
                V. 

ODŮVODNĚNÍ  
 

k návrhu nařízení vlády o plánování, řízení a organizaci obrany státu 

 

 

Obecná část 

 
Návrh nařízení vlády se dotýká ministerstev a dalších správních úřadů, České národní 

banky a úřadů územních samosprávných celků (ministerstev, jiných ústředních správních 

úřadů, České národní banky, krajských úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, 

v hlavním městě Praze úřadů městských částí určených Statutem hlavního města Prahy  

a v územně členěných statutárních městech magistrátů těchto měst). 

   Na všechny uvedené subjekty bude návrh nařízení vlády působit stejnou 

zpracovatelskou měrou, a to jako na přímé adresáty stanovených postupů. 

 

 Specifické postavení pak má jako ústřední zpracovatel a koordinátor plánovacích 

činností a využití jejich dopadů v praxi Ministerstvo obrany, které také odpovídá 

za implementaci návrhu nařízení vlády, sledování jeho účinnosti a vytváření organizačních 

a věcných podmínek pro jeho reliazaci, včetně vydávání metodických pomůcek pro plnění 

jedntlivých stanovených úkolů. Metodické postavení Ministerstva obrany má v tomo případě 

významnou roli, protože jednak zajišťuje zpracovatelskou jistotu pro dotčené subjekty, 

současně ale také zajišťuje jednotnost poskytovaných dílčích plánů a daších dokumentů, a tím 

také vysokou využitelnost a zpracovatelnost do centrálních plánovacích dokumentů nebo 

do jednotlivých evidencí.    

               

Ministerstvo obrany dále zapracovává do plánů obrany státu podklady Kanceláře 

Poslanecké sněmovny, Kanceláře Senátu, Kanceláře prezidenta republiky, Nejvyššího 

kontrolního úřadu, Bezpečnostní informační služby, týkající se jejich požadavků na určení 

věcných prostředků a na určení osob k pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci za stavu 

ohrožení státu nebo válečného stavu a výsledky činností realizovaných v zájmu vytvoření 

podkladů pro tvorbu plánů obrany státu v rozsahu potřeb zabezpečení úkolů stanovených jim 

jinými právními předpisy. V tomto smyslu jsou dotčenými subjekty rovněž Kancelář 

Poslanecké sněmovny, Kancelář Senátu, Kancelář prezidenta republiky, Nejvyšší kontrolní 

úřad a Bezpečnostní informační služba.      

 

    
I. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku       

 

Nezbytnost předložení návrhu nařízení vlády o plánování, řízení a organizaci obrany 

státu (dále jen „návrh nařízení vlády“) do legislativního procesu vyplývá ze změn, které byly 

v zákoně č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky a zákona č. 585/2004 Sb.,  

o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), provedeny s účinností od 1. července 

2016 zákonem č. 47/2016 Sb. v oblasti plánování obrany státu, jež představuje podstatné 

zásahy do dosavadní praxe. Zákon č. 222/1999 Sb. byl jednak harmonizován  

s čl. 4 odst. 2 ústavního zákona o bezpečnosti České republiky (zajištění civilní kontroly 

ozbrojených sil), jednak byla provedena úprava zvyšující míru informovanosti prezidenta 

republiky jako hlavy státu a vrchního velitele ozbrojených sil a Parlamentu České republiky 
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o připravenosti státu k zajišťování obrany a o stavu systému opatření směřujících k zajištění 

bezpečnosti České republiky.  

 

Novou koncepcí je také zapracování filozofie, že proces plánování operační přípravy 

státního území nepatří pouze do procesu plánování obrany státu, ale je součástí řízení 

a organizace obrany státu. Proto byl tento přístup zapracován do úkolů Ministerstva obrany, 

a to v souladu s vládou schválenou Koncepcí operační přípravy státního území České 

republiky, a to tak, aby byla jasně vymezena odpovědnost za proces operační přípravy 

státního území. 

 

Zákonem č. 222/1999 Sb. jsou nově také řešeny skutečnosti, které byly do 1. července 

2016 řešeny způsobem nezavazujícím všechny zpracovatele dílčích plánů obrany (změna 

nositele povinnosti „obce“ na nositele povinnosti „územní samosprávný celek“). Nově 

se zákonem č. 222/1999 Sb. zavádí povinná příprava občanů k obraně státu za stavu ohrožení 

státu a válečného stavu. 

 

 Problematiku plánování obrany státu upravuje nařízení vlády č. 51/2004 Sb., 

o plánování obrany státu, které však vláda vydala k provedení zákona č. 222/1999 Sb. a v jeho 

mezích před tím, než byla provedena novelizace zákona č. 222/1999 Sb. zákonem 

č. 436/2004 Sb., zákonem č. 413/2005 Sb., zákonem č. 112/2006 Sb., zákonem 

č. 186/2006 Sb., zákonem č. 306/2008 Sb., zákonem č. 281/2009 Sb., zákonem 

č. 73/2011 Sb., zákonem č. 375/2011 Sb., zákonem č. 15/2015 Sb. a zákonem č. 47/2016 Sb. 

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že nařízení vlády č. 51/2004 Sb. již věcně nemůže odpovídat 

právnímu titulu pro své vydání, kterým je čl. 78 Ústavy, neboť právní úprava provedená 

zákonem č. 222/1999 Sb. již aktuálně (zejména vzhledem k novelizaci provedené zákonem 

č. 47/2016 Sb.) významně neodpovídá stavu a mezím zákona, k jakým bylo vydáváno 

s účinností od 12. února 2004 nařízení vlády č. 51/2004 Sb.      

 

Nevydáním nařízení vlády bude plánování obrany státu řešeno v zákoně 

č. 222/1999 Sb. a v nařízení vlády č. 51/2004 Sb. odlišně. Tato skutečnost může negativně 

ovlivnit kvalitu plánování obrany státu.      

 

II. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení  

je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

 

Zákon č. 222/1999 Sb. neobsahoval a neobsahuje žádné zvláštní zmocnění pro vydání 

prováděcího právního předpisu, kterým by měly být upraveny podrobnosti pro přípravu 

a vydávání dokumentů plánování obrany České republiky. Přesto se mezi lety 1999 až 2003 

ukázalo, že v praxi je nezbytné poskytnout jednotná pravidla pro plnění povinností 

zpracovatelů jednotlivých dílčích dokumentů, resp. pro vytvoření jednotného systému 

předávání údajů a informací určených pro zpracování plánů obrany a vedení s nimi 

souvisejících evidencí. Vláda reagovala na vyhodnocení věcného a právního stavu pociťované 

absence právní úpravy v oblasti plánování obrany s využitím obecného zmocnění 

pro vydávání prováděcího právního předpisu, které je stanoveno v čl. 78 Ústavy České 

republiky („K provedení zákona a v jeho mezích je vláda oprávněna vydávat nařízení. 

Nařízení podepisuje předseda vlády a příslušný člen vlády.“) a vydala nařízení vlády 

č. 51/2004 Sb.          
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Shodný postup je pak volen pro vydání návrhu nařízení vlády, a to s ohledem na stav 

změn v regulaci oblasti zajišťování obrany státu provedených v období od 12. února 2004 

do 1. července 2016 (k tomu viz také kapitola I).    

 

Zmocnění, na jehož základě je návrh nařízení vlády předkládán k projednání vládou 

České republiky, v sobě spojuje obě složky nezbytné pro vydání prováděcího právního 

předpisu, tedy určení nositele oprávnění k vydání prováděcího právního předpisu, včetně 

stanovení právní formy tohoto předpisu, a stanovení předmětu prováděné úpravy. V případě 

nařízení vlády je rozsah prováděné právní úpravy limitován výlučně mezemi stanovenými 

samotným zákonem, pro něhož prováděnou regulaci mají být stanoveny podrobnosti.                  

 

Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů, definuje pojem „plánování obrany státu“ ve svém § 2 odst. 8 takto: „Plánováním 

obrany státu se rozumí soubor plánovaných opatření, vzájemně se ovlivňujících, k zajištění 

svrchovanosti, územní celistvosti, principů demokracie a právního státu, ochrany života 

obyvatel a jejich majetku před vnějším napadením a ke splnění všech požadavků 

na zajišťování obrany státu, zabezpečení mezinárodních smluvních závazků o společné 

obraně, včetně podílu ozbrojených sil na činnostech mezinárodních organizací ve prospěch 

míru a účasti na mírových operacích. Plány obrany státu tvoří obranné plánování, plánování 

operací, mobilizační plánování a plánování připravenosti obranného systému státu.“. 

K tomuto ustanovení se pak váží povinnosti zpracovatelů jednotlivých dokumentů plánování 

obrany, které jsou v zákoně č. 222/1999 Sb. ukládány pro zajištění připravenosti státu k jeho 

obraně v různých úrovních samosprávy nebo správních úřadů.         

 

Předmětem navrhované úpravy je stanovení dokumentů vytvářejících strukturu plánů 

obrany státu a definování jejich obsahu. Současně je stanovován životní cyklus těchto 

dokumentů (aktualizace nebo provádění dalších obsahových změn na základě průběžného 

vyhodnocování reálných potřeb obrany státu a stavu věcného zázemí pro její zajištění). Dále 

jsou návrhem nařízení vlády stanovovány podmínky zapracování požadavků Kanceláře 

Poslanecké sněmovny, Kanceláře Senátu, Kanceláře prezidenta republiky, Nejvyššího 

kontrolního úřadu, Bezpečnostní informační služby, týkající se určení věcných prostředků 

a určení osob k pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci za stavu ohrožení státu nebo 

válečného stavu do dokumentů obranného plánování Ministerstvem obrany, tedy úprava 

navrhovaná k provedení § 6 zákona č. 222/1999 Sb.     

 

Návrh nařízení vlády tak svým obsahem nikterak nepřekračuje rámec úpravy provedené 

zákonem č. 222/1999 Sb. a je do legislativního procesu předkládán v souladu se zákonem, 

k jehož provedení má být vydán, i v souladu se zmocněním pro jeho vydání.   

