
IV. 
 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    
 
Návrh vyhlášky o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby  
 

Návrh vyhlášky byl do eKLEP vložen dne 24. června 2016. 
Termín pro zpracování stanovisek k návrhu vyhlášky byl stanoven na 19. července 2016.  

 Návrh vyhlášky byl k posouzení předložen Ministerstvu dopravy, Ministerstvu financí, Ministerstvu kultury, Ministerstvu práce  
a sociálních věcí, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu průmyslu a obchodu, Ministerstvu spravedlnosti, Ministerstvu školství, mládeže  
a tělovýchovy, Ministerstvu vnitra, Ministerstvu zahraničních věcí, Ministerstvu zdravotnictví, Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu životního 
prostředí, Generální inspekci bezpečnostních sborů, Úřadu vlády ČR – Odboru kompatibility, Úřadu vlády ČR – Kabinetu vedoucího Úřadu 
vlády, Úřadu vlády ČR – ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, Úřadu vlády ČR – místopředseda vlády pro vědu, výzkum  
a inovace a Kanceláři prezidenta republiky 
 K návrhu vyhlášky uplatnily zásadní připomínky Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo vnitra.  
 K návrhu vyhlášky byly uplatněny doporučující připomínky Ministerstvem financí, Ministerstvem práce a sociálních věcí, 
Ministerstvem zemědělství, Úřad vlády ČR – Odbor kompatibility, Úřad vlády ČR – ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, 
Úřadem vlády – VÚV, Ministerstvem spravedlnosti, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem kultury.  
 Připomínky neuplatnily Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo dopravy, Úřad vlády ČR – RVV, Ministerstvo pro místní rozvoj, 
Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.     
 
 Veškeré uplatněné připomínky byly řádně vypořádány způsobem uvedeným v připojené tabulce.  

Návrh vyhlášky je předkládán bez rozporu.   
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Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
zdravotnictví   

  

 Obecně: 
Návrh vyhlášky je v některých částech zmatečný, např. v § 5 
odst. 1 se stanoví, že na posuzování zdravotní způsobilosti 
k výkonu vojenské činné služby se vztahuje hlava IV zákona 
o specifických zdravotních službách obdobně.  
Tuto skutečnost však návrh vyhlášky nerespektuje, neboť z jeho 
znění není zřejmé, kdy se postupuje podle obecné úpravy zákona 
o specifických zdravotních službách, kdy podle vyhlášky, a která 
její ustanovení se opírají o branný zákon nebo o zákon 
o vojácích.  
S rozporem s výše uvedeným ustanovením návrh vyhlášky 
„opisuje“ ze zákona o specifických zdravotních službách některá 
ustanovení, a to nepřesně nebo neúplně. To rovněž přispívá ke  
zmatečnosti návrhu. 
Dále je nedůsledně používána terminologie, což navozuje dojem, 
že jsou některé pojmy zaměňovány (např. poskytovatel x lékař, 
zdravotní způsobilost x zdravotní klasifikace, vyšetření 
smyslových orgánů x vyšetření zraku a sluchu apod.)  Vyhláška 
je tak celkově nepřehledná a nesrozumitelná. 
Na základě výše uvedeného je MZ toho názoru, že návrh 
vyhlášky vyžaduje podstatné přepracování. 
                                                          Tato připomínka je zásadní. 

A K C E PT OV Á NO. 
Návrh vyhlášky byl na základě meziresortního 
připomínkového řízení přepracován, přičemž byla 
provedena revize jeho obsahu tak, aby jednak 
nepřekračoval zákonné zmocnění pro jeho vydání (§ 21 
odst. 7 a § 29 odst. 6 branného zákona a § 3 odst. 2 
písm. a) zákona o vojácích z povolání), jednak aby byl 
zachován ústavní princip stanovený v čl. 2 odst. 3 
Ústavy, podle něhož státní moc slouží všem občanům 
a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, 
které stanoví zákon (návrhem vyhlášky proto nejsou 
upravovány postupy, a to právě s odkazem 
na nezbytnost jejich provedení výlučně zákonem). 
Z uvedeného je zřejmé, že byly odstraněny případný 
důvody ke kolizi se zákonem o specifických zdravotních 
službách.  
Z návrhu vyhlášky byla odstraněna také definice pojmu 
„zdravotní způsobilost“ (užívá ho již bez dalšího jak 
branný zákon, tak zákon o vojácích), přičemž 
při přepracování jednotlivých ustanovení byla také 
provedena revize používané terminologie.       
 
Přepracováním jednotlivých ustanovení, popřípadě 
zrušením některých částí návrhu vyhlášky, došlo také 
ke změně řazení jednotlivých upravovaných oblastí, 
a tedy také ke zvýšení přehlednosti textu. Předkladatel 
návrhu vyhlášky při jejím dopracování jednak vycházel 
ze struktury zmocnění stanovených pro vydání 
v branném zákoně a v zákoně o vojácích z povolání, 
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jednak přihlížel k tomu, že adresátek vyhlášky 
je Armáda České republiky, a to zejména její vojenští 
poskytovatelé zdravotních služeb, kteří se na zpracování 
návrhu vyhlášky podíleli a kteří doporučili pro ně 
uživatelsky srozumitelnou strukturu. Současně bylo 
přihlíženo k tomu, že k posuzování zdravotní 
způsobilosti bude přistupováno vždy obecně jednotným 
způsobem, a tedy je vedle obecných postupů vždy nutné 
stanovit pouze odchylky pro jednotlivé kategorie 
vojáků, bez ohledu na to, podle kterého zmocnění 
je posuzování zdravotní způsobilosti zdravotní 
upravováno (rozlišení systematiky úpravy podle 
jednotlivých zmocnění by přehlednost návrhu vyhlášky 
ztížilo, resp. vedlo by k opakování úprav).  

 K § 1 písm. c):  
Požadujeme následující úpravu ustanovení: „Pro účely této 
vyhlášky se rozumí  vojenským lékařem lékař poskytovatele 
zdravotních služeb, kterému Ministerstvo obrany udělilo 
oprávnění k poskytování zdravotních služeb ve zdravotnických 
zařízeních jím zřízených (dále jen „vojenský poskytovatel“); pro 
účely této vyhlášky se vojenským lékařem rozumí také lékař 
ozbrojených sil podle zákona o zdravotních službách,“. 
Odůvodnění: 
 Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách 
jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění 
pozdějších předpisů, používá výraz „lékař ozbrojených sil“ pouze 
v ustanovení § 85: „Prohlídky osob, které zemřely 
ve výcvikovém prostoru nebo zařízení ozbrojených sil nebo 
při výkonu služby, provádějí lékaři ozbrojených sil.  
Tento výraz není používán v souvislosti s posuzováním zdravotní 
způsobilosti.“. Není tedy důvodné tuto skuzečnost v návrhu 
vyhlášky zohledňovat ve vztahu k posudkové péči. 

AKCEPTOVÁNO. 
Znění § 1 písm. c) [nově písmeno b)] bylo upraveno 
podle uplatněné připomínky.      
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                                                          Tato připomínka je zásadní. 
 K § 3 odst. 3:  

V ustanovení za slovo „vydá“ požadujeme doplnit slovo 
„lékařský“ a za slova „o zdravotní způsobilosti“ doplnit  slova  
„s výjimkou prohlídky podle odstavce 2 písm. b)“.   
Odůvodnění: 
Jsme toho názoru, že při ukončení vojenské činné služby 
se nemůže jednat o posouzení zdravotní způsobilosti k výkonu 
služby nebo činnosti, ale pouze o zaznamenání  aktuálního 
zdravotního stavu posuzované osoby ve smyslu, zda byl či nebyl 
výkonem vojenské činné služby ovlivněn její zdravotní stav. 
                                                          Tato připomínka je zásadní. 

