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                         III. 
ODŮVODNĚNÍ 

 
k návrhu vyhlášky o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby 

 
A. OBECNÁ ČÁST  
 
I. Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu  

ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen       
 
 I. 1  Zhodnocení platného právního stavu  
 

Podmínky posuzování zdravotní způsobilosti občana k výkonu vojenské činné služby  
při odvodním řízení a pro povolávání do služebního poměru a zdravotní způsobilosti vojáka  
k vojenské činné službě při přezkumném řízení (o zdravotní způsobilosti občana a vojáka 
k výkonu vojenské činné služby) jsou v současné době upraveny vyhláškou 103/2005 Sb., 
o zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě, a to na základě zmocnění stanoveného  
v § 21 odst. 7 a § 29 odst. 9 zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování 
(branný zákon), v § 39 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, a dále 
v § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání. 

 
Dosavadní úprava však jak terminologicky, tak věcně odpovídá době svého vzniku  

a v současné době již nesplňuje požadavky, které jsou sledovány účelem jejího vydání. 
Terminologicky je uvedená vyhláška č. 103/2005 Sb. upravená podle pojmů stanovených  
pro poskytování zdravotní péče za podmínek stanovených zákonem č. 20/1966 Sb., o péči  
o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, tedy úpravou komplexně nahrazenou ke dni  
1. dubna 2012 zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 
poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, který kromě 
jiného zavedl zcela jinou terminologii pro oblast poskytování zdravotních služeb. Stejně 
významných změn však věcně doznala úprava provedená brannou legislativou. Zásadní 
význam pro vyhodnocení potřeby do legislativního procesu předložit zcela novou vyhlášku 
upravující právní vztahy v oblasti posuzování zdravotní způsobilosti občana  
k výkonu vojenské činné služby při odvodním řízení a pro povolávání do služebního poměru 
a zdravotní způsobilosti vojáka k vojenské činné službě při přezkumném řízení však měl 
legislativní proces k novele branného zákona, která byla nakonec ve Sbírce zákonů 
publikována jako zákon č. 47/2016 Sb.; uvedený zákon nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2016. 
V průběhu přípravy uvedené novely branného byly kromě jiného vyhodnocovány podmínky 
posuzování zdravotního stavu státních občanů České republiky (dále jen „občan“), jimž 
vznikla branná povinnost a kteří jsou v souvislosti s tím povinni podrobit se odvodnímu 
řízení, vykonávat vojenskou činnou službu a plnit další povinnosti stanovené branným 
zákonem. V souvislosti s tím bylo konstatováno, že je nutné upravit některé parametry 
jednotlivých kritérií posuzování zdravotní způsobilosti, a to tak, aby ozbrojené síly mohly 
podle svých skutečných potřeb disponovat vojáky, u nichž kromě odpovídajícího zdravotního 
stavu bude možné pro jejich zařazení využít také jejich občanské specializace, vzdělání  
a dalších dovedností, a to v souladu s modernizací ozbrojených sil a novými technologiemi  
a postupy, kterých využívají.  

 
Obdobně a se stejným účelem je pak nutné přistupovat k posuzování zdravotní 

způsobilosti vojáků z povolání, když již existující právní úprava vychází ze specifických  
a současně diferencovaných požadavků na zdravotní způsobilost k výkonu vojenské činné 
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služby a potřeby tuto posoudit v rámci odvodního a přezkumného řízení, v rámci výběru 
uchazečů o povolání do služebního poměru vojáka v činné službě, nebo jejich zařazení  
do aktivní zálohy, při lékařských prohlídkách vojáků v činné službě, před zařazením  
na služební místo vyžadující některé specifické fyziologické nároky a před propuštěním 
z vojenské činné služby. 

 
Další právní úprava, kterou bylo nutné do návrhu vyhlášky zohlednit, je vyhláška  

č. 156/2015 Sb., o podmínkách poskytování zdravotních služeb vojenskými poskytovateli, 
oborech ambulantní péče, u kterých voják z povolání může uplatnit svobodnou volbu 
poskytovatele zdravotních služeb, a podmínkách organizace plnění úkolů vojenských 
fakultních nemocnic (o podmínkách poskytování zdravotních služeb vojenskými 
poskytovateli), která nabyla účinnosti dne 1. července 2015 a která podstatným způsobem 
upravila strukturu a působnost vojenských poskytovatelů zdravotních služeb  
ve zdravotnických zařízeních zřízených Ministerstvem obrany.     
 

I. 2 Vztah návrhu vyhlášky k zákazu diskriminace   
 
Navrhovaná právní úprava nepřipouští diskriminační přístup jednak samotným 

provedením normativní úpravy, jednak respektováním principů obou zákonů, k jejichž 
provedení je vydávána a pro něž byla provedena podrobná analýza zachování právních 
podmínek vylučující vytvoření zdrojů možného vzniku diskriminace.  

 
Povinnosti jsou stanoveny pro všechny občany bez rozdílu pohlaví, náboženské nebo 

politické příslušnosti. Návrh je v souladu zejména s čl. 14 Úmluvy o ochraně lidských práv  
a základních svobod (publikované ve Sbírce zákonů pod číslem 209/1992 Sb.), neboť 
zaručuje stejná práva a povinnosti bez diskriminace založené na jakémkoli důvodu, jako  
je pohlaví, rasa, barva pleti, jazyk, náboženství, politické nebo jiné smýšlení, národnostní 
nebo sociální původ, příslušnost k národnostní menšině, majetek, rod nebo jiné postavení. 
 

I. 3 Vztah návrhu vyhlášky k zachování principu rovnosti žen a mužů   
   
Z hlediska principů rovnosti žen a mužů je návrh vyhlášky neutrální, neboť 

navrhovaná právní úprava nemá bezprostřední, ani sekundární dopady na rovnost žen a mužů 
nevede k diskriminaci jednoho z pohlaví, neboť nijak nerozlišuje, ani nezvýhodňuje jedno  
z pohlaví a nestanoví pro něj odlišné podmínky. Případné rozdíly ve specifických případech 
vycházejí z fyziologických rozdílů mužů a žen, a v těchto případech naopak úprava 
zohledňuje objektivní předpoklady vyvolávající rozdílnou právní úpravu nebo přístup k tomu 
kterému pohlaví právě při respektování jeho odlišností (např. požadavek na gynekologickou 
prohlídku u žen).             
 
II. Odůvodnění hlavních principů navrhované úpravy  

 
Základním cílem předkládaného materiálu je provedení komplexní úpravy  

pro posuzování zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby a současně ponechání 
prostoru pro rozvoj personálně regulačních nástrojů v odpovědnosti k tomu příslušných 
služebních orgánů. Při tvorbě návrhu vyhlášky byla důsledně zohledněna skutečnost,  
že zdravotní způsobilost jednotlivce nemá výlučně individuální význam, ale je vždy spojena 
s dopady na kolektiv, který by neměl být vystavován potencionálnímu riziku ohrožení 
vycházejícímu z jeho středu, ale ani požadavku na nedůvodně zvýšenou péči o jednoho  
ze členů týmu. Koncepce návrhu vyhlášky však současně přihlíží k tomu, že existují zájmy  
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a potřeby ozbrojených sil, kdy jedinečné vlastnosti, vědomosti nebo schopnosti jedince 
mohou být mimořádně přínosné pro plnění úkolů ozbrojených sil, a kdy při zachování 
základních požadavků a kritérií na kvalitu, bezpečnost a akceschopnost týmu do jeho středu 
zařadit také zdravého jedince, u kterého lze posuzované zdravotní hlediska vyhodnocovat 
v možném přijatelném rozmezí, a to jak z hlediska zdraví jako celku.             

