
1 
 

            IV.  
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) 

 

SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA  

Název návrhu vyhlášky:   
návrh vyhlášky o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby  
 

 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  

Ministerstvo obrany 

 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti 

 

říjen 2016 

2. Cíl návrhu vyhlášky   

Základním cílem předkládaného materiálu je komplexní úprav 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 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.    

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ne  

 Přijetí návrhu vyhlášky je rozpočtově neutrální, neboť jím nevzniknou žádné nové nároky na 
státní, ani jiné veřejné rozpočty. Náklady spojené s přijetím vyhlášky jsou již zahrnuty v příslušné 
části důvodové zprávy k zákonu č. 47/2016 Sb., přičemž tyto jsou obdobné, jaké jsou v současné 
době nárokovány vůči státnímu rozpočtu ve stejné věci. 

3.2 Dopady na podnikatelské subjekty: Ne  

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 
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způsobilost podle návrhu vyhlášky budou posuzovat vojenští poskytovatelé zdravotních služeb.    

3.3 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ne  

Návrh vyhlášky nerozšiřuje ani neomezuje kompetence orgánů veřejné správy na úrovni územně 
správních celků. Kompetence při rozhodování na úseku branné povinnosti občanů zůstávají 
nadále svěřeny vojenským správním úřadům (krajským vojenským velitelstvím). Názvy, sídla  
a územní působnost vojenských správních úřadů stanovuje i nadále branný zákon. V širších 
souvislostech, spojených především s implementací branného zákona, lze předpokládat dopady  
na územní samosprávné celky až v době realizace tzv. mimořádných opatření před vyhlášením 
stavu ohrožení státu, tj. zejména v souvislosti se zahájením odvodního řízení (to však není 
předmětem úpravy navrhované návrhem vyhlášky) nebo přípravy vojáků v záloze formou 
povinného vojenského cvičení. 

3.4 Sociální dopady: Ne 

Návrh vyhlášky vzhledem ke svému předmětu svým působením nezasahuje a neovlivňuje 
postavení skupin obyvatel sociálně slabých, osob se zdravotním postižením nebo národnostních 
menšin. 

3.5 Dopady na životní prostředí: Ne 

V souvislosti s návrhem vyhlášky se vzhledem k jeho obsahu nepředpokládají dopady na životní 
prostředí. 
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I.A  Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)   

k návrhu vyhlášky o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby 
 
1. Důvod předložení a cíle 

1.1 Název 
Návrh vyhlášky o zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě (dále jen „návrh 

vyhlášky“). 
  

1.2 Definice problému 
Zásadní předpoklad pro vyhodnocení potřeby připravit a do legislativního procesu 

předložit zcela novou vyhlášku upravující právní vztahy v oblasti posuzování zdravotní 
způsobilosti občana k výkonu vojenské činné služby, a to při přezkumném řízení a pro 
povolávání do služebního poměru vytvořil 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“), kteří projevili zájem dobrovolně převzít brannou povinnost  
a kteří jsou v souvislosti s tím povinni podrobit posouzení své zdravotní způsobilosti 
k výkonu vojenské činné služby. 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.  

Při přípravě předkládaného návrhu vyhlášky proto bylo nutné nově přehodnotit 
specifické podmínky a požadavky  na posuzování zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské 
činné služby a umožnit posoudit zdravotní způsobilost ve všech situacích, které stanovuje 
novela branného zákona a zákona o vojácích z povolání, a to s přihlédnutím ke skutečnosti,   
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 byla současně stanovena s přihlédnutím k tomu,  
že existují zájmy 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 lze do jeho středu zařadit také zdravého jedince, u kterého lze posuzovaná zdravotní 
hlediska vyhodnocovat v širším přijatelném rozmezí. Zdraví je anticipováno jako dynamický 
proces, tedy schopnost organismu trvale se přizpůsobovat měnícím se nárokům a požadavkům 
prostředí bez narušení životních funkcí. 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
 

1.3.1 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 stanovenéhov § 21 odst. 7 a § 29 odst. 9 zákona č. 585/2004 
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Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), a dále v § 3 odst. 2  
písm. a) zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání. 

1.3.2 Dosavadní úprava úprava oblasti posuzování zdravotní způsobilosti k výkonu 
vojneské činné služby  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.  

1.3.3 Další právní předpis, který bylo nutné v předkládaném 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 vojenských zdravotnických zařízeních. 