A K C E PT OV Á NO. 
Znění § 3 odst. 3 bylo upraveno souladu s uplatněnou 
připomínkou, resp. zpracování lékařské zprávy 
při ukončení vojenské činné služby byly zpracovány 
v samostaném odstavci 4, který byl do § 3 doplněn.    

 K § 5 odst. 1:  
1. V ustanovení se stanoví, že „na posuzování zdravotní 
způsobilosti k výkonu vojenské činné služby se hlava IV. zákona 
o specifických zdravotních službách použije obdobně.“ 
 Přitom však není zohledněna skutečnost, že vyhláška resp. zákon 
(branný nebo o vojácích z povolání) stanoví jinak. 
Vedle toho návrh vyhlášky obsahuje ustanovení, která opakují 
vymezení (např. § 7), která jsou předmětem úpravy zákona 
o specifických zdravotních službách.   
Z tohoto pohledu je třeba provést revizi vyhlášky tak, aby 
neopakovala to, co je již vymezeno zákonem o specifických 
zdravotních službách. Viz též obecná připomínka. 
Odůvodnění: 
Ustanovením je založen rozpor s § 42 zákona o specifických 
zdravotních službách, podle kterého je výpis ze zdravotnické 
dokumentace registrujícího „praktického lékaře“ k lékařské 
prohlídce za účelem posouzení zdravotní způsobilosti vyžadován 
vždy. 
 
                                                          Tato připomínka je zásadní. 

A K C E PT OV Á NO. 
Návrh vyhlášky byl ve smyslu připomínky přepracován, 
a to zejména tak, že neobsahuje úpravu postupů, ale 
pouze úpravu způsobu posuzování zdravotní 
způsobilosti vojáků (občanů) k vojenské činné službě  
(viz také odůvodnění k obecné připomínce).  
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 K § 5 odst. 1:  
Požadujeme v ustanovení vypustit slovo „popřípadě“ před slovy 
„z výpisu ze zdravotnické dokumentace“. 
                                                         Tato připomínka je zásadní. 

A K C E PT OV Á NO J I NA K . 
Posuzující lékař nebude mít zdravotnickou dokumentaci 
ve všech případech, kdy bude posuzovat zdravotní 
způsobilost k vojenské činné službě (např. v odvodním 
řízení bude mít k dispozici pouze údaje o zdravotním 
stavu poskytnuté registrujícím lékařem občana (viz § 19 
odst. 5 branného zákona). Proto bylo znění § 5 odst. 1 
upraveno tak, aby byla zohledněna právě tato 
skutečnost, a to ještě výrazněji, než využitím slova 
„popřípadě“ (tedy tehdy, je-li to možné).       

 K § 5 odst. 2: 
V ustanovení ve větě za středníkem požadujeme slova „seznam 
nemocí a vad“ nahradit slovy „seznam nemocí, vad a stavů“. 
Odůvodnění: 
Jde o úpravu ustanovení tak, aby bylo v souladu se zdravotnickou 
legislativou. 
                                                         Tato připomínka je zásadní. 

A K C E PT OV Á NO. 
Znění § 5 odst. 2 bylo v obou větách upraveno podle 
uplatněné připomínky. Shodně pak byla upravena 
příloha č. 1.  

 K § 6 odst. 3: 
Upozorňujeme, že registrujícím poskytovatelem je podle § 3 
odst. 5 zákona o zdravotních službách i poskytovatel v oboru 
gynekolog a porodnictví a poskytovatel v oboru zubní lékařství. 
Registrující poskytovatel, od kterého poskytovatel vydávající 
lékařský posudek vyžaduje výpis ze zdravotnické dokumentace, 
je stanoven v § 42 odst. 1 písm. b) zákona o specifických 
zdravotních službách. 
Dále se upozorňuje, že „lékař“ je fyzická osoba vykonávající 
zdravotnické povolání v pracovněprávním (služebním) vztahu 
k poskytovateli zdravotních služeb. Uzavírá se tedy smlouva 
s lékařem bez ohledu na jeho vztah k poskytovateli jako 
s „fyzickou osobou“ nebo s poskytovatelem zdravotních služeb?  
Ustanovení je třeba upravit nebo upřesnit v odůvodnění. 
                                                         Tato připomínka je zásadní. 

A K C E PT OV Á NO. 
Ve smyslu připomínky byla do § 2 odst. 2 zavedena 
legislativní zkratka „posuzující lékař“, pro vydání 
lékařského posudku je pak vždy příslušný vojenský, 
popřípadě jiný poskytovatel zdravotních služeb.    
Doplněna byla také zvláštní část odůvodnění k návrhu 
vyhlášky.    
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 K § 8 odst. 1 a § 10 odst. 2 a 3: 
Navrhovaná vyhláška uvádí např. pojmy „orientační vyšetření 
sluchu a zraku včetně barvocitu“ a „orientační vyšetření 
smyslových orgánů“. Pokud se jedná o totožnou náplň vyšetření, 
požadujeme sjednotit užívanou terminologii, v opačném případě 
se považuje za vhodné upřesnit náplň vyšetření smyslových 
orgánů. 
Toto platí pro celý právní předpis.  
                                                            Tato připomínka je zásadní. 

A K C E PT OV Á NO. 
Pro  celý návrh vyhlášky byl text upřesněn tak, 
že vyšetření je specifikováno jako „orientační vyšetření 
smyslových orgánů, včetně vyšetření barvocitu.  

 K § 8 odst. 3 písm. a):  
V případě odsouzení za spáchání trestného činu není zřejmá 
souvislost se zdravotní způsobilostí; není zde jasné, co by lékař 
při psychiatrickém vyšetření měl posuzovat; výkon trestu 
nepovažujeme za onemocnění ani souvislost s onemocněním. 
Navrhujeme náležitost charakterizovat jako osobní způsobilost.  
                                                          Tato připomínka je zásadní. 

A K C E PT OV Á NO. 
§ 8 odst. 3 písm. a) byl upraven tak, že psychiatrické 
vyšetření může být požadováno u osoby,  která 
prokazatelně vykazuje osobnostní znaky vedoucí 
ke společensky škodlivému jednání. Další upřesnění pak 
bylo doplněno do zvláštní části odůvodnění.  

 K § 11 odst. 1:  
Požadujeme v ustanovení za slova „rizikovými faktory“ doplnit 
slova „pro účely této vyhlášky“. 
Odůvodnění: 
Termín „rizikové faktory“ je užíván v jiných právních předpisech 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zcela jiným 
významem.  
                                                            Tato připomínka je zásadní. 

A K C E PT OV Á NO. 
§ 11 odst. 1 byl upraven v souladu s uplatněnou 
připomínkou. 

