
IV. 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 
 

SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Název návrhu právního předpisu: 
  

Vyhláška o vzoru dotazníku, vzorech vojenských dokladů a vzoru osobní známky  
 

Zpracovatel / zástupce předkladatele: 

Ministerstvo obrany  

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, v případě 
dělené účinnosti rozveďte: dnem vyhlášení 

 

Implementace práva EU:  NE  

2. Cíl návrhu   

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.  
Cílem nové vyhlášky je vyobrazit vzory všech vojenských dokladů, dotazníku a osobní známky 
a stanovit komplexnější popis těchto dokladů, včetně pravidel nakládání s nimi a jejich nošení.  

Účelem navrhovaného řešení je umožnit občanům prokazovat svoji příslušnost k ozbrojeným 
silám vojenskými doklady v souladu s branným zákonem. 

3. Agregované dopady návrhu vyhlášky 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: 

Realizace nové vyhlášky nebude vyžadovat zvýšené nároky na státní rozpočet. Finanční 
náklady, které vzniknou bezprostředně po nabytí její účinnosti, a jejichž krytí bude zabezpečeno 
v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany, představují zejména náklady spojené 
se zabezpečením vydávání nových vojenských průkazů a osobních známek.  

Specifikace nákladů hrazených z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany: 

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. 

Náklady na výrobu jedné vojenské knížky se pohybovaly v minulých letech ve výši cca 50,- Kč 
za kus včetně DPH. Výroba vojenských knížek bude i nadále zabezpečována dodavatelským 
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způsobem s předpokládanou cenou 100,- Kč za kus v roce 2016 při zohlednění navrhovaných 
změn (dvojjazyčné názvy rubrik a zvýšení počtu stran) po nabytí účinnosti vylášky. Odhad 
potřeby vojenských knížek je 2 000 až 3 000 ks v průběhu kalendářního roku. 
Náklady na výrobu vojenského průkazu jsou vyčísleny na 25,- Kč za kus. Kalkulace potřeby 
vojenských průkazu po nabytí účinnosti vyhlášky pro vojáky v aktivní záloze je cca 5 000. Tohoto 
počtu má být dosaženo postupným nárustem do roku 2025. 
    Náklady na zavedení osobní známky:  
 

1. Základní kalkulační údaje sady 

Název dílu známky počet v spr. cena za ks cena celkem*) doba životnosti 
ks Kč Kč měsíce 

známka osobní identifikační 2  110,- 220,- 180 
řetízek se zámkem 140 mm 1 15,- 15,- 120 
řetízek se zámkem 685 mm 1 45,- 45,- 120 
tlumítko známky silikon. pryž 2 10,- 20,- 60 

CELKEM 1 sada 300,- 
*) předpokládaná cena dle marketingového průzkumu, včetně DPH 
 

2. Náklady na životní cyklus sady 

Název dílu známky 
životnost v spr

. 
cena v spr koef.*) náklady celkem**) 

měsíce ks Kč  Kč 
známka osobní  180 2  220,- 1 220,- 
řetízek 140 mm 120 1 15,- 1,5 45,- 
řetízek 685 mm 120 1 45,- 1,5 68,- 
tlumítko známky  60 2 20,- 3 60,- 

CELKEM náklady životního cyklu 1 známky 393,- 
*) přepočet spotřeby jednotlivých dílů ve vztahu k životnímu cyklu známky, který je dán 
předpokládanou nejdelší dobou životnosti některého dílu v soupravě, tj. známka osobní 180 
měsíců. 
**) náklady na 1 sadu známky v rámci životního cyklu. 
 

3. Předpokládané náklady na prvotní pořízení 

Složka počet náklady 
Kč 

VzP AČR,HS,VP,VKPR 27.000 8. 100. 000,- 
Vojáci v aktivní záloze 5.000 1.500.000,- 
personální obměna 3.000 900.000,- 

CELKEM prvotní pořízení 10.500.000,- 
 

4. Pořízení razících strojů 
- pořízeny 2 soupravy razících strojů v celkové ceně 1.597.200,- Kč (s DPH). 

5. Předpokládané náklady v dalších letech (udržitelnost) 

Položka počet cena 1 
ks(spr) 

náklady 
za 1 rok 

 Kč Kč 
roční obměny osob 3.000 300,- 900.000,- 
obměna dle životnosti, ztráty, poškození    

známka (tělo)   500 220,- 110.000,- 
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řetízek 140 mm 3.500 15,- 52.500,- 
řetízek 685 mm 3.500 45,- 157.500,- 

servis strojů (údržba, opravy, revize) 2 40.000,- 80.000,- 
CELKEM náklady v dalších letech 1.300.000,- 

