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         III.  
       

O D Ů V O D N Ě N Í  

A. Obecná část 

1.    Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů 
       
 Návrh vyhlášky byl vypracován jako prováděcí právní předpis na základě zmocňovacího 
ustanovení uvedeného v § 19 a § 33e zákona č. 47/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., 
o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další 
související zákony. Navrhovaná právní úprava je nezbytná k provedení zmocnění této novely 
branného zákona, která je účinná od 1. 7. 2016.  
 
 Stávající vyhláška č. 102/2005 Sb., o stanovení vzoru dotazníku a vzorů vojenských dokladů 
nevyhovuje požadavkům mezinárodních standardů v případě vojenského průkazu, vojenské knížky 
a osobní známky.  
  
 Vojenský průkaz je dokladem příslušnosti k ozbrojeným silám podle Ženevských úmluv ze 
dne 12. srpna 1949 a průkazem totožnosti podle čl. 17 Ženevské úmluvy o zacházení s válečnými 
zajatci ze dne 12. srpna 1949 ve znění vyhlášky MZV č. 65/1954 Sb. o Ženevských úmluvách ze 
dne 12. srpna 1949 na ochranu obětí války.  
 
 Ženevské úmluvy stanoví údaje, které se uvádí i v anglickém jazyce tak, aby vojenská 
knížka splňovala požadavky dokladu příslušnosti k ozbrojeným silám i v mezinárodním prostředí. 
Standardizační dohody STANAG 1059 a 2070 stanoví rozsah údajů a rozlišení státní příslušnosti na 
osobní známce. Údaje a rozlišení podle současné platné právní úpravy jsou odlišné od údajů 
požadovaných standardizačními dohodami. Odlišnost spočívá v uvedení jména a příjmení, osobního 
čísla, státní příslušnosti a krevní skupiny včetně RH faktoru. Stávající osobní známka obsahuje 
pouze zastaralou značku státní příslušnosti, rodné číslo v případě vojáků v záloze nebo osobní číslo 
v případě vojáků z povolání a neposkytuje dostatečný prostor k záznamu požadovaných údajů.  
 
 Navíc zveřejnění rodného čísla fyzické osoby tímto způsobem není v souladu se zásadami 
ochrany osobních údajů. Změnou oproti stávající právní úpravě je také počet osobních známek 
(2 ks) tvořících sadu oproti 1 ks známky bez řetízků a tlumítka. 
      
 Ve stávající právní úpravě není zahrnut vojenský průkaz, který je v současné době vydáván 
pouze na základě interního pokynu k vedení identifikačních dokladů vojáků z povolání pro 
přechodné období.  

 Navrhovaná právní úprava je vyvolána rovněž potřebou aktualizace a sjednocení 
jednotlivých rubrik dotazníku. 
 
2.  Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je právní 
úprava navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 
 
 Návrh vyhlášky je v souladu s výše označenou novelou branného zákona. Navrhovaná 
právní úprava je v souladu se zmocněním podle § 19 a § 33e branného zákona a řeší požadavky 
tohoto zákona na vzory vojenských dokladů a nakládání s nimi včetně vzoru osobní známky 
a pravidel jejího nošení.  
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3.  Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou 
soudních orgánů EU a obecnými právními zásadami práva EU a mezinárodními smlouvami, 
jimiž je ČR vázána 

 Návrhem vyhlášky není do právního řádu České republiky implementováno právo Evropské 
unie, výkon branné povinnosti a zabezpečení doplňování ozbrojených sil je v pravomoci 
jednotlivých členských států EU. Návrh vyhlášky je tak s právem Evropské unie plně slučitelný. 
 
 Navrhovaná právní úprava je v souladu se závazky, které má Česká republika a její 
ozbrojené síly na základě členství v mezinárodních organizacích (OSN, NATO, EU). 
 
4.  Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

 Stávající vyhláška č. 102/2005 Sb., o stanovení vzoru dotazníku a vzorů vojenských 
dokladů, obsahuje pouze vzory dokladů, bez jejich dalšího popisu nebo pravidel jejich nošení 
a nakládání s nimi tak, jak to vyžaduje novela branného zákona. Do vzorů je nutno doplnit vojenský 
průkaz, novou sadu osobní známky a všechny vzory aktualizovat tak, aby odpovídaly současné 
branné legislativě.    
  