 K § 11 odst. 3 a § 12 odst. 3:  
Není zřejmé postavení „vojenského registrujícího poskytovatele“ 
v posuzování zdravotní způsobilosti vojáka. Uvedené oprávnění 
náleží posuzujícímu lékaři/poskytovateli. Odborné důvody nejsou 
zpochybňovány, pouze požadujeme upřesnit postavení 
registrujícího poskytovatele při posuzování zdravotní 
způsobilosti, např. zda-li je skutečně určen k provádění 
uvedených prohlídek, a to zejména ve vztahu například 

A K C E PT OV Á NO. 
Návrh vyhlášky byl v souladu s uplatněnou připomínkou 
upraven tak, že doplňující vyšetření jsou jednak 
odkázána na obecnou úpravu lékařské prohlídky, jednak 
tam, kde je nutné specifická úprava je nositel rozhodnutí 
o dalších vyšetření vždy posuzující lékař (resp. v jeho 
postavení lékař odvodní komise).  
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k ustanovení § 3 odst. 3, § 14 nebo 22 návrhu vyhlášky. 
                                                          Tato připomínka je zásadní. 

 K § 12 odst. 2 písm. a):  
Výčet vyšetření krve požadujeme uvést terminologicky 
do souladu s vyhláškou č. 70/2012 Sb., o preventivních 
prohlídkách, která uvádí označení HDL-cholesterol a LDL-
cholesterol. 
Toto platí pro celý právní předpis. 
                                                          Tato připomínka je zásadní. 

AKCEPTOVÁNO. 
Znění § 12 odst. 2 písm. a) bylo upraveno podle 
uplatněné připomínky. 

 K § 21 odst. 3:  
Požadujeme v ustanovení pojem „choroba“ nahradit pojmem 
„nemoc“.  
Odůvodnění: 
Jde o soulad se „zdravotnickými“ právními předpisy (viz např. 
zákon o specifických zdravotních službách). 
                                                        Tato připomínka je zásadní. 

A K C E PT OV Á NO. 
Znění § 21 odst. 3 bylo upraveno podle uplatněné 
připomínky. 

 K § 24: 
Není zřejmý postup v případě podání návrhu na přezkumné řízení 
jiným než registrujícím lékařem posuzovaného vojáka. 
Z ustanovení též nevyplývá, kdo podá podnět pro zpracování 
lékařské zprávy registrujícímu lékaři posuzovaného vojáka.  
Rovněž není jasný vztah uvedeného ustanovení k § 42 odst. 1 
písm. b) zákona o specifických zdravotních službách. Zde 
spatřujeme legislativní problém mezi uvedenými právními 
předpisy a překročení rozsahu zmocnění navrhované vyhlášky. 
                                                        Tato připomínka je zásadní. 

AKCEPTOVÁNO. 
Navrhované ustanovení § 24 bylo z návrhu vyhlášky 
vypuštěno.  

 K § 1 písm. f) bod 2: 
Doporučujeme nahradit slovo „uvedené“ slovem „uvede“. 
                                                Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO. 
Připomínkou napadený text je nově zařazen do § 5 
odst. 4 a je upraven v souladu s uplatněnou připomínkou 
s tím, že slovo „uvede“ je nahrazeno slovem „stanoví“.    

 K § 1 písm. f) bodu 2:  
Doporučujeme odstranit uvozovky za slovem „zařazení“, 

AKCEPTOVÁNO. 
Připomínkou napadený text je nově zařazen do § 5 
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popřípadě před uvozujícím textem doplnit uvozovky, aby byl 
uvozující text jednoznačně ohraničen. 
                                                Tato připomínka je doporučující. 

odst. 4 a je upraven v souladu s uplatněnou 
připomínkou.    

 K § 3 odst. 3:  
Doporučujeme za text „přílohy č. 1“ doplnit text „k této 
vyhlášce“, aby byla v souladu s Legislativními pravidly vlády. 
Toto platí pro celý text vyhlášky. 
                                                Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO. 
Znění § 3 odst. 3 bylo upraveno v souladu s uplatněnou 
připomínkou.    

 K § 5 odst. 1:  
Doporučujeme ve větě první za slova „k výkonu vojenské činné“ 
doplnit slovo „služby“ z důvodu úplnosti celého slovního 
spojení.  
Dále doporučujeme odstranit přebývající předložku „v“ v textu 
„poskytnutých občanem v podle branného zákona“. 
                                                Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO. 
Znění § 5 odst. 1 bylo upraveno v souladu s uplatněnou 
připomínkou.    

 K § 14 odst. 4:  
Doporučujeme slovo „psychologického“ opravit 
na „psychologické“. 
                                                Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO. 
Znění § 14 odst. 5 bylo upraveno v souladu s uplatněnou 
připomínkou.     

 V § 16 odst. 2:  
Doporučujeme vypustit slovo „předložit“, které je uvedeno 
dvakrát. 
                                                Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO. 
Znění § 16 odst. 2 bylo upraveno v souladu s uplatněnou 
připomínkou.    

 V § 18 odst. 2 písm. i):  
Doporučujeme opravit znění na „odborné gynekologické 
vyšetření u žen“. 
                                                Tato připomínka je doporučující. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Znění § 18 odst. 2 písm. i) návrhu vyhlášky bylo 
gramaticky upraveno v souladu s uplatněnou 
připomínkou.  

 V § 21 odst. 1: 
Doporučujeme ve třetím řádku opravit slovo „ specialisty“. 
                                                Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO. 
V § 21 odst. 1 byla v souladu s připomínkou odstraněna 
chyba v psaní ve slově „specialisty“.     

 K přílohám: AKCEPTOVÁNO. 
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Pro účely posuzování zdravotního stavu k výkonu povolání 
by neměl být v příloze uváděn akutní stav v léčbě, a to v žádné 
kolonce; v akutním stavu je pacient v dočasné pracovní 
neschopnosti a k prohlídkám pro účely posouzení k výkonu 
povolání nebo službě musí být jeho zdravotní stav stabilizovaný. 
Dále požadujeme laický pojem „zjevné šilhání“ nahradit 
medicínským pojmem „strabismus“. Tento pojem definuje nejen 
klinickou zjevnost, ale třeba i nenápadnost, v závislosti 
na schopnosti zaměřovat cíl apod. 
                                                Tato připomínka je doporučující. 

Přílohy č. 1 a 3 byly upraveny podle požadavků 
připomínkového místa. 

   
Ministerstvo 
vnitra  

  

 K § 24 odst. 1: 
Ustanovení navrhujeme vypustit, neboť překračuje rámec 
zákonného zmocnění. Podle § 29 odst. 6 branného zákona má 
Ministerstvo obrany stanovit vyhláškou „způsob posuzování 
zdravotní způsobilosti vojáků k vojenské činné službě při 
přezkumném řízení“, pod což nelze podřadit navrhované 
stanovení důvodů, kdy se přezkumné řízení má provádět. 
Ustanovení prováděcího předpisu, které překračuje zákonné 
zmocnění, se přitom dostává do rozporu s čl. 79 odst. 3 Ústavy. 
                                                         Tato připomínka je zásadní. 

AKCEPTOVÁNO. 
Navrhované znění § 24 odst. 1 bylo z návrhu vyhlášky 
bez náhrady vypuštěno.  

 K § 1: 
Definici „zdravotní způsobilosti“ v písm. a) doporučujeme 
vypustit, neboť není vhodné v prováděcím právním předpisu 
definovat termín, který již používá prováděný zákon, a to bez 
definice. Zároveň se domníváme, že navržená formulace 
nepřináší nad rámec informací patrných přímo z branného zákona 
nic nového, a proto je možné od definice pojmu zdravotní 
způsobilost upustit. 

                                          Tato připomínka je doporučující.  