 
Proto je v praxi od počátku procesu, tzn. již od odvodního řízení, posuzování 

zaměřeno jak na zdravotní, tak na osobnostní způsobilost občanů podléhajících branné 
povinnosti vykonávat vojenskou činnou službu (návrhem vyhlášky upraveno v rámci 
zmocnění pro stádium přezkumného řízení o stanovení zdravotní způsobilosti v rámci 
odvodního řízení a dále pro posuzování zdravotní způsobilosti vojáků v záloze a vojáků 
z povolání, a to ve všech stádiích zjišťování a posuzování jejich zdravotní způsobilosti). 
K zajištění tohoto požadavku je využito jak lékařských posudků vydaných registrujícími 
poskytovateli zdravotních služeb nebo dalšími poskytovateli v oboru posudkového lékařství, 
tak ambulantních vyšetření poskytovatelů zdravotní péče oprávněných k jejímu poskytování 
ve zdravotnických zařízeních zřízených ministerstvem (vojenský poskytovatel zdravotních 
služeb), včetně klinicko-psychologického vyšetření.  

 
Cílem návrhu vyhlášky je reflektovat nejen změny, které přinesly novely výše 

uvedených zákonů, ale zejména umožnit komplexní posouzení zdravotní způsobilosti v rámci 
odvodního a přezkumného řízení, v rámci výběru uchazečů o povolání do služebního poměru 
vojáka v činné službě, nebo zařazení do aktivní zálohy, při lékařských prohlídkách vojáků  
v činné službě, před zařazením na služební místo vyžadující některé speciální odbornosti  
a před propuštěním z vojenské činné služby.  

 
Rozsah změn, které byly v rámci analýzy dosavadního právního stavu a vyhodnocení 

potřeb regulace k dosažení sledovaného cíle tak, jak je uveden výše, jednoznačně svědčí  
pro provedení nové, přehledné a uživatelsky vstřícné právní úpravy, neboť zpracování návrhu 
vyhlášky, kterým by se měla změnit vyhláška č. 103/2005 Sb. by znamenalo provedení 
velkého množství novelizačních změn, které by však byly začleňovány do ne zcela efektivní 
struktury dosavadní úpravy.  Návrh vyhlášky tedy předpokládá, že jím bude nahrazena 
vyhláška č. 103/2005 Sb., o zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě, což podporuje 
kromě jiného také skutečnost, že vyhláška č. 103/2005 Sb. byla vydána k provedení 
ustanovení § 21 odst. 7 a § 29 odst. 9 zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím 
zajišťování (branný zákon), § 39 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České 
republiky, a § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ale shora 
citovaným zákonem č. 47/2016 Sb. se v uvedeném zmocnění podle branného zákona v obou 
případech ruší povinnost Ministerstva obrany vydat prováděcí právní předpis „v dohodě 
s Ministerstvem zdravotnictví“. V případě zmocnění podle § 29 odst. 9 branného zákona také 
například dochází ke změně v označení odstavce obsahujícího předmětné zmocnění,  
a to na § 29 odst. 6 zákona č. 585/2004 Sb., ve znění zákona č. 47/2016 Sb.; v dohodě 
s Ministerstvem zdravotnictví tedy budou prováděny pouze změny, které jsou navrhovány 
k provedení § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 221/1999 Sb., což se odráží jednak v projednání 
těchto změn před jejich předložením do meziresortního připomínkového řízení 
s Ministerstvem zdravotnictví a ve formálním způsobu předložení návrhu vyhlášky  
do meziresortního připomínkového řízení.  

 
Předkládaný návrh vyhlášky vychází ze specifických podmínek a požadavků  

na posuzování zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby a umožňuje posoudit 
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zdravotní způsobilost ve všech situacích, které stanovují znění branného zákona a zákona  
o vojácích z povolání, účinná od 1. července 2016.  

 
   II. 1 Zajištění terminologické jednotnosti návrhu vyhlášky s právním řádem České 

republiky   
 

Formálním účelem návrhu vyhlášky je zajistit terminologickou jednotnost úpravy 
podrobností předkládaného návrhu vyhlášky jak s terminologií citovaného zákona  
č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů,  
ale také zákona o zdravotních službách a zákona o specifických zdravotních službách.  

 
Jednotně v rámci tzv. branné legislativy se například používá pojem „vojenský 

poskytovatel“, což je legislativní zkratka zavedená v § 94 odst. 2 zákona č. 221/1999 Sb.  
pro poskytovatele zdravotních služeb, kterým ministerstvo udělilo oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb ve zdravotnických zařízeních jím zřízených. 

 
II. 2 Základní teze návrhu vyhlášky 

 
Návrhem vyhlášky zejména: 

1. dojde ke sjednocení metodiky při posuzování zdravotní způsobilosti vojáků z povolání       
a uchazečů o tuto službu. V textu vyhlášky to znamená odstranění ustanovení, že uchazeč 
nemůže být přijat do služebního poměru, pokud mu byla stanovena zdravotní klasifikace 
C (schopen s omezením) a ze seznamu specialistů byl vyňat uchazeč. Všichni jmenovaní 
budou posuzováni podle odstavce II přílohy č. 1; 

2. bude sjednocen postup při posuzování všech vojáků v záloze, či do zálohy vstupujících. 
Všichni budou dle vyhlášky posuzováni podle odstavce I přílohy  
č. 1 vyhlášky. Podle uvedených kritérií budou posuzováni i uchazeči o aktivní zálohu.  
Z textu návrhu vyhlášky bylo odstraněno omezení pro přijetí do aktivní zálohy  
při stanovení zdravotní klasifikace BI-BIII; 

3. v rámci návrhu vyhlášky je rozlišen způsob a rozsah vyšetření jednotlivých kategorií 
občanů přijímajících brannou povinnost. Nejnáročnější vyšetření, realizované  
ve vojenských nemocnicích nebo v Ústavu leteckého zdravotnictví, se předpokládá  
u uchazečů za vojáka z povolání a vojáků z povolání. Méně rozsáhlé vyšetření  
je navrženo u uchazečů o dobrovolné převzetí branné povinnosti v rámci aktivních záloh 
a dobrovolných cvičení. Tato vyšetření budou realizována lékaři vojenského 
poskytovatele poskytujících primární péči. Nejméně náročné vyšetření  
se předpokládá při povolání k mimořádné službě – odvodech. Tato vyšetření budou 
provádět smluvní lékaři Krajských vojenských velitelství; 

4. návrh vyhlášky již neupravuje ustanovení o realizaci pracovnělékařských prohlídek před 
vysláním a po návratu ze zahraniční operace. Stávající právní úprava pracovnělékařských 
vzdathů tuto problematiku řeší dostatečně, a tedy úprava by byla nadbytečná,  
resp.  duplicitní; 

5. do nárhu vyhlášky byla přidána příloha č. 4, která nově řeší způsob udělování úlev  
z výkonu služebních činností; 

6. v návrhu vyhlášky je nově upravován vlastní způsob posuzování zdravotní způosbilosti. 
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III. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku   

 
Z věcného hlediska návrh vyhlášky reaguje na potřebu efektivně zajistit provádění 

posouzení zdravotního stavu občanů (uchazečů, branců) a vojáků v činné službě  
a stanovit stupně zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby. Toto posouzení  
se děje stanovením jejich zdravotní klasifikace. Stupně zdravotní klasifikace vyjadřují rozsah 
schopnosti k výkonu vojenské činné služby a jsou jedním z podkladů pro vyhotovení posudku 
o zdravotní způsobilosti nebo rozhodnutí přezkumné komise.  