 Uvedená vyhláška za dobu své účinnosti nebyla nikdy ani dílčím způsobem změněna. 
Nebude-li problematika vzorů vojenských dokladů, dotazníku a osobní známky upravena novou 
vyhláškou, dojde k situaci, kdy nabytím účinnosti novely branného zákona nebude právní úprava 
této problematiky v souladu s tímto předpisem vyšší právní síly. Navíc je nutno zajistit soulad 
vojenských identifikačních dokladů s mezinárodními standardy, zejména osobní známky tak, aby 
bylo maximálně zajištěno poskytnutí zdravotní služby v případě těžkého zranění vojáka 
doprovázeného silným krvácením a jeho řádná identifikace v případě úmrtí.  
     
 Získané praktické zkušenosti s používáním vojenských dokladů a osobní známky, zejména 
v zahraničních misích, vyžadují jejich aktualizaci a sjednocení s mezinárodními standardy. 
      
 Návrh nové vyhlášky byl konzultován s odbornými orgány ministerstva, zejména z pohledu 
zkušeností ze zahraničních misí v oblasti vojenské evidence, vojenských dokladů a nošení osobní 
známky. 
 
5.  Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, sociální dopady, 
včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel a dopady na životní prostředí 

      Výroba nových vojenských průkazů pro 5 000 vojáků v aktivní záloze a osobních známek 
pro cca 35 000 vojáků si vyžádá na prvotní pořízení po účinnosti této vyhlášky náklady v plánované 
výši cca 11 mil. Kč; tyto náklady budou plně hrazeny z rozpočtové kapitoly MO. 
  

Náklady na výrobu novelizovaných vojenských knížek (cca 100 Kč za 1 kus) jsou blíže 
vyčísleny v Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace a zohledňují cenu papíru s ochrannými 
prvky.. Při odhadu potřeby výdeje cca 2000 až 3000 vojenských knížek ročně by roční náklad měl 
činit cca 200 tis. až 300 tis. Kč.  
 
 Přínosem předloženého návrhu vyhlášky je skutečnost, že vojenský průkaz, vojenská 
knížka a osobní známka jsou stanoveny tak, aby odpovídaly mezinárodně uznávaným a pro Českou 
republiku závazným normám a standardům. V mezinárodním prostředí se tak stanou 
nezpochybnitelným identifikačním dokladem podle ženevských úmluv pro vojáky ozbrojených sil 
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České republiky ve výkonu vojenské činné služby. Přínosem předloženého návrhu vyhlášky je 
rovněž stanovení jednotných pravidel nakládání s vojenskými doklady a pravidla nošení osobní 
známky. 
  
 Z hlediska posuzování zdravotního stavu občanů podléhajících branné povinnosti jsou podle 
návrhu nové vyhlášky aktualizovány údaje v dotazníku v závislosti na vývoji medicinských 
poznatků a na potřebách ozbrojených sil. Účelem je zabezpečit vedení vojenské evidence 
k optimálnímu doplňování ozbrojených sil i v závislosti na zdravotní způsobilosti občanů. 
  
 Aktualizací a sjednocením vojenských dokladů dojde nejen ke zkvalitnění údajů důležitých 
pro vojenskou evidenci, ale také skutečností důležitých pro plnění branné povinnosti a v řadě 
případů také pro důchodové a případné další zabezpečení. 
  
 Návrh vyhlášky se dotýká státních občanů ČR, vojáků z povolání, vojáků v aktivní záloze a 
vojáků v záloze. Institucionálně má návrh vyhlášky dopad do resortu MO. 
 
      Sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel ani 
dopady na životní prostředí se nepředpokládají. Ministerstvo se zabývalo hodnocením 
případných dopadů na životní prostředí při výrobě osobní známky; dodavatel razících strojů 
deklaruje, že v tomto případě žádné negativní dopady na životní prostředí nevznikají. 
 