AKCEPTOVÁNO. 
Definice pojmu „zdravotní způsobilost“ byla z návrhu 
vyhlášky vypuštěna.   
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 K § 1: 
Doporučujeme přepracovat definici „posudkového závěru“, 
neboť pasáž popisující jednotlivé úrovně zdravotní způsobilosti 
již není definicí a měla by být zařazena v samostatném, k tomu 
určeném, ustanovení.  
                                                  Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO. 
Definice pojmu „posudkový závěr“ byla upravena 
v souladu s připomínkou, slovní vyjádření posudkového 
závěru bylo jako samostatný odstavec 4 zařazeno do § 5 
návrhu vyhlášky (Obecné postupy posuzování zdravotní 
způsobilosti).  

 K § 3 odst. 3: 
Upozorňujeme, že cílem lékařské prohlídky je posoudit zdravotní 
způsobilost, nikoli schopnost či neschopnost vojenské činné 
služby – viz § 21 branného zákona. 
                                                  Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO Č Á ST E Č NĚ . 
Podle § 21 odst. 3 branného zákona se občan 
při odvodním řízení podrobuje lékařské prohlídce, 
popřípadě dalším odborným vyšetřením. Zákon stanoví, 
že cílem lékařské prohlídky je zpracování posudku 
o stupni zdravotní způsobilosti občana vykonávat 
vojenskou činnou službu, který je podkladem pro 
rozhodnutí o schopnosti nebo o neschopnosti občana 
vykonávat vojenskou činnou službu. Návrh vyhlášky 
tento postup upřesňuje a před fázi zpracování posudku 
předřazuje fázi vlastních odborných vyšetření, na jejichž 
základě je vysloven závěr, který slouží pro zpracování 
posudku.  
 
V textu však byla upravena použitá terminologie tak, 
aby navrhované ustanovení odpovídalo § 18 odst. 1 
a § 21 odst. 3 branného zákona, a to takto:        
V průběhu lékařské prohlídky posoudí lékař odvodní 
komise, lékař přezkumné komise nebo vojenský lékař 
zdravotní stav posuzované fyzické osoby a s využitím 
přílohy č. 1 k této vyhlášce učiní závěr, na jehož základě 
vojenský poskytovatel nebo jiná k tomu oprávněná 
osoba zpracuje posudek o stupni zdravotní způsobilosti, 
jímž určí zdravotní klasifikaci souhrnně vyjadřující 
zjištěnou zdravotní způsobilost fyzické osoby vykonávat 
vojenskou činnou službu.   
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 K § 4 odst. 1 písm. c): 
Není zřejmé, jaký význam má v rámci vymezení třetího stupně 
zdravotní způsobilosti rozlišování krátkodobých a dlouhodobých 
úlev, když se s tímto institutem ve vyhlášce dále nepracuje.   
                                                  Tato připomínka je doporučující. 

V Y SV Ě T L E NO. 
Navrhované řešení vychází z nezbytnosti komplexního 
popisu veškerých skutečností charakterizujících 
jednotlivé zdravotní způsobilosti, přičemž s tímto 
stupněm právě nedílně souvisí jisté omezení výkonu 
služebních činností a toto omezení je za podmínek 
stanovených v přílohách k návrhu vyhlášky dále 
vzhledem k předpokládané prognóze vývoje zdravotního 
stavu možné určit jako dlouhodobé nebo krátkodobé 
a ve vyhlášce stanovením období rovněž určit léčebný 
(včetně rehabilitačního) režim.       

 K § 5: 
V odstavcích 1 a 3 doporučujeme vypustit slova „podle jiného 
právního předpisu“ pro jejich nadbytečnost, neboť podle našeho 
mínění plně postačí uvést samotný pojem, zvláště když  
je doplněn poznámkou pod čarou. 
                                                 Tato připomínka je doporučující. 

A K C E PT OV Á NO. 
Znění § 5 odst. 1 a 3 bylo upraveno podle připomínky, 
tedy slova „podle jiného právního předpisu“ byla 
zrušena.  

 K § 5: 
V odstavci 2 dáváme na zvážení slovo „také“ nahradit slovem 
„zejména“, protože zjištění předmětných nemocí a vad je 
primárním cílem lékařské prohlídky. Zároveň doporučujeme 
vypustit slovo „stanovení“, které je zjevně nadbytečné. 
                                                 Tato připomínka je doporučující. 

A K C E PT OV Á NO Č Á ST E Č NĚ . 
Znění § 5 odst. 2 bylo na základě uplatněné  připomínky 
upraveno takto:  

„(2) Pro zjištění zdravotní způsobilosti 
posuzované fyzické osoby je lékařská prohlídka cíleně 
zaměřena zejména na zjištění nemocí a vad vylučujících 
nebo omezujících stanovení stupně zdravotní 
způsobilosti, který umožňuje rozhodnout o schopnosti 
občana vykonávat vojenskou činnou službu. Seznam 
nemocí a vad podle věty první je stanoven v přílohách 
č. 1 a 3 k této vyhlášce.“.    

 K § 7 odst. 3: 
Doporučujeme přepracovat poslední vedlejší větu před 
středníkem, neboť formulace „vystaví … neschopnost ke službě“ 
není stylisticky správná. 

A K C E PT OV Á NO. 
Ustanovení § 7 odst. 3 bylo na základě připomínky 
přepracováno tak, že předmětná část věty byla upravena 
takto: … „vystaví vojenský poskytovatel doklad 
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                                                 Tato připomínka je doporučující. o uznání dočasné neschopnosti ke službě;“.  
 K § 22 odst. 2 písm. a): 

V bodě 1 doporučujeme použít obvyklou formulaci „jméno, 
popřípadě jména a příjmení“ – viz např. § 3 odst. 3 písm. a) 
zákona o evidenci obyvatel. 
                                                  Tato připomínka je doporučující. 

A K C E PT OV Á NO. 
Znění bodu 1 bylo upraveno v souladu s uplatněnou 
připomínkou.    

 K § 23: 
Doporučujeme použít obvyklou formulaci „v listinné 
a elektronické podobě“ – viz např. § 31 odst. 3 branného zákona. 
                                                 Tato připomínka je doporučující. 

NE A K C E PT OV Á NO. 
Pro zpracovatelskou podobu dokumentů stanoví 
terminologii zákon č. 499/2004 Sb., který uvádí 
analogovou a digitální podobu dokumentů.   V § 31 
branný zákon nehovoří o dokumentu, ale o evidenci 
vedené v listinné nebo elektronické podobě.    

 K § 25 odst. 1: 
Předmětné ustanovení doporučujeme přepracovat a uvést 
je do souladu s § 29 odst. 5 a 6 branného zákona, tedy 
doporučujeme výslovně upravit „náležitosti a obsah posudku 
o zdravotní způsobilosti“, jak zní zákonné zmocňovací 
ustanovení. Zejména je pak nevhodná formulace „vydá písemné 
vyhotovení rozhodnutí“, neboť je rozdíl mezi vydáním 
rozhodnutí a jeho písemným vyhotovením – viz např. § 67 
či § 69 odst. 1 správního řádu. Je však zároveň otázkou, zda 
zmínkou o písemném vyhotovení předkladatel pouze hodlá 
vyloučit možnost ústního posudku, či spíše usiluje o vyhotovení 
posudku vždy v listinné podobě. 
                                                  Tato připomínka je doporučující. 

A K C E PT OV Á NO J I NA K . 
§ 25 byl v návrhu vyhlášky zrušen, resp. byl využit 
pouze jeho odstavec 2, který byl přesunut do úpravy 
posuzování zdravotní způsobilosti vojáka z povolání.      
 