 

 

III. Zhodnocení souladu navrhované úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou 

soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva Evropské 

unie 
 

Návrhem nařízení vlády je prováděna úprava právních vztahů na základě a v mezích 

zákona č. 222/1999 Sb., pro nějž bylo již v rámci k němu vedenému legislativnímu řízení 

provedeno zhodnocení souladu s právem a s obecnými právními zásadami práva Evropské 

unie podle usnesení vlády č. 1304 ze dne 12. října 2005 o Metodických pokynech 

pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České 

republiky v Evropské unii. 
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Takové zhodnocení bylo provedeno rovněž při přípravě návrhu nařízení vlády. 

Návrhem nařízení vlády nedochází k žádné transpozici směrnice ani nařízení práva Evropské 

unie. Předmět úpravy prováděný návrhem nařízení vlády není předmětem úprav právem 

Evropské unie, nezabývá se jím ani judikatura soudních orgánů Evropské unie, ani obecné 

právní zásady práva Evropské unie nebo judikatura ESLP, neboť právní úprava prováděná 

návrhem nařízení vlády náleží do výlučné legislativní pravomoci České republiky. 

  

Jednotlivá navrhovaná ustanovení návrhu nařízení vlády nejsou v rozporu s žádným 

ustanovením práva Evropské unie, nevztahují se rovněž k žádné oblasti, pro niž je Evropské 

unii svěřena výlučná pravomoc podle Smlouvy o fungování Evropské unie.            

 

Závěr: Návrh nařízení vlády nezapracovává právo Evropské unie a není s právem Evropské 

unie v rozporu.    

  

 

IV. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny    

 

IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu 

 

Zákonem č. 47/2016 byla s účinností od 1. července 2016 provedena změna zákona  

č. 222/1999 Sb., která především pro oblast plánování obrany představuje podstatné zásahy do 

dosavadní praxe. Zákon č. 222/1999 Sb. byl jednak harmonizován s čl. 4 odst. 2 ústavního 

zákona o bezpečnosti České republiky (zajištění civilní kontroly ozbrojených sil), jednak byla 

provedena úprava zvyšující míru informovanosti prezidenta republiky jako hlavy státu 

a vrchního velitele ozbrojených sil a Parlamentu České republiky o připravenosti státu 

k zajišťování obrany a o stavu systému opatření směřujících k zajištění bezpečnosti České 

republiky.  

 

Novou koncepcí je také zapracování filozofie, že proces plánování operační přípravy 

státního území nepatří pouze do procesu plánování obrany státu, ale je součástí řízení 

a organizace obrany státu. Proto byl tento přístup zapracován do úkolů Ministerstva obrany, 

a to v souladu s vládou schválenou Koncepcí operační přípravy státního území České 

republiky, a to tak, aby byla jasně vymezena odpovědnost za proces operační přípravy 

státního území. 

 

Zákonem č. 222/1999 Sb. jsou nově také řešeny skutečnosti, které byly do 1. července 

2016 řešeny způsobem nezavazujícím všechny zpracovatele dílčích plánů obrany, a tedy 

znemožňujícím zavedení jednotných postupů a výkon povinností v potřebném čase.  

 

Vůči všem uvedeným změnám a identifikovaným nedostatkům je potřebné reagovat 

v úrovni stanovení jejich prováděcích podmínek, přičemž je zjevné, že nařízení vlády 

č. 51/2004 Sb. je vůči aktuální zákonné úpravě oblasti plánování obrany nedostatečné 

a v praxi nemůže poskytovat dostatečnou oporu v provádění jednotlivým subjektům 

(zpracovatelům) uložených rámcových povinností.       

 

Podrobnějšího zhodnocení existujícího právního stavu v oblasti regulace plánování 

obrany je provedeno v kapitolách  1.3  - „Popis existujícího právního stavu v dané oblasti“ 

a 1.2 – „Definice problému“ Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace.   
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IV. 2 Odůvodnění hlavních principů navrhované úpravy 

 

Cílem návrhu nařízení vlády je nastavit efektivní proces plánování obrany státu 

v rámci celého systému obrany státu a vytvořit podmínky, které umožní vládě lépe 

koordinovat činnost státu v případě vyhlášení stavu ohrožení státu a válečného stavu. 

 

Věcně je proto cílem předkládaného návrhu nařízení vlády stanovit strukturu 

dokumentů, které jsou materiálními nosiči informací pro soubor činností označených jako 

plánování obrany státu (viz § 2 odst. 8 zákona č. 222/1999 Sb.). Tyto dokumenty se svým 

obsahem týkají obranného plánování, plánování operací, mobilizačního plánování a plánování 

připravenosti obranného systému státu včetně operační přípravy státního území. 

 

V souladu s úpravou obranného plánování provedenou zákonem č. 222/1999 Sb. 

a na základě dosavadní vyhovující praxe by plánování obrany státu mělo být prováděno 

na základě zejména Ústředního plánu obrany státu, plánu odpovídajících sil a prostředků 

nezbytných k zajišťování obrany státu za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, plánu 

doplňování sil a prostředků, plánů hospodářské mobilizace, plánu operační přípravy státního 

území České republiky1, předběžných operačních plánů, stálých obranných plánů, Seznamu 

opatření Národního systému reakce na krize pro potřeby řízení obrany státu, Katalogu 

opatření Národního systému reakce na krize pro potřeby řízení obrany státu a plánů přípravy 

občanů k obraně státu.         

 

Základním dokumentem pro plánování obrany státu je Ústřední plán obrany státu. 

Obsahuje plán zajištění obrany státu, scénáře použití ozbrojených sil za stavu ohrožení státu 

nebo za válečného stavu, plány činnosti státních orgánů a orgánů územních samosprávných 

celků zpracované v rámci systému zajišťování obrany státu pro období míru, stavu ohrožení 

státu a válečného stavu, plán nezbytných dodávek zpracovaný v souladu se zákonem  

č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých 

souvisejících zákonů a základní organizační a komunikační vazby v rámci systému obrany 

státu.                

 

Návrhovaným nařízením vlády je stanovován obsah jednotlivých dokumentů 

plánování obrany státu a pravidla pro jejich zpracovávání, popřípadě schvalování, 

a to především ve prospěch vytvoření zpracovatelských  podmínek pro dílčí plány obrany, 

jejichž zpracovateli jsou ministerstva, další ústřední správní úřady, Česká národní banka,  

krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností.  

 

Uvedené správní úřady, Česká národní banka a úřady územních samosprávních celků 

předkládají také Ministerstvu obrany podklady pro tvorbu Ústředního plánu obrany státu. 

Návrhem nařízení vlády je stanovováno, že první Ústřední plán obrany státu podle návrhu 

nařízení vlády je povinno Ministertsvo obrany zpracovat a předložit ke schválení vládě 

do 6 měsíců od data nabytí účinnosti nařízení vlády.  

 

Návrhem nařízení jsou rovněž stanovovány doby „životního cyklu“ jednotlivých 

dokumentů plánování obrany, a to především pro jejich aktualizace nebo celkové obměny.              

 

Návrh nařízení vlády pak rovněž reaguje na nově koncipovanou povinnou přípravu 

občanů k obraně státu za stavu ohrožení státu a válečného stavu. Rozsah a formy přípravy 

                                                 
1 Usnesení vlády č 65/2013 o Plánu operační přípravy státního území České republiky na léta 2013 až 2016. 
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vymezují plány přípravy občanů k obraně státu zpracované Ministerstvem obrany, krajskými 

úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností.  

   

 

V. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 

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

sociální dopady, dopady na životní prostředí  

 

V. 1 Dopady na státní a ostatní veřejné rozpočty 

 

Přijetí návrhu nařízení vlády je z hlediska vyhodnocení aktuálních potřeb oblasti 

obranného plánování rozpočtově neutrální, a to vzhledem k tomu, že nároky vůči státnímu 

rozpočtu budou zachovány v dosavadním rozsahu podle současné právní úpravy. Přijetí 

návrhu nařízení vlády totiž neklade žádné druhově nové nároky na činnosti zpracovatelů 

jednotlivých dokumentů plánování obrany, a proto by neměly vzniknout ani žádné nové 

požadavky na zajištění zpracovatelského personálního zázemí.  

 

Navrhovaná úprava svým obsahem není způsobilá vyvolat požadavky na navýšení 

dosavadního rozsahu nákladů, a to jak ve vztahu ke státnímu rozpočtu, tak ve vztahu 

k rozpočtům územních samosprávných celků.        

 

Obecním úřadům obcí s rozšířenou působností uložila novela zákona č. 222/1999 Sb. 

povinnost zpracovat dílčí plány obrany obce s rozšířenou působností, kterou však již fakticky 

v současné době plní. V souladu se zákonem č. 222/1999 Sb. plnily úkoly při zajišťování 

obrany státu v rozsahu stanoveném krajským úřadem a zpracovávaly k tomu příslušnou 

dokumentaci. 

 

I přes uvedené skutečnosti je však nutné upozornit na proměnlivost skutečností, 

ze kterých vychází výše uvedené vyhodnocení, a to vzhledem k tomu, že Evropa se po delší 

době relativního bezpečí potýká znovu se zhoršenou bezpečnostní situací. Po téměř dvou 

desítkách let v Evropě opět vypukl ozbrojený konflikt, došlo k anexi části území suverénního 

státu. Na periferii Evropy i v jejím blízkém sousedství se v posledních letech dramaticky 

zhoršila bezpečnostní situace ve všech ohledech včetně aspektu vojenského. Po letech se tak 

EU musí vypořádat s komplikovanou mezinárodní situací a potenciální vojenskou hrozbou 

nejen ve vzdáleném zahraničí, ale ve své bezprostřední blízkosti. Proto je nutné se věnovat 

plné škále hrozeb, s nimiž se kontinent potýká. Nelze podceňovat ani případné vojenské 

hrozby.  

 

Jak konstatoval Audit národní bezpečnosti schválený vládou České republiky 

v prosinci loňského roku, míru závažnosti zpracovaných hrozeb do velké míry ovlivňuje 

jejich provázanost. Do této skupiny hrozeb částečně spadá kapitola energetická, průmyslová 

a surovinová bezpečnost a dále kapitoly hrozby v kyberprostoru, působení cizí moci, ale 

i kapitola extremismus, terorismus a bezpečnostní aspekty migrace a především zastřešující 

kapitola hybridní hrozby a jejich vliv na bezpečnost občanů. Kapitoly, jejichž hrozby mají 

větší potenciál být provázané v rámci jednotné kampaně, pak častěji definují systémové 

nedostatky připravenosti státu hrozby detekovat, absenci strategického zakotvení řešení 

hrozby, nedostatečnou nebo zcela chybějící kapacitu pro plnění úkolů při předcházení 

a potírání hrozeb, nedostatky nebo neexistenci cvičení praktických situací souvisejících 

s propuknutím hrozby a částečně i nedostatky legislativní. Vzrůstá tedy potřeba v mnohem 

větší míře propojovat oblast havarijních a obranných plánů, zvýšit schopnost komunikace 
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a spolupráce jednotlivých složek a zapojení institucí, bezpečnostních sborů, orgánů krizového 

řízení a tam, kde je to třeba i krajů, měst a obcí.  