 
Zdravotní způsobilost občana pro povolávání do služebního poměru se zjišťuje  

a posuzuje ve zdravotnických zařízeních vojenského poskytovatele zdravotních služeb 
v oboru všeobecné praktické lékařství, ve vojenských nemocnicích nebo v Ústavu leteckého 
zdravotnictví.  

 
III. 1 Základní odlišnosti navrhované právní úpravy od úpravy dosavaní 
  

1. Z návrhu vyhlášky byla vyjmuta ustanovení, která nahrazovala absenci právní úpravy 
posudkového lékařsví v oblasti pracovní medicíny. Z důvodu nezbytné ochrany zdraví 
vojáků vysílaných do zahraničních operací je ve vyhlášce č. 103/2005 Sb. definována 
povinnost pracovnělékařké prohlídky před vysláním. Vyhláška určuje, že tyto prohlídky 
musí být realizovány na odděleních pracovního lékařství vojenských nemocnic a Ústavu 
leteckého zdravotnictví (viz vyhláška č. 156/2015 Sb.) Po nabytí účinnosti zákona  
o specifických zdravotních službách se tato ustanovení vyhlášky stala nadbytečnými,  
a proto do návrhu vyhlášky již nejsou zařazena.  

2. Předkládaný návrh vyhlášky rovněž neobsahuje ustanovení ukládající povinnost 
lékařských prohlídek před vysláním do zahraničních operací a po návratu. Problematika 
prohlídek před vysláním do zahraničních operací nebo zařazením do pohotovostních sil  
je řešena v souladu s příslušnými jinými právními předpisy. Konkrétní realizace bude 
upřesněna vnitřním předpisem  služebního orgánu po nabytí účinnosti předkládaného 
návrhu vyhlášky. Vyšetření budou realizována na základě nařízení orgánu ochrany 
veřejného zdraví – hlavního hygienika Ministerstva obrany. Zjednodušení bude 
realizováno u lékařských prohlídek prováděných před zařazením do mezinárodních 
pohotovostních sil  – budou prováděny vojenskými poskytovateli zdravotních služeb 
v oboru všeobecné praktické lékařství (Centra zdravotních služeb - viz vyhláška  
č. 156/2015 Sb.).  

3. Byla odstraněna ustanovení predikující personální rozhodnutí u osob se sníženou 
zdravotní způsobilostí. V dosavadní dikci vyhlášky č. 103/2005 Sb. byla dlouhodobě 
vymezena primární personální rozhodnutí u osob se sníženou zdravotní způsobilostí 
ucházející se o službu vojáka z povolání nebo v aktivní záloze. Uchazeč, u kterého  
je stanovena zdravotní klasifikace B nebo C, nemohl být podle dosavadní právní úpravy 
přijat za vojáka z povolání nebo do aktivní zálohy. Vedle toho vojáci v činné službě,  
u kterých došlo ke změně zdravotního stavu v průběhu služby, slouží i se sníženou 
zdravotní způsobilostí (schopen s omezením – C) nadále.  

4. Z obsahu jinak využitého § 2 odst. 2 písm. b) a c) vyhlášky č. 103/2005 Sb. byl odstraněn 
text, stanovující, že „uchazeče s touto zdravotní klasifikací nelze povolat do služebního 
poměru vojáka z povolání nebo zařadit do aktivní zálohy“. Aplikací navrhovaného 
opatření nebude vyhláška predikovat personální rozhodnutí. Posuzující lékař stanoví 
zdravotní klasifikaci, případně omezení spojená s uvedenou klasifikací. Posudkový závěr 
bude – schopen, schopen s omezením, neschopen. Služební orgán následně u uchazečů 
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schopných nebo schopných s omezením rozhodne podle potřeb rezortu obrany o přijetí 
nebo nepřijetí uchazeče do služebního poměru, nebo do aktivní zálohy. Podstatně se tak 
rozšíří nabídka  zejména pro některé specialisty. Zvýší se nároky a adresnost personální  
a velitelské práce.  

5. Návrh vyhlášky nově upravuje kategorie osob posuzovaných podle odlišných kritérií 
daných sloupcem I a II přílohy číslo 1 vyhlášky. Vyhláška ve své příloze č.1 rozlišuje dvě 
kategorie posuzovaných osob a stanoví pro ně různá kritéria posuzování. Podle sloupce  
I se posuzují občané, kteří absolvovali vojenskou základní službu. Podle sloupce 
II všechny ostatní kategorie vojáků v činné službě, či uchazečů o vojenskou činnou 
službu. Odstavec I v sobě nese pozůstatky posuzování vojáků základní služby a vojáků 
v záloze. Narozdíl od posuzování vojáků z povolání nevytváří vyhláška prostor pro delší 
léčení, nebo rekonvalescenci u vojáků posuzovaných podle sloupce I. Z logiky struktury 
vyplývá, že u vojáků z povolání lze zdravotní způsobilost posuzovat průběžně a úlevy 
v rámci plnění služebních povinností (C schopen s omezením) mohou být realizovány. 
Oproti tomu u vojáků v záloze je lépe využít dlouhodobá omezení stanovená zdravotní 
klasifikací B – schopen pro služební místo bez fyzické, smyslové, či psychické zátěže.  
Je nutné akceptovat i skutečnost, že vojáci v záloze jsou cvičeni pro konkrétní služební 
místo a t.č. není předpoklad jejich kariérního růstu. 

6. V úvodu přílohy č. 1 je stanoveno, že podle sloupce II se posuzují vojáci z povolání, 
uchazeči o povolání do služebního poměru vojáka z povolání a vojáci ve výcviku 
čekatelů. Občané vstupující do zálohy, nebo zařazení do zálohy, se posuzují podle  
sloupce I. Stejně tak osoby aktivované za stavu ohožení státu nebo válečného stavu. 
Aplikací této úpravy se rozšíří počet případných vojáků v aktivní záloze. Sjednotí  
se podmínky posuzování zdravotní způsobilosti osob přijímaných ke krátkodobému plnění 
branné povinnosti, ať již dobrovolnému nebo povinnému.  

7. Bylo rozšířeno spektrum vojenských zdravotnických zařízení posuzujících zdravotní 
způsobilost k vojenské činné službě. Kritická personální obsazenost vojenských 
přezkumných komisí a narůstající počet požadovaných posouzení zdravotního stavu již 
přesahuje kapacity komisí. Úpravou odborných orgánů posuzujících jednotlivé kategorie 
uchazečů a vojáků, byla přenesena odpovědnost za posuzování vojáků a uchazečů  
o zařazení do aktivní zálohy na Centra zdravotních služeb. Posuzování osob povolaných 
k mimořádné službě na Krajská vojenská velitelství. Očekávaným výsledkem je snížení 
pracovní zátěže přezkumných komisí u vojenských nemocnic a Ústavu leteckého 
zdravotnictví. 

8. Byl upřesněn postup udělování krátkodobých a dlouhodobých úlev ve službě. Způsob 
udělování a rozsah úlev od plnění služebních povinností doposud nebyl vyhláškou 
ošetřen. Praxe ukazuje nutnost stanovit alespoň základní pravidla udělování úlev.  
Do vyhlášky byla oproti dosavadnímu stavu obdobné úpray doplněna příloha č. 4, která 
vymezuje okruh oprávněných osob k udělení úlev a maximální délka úlev stanovená 
vyjmenovaným vojenským poskytovatelem zdravotních služeb.  