 K § 28: 
Nabytí účinnosti právního předpisu dnem vyhlášení považuje § 3 
odst. 3 zákona o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv 
za výjimečnou situaci, kterou podmiňuje existencí „naléhavého 
obecného zájmu“. Obdobným způsobem se k této problematice 
staví též Legislativní pravidla vlády ve svém čl. 53 odst. 1, 
přičemž pro takový výjimečný postup vyžadují náležité 

A K C E PT OV Á NO. 
Návrh vyhlášky je velmi netrpělivě očekáván jak 
odbornou praxí, tak i samotnými zájemci o převzetí 
výkonu branné povinnosti. Návrh vyhlášky má značný 
význam pro provádění odvodů (doplňování ozbrojených 
sil) i pro stabilizaci týmů pro jednotlivá služební 
zařazení a vytváření příznivých podmínek pro výkon 
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zdůvodnění. To však v odůvodnění nynějšího návrhu postrádáme 
- doporučujeme je proto doplnit nebo spíše nastavit vhodnou 
legisvakanci. 
                                                  Tato připomínka je doporučující. 

služby v nich.    
Proto bylo naopak doplněno odůvodnění tak, aby byla 
doložena existence naléhavého obecného zájmu 
na zajištění co nejvčasnějšího data nabytí účinnosti 
vyhlášky s tím, že tímto zájmem jsou především 
aktuální potřeby ozbrojených sil a naléhavá potřeba 
doplnění jejich dosavadního stavu.               

 Obecně: 
Doporučujeme provést jazykovou a stylistickou revizi návrhu, 
přičemž je třeba věnovat pozornost např. § 3 odst. 1, § 5 odst. 1 
věta za středníkem či § 6 odst. 3 věta za středníkem. 
                                                  Tato připomínka je doporučující. 

A K C E PT OV Á NO. 
V rámci celkové úpravy znění návrhu vyhlášky byla 
provedena také jazyková revize textu.    

   
Úřad vlády ČR – 
Odbor  
kompatibility 

  

 Po stránce formální: 
Předkladatel pouze částečně splnil formální náležitosti týkající 
se vykazování slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména 
z Legislativních pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy 
k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o Metodických 
pokynech pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků 
vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, 
v platném znění. 
Zhodnocení slučitelnosti s právem EU je v odůvodnění vyhlášky 
provedeno hned dvakrát: jednou v bodě V a jednou v bodě VI 
obecné části odůvodnění. Předkladatel by měl toto zbytečné 
zdvojení odstranit. 
Pasáž v bodě V obecné části odůvodnění po slovech „(V)lastní 
problematika není závaznými předpisy EU řešena“ je nepřesná 
a zavádějící. Smlouva o Evropské unii článek 149, který uvádí 
předkladatel, nemá. Smlouva o fungování Evropské unie (dále 

A K C E PT OV Á NO J I NA K .  
Obecná část odůvodnění byla upravena ve smyslu 
uplatněné připomínky, tedy především zhodnocení 
slučitelnosti s právem EU je provedeno pouze v její části 
III. a je upraveno v souladu s uplatněnou připomínkou.     
  
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace byla 
z materiálu vyjmuta na základě připomínky ÚV- KML.     
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jen „SFEU“) článek 149 sice má, ten ale neumožňuje vydávat 
opatření v oblasti zdravotnictví, jak to uvádí předkladatel. Navíc, 
oblast zdravotnictví může být dotčena opatřeními vydanými 
podle různých ustanovení SFEU, proto je poukazování jen na 
jeden konkrétní článek nutně zavádějící. Požadujeme proto 
uvedenou pasáž vypustit. 
S návrhem naopak souvisí odst. 2 čl. 2 směrnice Rady 
89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro 
zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 
V jeho prvním pododstavci se stanoví, že „…směrnice se 
nevztahuje na činnosti určitých veřejných služeb, například 
ozbrojených sil nebo policie, nebo na určité činnosti civilní 
ochrany, jejichž zvláštní povaha odporuje této směrnici“. 
V návaznosti na to se v druhém pododstavci stanoví, že „(V) 
těchto případech musí být s ohledem na cíle této směrnice 
zajištěna v co nejvyšší míře bezpečnost a ochrana zdraví 
zaměstnanců.“. Výše uvedená ustanovení směrnice 
89/391/EHS v odůvodnění postrádáme. 
Předkladatel zmiňuje v bodě VI obecné části odůvodnění 
principy doporučené orgány EU a uplatňované v členských 
zemích EU, není však jasné, jaké principy má na mysli. 
Požadujeme vysvětlit, nebo vypustit.  
                                                Tato připomínka je doporučující. 

  Po stránce materiální: 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  
S návrhem souvisí odst. 2 čl. 2 směrnice Rady 89/391/EHS ze 
dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti 
a ochrany zdraví zaměstnanců při práci, podle kterého se dotčená 
směrnice nevztahuje na činnosti určitých veřejných služeb, 
například ozbrojených sil nebo policie, nebo na určité činnosti 
civilní ochrany, jejichž zvláštní povaha odporuje této směrnici, 
avšak i v těchto případech musí být s ohledem na cíle směrnice 

A K C E PT OV Á NO J I NA K .  
Obecná část odůvodnění byla upravena ve smyslu 
uplatněné připomínky,  závěrečná zpráva z hodnocení 
dopadů regulace byla z materiálu vyjmuta na základě 
připomínky ÚV- KML.     
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zajištěna v co nejvyšší míře bezpečnost a ochrana zdraví 
zaměstnanců. 
                                                 Tato připomínka je doporučující. 
Připomínky a návrhy změn:  
Odbor kompatibility neuplatňuje k návrhu žádné připomínky 
z hlediska slučitelnosti. 

   
Úřad vlády ČR – 
ministr pro lidská 
práva, rovné 
příležitosti a 
legislativu 

  

 K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace 
a odůvodnění:   
Předkladatel Závěrečnou zprávu RIA zpracoval, ačkoliv ji 
dle Plánu vyhlášek na rok 2016 zpracovat neměl. 
Upozorňujeme nicméně na skutečnost, že je nutno při zpracování 
Závěrečné zprávy RIA a Odůvodnění postupovat dle platného 
znění Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace 
(schválených usnesením vlády č. 76 ze dne 3. 2. 2016) a dle 
platného znění Legislativních pravidel vlády (schválených 
usnesením vlády č. 75 ze dne 3. 2. 2016). Zpracovatelem RIA 
nebyly v tomto případě reflektovány změny v podobě šablony 
Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace. Prosíme 
o zohlednění těchto změn v budoucnu. 

                                         Tato připomínka je doporučující 

AKCEPTOVÁNO. 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace byla 
z materiálu vyjmuta a v souvislosti s tím bylo upřesněno 
odůvodnění v rozsahu obecné části.  

   
Úřad vlády ČR  
–VÚV 

  

 K předkládací zprávě:   
Součástí předloženého návrhu vyhlášky není předkládací zpráva, 
která by měla být nedílnou součástí materiálu. 

AKCEPTOVÁNO. 
Předkládací zpráva nebyla do eKLEP vložena omylem, 
dále předkládaný materiál obsahuje veškeré požadované 
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                                                Tato připomínka je doporučující. součásti.   