 

Uvedené závěry Auditu národní bezpečnosti pak zjevně signalizují, že do budoucna bude 

potřebné navýšit kapacitu osob, které se hrozbou zabývají, případně stabilizovat personální 

situaci u kompetentních orgánů. Dlouhodobě se projevuje také požadavek na zvyšování 

specializace osob profesně zapojených do předmětné oblasti výkonu veřejné správy.  

 

Ze všech těchto důvodů bude nutné v průběhu prvního roku aplikace nařízení vlády provést 

analýzu náročnosti zpracovávaných úkolů, jejich provázanosti s dalšími oblastmi, 

dostatečnosti personálních kapacit u jednotlivých zpracovatelů a detekování dalších, nově 

vyvstalých zpracovatelských potřeb. V souladu se závěry Auditu národní bezpečnosti lze 

předpokládat, že do budoucna s přihlédnutím ke všem souvislostem návrh nařízení vlády 

vyvolá nové nároky na státní nebo jiné veřejné rozpočty, jejichž výši však v tuto chvíli nelze 

předvídat.         

 

 

V. 2 Dopady na podnikatelské prostředí  

 

Návrh nařízení vlády nepředstavuje žádné nové dopady do podnikatelského prostředí, 

přičemž i dosavadní dopady jsou pro vlastní výkon podnikatelské činnosti spíše marginální 

povahy a týkající se plnění již existujících povinností uložených podnikatelům při zajišťování 

obrany státu. 

 

V. 3 Sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, osoby  

se zdravotním postižením a národnostní menšiny  

  

Také v tomto případě je zřejmé, že věcný předmět návrhu nařízení vlády sám o sobě 

vylučuje vznik jakýchkoliv přímých sociálních dopadů a není způsobilý svými dopady 

adresně zvýhodnit nebo znevýhodnit specifické skupiny obyvatel, osoby se zdravotním 

postižením nebo národnostní menšiny. 

 

V. 4 Dopady do životního prostředí   

 

Návrh nařízení vlády z povahy jím prováděné úpravy (plánování) není způsobilý 

vyvolat dopady do životního prostředí.   

 

 

VI. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen  

 

VI. 1 Vztah návrhu zákona k zákazu diskriminace    

 

Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádná ustanovení, která by narušovala právo 

na rovné zacházení a vedla k jakékoliv formě diskriminace. Navrhovaná úprava svou povahou 

vylučuje jakékoliv rozlišení mezi zpracovateli nebo jinými adresáty povinností, popřípadě 

účelovou modifikaci podmínek jejich realizace, která spočívala v zohlednění pohlaví, rasy, 

barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo 

sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo 

jiného postavení. 
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VI. 2 Vztah návrhu zákona k zachování principu rovnosti žen a mužů     

 

Z hlediska principů rovnosti žen a mužů je návrh nařízení vlády neutrální, neboť 

navrhovaná právní úprava nemá bezprostřední, ani sekundární dopady na rovnost žen a mužů 

a nevede k diskriminaci jednoho z pohlaví, neboť nijak nerozlišuje, ani nezvýhodňuje jedno  

z pohlaví a nestanoví pro něj odlišné podmínky.  

 

 

VII. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů    

 

Zhodnocení zpracovávání osobních údajů pro účely plánování obrany státu bylo 

primárně provedeno v rámci legislativního procesu k zákonu č. 222/1999 Sb., resp. v rámci 

projednávání jeho dalších novelizací. Toto zhodnocení je plně aplikovatelné na předkládaný 

návrh nařízení vlády, který upravuje podrobnosti k jednotné realizaci zákonem 

č. 222/1999 Sb. uložených povinností k zajišťování obrany státu, a to v oblasti přípravy 

obrany státu formou plánování, a to v různých úrovních veřejné správy. V souvislosti 

s plánováním obrany státu zákon č. 222/1999 Sb. předpokládá zpracovávání osobních údajů, 

a to zejména pro případy vytváření dílčích plánů obrany a v souvislosti s nimi vytvářenými 

evidencemi určených věcných prostředků a jejich vlastníků, evidencemi fyzických osob 

určených za stavu ohrožení státu a za válečného stavu k pracovní výpomoci nebo k pracovní 

povinnosti, přehledů poskytovatelů zdravotních služeb, přehledů vojáků v záloze 

navrhovaných ke zproštění výkonu mimořádné služby, evidencí fyzických osob, které lze 

určit pro potřeby zajišťování obrany státu za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu nebo 

evidencí povolaných fyzických osob.  

 

Pro uvedená zpracování osobních údajů platí, že jsou prováděna za účelem zajištění 

obrany státu, a tedy je na ně plně aplikovatelná výluka z ochrany osobních údajů stanovená 

v § 3 odst. 6 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud tedy budou v souvislosti s realizací návrhu 

nařízení vlády zpracovávány osobní údaje, platí pro ně citovaný zákon s výjimkou 

ustanovení upravujících základní povinnosti správce jejich zpracování (§ 5 odst. 1) nebo 

informační povinnost správce vůči subjektu údajů a právo subjektu údajů požádat o informaci 

o zpracování svých osobních údajů (§ 11 a 12). Ochrana subjektu údajů je však garantována 

právě uvedeným rozsahem vylučujícím některé povinnosti a práva při zpracovávání osobních 

údajů, který je však předem znám, stanoven zákony a vymezen výlučným účelem, pro který 

může být použit a který je spojen s veřejným zájmem na zajištění obrany státu, která 

je deklarována jako souhrn opatření k zajištění svrchovanosti, územní celistvosti, principů 

demokracie a právního státu, ochrany života obyvatel a jejich majetku před vnějším 

napadením. Možnosti případného zneužití takto zpracovávaných osobních údajů by proto 

v praxi nepochybně bylo zabráněno tím, že zpracovatel údajů by nemohl porušit zásady 

demokracie a právního státu za účelem zpracování v zájmu ochrany a obrany těchto zásad.        

 

Ohrožení soukromí a osobních údajů je proto považováno za nahodilé, individuální 

a s minimálními negativními důsledky pro subjekt údajů.  

 

V případě, že zpracovatelem osobních údajů je Ministerstvo obrany, bude postupovat 

na základě oprávnění podle § 72a zákona č. 222/1999 Sb., ve znění zákona č. 47/2016 Sb., 

přičemž pro daná zpracování je vázáno povinností použít v konkrétním případě vždy jen 
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takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Rovněž tato povinnost 

znemožňuje zneužití Ministerstvu obrany předaných osobních údajů, a to i v rozsahu doby 

vedení údajů (ta je rovněž limitována účelem jejich použití).       

  

 

VIII.  Zhodnocení korupčních rizik (CIA)  

 

Navrhovaná úprava je takového charakteru, že lze v zásadě vyloučit vazbu mezi ní 

a potencionálním vlivem na vyvolání vzniku korupčního prostředí. Vzhledem k obsahu právní 

úpravy tak nebyla shledána žádná rizika, která by mohla vést ke korupčnímu jednání. 

 

Vzhledem k tomu, že zmocnění vlády k vydání návrhu nařízení vlády již samo v sobě 

zahrnuje rozsah navrhované úpravy, tedy omezení možnostmi „k provedení existující regulace 

a v jejích mezích“, lze se pro oblast zhodnocení korupčních rizik plně odkázat na důvodovou 

zprávu k zákonu č. 222/1999 Sb., resp. s využitím důvodové zprávy k zákonu č. 47/2016 Sb.        

 

V rámci posuzování korupčních rizik jsou dále hodnocena tato kritéria: 

 

1. Přiměřenost 
Návrh je svým rozsahem přiměřený množině vztahů, které má upravovat. Předpis 

neúměrně nerozšiřuje kompetence orgánu veřejné moci.  

Dohledové a kontrolní mechanismy jsou obecně nastaveny tak, že umožní průběžné 

vyhodnocování zjištěných skutečností a včasné přijímání případných opatření 

k zajištění řádného stavu.    

 

2. Efektivita 
Návrhem nařízení vlády je stanoven jednotný postup při zpracování plánů obrany 

státu, což umožní vytvoření účinného systému plánování obrany státu u ústředních 

správních úřadů, České národní banky a územních samosprávných celků,  

a to na základě předvídatelné a kontrolovatelné právní úpravy (k tomu viz také úprava 

odpovědnosti za přestupky a správní delikty v zákoně č. 222/1999 Sb.).          

      

3. Odpovědnost  

Odpovědnost za realizaci právních vztahů upravených zákonem č. 222/1999 Sb. 

vyplývá z tohoto zákona, popřípadě z obecné právní úpravy pro uplatnění práv  

a vzniklých nároků (k tomu viz také například úprava odpovědnosti za přestupky 

a správní delikty v zákoně č. 222/1999 Sb.).              

 

      4. Opravné prostředky 

I pro tuto oblast platí skutečnosti uvedené v bodě 3. Proti nesprávnému rozhodnutí 

služebního orgánu návrh zákona předpokládá využít jím stanovených opravných 

prostředků, nevylučuje ani soudní přezkum rozhodnutí služebních orgánů ve správním 

soudnictví. Ministerstvo obrany je pak také pro tyto případy vázáno zásadami činnosti 

ústředních orgánů státní správy podle části třetí zákona č. 2/1969 Sb. a zásadami 

činnosti orgánů moci výkonné při výkonu veřejné správy podle správního řádu.           

    

      5.  Kontrolní mechanismy  

Návrh nařízení vlády vzhledem k rozsahu zmocnění, na jehož základě je předkládán  

do legislativního procesu, neupravuje zvláštní kontrolní mechanismy; platí tedy – 
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kromě již uvedeného shora – standardní postupy a výkon kontrolních povinností 

uplatňované ve státní správě.  