6.  Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
 
 Uvedená problematika byla podrobně zhodnocena v důvodové zprávě k návrhu novely 
branného zákona. Pokud jde o návrh vyhlášky ve vztahu k této problematice, lze uvést, že 
navrhovaná právní úprava nezasahuje do zákazu diskriminace ani nemění zásadu rovnosti mužů a 
žen. Návrhem vyhlášky se nemění postavení žen a mužů a návrh má neutrální dopad na jejich 
rovnost.      
  
7.  Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 
 
 Ochrana soukromí a ochrana osobních údajů je zabezpečena v souladu s branným zákonem 
a se zákonem o ochraně osobních údajů. 
 
 Navrhované řešení umožňuje občanům splnění povinnosti prokazovat svoji příslušnost 
k ozbrojeným silám podle § 33 branného zákona. 
 
 Ve vojenských dokladech mohou být uváděny pouze údaje stanovené v § 33a až § 33c 
branného zákona. V dotazníku mohou být uváděny pouze údaje stanovené v § 19 branného zákona 
a údaje stanovené v § 3 zákona o službě vojáků v záloze. 
 
8.  Zhodnocení korupčních rizik 
 
 Proces vydávání vojenských dokladů a osobní známky a povolávání k odvodnímu řízení, 
přezkumnému řízení, do služebního poměru vojáka z povolání a k výkonu vojenské činné služby je 
nastaven novelou branného zákona.  
 
 Předložený návrh vyhlášky nezasahuje do kompetence orgánů veřejné správy. Nedochází 
tedy ke zvýšení korupčního rizika. 
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 Kompetence vojenského správního úřadu a služebních orgánů a jejich odpovědnost jsou 
specifikovány branným zákonem a dalšími právními předpisy v působnosti MO. 
  
 Evidence vydaných vojenských dokladů a osobních známek je a nadále bude řádně 
zabezpečena. 
 
 Očekávaná zvýšená administrativní zátěž bude vyvolaná četností úkonů služebních orgánů 
ve věcech výkonu branné povinnosti. Nárůst četnosti úkonů bude eliminován organizačními 
změnami u krajských vojenských velitelství k personálnímu posílení a přesuny působností uvnitř 
organizačních celků resortu MO. Organizační změny budou probíhat v rámci stanoveného limitu 
počtů zaměstnanců, tedy bez personálního navýšení.  
 
9.  Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

      Předpokládá se jednoznačně pozitivní dopad na zvýšení bezpečnosti vojáků a obranu státu. 
       
 Zavedením nové podoby vojenského průkazu, vojenské knížky a sady osobní známky bude 
dosaženo identifikace vojáků v souladu s mezinárodním prostředím a v případě osobní známky 
dostatečné podpory pro poskytnutí zdravotní služby zraněným vojákům (např. zabezpečení 
rychlého poskytnutí transfuze krve příslušné krevní skupiny v případě těžkého zranění) a zajištění 
řádné identifikace tělesných ostatků obětí ve válečné operaci. Na základě zkušeností ze 
zahraničních misí se tím zvyšuje pravděpodobnost identifikace v případě závažného poškození těla 
vojáka. 
      
 Na zabezpečení obrany státu je předpokládaným pozitivním dopadem také zavedení 
univerzálního typu dotazníku, který se bude využívat jak k zajištění odvodního řízení za stavu 
ohrožení státu nebo válečného stavu, tak i při dobrovolném převzetí výkonu branné povinnosti 
v míru. Nově formulované otázky v osobní anamnéze a struktura zdravotní části dotazníku reagují 
na nejnovější poznatky posudkové medicíny a celkově zkvalitní posudkovou činnost pro potřeby 
ozbrojených sil. Na základě nového dotazníku je možno objektivně posoudit posuzovaného občana.  
Dotazník se stane jednotným dokumentem ke zjišťování osobních údajů občanů, kteří z vlastní vůle 
chtějí převzít výkon branné povinnosti, a jejich zdravotního stavu k posouzení schopnosti 
vykonávat vojenskou činnou službu. 
 

B. Zvláštní část 
 

K § 1: 
 Dotazník podle § 19 branného zákona je povinen vyplňovat občan České republiky. Tento 
dokument se občanovi předává osobně nebo se doručuje jako poštovní zásilka do vlastních rukou 
k vyplnění s dostatečným předstihem před zahájením odvodního řízení. 
 