9. Byla upravena problematika posuzování specialistů. Doposud vyhláška č. 103/2005 Sb. 
určuje povinnost zdravotních prohlídek a posouzení specialistů ve vojenských 
nemocnicích nebo Ústavu leteckého zdravotnictví. Vzhledem k rozsahu a obsahu 
prohlídky není efektivní vysílat vojáky specialisty na služební cestu, je-li posouzení 
způsobilosti specialisty proveditelné na pracovištích Center zdravotních služeb v rámci 
pravidelných lékařských prohlídek. Byla proto navržena změna příslušného ustanovení 
provádějícho úpravu oblasti posuzování zdravotní způsobilosti specialistů. V jejím 
důsledku dojde k omezení počtu lékařských prohlídek ve vojenských nemocnicích  
a Ústavu leteckého zdravotnictví, snížení počtu služebních cest vojáků z povolání  
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a užšímu sepjetí s pracovnělékařskými službami. Rozsah vyšetření a posudkové závěry  
se uvedenou úpravou nemění.  

10. Návrh vyhlášky upravuje způsob posuzování zdravotní způsobilosti řidiče vozidla 
ozbrojených sil, který harmonizuje s § 84 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu  
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) 
a vyhláškou č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových 
vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti 
lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle 
motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti  
k řízení motorových vozidel). 

 
IV. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České  

republiky 
 

Navrhovaná úprava odpovídá ústavnímu pořádku a právnímu řádu České republiky, 
zejména ústavnímu zákonu č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů, a usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny 
základních práv a svobod, jako součásti ústavního pořádku České republiky. Soulad 
s ústavním pořádkem byl již vyhodnocen v rámci formulování zmocnění k vydání návrhu 
vyhlášky v rámci zákonů 585/2004 Sb. a zákona č. 221/1999 Sb., přičemž ani vlastní 
navrhovaná úprava nikterak nepřekračuje meze těchto zmocnění.    

 
Relevantní pro regulované právní vztahy je zejména čl. 10 a čl. 29 odst. 1 Listiny 

základních práv a svobod. 
 

V. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s právem Evropské unie  
 
Návrhem vyhlášky je prováděna úprava právních vztahů na základě a v mezích zákona  

o vojácích z povolání a branného zákona, tedy zákonů, pro něž již v rámci k nim vedených 
legislativních řízení bylo provedeno zhodnocení slučitelnosti s právem a právními zásadami 
EU. Slučitelnost je tedy zajištěna právní úpravou, k jejímuž provedení je návrh vyhlášky 
vydáván.   

 
Vlastní problematika není závaznými předpisy EU řešena, neboť ve smyslu článku 

149 (Hlava IX) Smlouvy o EU vydává EU v oblasti zdravotnictví pouze podpůrná opatření, 
aniž by jimi harmonizovala zákony a ostatní předpisy členských států. Právní úprava 
prováděná návrhem vyhlášky náleží do výlučné legislativní pravomoci České republiky. 

 
Předmětem úpravy prováděným návrhem vyhlášky se nezabývá ani judikatura 

soudních orgánů Evropské unie, ani obecné právní zásady práva Evropské unie nebo 
judikatura ESLP.  

 
Návrh vyhlášky je tedy s právem EU plně slučitelný. 

 
VI. Zhodnocení souladu navrhované úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž  

je Česká republika vázána, a s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních 
orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva Evropské unie,  
a s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva 

 
Návrhem vyhlášky je prováděna úprava právních vztahů na základě a v mezích zákona  
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č. 221/1999 Sb. a zákona č. 585/2004 Sb., a to na základě v nich stanovených zmocnění,  
pro něž byla již v rámci k nim (resp. k předmětným zákonům) vedenému legislativnímu řízení 
provedeno zhodnocení souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, 
a s právem a s obecnými právními zásadami práva Evropské unie podle usnesení vlády 
č. 1304 ze dne 12. října 2005 o Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění 
legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii.  

 
 Takové zhodnocení bylo provedeno rovněž při přípravě návrhu vyhlášky a rovněž pro 

tuto právní úpravu byla shledána její plná slučitelnost s právem Evropské unie. Jednotlivá 
navrhovaná ustanovení návrhu vyhlášky nejsou v rozporu s žádným ustanovením práva EU, 
nevztahují se rovněž k žádné oblasti, pro niž je EU svěřena výlučná pravomoc podle Smlouvy  
o fungování Evropské unie.            
  

Návrhem vyhlášky nedochází k žádné transpozici směrnice ani nařízení práva 
Evropské unie. Návrh nařízení je v souladu s obecnými právními zásadami práva Evropské 
unie a judikaturou soudních orgánů Evropské unie. 

 
Návrh vyhlášky rovněž není v rozporu se závazky k NATO, z nichž nevyplývá 

povinnost členských států jednotně upravit poskytování zdravotních služeb vojákům. 
V obecné rovině pak vyhláška přispívá k vytvoření předpokladů pro efektivnější zajišťování 
vlastní i kolektivní obrany. 

 
Judikatura Evropského soudního dvora se nedotýká problematiky, která je upravena 

navrhovanou vyhláškou. 
 
Předložený návrh vyhlášky je v souladu s principy doporučenými orgány EU  

a uplatňovanými v členských zemích EU.  
 
Předkládaný návrh vyhlášky vzhledem k uvedenému tedy není v rozporu  

s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, neboť tento rozpor nebyl 
konstatován ani u zákonů, k jejichž provedení je vydávána. Týká se to zejména Evropské 
úmluvy o lidských právech (zákaz otroctví a nucených prací, právo na prostředek nápravy  
a případně soudní přezkum ve smyslu článku 13 Úmluvy). Rovněž čl. 14 Úmluvy, který 
přikazuje užívání práv a svobod bez jakékoliv diskriminace, není návrhem vyhlášky dotčen, 
neboť zákon zachovává k adresátům navrhované úpravy rovný přístup bez ohledu na pohlaví, 
barvu pleti atd.  

 
S ohledem na výše uvedené návrh vyhlášky není v rozporu s Evropskou úmluvou 

o lidských právech. 
 

 
VII. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 
sociální dopady, dopady na životní prostředí  

 
VII. 1 Dopady na státní a ostatní veřejné rozpočty 
 

 S realizací návrhu vyhlášky nebudou spojeny žádné další nároky na státní rozpočet,  
na ostatní veřejné rozpočty a na hospodářské subjekty.  
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Přijetí návrhu vyhlášky je rozpočtově neutrální, neboť na jejím základě prováděné 
odborné činnosti jsou ve shodném rozsahu zajišťovány již v současné době, tedy podle 
dosavadní právní úpravy. Náklady spojené s přijetím vyhlášky jsou přitom již zahrnuty 
v příslušné části důvodové zprávy k zákonu č. 47/2016 Sb.  
 

VII. 2 Dopady na podnikatelské prostředí  
 

Vzhledem k tomu, že předmětem návrhu vyhlášky je výlučně úprava podmínek 
posuzování zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě a - v širších souvislostech -  
převzetí výkonu branné povinnosti občanem, je zřejmé, že se návrh vyhlášky nedotýká 
podnikatelského prostředí České republiky, a to ani v oblasti podnikání poskytováním 
zdravotních služeb, neboť zdravotní způsobilost podle návrhu vyhlášky budou posuzovat 
vojenští poskytovatelé zdravotních služeb.    
 