 

 

IX.  Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu  

 

  Návrh nařízení vlády má dopady do oblasti obrany státu, neboť ministerstva, jiné 

ústřední správní úřady, Česká národní banka a orgány územních samosprávných celků plní 

při zajišťování obrany státu (včetně oblasti plánování) konkrétní úkoly a k tomu zpracovávají 

příslušnou dokumentaci.  

 

Jednotný, předvídatelný a přesně vymezený postup při zpracování plánů obrany státu 

a jejich ucelená forma má vliv na kvalitu a efektivitu plánování obrany státu, ovlivňuje 

zpracovatelské možnosti a v zásadě je jedinečným předpokladem vytvoření očekávaného 

informačního souboru, bez kterého by příprava k obraně státu byla nemyslitelná. Současně 

je třeba mít na zřeteli, že kvalitně připravená plánovací dokumentace významně ovlivňuje 

samotnou realizaci obrany státu a stav připravenosti institucí i fyzických osob na plnění úkolů 

souvisejících se zajišťováním obrany státu.                           
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Zvláštní část 
 

K § 1  

 

Znění vychází z novely zákona č. 222/1999 Sb. provedené zákonem č. 47/2016 Sb., 

kterou byl změněn obsah definice plánování obrany státu v § 2 odst. 8. Navrhované 

ustanovení proto upřesňuje rozsah dokumentů, na jejichž základě je prováděno plánování 

obrany státu a současně definuje obecný předmět těchto dokumentů. 

 

K § 2 

 

V souladu s definicí a obsahem plánování obrany státu, kterým se rozumí soubor 

plánovaných opatření, vzájemně se ovlivňujících, k zajištění svrchovanosti, územní 

celistvosti, principů demokracie a právního státu, ochrany života obyvatel a jejich majetku 

před vnějším napadením a ke splnění všech požadavků na zajišťování obrany státu, 

zabezpečení mezinárodních smluvních závazků o společné obraně, včetně podílu ozbrojených 

sil na činnostech mezinárodních organizací ve prospěch míru a účasti na mírových operacích 

se nově stanoví výčet plánů obrany státu. Ustanovení vyjmenovává plány obrany státu, které 

jsou výsledkem obranného plánování, plánování operací, mobilizačního plánování  

a plánování připravenosti obranného systému státu včetně operační přípravy státního území.  

 

Jde o uložení povinnosti zpracovat dílčí plán obrany. 

 

V navrhovaném znění § 2 je kromě jiných pojmů, užito také slov „odpovídající síly 

a prostředky“, která jsou použita již v § 2 – „Vymezení pojmů“ zákona č. 222/1999 Sb., ale 

bez dalšího vysvětlení (Obrana státu je souhrn opatření k zajištění svrchovanosti, územní 

celistvosti, principů demokracie a právního státu, ochrany života obyvatel a jejich majetku 

před vnějším napadením. Obrana státu zahrnuje výstavbu účinného systému obrany státu, 

přípravu a použití odpovídajících sil a prostředků a účast v kolektivním obranném systému.). 

Zákonodárce si v daném případě vystačil s obecným významem slov, když z kontextu užití 

těchto slov je zřejmé, že v souvislosti s obranou státu nelze stanovit jednoznačný počet 

a druhy sila prostředků, která mají sloužit k jejímu zajištění, ale tyto síly a prostředky jsou 

plánovány s přihlédnutím k povaze a síle bezpečnostních hrozeb, intenzitě útoku, použitým 

zbraním, popřípadě charakteru válčiště. V daném případě je tedy klíčovým slovem slovo 

„odpovídající“, protože předmětné síly a prostředky musí odpovídat uvedeným kritériím 

(počtu, druhu, charakteru, organizaci apod.) tak, aby poskytovaly záruku obrany státu, tedy           

zajištění svrchovanosti a územní celistvosti České republiky, ochranu jejích demokratických 

základů a ochrana životů, zdraví a majetkových hodnot. 

 

K § 3 

 

Ústřední plán obrany státu je základním dokumentem pro plánování obrany státu, 

který umožňuje vládě koordinovat činnost státu v míru při přípravě na řešení krizových situací 

souvisejících s vnějším napadením, za stavu ohrožení státu a válečného stavu. 

 

Ústřední plán obrany státu zahrnuje:         

 

Plán zajištění obrany státu je základní částí Ústředního plánu obrany státu. Popisuje 

systém zajišťování obrany státu a v souladu s právními předpisy nastavuje roli jednotlivých 

subjektů při řízení a organizaci obrany státu zahrnující výstavbu, přípravu a řízení 
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ozbrojených sil, operační přípravu státního území, plánování obrany státu a opatření  

v národním hospodářství a na všech úsecích veřejného života v zájmu zajišťování obrany 

státu. Z hlediska procesů a systému plánování, řízení a organizace obrany státu a pro svázání 

procesů se systémem krizového řízení NATO je využíván Manuál systému reakce na krize 

Severoatlantické aliance. Důraz je položen na přehledný popis obranného systému, jeho 

jednotlivé fáze a na stanovení procedur pro realizaci opatření promítnutých do dokumentů 

Národního systému reakce na krize pro potřeby řízení obrany státu.             

 

Scénáře použití ozbrojených sil za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu 

popisují a určují předpokládanou činnost ozbrojených sil při obraně státu. Ministerstvo obrany 

provádí podle vývoje bezpečnostní situace jejich aktualizaci. Zpracovávají se na základě 

analýzy a vyhodnocení vojenských hrozeb a rizik ohrožení České republiky, která mohou 

přerůst v ozbrojený konflikt vyžadující použití ozbrojených sil a na základě závazků  

a schopností ozbrojených sil k obraně České republiky a společné obraně v souladu 

se Severoatlantickou smlouvou a závazky vůči Evropské unii.    

 

Plány činnosti státních orgánů a územních samosprávných celků zpracované v rámci 

systému zajišťování obrany státu v míru, za stavu ohrožení státu a válečného stavu obsahují 

povinnosti vlády, ústředních správních úřadů a orgánů územní samosprávy při zajišťování 

obrany České republiky. Popisují proces přechodu státu z míru do stavu ohrožení státu  

a válečného stavu a stanovují konkrétní úkoly a odpovědnost za jejich plnění. Plány zahrnují 

dále opatření, která by následovala po ukončení válečného stavu a návratu ke stabilitě.  

 

Plán nezbytných dodávek je zpracován v souladu se zákonem č. 241/2000 Sb.,  

o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů. 

Uvedený zákon nepředpokládá zpracování plánu nezbytných dodávek na celorepublikové 

úrovni, který by obsahově korespondoval s celorepublikovým charakterem Ústředního plánu 

obrany státu. Ministerstvo obrany bude mít zřízen přístup do informačního systému Argis, 

který obsahuje celorepublikový přehled nezbytných dodávek a jejich dodavatelů. 

 

Základní organizační a komunikační vazby v rámci systému obrany státu znázorňují 

schémata základních organizačních a komunikačních vazeb prvků systému obrany státu 

v míru, za stavu ohrožení státu a za válečného stavu.  

 

Návrh Ústředního plánu obrany státu zpracovává Ministerstvo obrany a předkládá 

ho vládě ke schválení každé čtyři roky nebo mimořádně v případě rizika vnějšího ohrožení 

státu. 

 

 K odstavci 1 písm. c): 

Znění navrhovaného ustanovení § 3 odst. 1 písm. c) stanoví, že součástí ústředního 

pláno obrany jsou kromě jiného také plány činnosti státních orgánů a orgánů územních 

samosprávných celků zpracované v rámci systému zajišťování obrany státu, přičemž 

tyto plány jsou zpracovávány pro období míru, pro stav ohrožení státu nebo pro 

válečný stav. Plány jsou tedy zpracovávány v období míru pro tři předpokládané 

budoucí situace, kterými jsou období míru, období vyhlášeného stavu ohrožení státu 

nebo období válečného stavu (tomu korespondují povinnosti zpracovatelů dílčích 

plánů obrany k zajišťování obrany státu v míru, za stavu ohrožení státu nebo 

za válečného stavu). To, co se rozumí „obranou státu pro období míru“ vyplývá 

z kompetencí a oboru působnosti příslušných státních orgánů a orgánů územních 
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samosprávných celků a je to stanoveno právními předpisy (např. § 5 a 7 zákona 

č. 222/1999 Sb.).  

Podmínky a další podrobnosti zpracovávání této části podkladů pro tvorbu ústředního 

plánu obrany budou zpracovány v Metodických pokynech pro zpracování a aktualizaci 

plánů obrany státu, které jsou Ministerstvem obrany v současné době připravovány 

tak, aby zpracovatelům podkladů byly k dispozici nejpozději k datu nabytí navrhované 

účinnosti návrh nařízení vlády; zpracovatelé budou vždy vycházet ze svých 

kompetencí a oboru působnosti.  

  

K § 4 

 

Plán odpovídajících sil a prostředků a plán jejich doplňování obsahuje síly  

a prostředky, které je možno nasadit k eliminaci vojenského ohrožení a plnění smluvních 

závazků s uvedením jejich počtů, vybavení a možností. 

 

Navrhovaným ustanovením jsou stanoveny obsahové náležitosti a struktura plánu 

odpovídajících sil a prostředků a plánu doplňování odpovídajících sil a prostředků, jejich 

zpracovatel, kterým je Ministerstvo obrany, a lhůta, v níž jsou tyto plány zpracovávány.      

 

K § 5 

 

Plán hospodářské mobilizace nemá jediného zpracovatele. Podle § 13 odst. 1 zákona  

č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých 

souvisejících zákonů, je povinen zpracovat plán hospodářské mobilizace ten ústřední správní 

úřad, kterému zvláštní právní předpis svěřuje pravomoc k řízení ozbrojených sil 

a bezpečnostních sborů. Prakticky se jedná o Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, 

Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo financí, a to v případech, kdy jimi řízené ozbrojené 

síly a bezpečnostní sbory uplatňují požadavky na mobilizační dodávky.  

 

K § 6 

 

Plán operační přípravy státního území zahrnuje souhrn opatření vojenského, 

ekonomického a obranného charakteru, která se plánují a uskutečňují v míru, za stavu 

ohrožení státu nebo za válečného stavu s cílem vytvořit na území státu nezbytné podmínky 

pro splnění úkolů ozbrojených sil a zabezpečení potřeb obyvatelstva. Na uvedených úkolech 

se podílejí ústřední státní orgány a územní samosprávné celky.    