1.3.4 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 služby a potřeby tuto posoudit 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, při přezkumném 
řízení a před propuštěním z vojenské činné služby. 
 
1.4 Identifikace dotčených subjektů 
Návrh vyhlášky se vzhledem k předmětu právní úpravy bude dotýkat zejména 

Ministerstva obrany (dále jen „ministerstvo“), vojáků v záloze a vojáků z povolání.  Vlastní 
provádění lékařských prohlídek pak plně dopadá na zdravotnická zařízení podle vyhlášky  
č. 156/2015 Sb., resp. na konkrétní vojenské poskytovatele zdravotních služeb v těchto 
zdravotnických zařízeních působících, přičemž pro jednotlivé specifické případy jsou 
návrhem vyhlášky stanovena konkrétní určená zdravotnická zařízení.          

 
1.5 Popis cílového stavu 

lavním cílem návrhu vyhlášky je, vedle reflektování změn, které přinesly změny výše 
uvedených zákonů, umožnění komplexního posouzení zdravotní způsobilosti k výkonu 
vojneské činné služby v rámci  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 
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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.  

 
1.6 Zhodnocení rizika spojeného s nečinností 
Nenaplněním zmocnění pro vydání návrhu vyhlášky nebudou vytvořeny podmínky 

pro implementaci aktuálního a efektivního regulátoru pro posuzování zdravotní způsobilosti 
k vojenské činné službě a, v širších souvislostech, podmínky pro naplňování vládou již 
schválených koncepčních materiálů požadujících vytvoření předpokladů pro účinnější a cílené 
doplňování počtů ozbrojených sil. Jde zejména o požadavek na ucelené a jednoznačné 
naplňování závěrů a doporučení Bezpečnostní strategie České republiky, Obranné strategie 
České republiky, Optimalizace bezpečnostního systému České republiky, Bílé knihy o obraně, 
Koncepce mobilizace a Koncepce aktivní zálohy. 

 
Nebude-li tato problematika návrhem vyhlášky upravena, může v budoucnu docházet, 

kromě dalších nepříznivých důsledků v oblasti připravenosti státu k zajištění své bezpečnosti 
a suverenity, rovněž ke zpochybňování vládou schvalovaných strategických dokumentů  
a cílů, které jsou obsahem strategických a koncepčních dokumentů, uvedených výše.  

 
    

2. Návrh variant řešení 
 
Varianta I: Nulová varianta – zachování současného stavu a současné nerespektování 

zákonného zmocnění pro vydání vyhlášky, resp. požadavků zákonodárců na 
provedení navrhované úpravy, vznesených v průběhu legislativního procesu 
k zákonu č. 47/2016 Sb.      

 
Přestože dosavadní úprava vyhláškou č. 103/2005 Sb. v zásadě umožňuje pokračovat  

v posuzování zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě, terminologicky i věcně již 
neodpovídá požadavkům a významným legislativním změnám, které vyžadují její nahrazení 
novou právní úpravou. Z věcného hlediska by nulová varianta představovala pouze zachování 
stávajícího, již nevyhovujícího systému, omezujícího dostupné možnosti posuzovat  
a vyhodnocovat zdravotní hlediska v širším, odborně přijatelném rozmezí, a to z hlediska 
zdraví jako dynamického celku. Nulová varianta by tak zejména zachovala nežádoucí stav 
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plošného vyloučení zájemců o vojenskou činnou službu se zjištěnou sníženou zdravotní 
způsobilostí.  
 
Varianta II: Novelizace platné vyhlášky č. 103/2005 Sb. 
 

Novelizací platné vyhlášky č. 103/2005 Sb. by znamenalo jednak její terminologickou 
úpravu tak, aby užívaná terminologie odpovídala zákonu č. 372/2011 Sb., a dále obsahovou 
úpravu, která by umožnila modifikovat proces posuzování zdravotní způsobilosti s ohledem  
na specializaci uchazečů o službu v ozbrojených silách a s ohledem na jejich potřeby.  
V souvislosti se přijetím zákona č. 47/2016 Sb. by však zohlednění všech aktuálních 
požadavků představovalo provedení tak rozsáhlého komplexu změn, že by zpracování novely 
bylo z hlediska legislativně-technického bylo naprosto neefektivní, když je přitom zřejmé,  
že novela by znamenala rovněž provedení změny v dosavadní systematice vyhlášky  
č. 103/2005 Sb.  
 
