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V Praze dne 6. ledna 2021 
 

Vážený pane 1. místopředsedo vlády, 
 

s velkým překvapením a nelibostí jsem zaregistroval, že v Metodickém pokynu pro očkovací kampaň – Plánu provedení, 
zpracovaném Ministerstvem zdravotnictví (dále jen „Plán“), nejsou žádným způsobem zahrnuti strážníci městských a 
obecních policií. Nefigurují tam jako profese, které by v rámci rezervačního systému pro očkování měly být 
upřednostněny před ostatními zájemci. 

Strážníci jsou v tzv. 1 linii v boji proti epidemii Covid 19, což mimo jiné jasně vyplívá vznikem zcela nového 
zákona č. 243/2020 Sb., o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a 
mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky, 
v platném znění. Mimo základní povinnosti týkající se zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku byly tímto 
zákonem stanoveny strážníkům kontrolní úkoly ve spojitosti s dodržováním vládních nařízení týkajících se boje proti 
epidemii Covid-19. Nejen při těchto cílených kontrolách se strážníci ve zvýšené míře dostávají do kontaktu s nakaženými 
osobami. Je nezpochybnitelné, že strážníci v rámci dohledu nad dodržováním platných opatření patří k nezastupitelným 
kontrolním orgánům. 

Kromě zvýšeného zdravotního rizika pro strážníky a jejich rodiny si je třeba též uvědomit, že v případě izolace 
nebo karantény jednotlivců mohou být některé obecní a městské policie zcela paralyzovány. 

Na tiskové konferenci po jednání Ústředního krizového štábu dne 6. 1. 2021 jste uvedl na otázku ČTK, že 
strážníci městských a obecních policií přijdou s očkováním na řadu v druhém klastru, podobně jako příslušníci Policie ČR 
a dalších bezpečnostních sborů. Tento výrok však není ve shodě s představeným Plánem. 

S ohledem na zájmy strážníků a strážnic, které náš odborový svaz zastupuje, i na charakter jejich práce, míru 
rizikovosti ve vztahu k onemocnění Covid-19, i význam, který jejich činnost v řadě obcí má, se domnívám, že by do 
prioritních skupin rozhodně zařazeni být měli. S ohledem na Vaše výše uvedené vyjádření předpokládám, že jste téhož 
názoru. Nepochybně se tedy jedná jen o nedopatření při formulaci Plánu, případně jsou strážníci zahrnuti pod některou 
jinou kategorii. 

Vážený pane ministře, pro odstranění nejasností a uklidnění zájemců o očkování z řad obecních a městských 
policií si Vás touto cestou dovoluji požádat o zajištění jednoznačné formulace v Plánu, která zařadí strážníky v prioritě 
očkování na úroveň příslušníků Policie ČR. 

 

S úctou 
Bc. Pavel Bednář, v. r. 

předseda OS SOO 
Vážený pan 
Jan Hamáček 
1. místopředseda vlády a ministr vnitra 
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