 

Plán realizace operační přípravy státního území v působnosti Ministerstva obrany 

konkretizuje opatření operační přípravy státního území na konkrétní nositele, termín  

a zdrojové zabezpečení.     

 

Ustanovení § 6 odst. 3 je provázáno v hierarchii plánovacích dokumentů svým účelem 

a vztahem k využití údajů zpracovávaných v nižším stupni pro účely plánů obrany ve stupni 

obecném (státní území), tedy konkrétně  k § 12. Nemůže proto dojít ke kompetenčním sporům 

nebo duplicitnímu zpracovávání též plánovací materie, neboť Ministerstvo obrany plán 

realizace operační přípravy státního území zpracovává ve své působnosti, tedy jako nositel 

úkolů stanovených v § 16 odst. 1 a odst. 2 písm. b), c) a d) zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení 

ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů.     
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Plán realizace operační přípravy státního území je pak záměrně konstruován jako 

samostatný dokument, který vychází z vládou schváleného plánu operační přípravy, přičemž 

plán jeho realizace stanoví podrobnosti zajištění jeho výkonu v praxi, včetně struktur 

a organizačních předpokladů pro stanovení konkrétních opatření k plnění úkolů operační 

přípravy. Pokud by měl být plán realizace operační přípravy například součástí plánu operační 

přípravy státního území, vláda by byla nucena projednat a schvalovat dokument s vysokou 

mírou podrobnosti, když přitom část týkající se realizace plánu operační přípravy by byla 

petrifikována stavem projednání celého dokumentu a nebylo by možné ji podle aktuálních 

potřeb a požadavků pozměňovat bez souladu (nového projednání) vládou, když přitom 

Ministerstva obrany v daném rozsahu bude zpracovávat pouze, které se ho dotýkají a za které 

nese odpovědnost. 

          

K § 7 

 

Předběžné operační plány a stálé obranné plány budou zpracovány v případě možného 

vnějšího ohrožení České republiky, a to na základě vyhodnocení bezpečnostních rizik 

představujících hrozbu vnějšího napadení České republiky a ohrožujících její svrchovanost, 

územní celistvost, principy demokracie a právního státu a životy obyvatel a jejich majetku, 

tedy na základě ohrožení skutečností, pro něž je vytvářen systém obrany státu.  

 

Předběžné operační plány stanovují strategii eliminace možných budoucích 

bezpečnostních hrozeb a postupy použití sil a prostředků k dosažení jejích cílů, tedy jedná 

se o strategický plánovací dokument, na jehož základě se buduje připravenost státu chránit 

své základní hodnoty.   

 

Stálé obranné plány pak reagují na výsledky průběžně prováděných analýz řešení 

dlouhodobých bezpečnostních rizik v období míru a ve vazbě na situaci v konkrétně 

vyhlášených stavech ohrožení státu nebo válečného stavu konkretizují operační postupy 

pro plnění úkolů ozbrojených sil a zabezpečení potřeb obyvatelstva.  

 

K § 8 

 

Ministerstvo obrany zpracovává jako stěžejní dokumenty oblasti plánování obrany 

Seznam opatření a Katalog opatření. 

 

Seznam opatření Národního systému reakce na krize pro potřeby řízení obrany státu 

vychází z Manuálu systému reakce na krize Severoatlantické aliance, který přehledným 

způsobem popisuje systém krizového řízení NATO, jednotlivé fáze tohoto procesu  

a stanovuje procedury pro realizaci opatření, umožňujících včasnou, koordinovanou  

a přehledným, selektivním způsobem organizovanou reakci na možné krize. Cílem Seznamu 

opatření Národního systému reakce na krize pro potřeby řízení obrany státu je poskytnout 

orgánům státní správy, územní samosprávy a dalším věcně příslušným orgánům přehled 

nezbytných opatření, která budou v České republice přijímána při vzniku vojenských 

i nevojenských krizových situací. Seznam opatření Národního systému reakce na krize 

pro potřeby řízení obrany státu je dle potřeby pravidelně aktualizován, a to zpravidla 

v návaznosti na vydání aktualizovaného Manuálu systému reakce na krize Severoatlantické 

aliance. 

 

Opatření pro přípravu na řešení vojenských krizových situací uvedená v Seznamu 

opatření Národního systému reakce na krize pro potřeby řízení obrany státu jsou následně 
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rozpracována v Katalogu opatření, který je vyhotoven formou katalogových listů, v nichž 

jednotlivé orgány státní správy, územní samosprávy a další věcně příslušné orgány 

rozpracovávají svou působnost při realizaci těchto opatření. Rovněž v tomto případě jsou 

katalogové listy rozpracovávány konkrétně pro jednotlivá období míru, stavu ohrožení státu 

a válečného stavu.     

 

K § 8 odst. 4:  

Podmínky a další podrobnosti zpracovávání této části seznamu opatření a Katalogu 

opatření upravené v navrhovaném znění § 8 odst. 4 budou zpracovány v Metodických 

pokynech pro zpracování a aktualizaci plánů obrany státu, které jsou Ministerstvem 

obrany v současné době připravovány tak, aby zpracovatelům podkladů byly 

k dispozici nejpozději k datu nabytí navrhované účinnosti návrhu nařízení vlády; 

zpracovatelé budou vždy vycházet ze svých kompetencí a oboru působnosti.  

 

Vzhledem k tomu, že pro zpracování katalogových listů budou zpracovatelé využívat 

elektronický formulář, bude také jeho doručování svázáno s využitím elektronických 

komunikací, přičemž v úvahu přichází vzhledem k ustanovení § 17 zákona 

č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve 

znění pozdějších předpisů, primárně doručení s využitím datových schránek, 

popřípadě určená e-mailová komunikace.  

 

Pro účely návrhu nařízení vlády je navrhovaným ustanovením § 8 odst. 4 současně 

definován pojem „zpracovatel“, a to jako souhrnná definice adresátů účastnících 

se obranného plánování v různých úrovních přípravy a vedení konkrétních 

plánovacích dokumentů. Zpracovatelem v tomto smyslu jsou ministerstva, jiné 

ústřední správní úřady, Česká národní banka, krajské úřady a obecní úřady obcí 

s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze městské části určené Statutem 

hlavního města Prahy a v územně členěných statutárních městech magistráty těchto 

měst. Tam, kde návrh nařízení pracuje s konkrétní podmnožinou tohoto pojmu, uvádí 

konkrétní orgán veřejné moci nebo jejich výčet.       

 

K § 9 

 

Novela zákona č. 222/1999 Sb., zavedla povinnou přípravu občanů k obraně státu 

za stavu ohrožení státu a válečného stavu. Plán přípravy občanů k obraně státu, který 

zpracovávají ministerstva, jiné správní úřady. krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou 

působností, obsahuje rozsah a formy přípravy občanů v míru, za stavu ohrožení státu a 

válečného stavu.  

 

Navrhované znění § 9 odst. 2 návrhu nařízení vlády vychází z § 52 odst. 6 zákona 

č. 222/1999 Sb. („Za přípravu občanů k obraně státu podle tohoto zákona a podle zvláštních 

právních předpisů odpovídají ministerstva, správní úřady a územní samosprávné celky. 

Ministerstvo spolupracuje s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na zabezpečení 

odborné složky obsahu vzdělávání ve vydávaných učebních dokumentech v oblasti přípravy 

občanů k obraně státu.“.)  Navrženou úpravu je samozřejmě nutné vnímat v kontextu § 6 

odst. 1 písm. g) zákona č. 222/1999 Sb., jímž je Ministerstvu obrany svěřena stěžejní 

působnost v oblasti přípravy občanů k obraně státu (Ministerstvo obrany … „řídí přípravu 

občanů k obraně státu a provádí vzdělávací, výchovnou a osvětovou činnost v této oblasti; 

rozsah přípravy občanů k obraně státu je součástí plánů obrany,“). Ministerstvu obrany 

zůstává zachováno postavení gestora, který odpovídá za koordinaci přípravy státu k jeho 
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obraně. Další ministerstva, správní úřady a územní samosprávné celky odpovídají za přípravu 

občanů k obraně státu v rozsahu stanoveném jim zákonem č. 222/1999 Sb., popřípadě jinými 

právními předpisy. I pro tyto případy má výlučné postavení Ministerstvo obrany, kterému 

je zákonem č. 222/1999 Sb. uloženo, aby se ve spolupráci s  Ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy podílelo na zabezpečení odborné složky obsahu vzdělávání ve vydávaných 

učebních dokumentech v oblasti přípravy občanů k obraně státu. 

 

K § 10 

 

 Ustanovení obsahuje dokumenty, které zpracovávají všichni zpracovatelé dílčích plánů 

obrany. 

 

Struktura dílčího plánu obrany musí být kompletní a uživatelsky jednoznačná, přičemž 

obsahem jednotlivých položek nemusí být vždy „samostatný dokument“, resp. jeho převzatý 

obsah, ale například odkaz na místo uložení takového dokumentu nebo odkaz na využití 

dokumentu stejného účelu obsaženého v materiálu zpracovaném podle jiného právního 

předpisu.  V dílčím plánu obrany se předpokládá uvedení odkazu na krizový plán, jehož 

je plán nezbytných dodávek součástí. V textu plánu nezbytných dodávek budou doplněny 

úkoly a opatření k zabezpečení nezbytných dodávek za stavu ohrožení státu a válečného stavu 

k uspokojení základních životních potřeb, podporu činnosti záchranných sborů, havarijních 

služeb, zdravotnické záchranné služby a Policie České republiky a podporu výkonu státní 

správy.  

 

Podmínky a další podrobnosti zpracovávání této části dílčího plánu obrany budou 

zpracovány v Metodických pokynech pro zpracování a aktualizaci plánů obrany státu, které 

jsou Ministerstvem obrany v současné době připravovány.  

 

Plán činností zpracovatele při zajišťování obrany státu v míru, za stavu ohrožení státu 

a válečného stavu obsahuje působnost zpracovatele a rozpracování vlastních úkolů 

k zajišťování obrany.  

 

Plán odpovídajících sil a prostředků a plán jejich doplňování pro plnění úkolů 

zpracovatele na úseku obrany státu obsahuje síly a prostředky, které má zpracovatel 

k dispozici a které mohou být nasazeny k plnění opatření za stavu ohrožení státu a válečného 

stavu. Přehled dále obsahuje síly a prostředky, které je třeba doplnit, včetně způsobu jejich 

získání, a seznam sil a prostředků, které zpracovatel může uvolnit. 