VII. 3 Dopady do životního prostředí   
 

V souvislosti s návrhem vyhlášky se vzhledem k jeho obsahu nepředpokládají dopady  
na životní prostředí.  

 
VII. 4 Sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, osoby  

se zdravotním postižením a národnostní menšiny  
 

Rovněž také v tomto případě je zřejmé, že věcný předmět návrhu vyhlášky sám o sobě 
vylučuje vznik jakýchkoliv přímých sociálních dopadů; s přihlédnutím k úpravě provedené 
v jednotlivých ustanoveních návrhu vyhlášky je zřejmé, že je adresně naprosto neutrální, 
vztahuje se vždy k posuzované osobě, pro niž je zdravotní způsobilost zjišťována  
a posuzována vždy v souvislosti s jejím individuálním rozhodnutím dobrovolně převzít výkon 
branné povinnosti, a to na základě jednoznačně stanovených a jednotných kritérií a zásad.  
Návrh vyhlášky proto není způsobilý svými dopady adresně zvýhodnit nebo znevýhodnit 
specifické skupiny obyvatel, osoby se zdravotním postižením nebo národnostní menšiny.  

 
 

VIII. Dopad navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů    
 
Z navrhované právní úpravy neplynou nepříznivé důsledky pro plnění povinností 

v oblasti ochrany soukromí a osobních údajů a je jím respektována ochrana osobních údajů  
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. S přijetím návrhu vyhlášky totiž jsou spojena 
zpracování osobních údajů, jejichž úprava je provedena již zákonem č. 585/2004 Sb.  
a zákonem č. 221/1999 Sb., a to včetně vedení osobních údajů v informačních systémech 
veřejné správy a sdílení příslušných údajů ze základních registrů a agentových informačních 
systémů.  Oblast ochrany osobních údajů tak, jak je koncipována uvedenými zákony, zůstává 
návrhem vyhlášky nedotčena.    
 
 Ministerstvo a krajská vojenská velitelství jsou podle § 31 branného zákona oprávněny 
vést vojenské evidence a zpracovávat v nich údaje stanovené tímto zákonem. K validaci takto 
vedených údajů a pro plnění dalších úkolů souvisejících s výkonem branné povinnosti a dále 
se zajišťováním obrany státu jsou oba uvedení správci vojenských evidencí oprávněni 
využívat údaje z informačních systémů veřejné správy, konkrétně ze základního registru 
evidence obyvatel a z informačního systému evidence obyvatel a informačního systému 
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cizinců. Rozsah takto sdílených údajů a podmínky jejich poskytování a využívání jsou 
stanoveny v navrhovaném znění § 31a části první návrhu zákona (novely branného zákona) 
a návrhu znění nové části jedenácté návrhu zákona (novely zákona o zajišťování obrany 
České republiky).   
 
    Doba zpracovávání údajů ve vojenské evidenci je závislá na době, po níž má občan 
brannou povinnost; údaje se následně převedou do archivu informačního systému, kde jsou 
uchovány pro účely možného řešení náhrad a požitků po zákonem stanovenou dobu 
(zpravidla po dobu života subjektu údajů), a to včetně údajů týkajících se zdravotního stavu 
vojáka. 

 
Mezi stávající a novou právní úpravou zpracování osobních údajů není principiální 

rozdíl. Dopady navrhovaného řešení nemají na ochranu soukromí občana a jeho osobních 
údajů negativní vliv. Náročnost poskytování osobních údajů se pro občana oproti stávajícímu 
právnímu stavu nemění, ověřování údajů a jejich poskytování z informačních systémů veřejné 
správy plně respektuje koncepci sdílení dat ve veřejné správě i jí stanovené zásady jejich 
zpracovávání. Bez ohledu na obecné povinnosti správce zpracování osobních údajů lze pro 
řešení dané problematiky vycházet také ze skutečnosti, že jak zákon č. 585/2004 Sb., tak 
zákon č. 221/1999 Sb. garantuje vysokou úroveň ochrany osobních údajů zpracovávaných 
Ministerstvem obrany a krajskými vojenskými velitelstvími v evidencích souvisejících 
s plněním branné povinnosti, a to jak co do vymezení osob oprávněných ke zpracovávání 
osobních údajů, tak co do zajištění úrovně bezpečnosti zpřístupňování těchto údajů  
a sledování a uchování informací o zpracovávání osobních údajů (vedení informací o době  
a účelu zpřístupnění údaje, identifikaci zpracovatele a záznam o případném bezpečnostním 
incidentu).  
 
 Evidence osob podléhajících branné povinnosti je vedena u Ministerstva obrany, 
krajských vojenských velitelství a vojenských útvarů  v analogové (listinné) i elektronické 
podobě takovým způsobem, aby k osobním údajům, včetně rodného čísla, měly přístup pouze 
osoby k tomu zmocněné a proškolené. Analogová (listinná) evidence je vedena v k tomu 
určených úschovnách a elektronická evidence je provozována takovým způsobem, že přístup 
do této evidence je umožněn pouze určeným osobám a pod heslem, přičemž každý přístup do 
této evidence je archivován. 

 
IX.  Zhodnocení korupčních rizik (CIA) 
 
Návrh vyhlášky je svým rozsahem přiměřený účelu stanovení podrobností k právní 

úpravě branné povinnosti. 
 
Návrh vyhlášky nerozšiřuje kompetence orgánů veřejné správy. I nadále zůstávají 

kompetence při rozhodování na úseku branné povinnosti občanů svěřeny vojenským správním 
úřadům (krajským vojenským velitelstvím). Názvy, sídla a územní působnost vojenských 
správních úřadů i nadále bude stanovovat branný zákon.  

 
Zdravotní způsobilost podle návrhu vyhlášky budou posuzovat vojenští poskytovatelé 

zdravotních služeb, a to podle druhu a působnosti stanovené vyhláškou č. 156/2015 Sb.,  
a tedy ani v tomto případě návrh vyhlášky nezakládá možnost vzniku korupčního potenciálu.    

         
Při rozhodování o zdravotní způsobilosti i podle branného zákona v době míru budou 

zachovány řádné opravné prostředky. U některých rozhodnutí vydávaných v době míru  
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a zejména za stavu ohrožení státu a válečného stavu se, vzhledem k prioritě doplnit ozbrojené 
síly pro zabezpečení plnění úkolů ozbrojených sil při zajišťování obrany státu a spojeneckých 
závazků, ruší odkladný účinek opravných prostředků. Současně se za stavu ohrožení státu 
nebo válečného stavu vylučuje rozhodování soudů ve správním soudnictví v oblasti branné 
povinnosti. Tato úprava je však provedena v zákonné úrovni a realizace návrhu vyhlášky bude 
plně tomuto režimu podřízena.  

 
Předkládaný návrh vyhlášky je takového charakteru, že lze v zásadě vyloučit vazbu 

mezi ní a potencionálním vlivem na vyvolání vzniku korupčního prostředí. Vzhledem 
k obsahu právní úpravy tak nebyla shledána žádná rizika, která by mohla vést ke korupčnímu 
jednání. 

 
V rámci posuzování korupčních rizik jsou dále hodnocena tato kritéria: 

 
1. Přiměřenost 

Předmětný návrh vyhlášky je svým rozsahem přiměřený množině vztahů, které má 
upravovat. Předpis neúměrně nerozšiřuje kompetence orgánu veřejné moci.  

