich dobrovolné zapojení do obrany ČR a jejich 
připravenost k operačnímu nasazení při řešení krizových situací na i mimo území ČR. Plně si 
však také uvědomujeme, že vojáci v AZ jsou rovněž občané ČR a řada z nich pracuje 
v odvětvích, která také plní důležité úkoly v boji s nemocí COVID-19 a AČR je v současné 
době, kdy její kapacity dostačují, nechce oslabovat. Nasazení vojáků AZ k řešení této krize tedy 
nelze do budoucna vyloučit. 

S pozdravem 
 

 podepsáno elektronicky 

 

 

 

Vážená paní 
Mgr. Jana Č e r n o c h o v á 
předsedkyně Výboru pro obranu 
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 
Praha 
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