 

V katalogových listech zpracovatelů je rozpracováno provedení opatření uvedených 

v Seznamu opatření Národního systému reakce na krize pro potřeby řízení obrany státu. 

 

Plán nezbytných dodávek je zpracován v souladu se zákonem č. 241/2000 Sb.,  

o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů.  

 

Přehled hlavních, záložních, chráněných a nechráněných krizových pracovišť obsahuje 

adresy a údaje o vybavení pracovišť pro činnost orgánů krizového řízení.  

 

Opatření k zabezpečení výběrového doplnění a mobilizace obsahuje opatření 

pro výběrové doplnění ozbrojených sil za stavu ohrožení státu a mobilizaci ozbrojených sil 

za válečného stavu. 
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Opatření k plnění úkolů operační přípravy státního území vycházející z plánu operační 

přípravy státního území obsahuje rozpracování úkolů v oboru působnosti zpracovatele. 

 

Plán přípravy občanů k obraně státu v oboru působnosti zpracovatele obsahuje rozsah 

a formy přípravy v míru, za stavu ohrožení státu a válečného stavu na území správního 

obvodu obce s rozšířenou působností. 

 

Přílohová část obsahuje dokumentaci potřebnou pro realizaci opatření souvisejících 

se zajišťováním obrany státu a činností zpracovatele za stavu ohrožení státu nebo válečného 

stavu. Zahrnuje plán spojení, geografické a hydrometeorologické podklady, materiálně 

technické a zdravotnické zabezpečení apod.   

 

K § 11 

 

 Ustanovení obsahuje dokumenty, které zpracovávají vedle dokumentů stanovených  

v § 10, ministerstva, jiné ústřední správní úřady a Česká národní banka. 

 

Evidence objektů důležitých pro obranu státu obsahuje objekty, které mají 

z politického, vojenského nebo hospodářského hlediska význam při zajišťování obrany státu, 

zejména pro zajištění základních funkcí státu, zabezpečení ozbrojených sil, ostatních součástí 

bezpečnostního systému České republiky a spojeneckých ozbrojených sil.  

 

Použití objektů důležitých pro obranu státu vychází z působnosti navrhovatelů. 

Objekty jsou nezbytné pro fungování státu a zabezpečení potřeb obyvatelstva. 

 

Popis způsobu zabezpečení objektů důležitých pro obranu státu obsahuje plánovaný 

způsob ochrany jednotlivých objektů silami a prostředky provozovatelů a majitelů. Plány 

použití sil a prostředků Armády České republiky ke střežení objektů důležitých pro obranu 

státu jsou zpracovány a uloženy u krajských vojenských velitelství a na generálním štábu 

Armády České republiky. K jejich aktivaci dochází na základě rozhodnutí vlády. 

 

Kritéria stanovená pro krajské úřady k vyhodnocení objektů, které mohou být za stavu 

ohrožení státu nebo za válečného stavu napadeny, jsou zpracována v souladu s usnesením 

vlády č. 247 z 21. března 2016 a jsou uvedená ve „Směrnici pro vyhodnocování, výběr 

a ochranu objektů obranné infrastruktury a stanovení rozsahu zpracovávané dokumentace“. 

 

Plánovaná opatření k zajišťování obrany státu stanovená rozhodnutím vlády podle § 5 

odst. 1 písm. e) zákona, včetně specifikace jejich finančního zabezpečení budou přijímána 

v návaznosti na konkrétní rozhodnutí vlády.        

   

Objekty důležité pro obranu státu, o nichž jsou zpracovávány údaje podle § 11 návrhu 

nařízení vlády, jsou vybírány ministerstvy a jinými ústředními správními úřady k zajišťování 

obrany státu v oboru jejich působnosti, a to ve spolupráci s vlastníky těchto objektů nebo 

jejich provozovateli; obdobně je tomu v případě krajských úřadů při plnění úkolů podle § 13 

návrhu nařízení vlády. Zpracovávané údaje nejsou z velké většiny údaji utajovanými, neboť 

se jedná zejména o údaje vedené v informačních systémech veřejné správy a pouze s nimi 

související režimová opatření pro případy jejich využití za stavu ohrožení státu nebo 

válečného stavu by bylo možné klasifikovat jako utajovanou informaci. Přesto je nutné tyto 

údaje do dílčích plánů obrany zahrnout, protože má-li být splněn účel plánování obrany, tedy 

vytvoření systému obranného plánování, plánování operací, mobilizační plánování 
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a plánování připravenosti obranného systému, musí být tyto údaje jednotným způsobem 

zpracovány a následně využity pro přípravu základních postupů při zajišťování obrany státu 

a zásad jejich organizace v ústředním plánu obrany a v plánu odpovídajících sil a prostředků 

nebo v plánu jejich doplňování. Je zřejmé, že bez existence těchto údajů by celý systém 

plánování obrany postrádal smysl.    

 

Příprava plánů obrany je pak přípravou dokumentů ve veřejné správě jako v ostatních 

případech, a tedy tam, kde bude nutné (vhodné) některé informace klasifikovat stupněm 

utajené, bude postupováno v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných 

informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, tedy bude využit 

standardní postup, který je již v současné době používán a se kterým zpracovatelé dílčích 

plánů obrany nemají problémy (např. se nevymezují vůči němu připomínkami a ani v průběhu 

projednávání návrhu nařízení vlády v době jeho přípravy nevyjadřovali zásadní výhrady).   

 

Předpokladem zpracování údajů, které by mohly být klasifikovány jako utajované 

informace, je využití odkazů na utajovaný dokument nebo evidenci v dílčích plánech obrany 

s tím, že v utajovaném režimu nebudou dílčí plány obrany vedeny jako celek, ale pouze jejich 

části. 

 

K § 12 

 

 Ustanovení obsahuje dokumenty, které zpracovávají vedle dokumentů stanovených  

v § 11, krajské úřady. 

 

 Evidence navrhovaných objektů důležitých pro obranu státu umístěných na teritoriu 

kraje obsahuje objekty, které mají z politického, vojenského nebo hospodářského hlediska 

význam při zajišťování obrany státu, zejména pro zajištění základních funkcí státu, 

zabezpečení ozbrojených sil, ostatních součástí bezpečnostního systému České republiky  

a spojeneckých ozbrojených sil.  

 

Evidence objektů, které za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu mohou být 

napadeny, obsahuje objekty na teritoriu kraje, které mají z politického, vojenského nebo 

hospodářského hlediska význam při zajišťování obrany státu, zejména pro zajištění 

základních funkcí státu, zabezpečení ozbrojených sil, ostatních součástí bezpečnostního 

systému České republiky a spojeneckých ozbrojených sil. Součástí dokumentu je údaj  

o navrhovaném způsobu jejich ochrany. Krajský úřad zpracovává data o všech jím 

navrhovaných objektech na území kraje, které za stavu ohrožení státu nebo za válečného 

stavu mohou být napadeny, pomocí externí aplikace Ministerstvem obrany poskytnutého 

aplikačního programového vybavení. Export dat zasílá na Ministerstvo obrany do konce 

měsíce února každého kalendářního roku se stavem k 1. lednu v příslušném režimu utajení.   

 

Údaje, které mají být vedeny v evidenci objektů, které za stavu ohrožení státu nebo 

za válečného stavu mohou být napadeny, podle navrhovaného znění § 12 jsou stanoveny jako 

„základní identifikační údaje o těchto objektech“, přičemž návrhem nařízení vlády je stanoven 

charakter této základní identifikace. Navrhované ustanovení bude pro uživatelské potřeby 

rozpracováno v Metodických pokynech pro zpracování a aktualizaci plánů obrany státu, které 

jsou Ministerstvem obrany v současné době připravovány tak, aby zpracovatelům dílčích 

plánů obrany byly k dispozici nejpozději k datu nabytí navrhované účinnosti návrhu nařízení 

vlády s tím, že ani zákon č. 222/1999 Sb. pro samostatnou evidenci objektů specifický rozsah 

vedených údajů neuvádí a předpokládá jednak využívání sdílení dat ve veřejné správě, jednak 
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možnou proměnlivost nároků na rozsah vedených údajů podle aktuálních potřeb zajišťování 

bezpečnosti státu (jednotnost praxe a potřebná informovanost zpracovatelů bude tedy v daném 

případě zajištěna formou uvedené metodiky).      

 

Návrh způsobu ochrany objektů, které za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu 

mohou být napadeny, obsahuje plánovaný způsob ochrany jednotlivých objektů. 

 

Opatření, jimiž jsou vytvářeny nezbytné podmínky pro zajištění životních potřeb 

obyvatel, fungování státní správy a samosprávy a zabezpečení výběrového doplnění 

ozbrojených sil za stavu ohrožení státu nebo mobilizace ozbrojených sil za válečného stavu 

vychází z opatření stanovených vládou a slouží k podpoře zajišťování obrany. 

 

Koordinace realizace opatření podle písm. d) u obcí s rozšířenou působností 

je prováděna v součinnosti s místně příslušnými krajskými vojenskými velitelstvími. 

 

Plán zajištění evakuace obyvatel a zabezpečení nezbytných životních potřeb obyvatel 

kraje obsahuje přehled opatření k provedení evakuace obyvatel na území kraje.  

 

Úkoly spojené s prověřením opatření pro zabezpečení obrany státu podle rozhodnutí 

ministerstva vychází z pokynů, které Ministerstvo obrany vydá v případě realizace prověření 

na základě rozhodnutí vlády. 

 

Souborná evidence určených věcných prostředků a jejich vlastníků zahrnuje evidenci 

movitých a nemovitých věcí ve vlastnictví právnických a fyzických osob nebo jimi 

poskytované služby, které lze využít v zájmu zajišťování obrany státu (doplňování 

ozbrojených sil) a údaje o jejich vlastnících. Jedná se o věcné prostředky nacházející se ve 

správním obvodu krajského úřadu. Souborná evidence fyzických osob určených za stavu 

ohrožení státu a za válečného stavu k pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci 

je upřesňována na základě žádostí oprávněných subjektů. 