2. Efektivita 
Vzhledem k tomu, že postupy a kritéria posuzování zdravotní způsobilosti stanovené 
návrhem vyhlášky jsou pro všechny posuzované případy shodné, je jejich užití 
předvídatelné a ověřitelné, co do provedení organizační a věcně účelné.  Z tohoto pohledu 
je návrh vyhlášky také vysoce efektivním právním nástrojem pro posuzování zdravotní 
způsobilosti adresátů vyhlášky i plánování sil a prostředků příslušných vojenských 
poskytovatelů zdravotních služeb.              

3. Odpovědnost 
Tato oblast zůstává oproti dosavadní, praxí prověření oblasti beze změny. Oproti 
předcházející právní úpravě je tedy jakékoliv riziko v případné kolizi více subjektů nebo 
naopak dovozování, kdo je odpovědným subjektem, zcela vyloučeno, a tedy zdroje 
korupčního rizika eliminovány.   

4. Opravné prostředky 
Návrh vyhlášky nestanoví samostatně žádné opravné prostředky, neboť ty jsou stanoveny 
pro jednotlivé případy zákonem č. 585/2004 Sb. a zákonem č. 221/1999 Sb.  
(k tomu blíže shora). Navíc je Ministerstvo obrany, resp. ozbrojené síly pro tyto případy 
vázáno zásadami činnosti ústředních orgánů státní správy podle části třetí zákona  
č. 2/1969 Sb. a zásadami činnosti orgánů moci výkonné při výkonu veřejné správy podle 
správního řádu.           

5. Kontrolní mechanismy 
Návrh vyhlášky vzhledem k rozsahu zmocnění, na jehož základě je předkládán  
do legislativního procesu, neupravuje zvláštní kontrolní mechanismy; na předmět návrhu 
vyhlášky však dopadají obecné zásady kontroly, a to jak z hlediska výkonu odborných 
úkonů (kontrola poskytování zdravotních služeb podle jiných právních předpisů),  
tak co do vynakládání finančních prostředků na tyto provedené úkony (kontrola účelnosti 
vynakládání prostředků ze státního rozpočtu nebo z veřejného zdravotního pojištění).   

 
Úprava posuzování řízení zdravotní způsobilosti občana a vojáka k výkonu vojenské 

činné služby přispívá kromě již výše uvedeného také k posílení veřejné kontroly nad 
prováděním tohoto značení, a to nejenom co do jeho správnosti, ale také co do efektivity jeho 
údržby nebo obměny. Návrh vyhlášky tak napomáhá kontrole efektivnosti prováděných 
činností a nakládání s veřejným majetkem a stanovením určených poskytovatelů zdravotních 
služeb ve svých důsledcích působí jako jeden ze způsobů prevence před korupčním jednáním.  
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X. Zhodnocení dopadů na bezpečnost a obranu státu  
 

Navrhovaná úprava má přímé i nepřímé dopady pro bezpečnost a obranu státu. 
Zefektivnění způsobu provádění posuzování zdravotní způsobilosti občana k výkonu vojenské 
činné služby při odvodním řízení a pro povolávání do služebního poměru  
a zdravotní způsobilosti vojáka k vojenské činné službě při přezkumném řízení umožní 
rozšířit kapacitu a dostupnost posudkové služby vojenských poskytovatelů zdravotních služeb 
a vytvoří předpoklady pro účinnější výběr zdravotně způsobilých zájemců o službu vojáka 
v činné službě.  
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B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K § 1 

V tomto ustanovení návrh vyhlášky definuje vybrané pojmy. Mezi tyto pojmy patří 
zdravotní způsobilost, zdravotní klasifikace, vojenský lékař, lékařská prohlídka, posudek 
vojenského poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče, lékařský posudek o zdravotní 
způsobilosti k vojenské činné službě, rozhodnutí o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské 
činné služby a přezkumné řízení. Vyhláška č. 103/2005 Sb., o zdravotní způsobilosti 
k vojenské činné službě, ve znění pozdějších předpisů, která bude tímto návrhem vyhlášky 
nahrazena, takové vymezení pojmů neobsahovala, ale pro správné chápání návrhu vyhlášky  
je nutné tyto pojmy vymezit tak, aby byl správně vnímán obsah jednotlivých ustanovení.  

 
Definování pojmů pro účely návrhu vyhlášky je důležité také vzhledem k tomu,  

že nejsou zahrnuty do obecné terminologie poskytování zdravotních, resp. specifických 
zdravotních služeb, a tedy pro jednoznačnou právní úpravu je nutné pro specifické činnosti 
vojenských poskytovatelů zdravotních služeb tyto pojmy stanovit.          
 
K § 2 
 Podle branného zákona má cizinec, který dobrovolně převzal brannou povinnost, 
stejné postavení adresáta právních vztahů upravených tímto zákonem, stejné postavení jako 
státní občan České republiky (§ 3 odst. 3 branného zákona). Pokud se tedy návrh vyhlášky 
týká posuzování zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby, s výjimkou 
provádění odvodního řízení při vyhlášení válečného stavu, je nutné učinit jednoznačně jedním 
z adresátů návrhu vyhlášky rovněž tohoto cizince.  
 
K § 3  

Navrhovaným ustanovením jsou stanovena obecná pravidla pro posuzování zdravotní 
způsobilosti k výkonu vojenské činné služby, a to včetně provedení výčtu právních 
skutečností, součástí řízení o nich je právě toto posouzení.  Mezi takové skutečnosti patří 
odvodní řízení, přezkumné řízení, ve kterém se posuzuje schopnost vojáka vykonávat 
vojenskou činnou službu na základě závažných změn jeho zdravotního stavu, výběr uchazeče 
o povolání do služebního poměru, který bude vojenskou činnou službu vykonávat jako svoje 
zaměstnání podle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších 
předpisů, řízení o žádosti o umožnění dobrovolného převzetí branné povinnosti podle § 3 
branného zákona, lékařská prohlídka vojáka v činné službě, lékařská prohlídka před 
služebním zařazením vojáka na služební místo vyžadující některou speciální odbornost  
a lékařská prohlídka při ukončení vojenské činné služby.   
 
 V odstavci 3 je stanovena úloha lékaře v průběhu lékařské prohlídky směřující 
k posouzení zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby, a to vyslovení výroku  
o schopnosti nebo neschopnosti výkonu vojenské činné služby vzhledem k výsledkům 
provedených vyšetření.       
 
K § 4 

Navrhovaným ustanovením jsou stanoveny stupně zdravotní způsobilosti k výkonu 
vojenské činné služby, kterým se vyjadřuje míra schopnosti k výkonu vojenské činné služby,  
a to podle odborných závěrů získaných v průběhu lékařské prohlídky.  
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Podle výsledku lékařské prohlídky, popřípadě výsledků odborných vyšetření, lékaři 
zpracují posudek o stupni zdravotní způsobilosti občana (cizince) vykonávat vojenskou 
činnou službu, který je podkladem pro rozhodnutí o schopnosti nebo  
o neschopnosti občana vykonávat vojenskou činnou službu. Rozsah schopnosti k výkonu 
vojenské činné služby vyjadřuje zdravotní klasifikace s označením klasifikačních značek: „A“ 
(schopen), „B“ (schopen, s výhradou), BI (schopen, ne pro I), „BII“ (schopen, ne pro II), 
„BIII“ (schopen, ne pro III), „C“ (schopen s omezením), „D“ (neschopen) a jejich přiřazením 
k nemoci nebo vadě podle seznamu nemocí a vad uvedených v příloze č. 1 návrhu vyhlášky,  
a to podle služebního zařazení posuzované osoby ve sloupcích I. nebo II.   
 