 Občan v části I. dotazníku uvádí akademický titul, jméno nebo jména, příjmení, rodné 
příjmení, rodné číslo, adresu místa pobytu, doručovací adresu, místo narození, jméno nebo jména, 
příjmení a adresu místa pobytu rodičů nebo manželky, manžela, druha anebo registrovaného 
partnera. Dále občan v dotazníku uvádí např. údaje o dosaženém vzdělání, zaměstnání, znalosti 
cizích jazyků, vlastnictví řidičského průkazu a další zvláštní schopnosti  
a znalosti. Pod pojmem zaměstnání je obsažen název, sídlo a IČ zaměstnavatele a pozice 
v zaměstnání a identifikační údaje, pokud se jedná o  osobu samostatně výdělečně činnou. 
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 V části II. dotazníku, označené jako A., občan uvádí subjektivní údaje o svém zdravotním 
stavu. Součástí části II. dotazníku jsou také objektivní údaje o zdravotním stavu občana, které 
vyplňuje registrující poskytovatel zdravotních služeb do části označené jako B.  
  
 Dotazník slouží pro posuzování schopnosti vykonávat vojenskou činnou službu při 
odvodním řízení, které vyžaduje předběžné informace o potenciálních vojácích. Získané údaje jsou 
chráněny v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jsou součástí vojenské evidence podle § 31 branného 
zákona. Dotazník slouží s výjimkou stavu ohrožení státu nebo válečného stavu k posuzování 
schopnosti vykonávat vojenskou činnou službu při dobrovolném převzetí výkonu branné povinnosti 
občanem. 

 
K § 2 odst. 1 a 2: 

 Vojenskými doklady se osvědčují skutečnosti důležité pro vojenskou evidenci a také 
skutečnosti důležité pro plnění branné povinnosti; v řadě případů také pro důchodové nebo jiné 
osobní náležitosti.  
 
 Vojenskými doklady podle novely branného zákona jsou vojenský průkaz, vojenská knížka 
a povolávací rozkaz. 
 
 Návrh nové vyhlášky přebírá vzory vojenských dokladů (vojenské knížky  
a povolávacího rozkazu s aktualizací jednotlivých rubrik v souladu s novelou branného zákona a 
mezinárodními normami) ze stávající vyhlášky ministerstva. Nově vyhláška stanovuje jako 
vojenský doklad vojenský průkaz a dále nově stanovuje nakládání se všemi vojenskými doklady. 
Vojenský průkaz bude vydávat služební orgán vojákům z povolání a krajské vojenské velitelství 
(KVV) vojákům v aktivní záloze. Uvedení vojáci, pokud vykonávají vojenskou činnou službu, jsou 
povinni nosit průkaz u sebe a na požádání jej předložit Vojenské policii, dalším vojenským 
orgánům a příslušníkům bezpečnostních sborů. Vojenský průkaz se nevydává vojákovi v záloze.  
Působnost KVV je zmocněno plnit ministerstvo podle zákona o Vojenském zpravodajství. Návrh 
vyhlášky stanoví podobu vojenského průkazu jako identifikační karty a dále způsob nakládání 
s ním. Současně je vojenský průkaz dokladem příslušnosti k ozbrojeným silám podle Ženevských 
úmluv ze dne 12. srpna 1949 a průkazem totožnosti podle čl. 17 Ženevské úmluvy o zacházení 
s válečnými zajatci ze dne 12. srpna 1949 ve znění vyhlášky MZV č. 65/1954 Sb. o Ženevských 
úmluvách ze dne 12. srpna 1949 na ochranu obětí války. Obdobně jako u občanských průkazů se 
nově stanoví povinnost nalezený vojenský průkaz odevzdat kterémukoli vojenskému útvaru, 
Vojenské policii nebo Policii České republiky a možnost ohlášení prostřednictvím telefonu anebo 
emailu. 