 

Pro zproštění mimořádné služby ve smyslu § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 585/2004.,  

o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), je zpracován záměr pro zproštění, 

ve kterém jsou funkce, pro které je nezbytné uplatnit institut zproštění mimořádné služby  

z důvodu zachování funkčnosti krajského úřadu pro řešení krizových situací za stavu ohrožení 

státu a válečného stavu. Pro zpracování konkrétního seznamu pro zproštění mimořádné služby 

jsou prováděny pohovory v rámci vstupního řízení nových pracovníků krajského úřadu. 

Na základě tohoto procesu u všech zaměstnanců krajského úřadu lze identifikovat údaj, 

zda jde o vojáka v záloze či nikoli. Uvedené osoby jsou vedeny v souborné evidenci vojáků 

v záloze navrhovaných ke zproštění výkonu mimořádné služby. 

 

Evidence poskytovatelů zdravotních služeb k provedení lékařských prohlídek 

fyzických osob povolaných k plnění pracovní povinnosti a pracovní výpomoci obsahuje 

identifikační údaje vybraných poskytovatelů zdravotních služeb ve správním obvodu 

krajského úřadu. 

 

Přehled úkolů, které ve správním obvodu krajského úřadu při zajišťování obrany státu 

plní jednotlivé obecní úřady obce s rozšířenou působností, obsahuje rozsah a způsob plnění 

úkolů jednotlivými obecními úřady obcí s rozšířenou působností na základě rozhodnutí 

krajského úřadu. 
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Popis předpokládaných vazeb součinnosti a spolupráce při plnění úkolů zajišťování 

obrany státu ve správním obvodu krajského úřadu konkretizuje úkoly krajského úřadu 

vyžadující součinnost dalších subjektů k jejich plnění. Obsahuje způsob plnění a kontakty 

na vybrané subjekty, tzn. subjekty hospodářské mobilizace, vojenské útvary dislokované 

na území kraje apod.   

 

Plán kontrol obecních úřadů obcí s rozšířenou působností k zajišťování obrany státu ve 

správním obvodu kraje zahrnuje obsahové zaměření kontrol a harmonogram jejich provádění 

u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. 

 

K § 12 odst. 1 písm. d) [a dále § 13 odst. 1 písm. f) a § 14 odst. 1 písm. d)]:   

Navrhované znění § 12 odst. 1 písm. d) vychází ze skutečnosti, že dílčí plány obrany 

jsou zpracovávány jako dokumenty stanovující věcnou a časovou posloupnost 

skutečností pro budoucí období sledující účel zajištění životních podmínek obyvatel a 

funkcí státu pro období stavu ohrožení státu nebo válečného stavu a přípravy na plnění 

úkolů v těchto obdobích. Dílčí plán obrany v daném případě vychází z plánů činnosti 

státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků zpracovávaných v rámci 

systému zajišťování obrany státu pro  

1. období míru,  

2. stav ohrožení státu nebo  

3. válečný stav, 

a z plánu nezbytných dodávek. 

Vzhledem k tomu, že plány mají vytvářet podmínky pro plnění funkcí státu 

za uvedených mimořádných stavů a přípravu pro jejich výkon, musí dílčí plány obrany 

obsahovat také specifický popis opatření, který si ten který zpracovatel v rámci své 

působnosti a s přihlédnutím ke specifikům svého území, úkolů, počtu obyvatel apod. 

stanoví jako nezbytný rámec k tomu, aby byly věrohodně zabezpečeny životní potřeby 

obyvatel, fungování státní správy a samosprávy a zabezpečování výběrového doplnění 

a mobilizace.    

Ministerstvo obrany pro vytvoření optimálních podmínek aplikace uvedených 

ustanovení návrhu nařízení vlády v praxi stanoví další podrobnosti v Metodických 

pokynech pro zpracování a aktualizaci plánů obrany státu, které jsou v současné době 

připravovány tak, aby zpracovatelům dílčích plánů obrany byly k dispozici nejpozději 

k datu nabytí navrhované účinnosti návrh nařízení vlády. 

 

 

K § 12 odst. 1 písm. f) [a dále § 13 odst. 1 písm. j)]:   

V § 7, 7a a 8 zákona č. 222/1999 Sb. je krajským úřadům uložen úkol řídit evakuaci 

obyvatel a zabezpečit jejich nezbytné životní potřeby a obecním úřadům obcí 

s rozšířenou působností a obecním úřadů, podílet se na těchto činnostech. Z uvedené 

právní úpravy je zřejmé, že úmyslem zákonodárce bylo, aby evakuace probíhaly 

koordinovaně, připraveně, s přijetím konkrétních úkolů a odpovědnosti určenými 

osobami, tedy plánovaně. Proto také podmínky plnění shora uvedených zákonných 

povinností musí být ukotveny v dílčích plánech obrany, a to jako všeobecné zásady 

při plánování evakuace území při jeho přípravě k vedení bojové činnosti; předpokládá 

se samozřejmě, že plán zajištění evakuace obyvatel musí být provázán s havarijním 

plánem kraje. Pro samotné zpracování dílčího plánu obrany lze tuto vazbu zajistit 

například formou odkazu na havarijní plán, ale pro kompletnost plánu tato položka 

zpracována být musí.  
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Rovněž v tomto případě budou podmínky a další podrobnosti zpracovávání této části 

dílčího plánu obrany zpracovány v Metodických pokynech pro zpracování 

a aktualizaci plánů obrany státu, které jsou Ministerstvem obrany v současné době 

připravovány tak, aby zpracovatelům dílčích plánů obrany byly k dispozici nejpozději 

k datu nabytí navrhované účinnosti návrhu nařízení vlády.  

 

K § 13 

 

 Ustanovení obsahuje dokumenty, které zpracovávají vedle dokumentů stanovených  

v § 12, obecní úřady obcí s rozšířenou působností.   

 

Evidence objektů, které za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu mohou být 

napadeny, obsahuje objekty na teritoriu obce s rozšířenou působností, které mají 

z politického, vojenského nebo hospodářského hlediska význam při zajišťování obrany státu, 

zejména pro zajištění základních funkcí státu, zabezpečení ozbrojených sil, ostatních součástí 

bezpečnostního systému České republiky a spojeneckých ozbrojených sil. Evidence objektů, 

které za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu mohou být napadeny, slouží k podpoře 

plánování zajišťování obrany. Krajský úřad upřesní pro obecní úřady obcí s rozšířenou 

působností rozsah poskytovaných dat. Obecní úřad obce s rozšířenou působností zpracovává 

data o všech jím navrhovaných objektech na území obce, které za stavu ohrožení státu nebo 

za válečného stavu mohou být napadeny pomocí externí aplikace Ministerstvem obrany 

poskytnutého aplikačního programového vybavení. Export dat zasílá na krajský úřad 

v termínech podle jeho upřesnění.   

 

Evidence vhodných věcných prostředků, které lze využít pro potřeby zajišťování 

obrany státu za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu a o jejich vlastnících je vedena 

po výběru těchto věcných prostředků a zahrnuje movité a nemovité věci ve vlastnictví 

právnických a fyzických osob nebo jimi poskytované služby, které lze využít v zájmu 

zajišťování obrany státu (doplňování ozbrojených sil) a údaje o jejich vlastnících. Jedná 

se o věcné prostředky nacházející se ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností. 

 

Evidence fyzických osob určených za stavu ohrožení státu a za válečného stavu  

k pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci je vedena za účelem jejich určení a povolání 

k výkonu pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci. Souborná evidence fyzických osob 

určených za stavu ohrožení státu a za válečného stavu k pracovní povinnosti nebo pracovní 

výpomoci bude vedena po rozhodnutí starosty obce s rozšířenou působností o jejich určení 

a po převzetí povolávacích příkazů těmito osobami. 

 

Pro zproštění mimořádné služby ve smyslu § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 585/2004 Sb.,  

o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), je zpracován záměr pro zproštění, 

ve kterém jsou funkce, pro které je nezbytné uplatnit institut zproštění mimořádné služby  

z důvodu zachování funkčnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností pro řešení 

krizových situací za stavu ohrožení státu a válečného stavu. Pro zpracování konkrétního 

seznamu pro zproštění mimořádné služby jsou prováděny pohovory v rámci vstupního řízení 

nových pracovníků obecního úřadu obce s rozšířenou působností.  Na základě tohoto procesu 

u všech zaměstnanců obecního úřadu obce s rozšířenou působností lze identifikovat údaj, zda 

jde o vojáka v záloze či nikoli. Uvedené osoby jsou vedeny v souborné evidenci vojáků 

v záloze navrhovaných ke zproštění výkonu mimořádné služby. 
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Návrh způsobu ochrany objektů, které za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu 

mohou být napadeny, obsahuje plánovaný způsob ochrany jednotlivých objektů. 

 

Opatření, jimiž jsou vytvářeny nezbytné podmínky pro zajištění životních potřeb 

obyvatel, fungování státní správy a samosprávy a zabezpečení výběrového doplnění 

ozbrojených sil za stavu ohrožení státu nebo mobilizace ozbrojených sil za válečného stavu, 

obsahuje opatření k zajišťování obrany státu plněná obecním úřadem obce s rozšířenou 

působností podle rozhodnutí krajského úřadu. Vychází z opatření stanovených vládou a slouží 

k podpoře zajišťování obrany. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Evidence plných mocí vydaných k výběru vhodných věcných prostředků pro určené 

pracovníky ústředních správních úřadů, jiných správních úřadů nebo subjektů hospodářské 

mobilizace a evidence vydaných plných mocí k následné kontrole určených věcných 

prostředků pro pověřené určené pracovníky ústředních správních úřadů a jiných správních 

úřadů zahrnuje plné moci vydané obecním úřadem obce s rozšířenou působností.  Plná moc 

se vydává v případě, že na výběru vhodných věcných prostředků se podílejí ministerstva, jiné 

ústřední správní úřady nebo subjekty hospodářské mobilizace, které o věcné prostředky 

požádaly.  

 

Rozpis určených věcných prostředků podle druhu a množství na obce ve správním 

obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností obsahuje movité a nemovité věci ve 

vlastnictví právnických a fyzických osob nebo jimi poskytovaných služeb, které lze využít  

v zájmu zajišťování obrany státu (doplňování ozbrojených sil), nacházejících 

se v jednotlivých obcích ve správním obvodu obce s rozšířenou působností a na které již byly 

vydány dodávací příkazy. 