 K § 14 odst. 3:  
V § 14 návrhu vyhlášky je odstavec 3 nesprávně očíslován jako 
odstavec 2 a na základě uvedeného je třeba dát do souladu                
i další číselné označení jednotlivých odstavců ve zmíněném 
paragrafu.                                
                                                Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO. 
Znění § 14 bylo upraveno v souladu s požadavky 
připomínkového místa.     

 K závěrečné zprávě z dopadů regulace:  
V textu přílohy IV „Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů 
regulace (RIA)“, kde v bodě 2. Návrh variant řešení je uvedena 
Varianta III: Předložení nové vyhlášky o zdravotní způsobilosti 
k výkonu vojenské činné služby, zatímco na straně 7 v bodě 4. 
Návrh řešení se navrhuje jako optimální řešení přijmout variantu 
II, tj. přijetí nového právního předpisu (přitom varianta II 
je novelizací). Navrhujeme uvedenou nesrovnalost uvést 
do souladu s předchozím textem, tj. jako optimální řešení 
se navrhuje přijmout variantu III. 
                                                Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO. 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace byla 
z materiálu vyjmuta na základě připomínky ÚV ČR  
– KML.      

   
Ministerstvo 
práce a sociálních 
věcí  

  

 K § 7 odst. 2 a 1: 
V těchto ustanoveních jsou stanoveny lhůty a postupy pro 
zahájení přezkumného řízení vůči lékařským posudkům 
o zdravotní způsobilosti vydaným ve vyjmenovaných případech, 
aniž by byl vydavatel vyhlášky k této úpravě v příslušných 
ustanovení branného zákona a zákona o vojácích z povolání, 
citovaných v úvodní větě návrhu vyhlášky, výslovně zmocněn. 
Dodáváme, že tato procesní pravidla jsou tradičně upravena 
zákonnou normou a v této souvislosti odkazujeme zejména 
na úpravu těchto pravidel, kterou obsahuje zákon 

AKCEPTOVÁNO JINAK. 
V návrhu vyhlášky byla v souladu s čl. 2 odst. 3 Ústavy 
ta úpravy, jejímž předmětem byly procesní postupy, 
odstraněna.    
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č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění 
pozdějších předpisů (§ 46 a násl.). 
Navrhujeme proto tuto skutečnost v odůvodnění návrhu vyhlášky 
vysvětlit v rámci zhodnocení souladu navrhované právní úpravy 
se zákonným zmocněním k jejímu vydání (čl. 14 odst. 2 písm. b/ 
s použitím čl. 16 odst. 4 Legislativních pravidel vlády). 
                                                Tato připomínka je doporučující. 

 K § 24 odst. 5: 
Obdobnou připomínku (viz výše) uplatňujeme i k tomuto 
ustanovení návrhu vyhlášky.  
                                                Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO. 
V návrhu vyhlášky byla v souladu s čl. 2 odst. 3 Ústavy 
ta úpravy, jejímž předmětem byly procesní postupy, 
odstraněna.   

 K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA): 
Upozorňujeme na nesrovnalost v textu přílohy IV „Závěrečná 
zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)“, kde v bodě 2. Návrh 
variant řešení je uvedena Varianta III: Předložení nové vyhlášky 
o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby, zatímco 
na straně 7 v bodě 4. Návrh řešení se navrhuje jako optimální 
řešení přijmout variantu II, tj. přijetí nového právního předpisu 
(přitom varianta II je novelizací). Navrhujeme tuto nesrovnalost 
dát do souladu s předchozím textem, tj. jako optimální řešení 
se navrhuje přijmout variantu III. 
                                                Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO. 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace byla 
z materiálu vyjmuta na základě připomínky ÚV – KML.      

   
Ministerstvo 
financí  

  

 K § 14: 
V § 14 návrhu je chybné označení odstavců počínaje odstavem 3, 
který je nedopatřením označen jako odstavec (2). 
Z formálních důvodů je žádoucí, opravit číslování odstavců § 14 
tak, aby čísla odstavců předmětného paragrafu odpovídala jejich 
postupně se zvyšujícímu počtu. 
                                                    Tato připomínka je doručující. 

AKCEPTOVÁNO. 
Znění § 14 bylo upraveno v souladu s požadavky 
připomínkového místa (viz také připomínka ÚV ČR  
– VÚV).     
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Ministerstvo 
spravedlnosti  

  

 K § 5 odst. 1:  
Za účelem zachování terminologického souladu s ostatními 
částmi návrhu vyhlášky doporučujeme vložit za slovo „činné“ 
slovo „služby“.  
                                                 Tato připomínka je doporučující.  

AKCEPTOVÁNO. 
Znění § 5 odst. 1 bylo upraveno v souladu 
s připomínkou.   

 K § 8 odst. 1 a 2; § 10 odst. 2 až 4; § 11 odst. 2 a 3; § 14 odst. 3 
a 4; § 16 odst. 3 a 5; § 18 odst. 2 a 4: 
Zvolenou konstrukci výčtu obsahových náležitostí lékařských 
prohlídek považujeme za zavádějící. Pakliže jsou v § 8 odst. 1 
vypočteny obligatorní náležitosti, jež jsou předmětem každé 
lékařské prohlídky prováděné za účelem posouzení zdravotní 
způsobilosti k vojenské činné službě, je jejich opětovné 
vypočtení v následujících ustanoveních upravujících obsahové 
náležitosti jednotlivých typů lékařských prohlídek nadbytečné 
a matoucí, jelikož vytváří dojem, že § 8 odst. 1 není ve vztahu 
k těmto ustanovením subsidiární, nýbrž že s ohledem na zásadu 
lex specialis derogat legi generali nemá být § 8 odst. 1 v případě 
uvedených ustanovení subsidiárně aplikován. Takovýto závěr by 
ovšem vedl k normativní nadbytečnosti § 8 odst. 1.  
Obdobné platí pro § 8 odst. 2, podle něhož mohou být součástí 
lékařské prohlídky další odborná vyšetření, o jejichž provedení 
rozhodne lékař podle aktuálního zdravotního stavu posuzované 
fyzické osoby.  
S ohledem na shora uvedené doporučujeme upravit § 10 odst. 2 
a 3; § 11 odst. 2; § 14 odst. 2 (správně odst. 3); § 16 odst. 3  
a § 18 odst. 2 návrhu vyhlášky tak, aby z  uvedených odstavců 
byla vypuštěna ustanovení, jež se shodují s ustanoveními § 8 
odst. 1. Obdobně doporučujeme upravit § 10 odst. 4; § 11 odst. 3; 

AKCEPTOVÁNO.  
Návrh vyhlášky byl upraven v souladu s připomínkou, 
tedy tak, aby pro obsah jednotlivých lékařských 
prohlídek platilo obecně ustanovení § 8 odst. 1 návrhu 
vyhlášky a aby v příslušných paragrafech u speciálních 
zaměření lékařských prohlídek byly vůči obecné úpravě 
doplňovány pouze specifické požadavky na jednotlivé 
lékařské úkony.  
Obdobná úprava pak byla provedena vůči ustanovení 
§ 8 odst. 2, který je rovněž obecnou úpravou 
pro možnost doplnění lékařské prohlídky o další 
specifická vyšetření podle aktuálního zdravotního stavu 
posuzované osoby.       
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§ 14 odst. 4; § 16 odst. 5 a § 18 odst. 4 s ohledem na dikci § 8 
odst. 2.      
                                                  Tato připomínka je doporučující. 

