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III. 

Odůvodnění 
 

I. Obecná část 

 

a) Zhodnocení platného právního stavu a vysvětlení nezbytnosti navrhované 

právní úpravy 

  

Dosud platná právní úprava – zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo 

náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, ve 

znění pozdějších předpisů, obsahuje úpravu hodnocení vojáků v záloze povolaných k výkonu 

vojenské činné služby v § 16. Tato úprava je velmi strohá, neobsahuje zmocnění k vydání 

prováděcího právního předpisu a prováděna byla pouze s usměrněním na úrovni vnitřních 

předpisů. Konkrétní obsah hodnocení vojáků v záloze a jeho postup tedy v současné době 

není podrobně úpraven žádným právním předpisem. 

Návrh vyhlášky o postupu při služebním hodnocení vojáků v záloze ve službě a jeho 

hlediscích byl zpracován na základě zmocňovacího ustanovení uvedeného v § 13 odst. 2 

zákona č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze (dále jen zákon). 

S ohledem na subsidiární vztah zákona vyjádřený v § 2 odst. 2 vůči zákonu 

č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 

o vojácích z povolání) vychází vyhláška také z ustanovení § 17 zákona o vojácích z povolání.  

Navrhovanou vyhláškou je třeba upravit služební hodnocení tak, aby co nejvíce plnilo 

účel, ke kterému jej služební orgány využívají. Ten se stejně jako doba, kdy se služební 

hodnocení vypracovává, odlišuje od úpravy stanovené pro služební hodnocení vojáků 

z povolání a zákonodárce proto zvolil zvláštní zmocnění k vydání samostatného prováděcího 

předpisu pro vojáky v záloze ve službě. 

Při zpracování vyhlášky bylo využito zkušeností z aplikace právní úpravy vztahující se 

na vojáky z povolání a dosavadní praxe v hodnocení vojáků v záloze. 

Nabytí účinnosti této vyhlášky je stanoveno k patnáctému dni po jejím vyhlášení ve 

Sbírce zákonů. 

 

b) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem a ústavním 

pořádkem, mezinárodními smlouvami a předpisy Evropské unie  

 

Návrh vyhlášky je v souladu se zákonem, k jehož provedení má být tato vyhláška 

vydána, zákonem o vojácích z povolání a s ústavním pořádkem České republiky, 

s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána a které byly vyhlášeny 

ve Sbírce zákonů, popřípadě ve Sbírce mezinárodních smluv. 

 Upravovaná oblast není upravena právem Evropské unie, návrh tedy nezapracovává 

předpisy EU. Nepřímo by se mohla návrhu dotýkat  

 směrnice Rady 2000/43/ES, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez 

ohledu na jejich rasu nebo etnický původ, 

 směrnice Rady 2000/78/ES, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení 

v zaměstnání a povolání a 

 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES o zavedení zásady rovných 

příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání.  

Návrh však neobsahuje žádné přímé ani nepřímé rozlišování mezi vojáky na základě 

rasy, náboženského vyznání či víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace 

anebo pohlaví a není proto s právem EU v rozporu.  
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c) Předpokládaný hospodářský a finanční dosah právní úpravy na státní 

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

dopady, dopady na životní prostředí a zhodnocení z hlediska rovnosti mužů a žen 

 

Návrh vyhlášky navazuje částečně na dosavadní praxi a s realizací vyhlášky tak 

nebudou spojeny žádné další nároky na státní rozpočet, na ostatní veřejné rozpočty na 

hospodářské subjekty, ani žádné negativní sociální dopady, dopady na životní prostředí, či 

dopady na rovnost mužů a žen. 

 

d) Hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 

 

Hodnocení dopadů regulace podle Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace 

(RIA) není prováděno, protože navrhovaná vyhláška je právním předpisem, jehož obsahem 

jsou pouze opatření administrativního a legislativně technického charakteru, která vycházejí 

výhradně ze zákona o službě vojáků v záloze, pro který bylo hodnocení vypracováno. 