 

Z hlediska personálu vzniká potřeba kvalifikované obsluhy (1 osoba) u každého ze 2 razících 
strojů v období prvotního pořízení osobních známek. Personální zabezpečení se předpokládá 
řešit opatřením v rámci příslušného organizačního celku resortu MO (Centrum zásobování 
materiálem týlových služeb ALog Praha a Brno) bez navýšení limitu počtů personálu. 
Záměrem je, aby výroba vojenských průkazů i výroba osobních známek byla zajišťována silami 
a prostředky resortu MO. Razící stroje na výrobu osobních známek byly nově pořízeny v závěru 
roku 2015 z rozpočtu MO. 
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 
České republiky ve výkonu vojenské činné služby. Přínosem předloženého návrhu vyhlášky je 
rovněž stanovení jednotných pravidel nakládání s vojenskými doklady a pravidel nošení osobní 
známky. 

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR:  

Bez dopadu na mezinárodní konkurenceschopnost ČR. 

3.3 Dopady na podnikatelské subjekty:  

Nepředpokládá se dopad na podnikatelské prostředí České republiky. 

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje)  

Nepředpokládá se, že by navrhovaná právní úprava měla dopad na územní samosprávné celky.  

3.5 Sociální dopady: 

Nepředpokládají se sociální dopady. 

3.6 Dopady na spotřebitele:  

Bez dopadů na spotřebitele. 

3.7 Dopady na životní prostředí:  

 
Dopady návrhu vyhlášky na životní prostředí se nepředpokládají. 
 

3.8 Dopady na výkon státní statistické služby: 
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Bez dopadů na výkon státní statistické služby. 

3.9 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. Návrh vyhlášky nezasahuje do problematiky diskriminace a tímto návrhem se nemění 
postavení žen a mužů a návrh má tedy neutrální dopad na jejich rovnost.      

3.10 Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů: 

Návrh vyhlášky nemá žádné negativní dopady ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů, 
protože k jeho realizaci se použijí pouze postupy a osobní údaje vedené v rámci vojenské 
evidence stanovené branným zákonem. 
Návrh vyhlášky je svým rozsahem přiměřený účelu stanovení podrobností k právní úpravě 
vojenské evidence a vojenských dokladů. 

3.11 Zhodnocení korupčních rizik: 

 
Kompetence vojenského správního úřadu a služebních orgánů a jejich odpovědnost jsou 
stanoveny a specifikovány branným zákonem a dalšími právními předpisy v působnosti MO. 
Evidence vydaných vojenských dokladů a osobních známek je zabezpečena. 
 

Návrhem vyhlášky nedochází ke zvýšení korupčního rizika. 

3.12 Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu: 

Vojenské doklady, zejména při plnění úkolů v zahraničních operacích anebo při plnění úkolů pod 
mezinárodním velením, vyžadují jednotné identifikační znaky. Z tohoto důvodu je žádoucí, aby i 
charakter vojenských dokladů a osobní známky odpovídal mezinárodním standardům a mohl být 
akceptován s vyloučením případného omylu. Návrh vyhlášky předpokládá pozitivní dopad na 
bezpečnost vojáků.  

1.  Důvod předložení a cíle 

1.1. Název 
Vyhláška o stanovení vzoru dotazníku, vzorů vojenských dokladů a nakládání s nimi a vzoru 
osobní známky a pravidel jejího nošení. 

Definice problému 

Vyhláška se vydává na základě a v mezích příslušných zmocnění zákona č. 585/2004 Sb., 
o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění zákona č. 47/2016 Sb., 
který nabývá účinnosti dnem 1. července 2016.  
Podle tohoto zákona je ministerstvo zmocněno stanovit vzor dotazníku, který občan vyplňuje 
před zahájením odvodního řízení (§ 19 odst. 6), vzory vojenských dokladů  
a nakládání s nimi a vzor osobní známky a pravidla jejího nošení (§ 33e). 
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Potřeba nové právní úpravy vyplývá především ze skutečnosti, že stávající vyhláška  
č. 102/2005 Sb., o stanovení vzoru dotazníku a vzorů vojenských dokladů, již nevyhovuje 
současné situaci v souvislosti se změnami, týkajícími se vojenských dokladů a současně je 
cílem nové právní úpravy naplnit příslušná ustanovení novely branného zákona. 