Varianta III:  Předložení nové vyhlášky o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné 

služby  
 

Tato varianta představuje vydání zákonodárcem předvídané právní úpravy,  
a to se zohledněním všech aktuálních ovlivňujících faktorů pro její obsah, tedy užití 
terminologie v oblasti poskytování zdravotních služeb stanoven zákonem o poskytování 
zdravotních služeb a zákonem o poskytování specifických zdravotních služeb, stanovení 
systému vojenských zdravotnických zařízení vyhláškou č. 156/2015 Sb. a zohlednění 
právního stavu branného zákona a zákona o vojácích z povolání po 1. červenci 2016,  
a to včetně požadavků na vytvoření efektivnějších podmínek uplatňování práva na dobrovolné 
převzetí výkonu branné povinnosti a rozšíření předpokladů pro využití osobních  
a profesionálních schopností fyzických osob ve prospěch ozbrojených sil České republiky.            
 
3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

 
3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

 
Nulová varianta 
Případné využití nulové varianty nemá žádné věcné ani jiné přínosy, navíc je v rozporu 
s deklarovaným úmyslem zákonodárce na provedení jím stanovené právní úpravy 
v souladu se zákonným zmocněním. 
  
Varianta I 
Případným užitím varianty I by došlo k úpravě v současné době platného právního 
předpisu tak, aby odpovídal po stránce formální i obsahové aktuálním požadavkům. 
Jednalo by se o formálně mnohem náročnější  proces než v případě varianty III, nicméně 
novelizace by byla rozsáhlá, uživatelsky nepřehledná a nelogická nahrazováním celých 
souborů jednotlivých paragrafů a navíc by snahou o zachování některých relativně 
funkčních částí mohla vést ke vzniku vnitřní nesourodosti vyhlášky, popřípadě její 
rozpornosti.       
 
Varianta II 
Užitím varianty II dojde k naplnění úmyslu zákonodárce, a to přijetím formálně 
systematického, přehledného a koncepčně promyšleného prováděcího právního předpisu, 
který odpovídá požadavkům na úpravu právních vztahů zohledňující potřeby obrany státu 
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v oblasti posuzování zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby. Předložení 
nové právní úpravy na základě zmocnění stanovených v zákoně o vojácích z povolání  
a v branném zákoně (podle jejich normativního stavu k datu 1. 7. 2016) je předpokladem 
pro vydání uživatelsky přehledné a jednoznačné právní úpravy, která minimalizuje rizika 
aplikačních problémů, včetně vyloučení nadměrného užití překlenovací výkladové praxe 
při absenci a nejednoznačnosti právní úpravy.  
 

4. Návrh řešení 
 
4.1 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

 
Varianta II, přijetí nového právního předpisu, se vzhledem k možnosti komplexní 

úpravy a minimalizaci rizik budoucích výkladových problémů jeví jako nejefektivnější. 
 
Varianta I. by vytvořila pouze provizorní řešení s možnými riziky budoucích 

výkladových a uživatelských problémů. 
 
Varianta nulová se vzhledem k zásadním změnám v souvisejících právních předpisech  

nedoporučuje. 
 
Jako optimální řešení je navrženo přijmout variantu II. 

 
5. Implementace a vynucování 

 
Implementace a vynucování se bude řídit zákony (zejména zákony č. 585/2004 Sb. 

 a 221/1999 Sb.), k jejichž provedení má být vyhláška vydána.    
    
6. Přezkum účinnosti 
 
 Vyhodnocení účinnosti právní regulace bude Ministerstvem obrany prováděno 
průběžně, zejména ve spolupráci s krajskými vojenskými velitelstvími, vojenskými 
poskytovateli zdravotních služeb a osobami, které se v zájmu zajišťování obrany státu  
a výcviku ozbrojených sil podílejí na řešené problematice. 
 
7. Konzultace a zdroje dat 

V průběhu hodnocení dopadů regulace byl obsah návrhu vyhlášky konzultován 
s krajskými vojenskými velitelstvími, vojenskými poskytovateli zdravotních služeb  
a Generálním štábem Armády České republiky. 

 
 

8.        Kontakt a prohlášení o schválení RIA 
Závěrečnou zprávu zpracoval a kontaktní osobou pro případné připomínky a dotazy je: 
Jméno: plukovník gšt. MUDr. Richard Kraus 
Tel.: 973 214 174 
E-mail: mudr.kraus@volny.cz 
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