 
K § 3 odst. 1 a 2: 

 Vojenskou knížku vydává krajské vojenské velitelství vojákům v záloze, kterým nebyl 
vydán vojenský průkaz. Působnost KVV je zmocněno plnit ministerstvo podle zákona o Vojenském 
zpravodajství. Ženevské úmluvy stanoví údaje, které se uvádí i v anglickém jazyce tak, aby 
vojenská knížka splňovala požadavky dokladu příslušnosti k ozbrojeným silám i v mezinárodním 
prostředí. 
 
 Nově bude vojenská knížka vydávána vojákům v záloze zařazeným do zálohy po nabytí 
účinnosti novely branného zákona. Voják v záloze bude i nadále povinen vojenskou knížku převzít, 
a mít ji v držení a na požádání ji předložit zaměstnavateli, Vojenské policii, dalším vojenským 
orgánům a příslušníkům bezpečnostních sborů; v případě výkonu vojenské činné služby je povinen 
ji mít u sebe. Předání vojenské knížky se bude týkat zejména vojáků z povolání, kterým skončil 
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služební poměr a překládají se do zálohy, vojáků, kteří byli vyřazeni z aktivní zálohy a vojáků, kteří 
převzali dobrovolně výkon branné povinnosti z důvodů účasti na vojenském cvičení.  
 
 Vojákům, kterým byl vydán vojenský průkaz, se vojenská knížka uschovává v osobním 
spisu. Návrh vyhlášky zpřesňuje a aktualizuje údaje, které vojenská knížka bude nově obsahovat 
v souladu s novelou branného zákona. Stejně jako u vojenských průkazů se nově stanoví povinnost 
nalezenou vojenskou knížku odevzdat kterémukoli vojenskému útvaru, Vojenské policii nebo na 
Policii České republiky a možnost ohlášení prostřednictvím telefonu nebo prostřednictvím emailu. 
 

K § 4 odst. 1 a 2: 
 Povolávací rozkaz jako jeden z vojenských dokladů je nezbytným individuálním aktem se 
vztahem ke konkrétní osobě, povinnosti v něm stanovené jsou vynutitelné a jsou chráněny 
přestupkovým a trestním právem. Nově se na něm bude z důvodu sjednocení údajů vojenské 
evidence uvádět datum narození povolávaného občana nebo vojáka v záloze namísto rodného čísla. 
 
 Povolávací rozkaz slouží k provedení branného zákona zejména v ustanoveních 
o povolávání k odvodnímu řízení (§ 18), na vojenská cvičení a ke službě v operačním nasazení (§ 
13), k mimořádné službě (§ 15) a k přezkumnému řízení (§ 29). 
 

K § 5 odst. 1 až 4: 
 Podstatným důležitým identifikačním dokladem je nehořlavá sada osobní známky, kterou 
nově řeší návrh vyhlášky ministerstva.  
 
 V současné době je na osobní známce uvedena zkratka státu Česká republika 
ve dvoumístném kódu „CZ“ a osobní číslo bez kontrolní číslice doplněné „0“ zleva na 7 znaků 
(Obr. 1). Osobní známka je ražena z korozivzdorného materiálu. Je vyrobeno cca 21 200 ks 
osobních známek v současné podobě. U této stávající osobní známky je však uvádění většího 
rozsahu údajů, jako je jméno, příjmení, osobní číslo, krevní skupina apod., nemožné. 

 

CZ
30

0 3 1 4 1 2 3 

15 1

 
 Obr. 1 
 
 Na základě požadavků ministerstva založených na mezinárodních zkušenostech  
z bojových operací, na historických zkušenostech z posledních válečných konfliktů  
a zkušenostech aliančních partnerů byla připravena nová podoba osobní známky. Příjmení  
a jméno se na osobní známku zavedlo u mnoha armád na základě zkušeností z druhé světové války. 
Snižuje se tak pravděpodobnost záměny osobních známek ještě před bojovou činností  
a také výrazně roste šance identifikace těla při ztrátě či zničení evidence osobních čísel nebo 
poškození osobních čísel na známce. 
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 Doplněním označení krevní skupiny vojáka vzrůstá úspěšnost záchrany života při závažných 
zraněních v bojových podmínkách. Uvedení krevní skupiny na osobní známce je zakotveno 
v Českém obranném standardu č. 6500003, který vyplývá ze standardizační dohody STANAG 
2939. 
 