 K § 12 odst. 1: 
Upozorňujeme, že na základě jazykového výkladu navržené 
dikce předmětného ustanovení by měla být rozšířená preventivní 
prohlídka prováděna každoročně u vojáků všech v daném 
ustanovení vypočtených věkových skupin. Pro zamezení 
případným interpretačním nesrovnalostem doporučujeme 
v návrhu ustanovení slova „, a to každoročně“ bez náhrady 
vypustit a návrh doplnit o větu druhou následujícího znění:  
„U vojáků z povolání ve věkové skupině nad 40 let věku je 
rozšířená preventivní prohlídka prováděna každoročně.“.  
                                                 Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO. 
Znění § 12 odst. 1 (nově § 14 odst. 1) bylo upraveno tak, 
aby bylo zřejmé, že rozšířené preventivní prohlídky 
se každoročně pouze u vojáků ve věkové skupině nad 40 
let.  
Odstavec 2 byl proto upraven takto:  

„(2) Součástí lékařské prohlídky je její vstupní 
část, kterou je řízený pohovor uchazeče s posuzujícím 
lékařem vedený s cílem vyhodnocení základních 
skutečností o jeho zdravotním stavu na základě jím 
poskytnutých údajů a informací, popřípadě dokumentů 
vypovídajících o jeho anamnéze.“.  
 (viz dále také obdobná připomínka Ministerstva 
kultury). 

 K § 14 odst. 1:  
Z návrhu ustanovení ani z jeho odůvodnění není patrné, zda může 
být zdravotní způsobilost uchazeče posuzována Ústavem 
leteckého zdravotnictví vždy, či zda může být zdravotní 
způsobilost Ústavem posuzována, obdobně jako v případě § 8 
odst. 9 návrhu vyhlášky, pouze v případě vojenského leteckého 
personálu. Doporučuje tuto otázku ozřejmit v odůvodnění 
návrhu.  
                                                Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO. 
Znění § 14 odst. 1 bylo upraveno tak, že 
pro poskytování zdravotních služeb Ústavem leteckého 
zdravotnictví byl doplněn normativní odkaz na vyhlášku 
o podmínkách poskytování zdravotních služeb 
vojenskými poskytovateli, v jejímž § 16 odst. 3 
(vyhlášky 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), je stanoveno, že Ústav leteckého 
zdravotnictví poskytuje specifické zdravotní služby 
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osobám, u kterých je posuzována zdravotní způsobilost 
k vojenské činné službě, pokud si posudková nebo 
přezkumná komise vyžádá další odborná vyšetření 
vzhledem k nemožnosti zjistit přesně zdravotní stav 
posuzované osoby na základě její vlastní odborné 
činnosti. 
Rovněž odůvodnění k návrhu vyhlášky bylo na základě 
připomínky upraveno takto:   
„Zdravotní způsobilost k výkonu vojenské činné služby 
se u uchazeče posuzuje ve vojenských nemocnicích 
nebo v Ústavu leteckého zdravotnictví, přičemž 
působnost Ústavu leteckého zdravotnictví je pro tyto 
případy stanovena v § 16 odst. 1 a 3 vyhlášky 
č. 156/2016 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). Podle 
§ 16 odst. 1 citované vyhlášky Ústav leteckého 
zdravotnictví poskytuje specializovanou ambulantní 
zdravotní péči a specifické zdravotní služby vojenskému 
a civilnímu leteckému personálu v oboru leteckého 
lékařství, podle § 16 odst. 3 téhož právního předpisu pak  
poskytuje specifické zdravotní služby osobám, u kterých 
je posuzována zdravotní způsobilost k vojenské činné 
službě, pokud si posudková nebo přezkumná komise 
vyžádá další odborná vyšetření vzhledem k nemožnosti 
zjistit přesně zdravotní stav posuzované osoby 
na základě její vlastní odborné činnosti. 

 K § 15 odst. 1; § 17 a § 19 AKCEPTOVÁNO. 
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Z předloženého návrhu ani z jeho odůvodnění není patrné, 
z jakého důvodu posudek o zdravotní způsobilosti podle § 15 
odst. 1 nemusí obsahovat slovní vyjádření zdravotní způsobilosti 
posuzovaného vykonávat vojenskou činnou službu, když toto 
vyjádření tvoří obligatorní náležitost posudků vydávaných podle 
§ 17, resp. podle § 19 návrhu vyhlášky. Doporučujeme proto 
sjednotit obligatorní náležitosti uvedených posudků, popřípadě 
osvětlit důvodnost odchylky v odůvodnění návrhu.   
                                                Tato připomínka je doporučující. 

Znění § 15 odst. 1 bylo upraveno tak, aby obsahovalo 
obdobný způsob provedení úpravy, jaký je využit v § 17 
a 19.        

 K § 25:  
Z dikce uvedeného ustanovení, jakož i z jeho odůvodnění plyne, 
že by rozhodnutí přezkumné komise mělo mít povahu správního 
rozhodnutí podle § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti 
upozorňujeme, že podle rozsudku rozšířeného senátu Nejvyššího 
správního soudu ze dne 20. září 2007, sp. zn. 4 Ads 81/2005-125, 
jakož i nálezu pléna Ústavního soudu ze dne 23. září 2008,  
sp. zn. Pl. ÚS 11/08, nelze lékařský posudek o způsobilosti 
zaměstnance k práci považovat za správní rozhodnutí podle shora 
uvedeného ustanovení správního řádu, nýbrž za „odborné 
dobrozdání o naplnění hypotézy uvedené v […] normě zákoníku 
práce“, jímž bezprostředně není rozhodováno  
o veřejných subjektivních právech posuzované osoby.  Ačkoliv 
se uvedené stanovisko vztahuje k lékařskému posudku 
vydávanému podle příslušných ustanovení zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, lze s ohledem 
na obdobnou konstrukci obsaženou v § 21 odst. 4 branného 
zákona uvedené závěry vztahovat i na lékařský posudek, jímž má 
být osvědčena způsobilost k výkonu vojenské činné služby.  
S ohledem na shora uvedenou argumentaci doporučujeme upravit 
textaci uvedeného ustanovení tak, aby toto nevzbuzovalo zdání 

AKCEPTOVÁNO J I NA K . 
§ 25 byl v návrhu vyhlášky zrušen, resp. byl využit 
pouze jeho odstavec 2, který byl přesunut do úpravy 
posuzování zdravotní způsobilosti vojáka z povolání.      
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správního rozhodnutí vydávaného podle správního řádu.  
Nad rámec uvedené připomínky dále upozorňujeme na zavádějící 
význam nadpisu uvedeného paragrafu, jehož obsahem 
ve skutečnosti není úprava průběhu přezkumného řízení, ale  
obsahové náležitosti rozhodnutí přezkumné komise. 
                                                Tato připomínka je doporučující. 

 K § 28: 
Konstatujeme, že dané ustanovení není v souladu s § 3 odst. 3 
zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce 
mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů, podle něhož 
může právní předpis nabýt účinnosti dříve než patnáctým dnem 
po jeho vyhlášení pouze v případě existence naléhavého 
obecného zájmu. Jelikož existence takovéhoto zájmu není 
předkladatelem v odůvodnění tvrzena, doporučujeme nahradit 
stávající znění uvedeného ustanovení následovně:  
„Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím 
vyhlášení.“.    
                                                  Tato připomínka je doporučující. 