 

Plán zajištění evakuace obyvatel a zabezpečení jejich nezbytných životních potřeb 

podle rozhodnutí krajského úřadu popisuje opatření k provedení evakuace obyvatel 

ve správním obvodu obce s rozšířenou působností. 

 

Popis předpokládaných vazeb součinnosti a spolupráce při plnění úkolů k zajišťování 

obrany státu ve správním obvodu obce s rozšířenou působností konkretizuje úkoly obecního 

úřadu obce s rozšířenou působností vyžadující součinnost dalších subjektů k jejich plnění. 

Obsahuje způsob plnění a kontakty na vybrané subjekty, tzn. subjekty hospodářské 

mobilizace, vojenské útvary dislokované ve správním obvodu obce s rozšířenou působností 

apod.  

 

Plán školení obecních úřadů k zajišťování obrany státu ve správním obvodu obce 

s rozšířenou působností a plán kontrol obecních úřadů k zajišťování obrany státu ve správním 

obvodu obce s rozšířenou působností obsahuje obsahové zaměření a harmonogram jejich 

provádění u obecních úřadů. 

 

Seznam úkolů k zabezpečení obrany státu, které ve správním obvodu obce 

s rozšířenou působností plní obecní úřady, obsahuje úkoly k zajišťování obrany, které 

realizují jednotlivé obecní úřady na základě rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností. 

 

Dále k tomu také viz podmínky zpracování údajů uvedené v odůvodnění k § 11.   
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K navrhovanému znění § 13 písm. a) bod 4: 

Identifikační údaje o objektech podle katastru nemovitostí se vztahují k „základním 

identifikačním údajům o těchto objektech“, přičemž návrhem nařízení vlády 

je stanoven charakter této základní identifikace. Navrhované ustanovení bude 

pro uživatelské potřeby rozpracováno v Metodických pokynech pro zpracování 

a aktualizaci plánů obrany státu s tím, že ani zákon č. 222/1999 Sb. pro samostatnou 

evidenci objektů specifický rozsah vedených údajů neuvádí a předpokládá jednak 

využívání sdílení dat ve veřejné správě, jednak možnou proměnlivost nároků na rozsah 

vedených údajů podle aktuálních potřeb zajišťování bezpečnosti státu (jednotnost 

praxe a potřebná informovanost zpracovatelů bude tedy v daném případě zajištěna 

formou uvedené metodiky).      

 

K navrhovanému znění § 13 písm. g) a h): 

V navrhovaném znění § 13 písm. g) a h) je užito pojmu „plná moc“, a to i přesto, že 

se jedná o pojem v oblasti občanského práva, a tedy v daném případě pro vztah 

veřejnoprávní je jeho užití v zásadě nesprávné a mělo by být užito pojmu „pověření“. 

Přesto bylo nutné pro tuto právní úpravu ponechat užití slov „plná moc“, 

a to vzhledem ke znění § 7a písm. e) zákona č. 222/1999 Sb., když pro návrh nařízení 

vlády se nelze odchýlit od pojmů v něm uvedených; koneckonců užití normativního 

odkazu ve znění § 13 písm. a) a h) návrhu nařízení vlády je provedeno právě z tohoto 

důvodu, tedy vzhledem odchýlení se formy od obsahu dokumentu („e) provádějí výběr 

vhodných věcných prostředků a kontrolu určených věcných prostředků; výběrem 

vhodných věcných prostředků mohou vydáním plné moci pověřit určené pracovníky 

ústředních správních úřadů, jiných správních úřadů nebo subjektů hospodářské 

mobilizace, pokud o věcné prostředky požádaly, a jejich následnou kontrolou mohou 

vydáním plné moci pověřit určené pracovníky ústředních správních úřadů a jiných 

správních úřadů,“). Užití odchylné terminologie by mohlo vzbuzovat dojem, 

že se v zákoně a v nařízení vlády jedná o výstup dvou odchylných právních jednání.    

  

K navrhovanému znění § 13 písm. j):  

Plán zajištění evakuace obyvatel a zabezpečení jejich nezbytných životních potřeb 

se vztahuje k úkolu obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle § 7a písm. h) 

zákona č. 222/1999 Sb., jímž je mu uloženo, aby se podílel „na evakuaci obyvatel 

a zabezpečení jejich nezbytných životních potřeb podle rozhodnutí krajského úřadu,“; 

plán je v tomto smyslu přípravou, vytýčením zásad organizace a nástrojů pro realizaci 

§ 14 činností v této oblasti. Plán se bude vztahovat k evakuaci většího rozsahu pro 

přípravu území k vedení bojové činnosti.  

 

K navrhovanému znění § 13 písm. k):  

Navrhované ustanovení § 13 písm. k) bude pro uživatelské potřeby rozpracováno 

v Metodických pokynech pro zpracování a aktualizaci plánů obrany státu tak, aby 

zpracovatelům byly poskytnuty potřebné informace o požadované míře podrobnosti 

stanoveného popisu, účelu jeho dalšího konkrétního využití, formátu zpracování apod.        

 

K navrhovanému znění § 13 písm. l) a m):  

V § 13 písm. l) a m) je jako součást dílčího plánu obrany stanoven dokument označený 

jako „plán“, čímž nemá předkladatel na mysli dokument rozsáhlý, ale dokument, který 

je plánem svým obsahem, tedy časovým a věcným popisem budoucích dějů. 

V Metodických pokynech pro zpracování a aktualizaci plánů obrany státu pak bude 

blíže rozpracován způsob tvorby těchto dokumentů s využitím stávajících dokumentů 
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řešících kontroly přenesené působnosti a přípravu pracovníků obecních úřadů obcí 

s rozšířenou působností ze strany krajských úřadů.  

 

 

K § 14   

 Všichni zpracovatelé jsou kromě zpracování vlastních plánovacích dokumentů povinni 

ve své působnosti připravovat a poskytovat zdroje údajů (podklady) pro tvorbu plánů obrany 

státu tak, aby v těchto plánech byly zahrnuty územní a další působnostní aspekty zohledňující 

potřeby státního území, jeho obyvatelstva a struktury veřejné správy v pro případy aktivace 

systému obrany státu v jednotlivých obdobích.      

  

Z navrženého znění § 14 odst. 1 písm. a) vyplývá, že zpracovatelé předmětných 

podkladů nebudou automaticky zpracovávat podklady formou duplicit jiných existujících 

dokumentů, ale pouze na vyžádání Ministerstvu obrany předloží podklady, které ministerstvo 

nebude moci získat jinak. I v tomto případě budou podmínky a další podrobnosti 

zpracovávání této části podkladů pro tvorbu plánů obrany státu zpracovány v Metodických 

pokynech pro zpracování a aktualizaci plánů obrany státu.  

 

 Navrhované znění § 14 písm. b) je zpracováno tak, aby byla zajištěna kontinuita s § 3 

nařízení vlády č. 51/2004 Sb. s tím, že opět i v tomto případě se jedná o vztah k ustanovení 

zákona č. 222/1999 Sb., v daném případě k § 5 odst. 1 písm. a), d) a e) tohoto zákona.  

[„(1) Vláda k zajišťování obrany státu v míru 

 a) vyhodnocuje rizika ohrožení státu, která mohou být příčinou ozbrojeného konfliktu, a činí 

nezbytná opatření ke snížení, popřípadě vyloučení těchto rizik, 

… 

d) řídí plánování obrany státu, stanoví obsahovou náplň jednotlivých plánů obrany státu 

a časové etapy pro jejich zpracování, 

 e) rozhoduje o základních opatřeních přípravy státu k obraně a jejím organizování,…“] 

 

Ministerstvo obrany, které v daném případě bude zpracovatelem plánů obrany státu 

a dalších dokumentů předkládaných k rozhodování vládě v předmětné oblasti, musí 

disponovat zhodnocením rizik možného ohrožení státu v oboru působnosti toho kterého 

zpracovatele. To, že takového zhodnocení je každý ze zpracovatelů ve své působnosti 

schopen, je zřejmé jednak z rozsahu úkolů v dané oblasti stanovených kromě jiného zákonem 

č. 222/1999 Sb., jednak z personálního obsazení zpracovatelů. Pro danou položku podkladů 

platí, že opět budou vyžadována konkrétní vyhodnocení v případech, že Ministerstvo obrany 

pro plnění svých úkolů nenalezne jiný zdroj informace.                 

 

Podmínky a další podrobnosti zpracovávání této části podkladů pro tvorbu plánů 

obrany státu budou zpracovány v Metodických pokynech pro zpracování a aktualizaci plánů 

obrany státu; zpracovatelé budou vždy vycházet ze svých kompetencí a oboru působnosti.  

 

K § 15 

 

 Zpracovatelé mají povinnost po prvním schválení Ústředního plánu obrany státu 

zpracovat do 1 roku své dílčí plány obrany a po každé aktualizaci Ústředního plánu obrany 

státu své dílčí plány obrany aktualizovat. Cílem navrhovaného ustanovení je zajistit vytvoření 

jednotného, provázaného a informačně shodně hodnotného systému plánovacích dokumentů 

jeho základu pro připravenost státu ke své obraně.    
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K § 16 

 

Vyjmenované subjekty nejsou zpracovateli dílčích plánů obrany, předkládají však 

Ministerstvu obrany své podklady týkající se zejména určení věcných prostředků a osob 

k pracovní povinnosti a pracovní výpomoci za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu. 

 

 

K § 17a 18  

 

 Nařízení vlády stanovuje přechodná ustanovení tak, aby přijetím navrženého nařízení 

vlády byla zabezpečena kontinuita na úseku plánování obrany státu. S účinností nově 

navrhovaného nařízení vlády dojde ke změně ve způsobu zpracování plánů obrany státu  

a v okruhu zpracovatelů dílčích plánů obrany. 

 

 Přechodná opatření se týkají stávajícího Plánu obrany České republiky, který byl 

aktualizován usnesením vlády ze dne 4. září 2013 č. 678 a zůstává v platnosti do doby 

schválení Ústředního plánu obrany státu vládou. Obdobně je pak nutné zajistit uživatelskou 

kontinuity mezi Seznamem opatření a jeho stávajícím zněním.   

 

 

K § 19 

  

Pro návrh nařízení vlády se navrhuje, aby jeho účinnost byla stanovena dnem 

1. července 2017.  
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