K § 5 - 7 

Uvedené § 5 až 7 jsou označeny skupinovým nadpisem „Obecné postupy posuzování 
zdravotní způsobilosti“, z čehož je zřejmé, že pro následující ustanovení návrhu vyhlášky 
vytvářejí základní rámec postupu lékařů při posuzování zdravotní způsobilosti k výkonu 
vojenské činné služby, a to bez ohledu na účel použití závěru takového postupu. Stanovením 
tohoto obecné postupu je dosaženo předvídatelnosti a jednotnosti postupů při zjišťování  
a posuzování zdravotní způsobilosti, což jednak garantuje odbornou úroveň získaných 
zjištění, jednak umožňuje uplatnit kontrolní mechanismy, resp. prověření provedených 
činností.            

 
V § 5 odst. 1 jsou kromě výslovného odkazu na využití obecných postupů 

posudkového lékařství podle zákona o specifických zdravotních službách stanoveny zvláštní 
postupy posuzování zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby, a to zejména 
pokud se týká zdrojů údaj a informací, které jsou v souvislosti s tím využívány. Jedním  
ze zdrojů těchto údajů (včetně případně předaných dokumentů) je vstupní pohovor 
s posuzovanou osobou, který slouží k první základné orientaci posuzujícího lékaře  
a k získání údajů a informací o vývoji a změnách zdravotního stavu posuzované osoby 
v průběhu jejího života. Tyto informace mají zásadní význam pro posouzení zdravotní 
způsobilosti, resp. bez jejich vyhodnocení by bylo mimořádně obtížné aktuální zdravotní 
způsobilost k výkonu vojenské činné služby stanovit. V rámci této části lékařské prohlídky 
může posuzovaná osoba také předat dokumenty, které doplní nebo nahradí jinak jí sdělované 
informace, což může být například výpis ze zdravotnické dokumentace jejího registrujícího 
poskytovatele zdravotních služeb (obdobná úprava se dále týká § 14 a § 16 odst. 1).                       

 
Předmětná ustanovení vymezují, jakým způsobem posuzující lékař stanoví zdravotní 

způsobilost, z jakých skutečností při stanovení zdravotní způsobilosti vychází a postup 
v případě návrhu na přezkoumání závěru posudku o zdravotní způsobilosti.  Posuzující lékař 
je v zájmu objektivity jím vyřčeného výroku o míře zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské 
činné služby oprávněn vyžádat si další odborná vyšetření, pokud základní katalog těchto 
vyšetření jednoznačně neprokáže požadovanou úroveň zdravotního stavu posuzované osoby.  

 
Požadavky na zdravotní stav posuzované osoby jsou pro účely posuzování zdravotní 

způsobilosti k výkonu vojenské činné služby pro specifické případy stanoveny v přílohách  
č. 1 až 4, přičemž těmito přílohami jsou současně stanoveny zásady, jak s těmito požadavky 
pro ten který případ nakládat.   

 
V navrhovaném ustanovení § 7 jsou stanoveny lhůty a postupy pro zahájení 

přezkumného řízení vůči lékařskému posudku o zdravotní způsobilosti vydanému v odvodním 
řízení nebo vydanému v řízení, ve kterém se posuzuje schopnost vojáka vykonávat vojenskou 
činnou službu na základě závažných změn jeho zdravotního stavu, výběr uchazeče o povolání 
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do služebního poměru, který bude vojenskou činnou službu vykonávat jako svoje zaměstnání 
podle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, řízení  
o žádosti o umožnění dobrovolného převzetí branné povinnosti, lékařská prohlídka vojáka 
v činné službě, lékařská prohlídka před služebním zařazením vojáka na služební místo 
vyžadující některou speciální odbornost a lékařská prohlídka při ukončení vojenské činné 
služby.   

 
K § 8  

Uvedené ustanovení vysvětluje účel lékařské prohlídky a definuje její obsah. 
Navrhovaným ustanovením je stanoven taxativní výčet druhů vyšetření, kterému se podrobí 
posuzovaný občan a voják v rámci posuzování jeho zdravotní způsobilosti k výkonu činné 
služby pro konkrétně stanovený účel výkonu vojenské činné služby.  

   
Ustanovení uvádí, u kterých občanů nebo vojáků lze nařídit doplňující odborná 

vyšetření a kteří posuzovaní občané a vojáci budou doporučení k provedení obligatorních 
psychiatrických vyšetření. Dále ustanovení stanovuje, kteří uchazeči nebo vojáci se musí 
podrobit klinicko-psychologickému vyšetření, kde bude takové vyšetření provedeno  
a za jakých podmínek bude toto vyšetření provedeno.    
 
 V případě, že součástí lékařské prohlídky je rovněž klinicko-psychologické 
vyšetření, jsou návrhem vyhlášky v souladu s vyhláškou č. 156/2015 Sb., o podmínkách 
poskytování zdravotních služeb vojenskými poskytovateli, oborech ambulantní péče,  
u kterých voják z povolání může uplatnit svobodnou volbu poskytovatele zdravotních služeb, 
a podmínkách organizace plnění úkolů vojenských fakultních nemocnic (o podmínkách 
poskytování zdravotních služeb vojenskými poskytovateli), stanovena zdravotnická zařízení  
a odborná pracoviště, na kterých jsou tyto zdravotní služby zajišťovány (na pracovištích 
ústředního lékařsko-psychologického oddělení Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské 
fakultní nemocnice Praha a v lékařsko-psychologických odděleních vojenských nemocnic.  
Pokud je klinicko-psychologické vyšetření zajišťované pro vojenský letecky personál, 
provádějí ho vojenští lékaři a přezkumná komise Ústavu leteckého zdravotnictví).  
 
         
K § 9 - 13 
 
       K § 9   
       Navrhovaným ustanovením jsou stanoveny druhy lékařských prohlídek, v jejichž průběhu 
je posuzována zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby u vojáků v činné 
službě.  
Podle sledovaného účelu prováděných prohlídek jsou těmito prohlídkami  

• vstupní lékařská prohlídka (zjištění zdravotního stavu a získání základních údajů  
a informací o fyzickém, psychickém a fyziologickém stavu posuzované fyzické osoby 
a jeho celkové zdravotní anamnéze), 

• preventivní roční lékařská prohlídka vojáka z povolání (vyhledání a posouzení změn 
zdravotního stavu s cílem předejít vzniku poškození zdraví nebo omezit jeho negativní 
důsledky), 

•  rozšířená preventivní prohlídka vojáka z povolání (podrobnější preventivní 
vyhodnocení zdravotního stavu u specifických věkových skupin vojáků),   

• výstupní lékařská prohlídka vojáka (ověření zdravotního stavu po ukončení vojenské 
činné služby).  
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        K § 10 až 13 
Navrhovanými ustanoveními jsou pro jednotlivé druhy lékařských prohlídek 

stanoveny přehledy vyšetření, které tvoří jejich obsah, a skutečnosti, za kterých jsou tyto 
lékařské prohlídky vyžadovány a obsah jednotlivých druhů lékařských prohlídek. Ustanovení 
vysvětlují účel provedení pravidelné roční lékařské prohlídky a uvádí rizikové faktory, na 
které se pravidelná roční lékařská prohlídka zaměřuje. Dále ustanovení stanovují,  
ve kterých věkových skupinách je prováděna rozšířená preventivní prohlídka a její obsah,  
a kterému dalšímu vyšetření v rámci rozšířené preventivní prohlídky může být voják v činné 
službě podroben.  
 