 

 

e) Zhodnocení korupčních rizik, zhodnocení ve vztahu k zákazu diskriminace 

a k ochraně soukromí a osobních údajů 

 

Předloženým návrhem nedochází ke zvýšení korupčního rizika. Služební hodnocení 

bude upraveno přímo právním předpisem a dojde tak ke sjednocení postupu hodnotitelů. 

Výsledek hodnotícího procesu bude ovlivňovat další výkon služby vojáka, nemá však přímý 

dopad na peněžní náležitosti vojáka ani jeho službu. Služební hodnocení je jen jedním 

z podkladů pro vydání rozhodnutí ve věcech služebního poměru vojáka. Proti neobjektivnímu 

služebnímu hodnocení bude mít voják možnost se bránit v souladu s pravidly upravenými 

zákonem o vojácích z povolání. 

Vyhláška nebude mít žádné další dopady ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů, než jaké předpokládá prováděný zákon a než byla současná praxe. 

Zákaz diskriminace je upraven v § 2 odst. 3 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích 

z povolání, ve znění pozdějších předpisů, který je subsidiárně využit i pro vojáky v záloze. 

 

 

II. Zvláštní část 
 

K § 1 

Uvedený paragraf stanoví, kdo zpracovává služební hodnocení vojáka. Zvolena byla 

úprava, kdy hodnotitelem je nejbližší přímý nadřízený vojáka, který ho v průběhu výkonu 

služby úkoluje a kontroluje. Má tedy bezprostřední znalost o plnění úkolů vojákem. 

   

K § 2 

 V § 2 se stanoví, ve kterých případech se služební hodnocení zpracovává. S ohledem 

na možnou velmi různorodou délku výkonu vojenské činné služby v případě jednotlivých 

druhů výkonu vojenské činné služby (tj. pravidelné vojenské cvičení, služba v operačním 

nasazení atd.) není hodnocené období navázáno na kalendářní rok jako u vojáků z povolání. 

Zpracování je předpokládáno vždy po určité ucelené části výcviku. S ní je spojeno např. 

provedení určitého personálního opatření. Služební hodnocení má ovlivňovat průběh služby 

a zařazení vojáka v záloze do aktivní zálohy, případně při ukončení výcviku vojáka v záloze v 

rámci dobrovolného vojenského cvičení. Branný zákon předpokládá výkon vojenské činné 

služby vojáka v záloze v jednom roce v délce do 4 týdnů (v prvním roce zařazení do 12 
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týdnů), výjimečně nejvýše 10 měsíců v rámci operačního nasazení. Protože není v průběhu 

roku jisté, kolika vojenských cvičení nebo operačních nasazení se voják zúčastní, byla 

zvolena úprava, která zabezpečí hodnocení alespoň jednou v roce nebo před významnými 

personálními opatřeními. Je tak naplněn zákonný předpoklad pro vypracování služebního 

hodnocení. Protože ale bude současně potřeba vyhodnotit i působení vojáků při plnění úkolů 

ozbrojených sil, tedy v operačním nasazení, obsahuje vyhláška i povinnost vypracovat 

služební hodnocení při ukončení operačního nasazení.  

 

K § 3 

 V § 3 je upraven postup hodnotitele při shromažďování podkladů pro zpracování 

služebního hodnocení. Stanoví se, co se považuje za podklady pro služební hodnocení 

a jakým způsobem si může hodnotitel tyto podklady opatřovat. Rovněž se stanoví povinnost 

hodnotitele hodnoceného s podklady pro služební hodnocení průběžně ústně seznamovat, 

a pokud jsou výsledky negativní z pohledu vojáka, má hodnotitel povinnost z důvodu zvýšení 

právní jistoty při případném řešení nesouhlasu s hodnocením vojáka seznamovat písemně. 

  

 

K § 4 

 V § 4 se stanoví, že služební hodnocení vždy obsahuje závěr, ve kterém hodnotitel 

vyhodnotí schopnosti hodnoceného vojáka a stanoví úkoly a doporučení pro budoucí období. 

Se služebním hodnocením hodnotitel hodnoceného seznamuje při pohovoru, v rámci něhož 

může dojít k úpravě hodnocení. 

 

K § 5 

 Účinnost vyhlášky je stanovena patnáctým dnem po jejím vyhlášení.  
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