 V návaznosti na implementaci mezinárodních dohod a příslušných norem (standardů) 
NATO budou vojákům v souladu s návrhem této vyhlášky namísto 1 kusu osobní známky nově 
vydávávány 2 kusy (sada). V případě úmrtí vojáka se jedna známka zpravidla ponechává u těla a 
druhá se sbírá pro administrativně evidenční účely. Na základě zkušeností se tím zvyšuje 
pravděpodobnost identifikace v případě závažného poškození těla. Osobní známka se vydává 
vojákům z povolání, v aktivní záloze a v záloze. 

 
K § 6: 
Vydáním nové vyhlášky o stanovení vzoru dotazníku, vzorů vojenských dokladů  

a nakládání s nimi a vzoru osobní známky a pravidel jejího nošení se zrušuje stávající vyhláška 
č. 102/2005 Sb., o stanovení vzoru dotazníku a vzorů vojenských dokladů. 
 

K § 7: 
 Účinnost vyhlášky se stanoví dnem jejího vyhlášení. Novela branného zákona a související 
zákon o službě vojáků v záloze nabývají účinnosti dnem 1. července 2016 a stanovení účinnosti 
dnem vyhlášení je tak nezbytné z důvodu potřebnosti co možná nejdříve zahájit výrobu a vydávání 
vojenských dokladů a vojenských známek podle nových vzorů.  
 

K příloze č. 1: 
 V příloze č. 1 je vyobrazen vzor dotazníku, který je umístěn na 4 stranách formátu A4. Vzor 
dotazníku je z důvodu zajištění ochrany osobních údajů členěn do 2 základních částí na všeobecné 
údaje o občanovi a na údaje o jeho zdravotním stavu tak, aby se s každou základní částí bylo možné 
seznamovat odděleně vymezenému okruhu pověřených úředních osob a zdravotnických pracovníků. 

 
K příloze č. 2: 

 V příloze č. 2 je vyobrazen vzor vojenského průkazu s uvedením všech náležitosti, které 
bude vojenský průkaz obsahovat a způsob barevného provedení, a to jak z přední, tak i ze zadní 
strany. 
 

K příloze č. 3: 
 V příloze č. 3 je stanoven aktualizovaný vzor vojenské knížky. Vzor obsahuje kompletní 
řazení rubrik s identifikačními údaji o držiteli a rubrik s údaji důležitými pro vojenskou evidenci. 
Rubriky a údaje na jednotlivých stranách vojenské knížky budou tištěny na papíru s ochrannými 
prvky proti zneužití. 
 

K příloze č. 4: 
 V příloze č. 4 jsou uvedeny vzory povolávacího rozkazu pro povolání občanů k odvodnímu 
řízení a vojáků v záloze k přezkumnému řízení. Vzory jsou zpracovány tak, aby je bylo možné 
vydávat pomocí Infomačního sytému mobilizačních příprav.  
 

K příloze č. 5: 
 V příloze č. 5 jsou uvedeny vzory povolávacího rozkazu pro povolání vojáka v záloze 
k výkonu pravidelného vojenského cvičení, k výkonu dobrovolného vojenského cvičení a k výkonu 
služby v operačním nasazení. Vzory jsou zpracovány tak, aby je bylo možné vydávat pomocí 
Infomačního sytému o službě a personálu a Informačního systému mobilizačních příprav. 
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K příloze č. 6: 

 V příloze č. 6 je uveden vzor povolávacího rozkazu pro povolání vojáka v záloze k výkonu 
mimořádné služby. Vzor je uzpůsoben tak, aby jej bylo možné vydávat pomocí Informačního 
systému mobilizačních příprav. 

 
K příloze č. 7: 

 V příloze č. 7 je uveden vzor osobní známky, která se vydává všem vojákům podle § 33a 
odst. 3 branného zákona. Vzor obsahuje detailní snímek vlastní osobní známky s rozměry a snímek 
celé sady vydávané vojákovi z povolání, vojákovi v aktivní záloze a vojákovi v záloze. 
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