NE AKCEPTOVÁNO. 
Návrh vyhlášky je velmi netrpělivě očekáván jak 
odbornou praxí, tak i samotnými zájemci o převzetí 
výkonu branné povinnosti. Návrh vyhlášky má značný 
význam pro provádění odvodů (doplňování ozbrojených 
sil) i pro stabilizaci týmů pro jednotlivá služební 
zařazení a vytváření příznivých podmínek pro výkon 
služby v nich.    
Proto bylo naopak doplněno odůvodnění tak, aby byla 
doložena existence naléhavého obecného zájmu 
na zajištění co nejdřívějšího data nabytí účinnosti 
vyhlášky s tím, že tímto zájmem jsou především 
aktuální potřeby ozbrojených sil a naléhavá potřeba 
doplnění jejich dosavadního stavu.               

 K absenci přechodných ustanovení: 
Konstatujeme, že předložený návrh neřeší situace, kdy po nabytí 
účinnosti předloženého návrhu vyhlášky budou dále probíhat 
odvodní řízení, v nichž již byly pro účely § 21 odst. 3 branného 
zákona vydány lékařské posudky podle stávající právní úpravy, 
tj. podle vyhlášky č. 103/2005 Sb. V případě, že platnost těchto 
posudků nebude upravena v přechodných ustanoveních, budou 
muset být tyto v neukončených odvodních řízeních nahrazeny 
novými posudky, vypracovanými v souladu s novou právní 
úpravou. Doporučujeme proto zvážit zařazení přechodných 
ustanovení, jež by tuto otázku upravovala. 
                                                 Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO. 
Do návrhu vyhlášky bylo doplněno přechodné 
ustanovení, kterým je zajištěna platnost lékařských 
posudků pro odvodní řízení zahájených před datem 
nabytí účinnosti navrhované vyhlášky.    
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Ministerstvo 
zemědělství  

  

 K překládací zprávě: 
Do návrhu vyhlášky doporučujeme doplnit předkládací zprávu, 
která má být podle obálky součástí materiálu. 
                                            Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO. 
K návrhu vyhlášky byla doplněna předkládací zpráva, 
která do materiálu předloženého do meziresortního 
připomínkového řízení nebyla vložena omylem.      

   
Ministerstvo 
průmyslu  
a obchodu   

  

 K § 3 odst. 3: 
Doporučujeme za slova „přílohy č. 1“ vložit slova „k této 
vyhlášce“. 
                                                 Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO. 
Znění § 3 odst. 3 bylo legislativně přepracováno podle 
připomínky.    

 K § 5 odst. 1: 
Doporučujeme v první větě vložit za slova „vojenské činné“ 
slovo „služby“, dále doporučujeme nahradit slova „občanem 
v podle branného zákona“ slovy „občanem podle branného 
zákona“. 

Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO. 
Znění § 5 odst. 1 bylo přepracováno podle připomínky.    

 K poznámce pod čarou č. 1: 
Doporučujeme doplnit tečku na konci textu této poznámky pod 
čarou. 

Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO. 
Znění poznámky pod čarou č. 1 bylo upraveno podle 
připomínky.    

 K § 14: 
Upozorňujeme, že je uvedeno dvakrát označení odstavce 2, 
doporučujeme proto označení odstavce opravit a následující 
odstavce přečíslovat. V nově označeném odstavci 3 písm. a) jsou 
uvedeny „anamnestické údaje“, např. v § 8 odst. 1 písm. a) nebo 
§ 10 odst. 2 písm. a) je pak uvedena „anamnéza“, doporučujeme 
sjednotit tyto pojmy v celém normativním textu (např. „údaje 

AKCEPTOVÁNO. 
Znění všech v připomínce uvedených ustanovení bylo 
upraveno tak, že v textu jsou jednotně použita slova 
„údaje z rodinné, osobní a pracovní anamnézy“.  
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z anamnézy“, „údaje z rodinné, osobní, pracovní anamnézy“). 
Slova „anamnestické údaje“ se dále vyskytují v § 16 odst. 3 
písm. a), § 18 odst. 2 písm. a) a § 24 odst. 3. 

Tato připomínka je doporučující. 
 K § 16 odst. 2: 

Doporučujeme nahradit slova „podle odstavce 1 předložit také“ 
slovy „podle odstavce 1 také“. 

                                     Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO. 
V souladu s připomínkou bylo z textu § 16 odst. 2 
odstraněno dvojí užití slova „předložit“.     

 K § 17: 
Doporučujeme doplnit za slova „v přílohách č. 3 a č. 4“ slova 
„k této vyhlášce“. 

Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO. 
Znění § 17 bylo upraveno v souladu s připomínkou.  

 K § 28: 
V § 28 doporučujeme nahradit slovo „jeho“ slovem „jejího“. 
                                                 Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO. 
Znění § 28 bylo upraveno v souladu s připomínkou.   

   
Ministerstvo 
kultury  

  

 K § 3 odst. 1: 
Doporučujeme nahradit spojení „v rámci výběru občana 
o povolání“ spojením „v rámci výběru uchazeče o povolání“, aby 
tak byl text návrhu a zvláštní části odůvodnění v souladu. 
                                                 Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO J I NA K . 
V § 3 odst. 1 je zavedena legislativní zkratka „uchazeč“, 
a to pro slova „občana ucházející se o povolání 
do služebního poměru vojáka z povolání (dále jen 
„uchazeč“). V dosavadním znění § 3 odst. 1 však bylo 
doplněno slovo „ucházejícího se“ tak, aby text byl 
srozumitelný a větně správný.          
Odůvodnění k předmětnému ustanovení bylo doplněno 
tak, aby byl zřejmý vztah mezi legislativní zkratkou 
„uchazeč“ a slovy, pro která byla zavedena. 

 K § 12 odst. 1: 
Ze současného znění není jasné, zda má být rozšířená 

preventivní prohlídka prováděna každoročně u vojáků všech 
věkových kategorií nebo pouze těch, kteří jsou starší 40 let. 

AKCEPTOVÁNO. 
Znění § 12 odst. 1 (nově § 14 odst. 1) bylo upraveno tak, 
aby bylo zřejmé, že rozšířené preventivní prohlídky 
se každoročně pouze u vojáků ve věkové skupině nad 40 
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Doporučujeme přeformulovat toto ustanovení, aby bylo 
dostatečně jednoznačné a srozumitelné, například rozdělit tento 
odstavec do více vět nebo několika bodů pro každou věkovou 
skupinu. 
                                                 Tato připomínka je doporučující. 

let.  
Odstavec 2 byl proto upraven takto:  

„(2) Součástí lékařské prohlídky je její vstupní 
část, kterou je řízený pohovor uchazeče s posuzujícím 
lékařem vedený s cílem vyhodnocení základních 
skutečností o jeho zdravotním stavu na základě jím 
poskytnutých údajů a informací, popřípadě dokumentů 
vypovídajících o jeho anamnéze.“.  
 (viz také obdobná připomínka Ministerstva 
spravedlnosti). 

 K § 21 odst. 2 a 3: 
Upozorňujeme na chybné odkazy na § 1 písm. g) bod 1 a § 1 
písm. k) bod 2, které v daném ustanovení zcela chybí. Posudkový 
závěr je uveden v § 1 písm. f). 
                                                   Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO. 
Připomínkou napadené chybné odkazy byly opraveny 
tak, aby zajišťovaly skutečnou vazbu  mezi§ 1 a § 21 
návrhu vyhlášky (byly zohledněny také další úpravy 
provedené v § 1).    

   
   
 
V Praze dne 18. července 2017 
 
Vypracovala: JUDr. Jana Hájková         Podpis: …………………………… 
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