Novela branného zákona stanoví druhy vojenských dokladů a jejich použití a zmocňuje vydat 
prováděcí předpis o vzorech, nakládání s vojenskými doklady a osobní známkou a stanovit 
pravidla jejího nošení. 

Nezbytnost vydání nové vyhlášky o vojenských dokladech předpokládá také nový zákon o 
službě vojáků v záloze. 

1.2. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
Stávající vyhláška č. 102/2005 Sb., o stanovení vzoru dotazníku a vzorů vojenských dokladů, 
obsahuje pouze vzory těchto dokladů, bez jejich dalšího popisu nebo pravidel jejich nošení 
a nakládání s nimi. 
Stávající vyhláška č. 102/2005 Sb., o stanovení vzoru dotazníku a vzorů vojenských dokladů, 
za dobu své účinnosti (více než 10 let) nebyla nikdy ani dílčím způsobem měněna. Nebude-li 
problematika vojenských dokladů, dotazníku a osobní známky upravena novou vyhláškou, 
nedojde k naplnění zmocnění uvedeného v zákoně a navíc vojenské doklady ani osobní 
známka vojáka nebudou v souladu s mezinárodními standardy. 

1.3. Identifikace dotčených subjektů 
Záležitosti týkající se vojenského průkazu pro vojáky z povolání a vojáky v aktivní záloze 
a nakládání s ním a osobní známky a pravidel jejího nošení, které vyhláška nově upravuje, 
nebyly dosud obsaženy v žádném právním předpisu ani v interním předpisu Ministerstva 
obrany. Tyto doklady jsou stanoveny tak, aby odpovídaly mezinárodně platným a pro Českou 
republiku závazným normám a standardům. Vojenský průkaz také potvrzuje oprávněnost 
držitele k nošení dané vojenské hodnosti. Nově se pro mezinárodní prostředí stává 
identifikačním dokumentem dle ženevských úmluv. 

Návrh vyhlášky, vzhledem k předmětu právní úpravy, se bude dotýkat zejména rezortu 
ministerstva, vojáků z povolání a vojáků v záloze. V případě zahájení odvodního řízení a 
rozesílání dotazníku se bude týkat i ostatních občanů (nevojáků). 

1.4. Popis cílového stavu 
Cílem návrhu vyhlášky je naplnit zmocnění uvedené v novele branného zákona a vydat 
doplněné a aktualizované vzory vojenských dokladů, dotazníku a osobní známky, které 
budou v souladu s mezinárodními normami a standardy. 
Vojenskými doklady podle novely branného zákona se rozumí vojenský průkaz pro vojáky 
z povolání nebo vojáky v aktivní záloze, vojenská knížka pro vojáky v záloze a povolávací 
rozkazy k odvodnímu nebo přezkumnému řízení a k výkonu přípravy vojáka k plnění úkolů 
ozbrojených sil, ke službě v operačním nasazení nebo k mimořádné službě. Vojenské 
doklady jsou identifikačními doklady a vojáci jsou povinni jimi prokazovat svoji příslušnost 
k ozbrojeným silám. 
Za tímto účelem byla přílohová část vyhlášky se vzory vojenských dokladů  
a dotazníku doplněna o vyobrazení vojenského průkazu pro vojáky z povolání a vojáky 
v aktivní záloze a o vyobrazení osobní známky. U stávajících vyobrazení ostatních 
vojenských dokladů a dotazníku byly novelizovány jednotlivé rubriky těchto dokladů 
v souladu s novelou branného zákona tak, aby tyto doklady plně vyhovovaly pro účely 
vedení vojenské evidence osob podléhajících branné povinnosti včetně vojáků z povolání 
a vojáků v záloze. 
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Ke všem vyobrazeným vojenským dokladům jsou v textové části uvedeny pokyny a pravidla 
nakládání s nimi včetně pravidel nošení osobní známky. 

1.5. Zhodnocení rizika 

V případě nenaplnění zmocnění uvedeného v novele branného zákona nebudou mít vojáci 
k dispozici vojenské doklady a osobní známky, které odpovídají mezinárodním normám a 
standardům, což může mít vliv na poskytnutí odpovídající zdravotní služby a případnou 
identifikaci vojáka.  