K § 14 a 15 

Navrhovanými ustanovení jsou stanovena zdravotnická zařízení, která provádějí 
lékařské prohlídky pro posouzení zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby  
u občana, který požádal o povolání do služebního poměru vojáka z povolání; jsou jimi 
vojenské nemocnice a Ústav leteckého zdravotnictví (k tomu viz § 8 vyhlášky  
č. 156/2015 Sb.).      

 
Pro účely tohoto posouzení je vymezen obsah prováděné lékařské prohlídky (katalog 

odborných vyšetření), včetně možnosti provedení dalších kontrolních a ověřovacích vyšetření.  
 
Součástí lékařské prohlídky je – v souladu s obecnou odbornou praxí – vstupní 

pohovor s posuzovanou osobou, který slouží k první základné orientaci posuzujícího lékaře  
a k získání údajů a informací o vývoji a změnách zdravotního stavu posuzované osoby 
v průběhu jejího života. Tyto informace mají zásadní význam pro posouzení zdravotní 
způsobilosti, resp. bez jejich vyhodnocení by bylo mimořádně obtížné aktuální zdravotní 
způsobilost k výkonu vojenské činné služby stanovit. V rámci této části lékařské prohlídky 
může posuzovaná osoba také předat dokumenty, které doplní nebo nahradí jinak jí sdělované 
informace, což může být například výpis ze zdravotnické dokumentace jejího registrujícího 
poskytovatele zdravotních služeb (obdobná úprava se dále týká § 5 a § 16 odst. 1).                       

 
Ve zvláštním režimu bude posuzována skupina uchazečů o zařazení k Vojenskému 

zpravodajství, a to z důvodu utajení této skutečnosti, včetně možnosti zastírání jejich identity 
a dalších informací, včetně zdravotnické dokumentace (elektronické či písemné); příslušným 
k tomuto posuzování bude lékař v oboru praktického lékařství pro dospělé vojenského 
poskytovatele provozujícího zdravotnické zařízení zařazené do Vojenského zpravodajství.     

 
Pro skupinu uchazečů je pak ze stejných důvodů odlišně zajišťováno také jejich 

psychologické vyšetření (tedy nikoliv klinicko-psychologické vyšetření, jako je tomu u jiných 
uchazečů), a to opět vojenského poskytovatele provozujícího zdravotnické zařízení zařazené 
do Vojenského zpravodajství.     

 
V navrhovaném znění § 15 jsou stanoveny požadavky na zdravotní způsobilost 

občana, který požádal o povolání do služebního poměru vojáka z povolání, a to včetně 
uchazeče o zařazení k Vojenskému zpravodajství.    

 
K § 16 a 17  

Obdobně jako je tomu u § 15 a 16 jsou navrhovanými ustanoveními stanoveny 
specifické podmínky posuzování zdravotní způsobilosti občana, který požádal o zařazení  
do aktivní zálohy nebo o účast na vojenském cvičení, a to včetně obsahu v souvislosti s tím 
prováděné lékařské prohlídky.  
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V § 17 jsou stanovena požadovaná zdravotní klasifikace pro zařazení občana (cizince) 

do aktivní zálohy nebo o účast na vojenském cvičení, a to opět s využitím požadavků 
stanovených v přílohách č. 3 a 4.    
 
K § 18 - 19 

Navrhovanými ustanoveními jsou stanovována pravidla postupu při posuzování 
zdravotní způsobilosti občanů v odvodním řízení, a to včetně obsahu prováděné lékařské 
prohlídky a požadavků na zdravotní klasifikaci občana v odvodním řízení. 

 
K § 20 a 21 

Ustanovení stanovují, kdo provádí posuzování zdravotní způsobilosti specialisty, kdy  
se provádí posuzování zdravotní způsobilosti specialisty, jaké jsou požadavky na zdravotní 
klasifikaci speciality a co je obsahem posudku o zdravotní způsobilosti specialisty. 
 
K § 22 a 23  

Výstupem lékařské prohlídky je lékařský posudek vyhotovený lékaři přezkumných 
komisí, vojenskými lékaři vojenského poskytovatele smluvními lékaři krajských vojenských 
velitelství, na jehož základě se rozhoduje o zdravotní způsobilosti občana nebo vojáka 
vykonávat vojenskou činnou službu podle ustanovení § 3 odst. 1 návrhu vyhlášky. Ustanovení 
§ 22 pak dále stanovuje součásti lékařského posudku a jeho obsah, § 23 pak jeho formu  
a uživatelské určení, včetně jeho zařazení mezi další dokumenty.  
 
K § 24 

Navrhovaným ustanovením je definováno, při jaké skutečnosti se provádí přezkumné 
řízení, co je obsahem přezkumného řízení, jakým způsobem se zahajuje přezkumné řízení,  
co je výstupem přezkumného řízení, kdo tento výstup zpracovává a kdo zahajuje přezkumné 
řízení s vojákem v záloze. 
 
K § 25 

Navrhovaným ustanovením je stanovena forma zpracování rozhodnutí přezkumné 
komise a jeho náležitosti, když kromě obecných náležitostí rozhodnutí stanovených správním 
řádem musí být v rozhodnutí obsažen také posudkový výrok a vyznačení zjištěné zdravotní 
klasifikace.       

 
 Současně je stanoveno časové omezení, pro které je možné vyslovit posudkový závěr 
o klasifikaci zdravotní způsobilosti „Schopen s omezením (značka C)“, a to s přihlédnutím  
ke stanoveným režimovým opatřením a předpokládanému vývoji zdravotního stavu vojáka.      
 
K § 26  
 

V případě, že u vojáka konstatována pouze málo významná změna zdravotního stavu, 
která vede ke změně stupně zdravotní způsobilosti z klasifikace stupněm A na stupeň BI – 
BIII nebo naopak, tedy změně v podstatě nevýznamně ovlivňující podmínky plnění jeho 
služebních úkolů, zaznamená se odpovídající změna v jeho zdravotních, osobních  
a evidenčních dokladech, a to bez dalšího řízení, resp. s možností stanovení zvýšených 
preventivních opatření a rehabilitačního režimu.  
  
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAB8GP21Q)



18 
 

K § 27  
Standardním zněním pro zrušovací ustanovení se stanovuje, že vyhláška  

č. 103/2005 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě, se zrušuje, 
neboť návrh vyhlášky tento právní předpis nahrazuje a přejímá, aktualizuje a upřesňuje jeho 
obsah.  

 
K § 28  
 Navrhuje se, aby vyhláška nabyla účinnosti dnem jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů.  
 
K přílohám č. 1 až 4  
 

Přílohy k návrhu vyhlášky upřesňují požadavky na posuzování zdravotní způsobilosti 
k výkonu vojenské činné služby a stanovují zásady pro provádění úprav služebního režimu 
vojáka. Jsou tedy určeny jako jakýsi návod a informační základ pro provádění posuzování 
zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby.       
 
 Přílohou č. 1 je stanoven Seznam nemocí a vad pr o posuzování zdr avotní 
způsobilosti k  výkonu vojenské činné služby a to včetně uživatelských zásad pr o jeho 
užití.   

Přílohou č. 2 jsou stanoveny Zásady pro provádění úprav služebního režimu 
vojáka.  

 
Přílohou č. 3 jsou stanoveny požadavky na tělesnou výšku a hmotnost  

při posuzování zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby. 
 
Přílohou č. 4 jsou stanoveny diferenciované zdravotní požadavky k posuzování 

zdravotní způsobilosti specialisty pro jeho služební zařazení na služební místo vyžadující 
některou speciální odbornost.  
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