2. Návrh variant řešení 
Ve vztahu k Obecným zásadám pro hodnocení dopadů regulace (RIA) se navrhují tři varianty 
řešení: 

1. Varianta 1 – Novelizace stávající vyhlášky č. 102/2005 Sb. v rozsahu úprav ve 
vzorech s doplněním vzoru nového vojenského průkazu a nové osobní známky, 
nakládání s nimi a pravidel nošení osobní známky. 

2. Varianta 2 – Novelizace stávající vyhlášky č. 102/2005 Sb. v rozsahu aktualizace a 
vydání dalšího prováděcího předpisu o vzorech vojenského průkazu a osobní 
známky, nakládání s nimi a pravidlech nošení. 

3. Varianta 3 – Vydání nového prováděcího předpisu, který nahradí vyhlášku  
č. 102/2005 Sb. a zavedení změn ve vojenských dokladech a vzorech v plném 
rozsahu, včetně nakládání s nimi a pravidel nošení. 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

Náklady a přínosy zavedení nové vyhlášky jsou srovnatelné v porovnání se současným 
stavem, přidanou hodnotou budou moderní identifikační doklady vyžadované a respektované 
v mezinárodním prostředí. I přes potřebu zvýšených finančních nákladů v druhé polovině 
roku 2016, budou náklady úměrné přínosům. 

4. Návrh řešení – výběr nejvhodnější varianty 
Nejvhodnější variantou byla zvolena varianta 3. Navrhuje se dále pracovat s variantou 3, 
která odpovídá zmocňovacím ustanovením novely branného zákona a požadavkům 
vyplývajícím z jeho implementace.  

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 
Za implementaci a vynucování nové právní úpravy bude odpovědné Ministerstvo obrany. 

Implementace schválené novely branného zákona si vyžádá mimo přijetí návrhu této 
vyhlášky i úpravu souvisejících vnitřních předpisů resortu ministerstva.  

6. Přezkum účinnosti regulace 

Účinnost navrhovaného prováděcího předpisu bude možné posoudit s patřičným časovým 
odstupem nutným pro posouzení fungování zavedených změn, tj. po nabytí účinnosti 
vyhlášky. Za  přezkum účinnosti regulace bude odpovědné Ministerstvo obrany. 

Předmět úpravy bude neustále sledován a průběžně vyhodnocovány zkušenosti  
a dopady včetně kvality a praktického využití nově zavedených dokladů. 
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7.  Konzultace a zdroje 
Samotné přípravě návrhu vyhlášky předcházelo projednávání odborných materiálů uvnitř 
rezortu ministerstva, ze kterých návrh vyhlášky obsahově vychází, se všemi 
zainteresovanými organizačními útvary ministerstva. 
Návrh vyhlášky byl rovněž konzultován s odbornými orgány ministerstva, zejména z pohledu 
zkušeností ze zahraničních misí v oblasti vojenské evidence a vojenských dokladů. 

Samotné přípravě prováděcího předpisu předcházela analýza poznatků a zkušeností při 
uplatňování příslušných standardizačních dohod (STANAG 2070 a STANAG 1059), 
stanovení takticko-technických požadavků na osobní známku a pořízení stroje na její výrobu, 
zkušenosti z dosavadního užívání vojenského průkazu apod. 
  
K zavedení do užívání, výrobě a distribuci osobních známek bylo vydáno nařízení odborného 
gestora. K zabezpečení tohoto úkolu byl vytvořen integrovaný pracovní tým, který fyzikální, 
mechanické, chemické a hygienicko-fyziologické požadavky na osobní známku rozpracoval 
a dospěl k závěru, že požadované takticko-technické parametry bude možné dosáhnout 
pouze výrobou vlastními silami a prostředky resortu MO. 
K výrobě a distribuci vojenského průkazu a povolávacích rozkazů je resort obrany vybaven 
vlastním systémem, který je funkční a výhodný. 
K pořízení vojenských knížek se jeví jako nejvýhodnější stávající řešení, tzn. to, které je 
zavedeno a vychází ze zadání zakázky nákupem služby u dodavatele mimo rezort MO.  

Kontakt na zpracovatele RIA 

Ing. Valentín MIŠAGA, Sekce rozvoje a plánování schopností MO, tel. 973 211 127 
  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNADKEE68T)
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