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IV. 

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) 

SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu nařízení vlády:  

Návrh nařízení vlády o plánování, řízení a organizaci obrany státu. 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  

Ministerstvo obrany  

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, v případě 

dělené účinnosti rozveďte 

 1. červenec 2017  

Implementace práva EU: ne 

2. Cíl návrhu nařízení vlády    

Problematika plánování obrany státu je upravena nařízením vlády č. 51/2004 Sb., které však 

v současné době neodpovídá právní úpravě oblasti plánování obrany provedené zákonem č. 

222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění jeho novelizace provedené 

s účinností od 1. července 2016 zákonem č. 47/2016 Sb. 

K odstranění všech identifikovaných rozporů mezi uvedeným zákonem a nařízením vlády 

č. 51/2004 Sb. nebyla zvolena forma novelizace tohoto nařízení vlády, ale vydání nařízení vlády 

nového (rušícího dosavadní právní úpravu), a to v zájmu komplexnosti a přehlednosti regulace 

právních vztahů v rámci uvedené důležité věcné oblasti.    

Cílem návrhu nařízení vlády o plánování, řízení a organizaci obrany státu je nastavit proces 

plánování, řízení a organizace obrany státu v rámci zvyšování obranyschopnosti státu a vytvořit 

podmínky, které umožní vládě lépe koordinovat činnost České republiky při přípravě na vnější 

ohrožení státu v míru anebo realizovat obranu České republiky při vyhlášení stavu ohrožení státu 

nebo válečného stavu. 

3. Agregované dopady návrhu nařízení vlády   

3.1 Dopady na státní rozpočet 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.  
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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 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.       

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR:  

Návrh nařízení vlády nevyvolává žádné dopady do oblasti mezinárodní konkurenceschopnosti 
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České republiky.    

3.3 Dopady na podnikatelské subjekty:  

Realizací návrhu nařízení vlády nelze očekávat dopady na podnikatelské prostředí České 

republiky. 

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje):  

Krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností plní úkoly při zajišťování obrany státu 

v rámci přenesené působnosti. Jejich povinnosti jsou uloženy zákonem č. 222/1999 Sb., přičemž 

účelem návrhu nařízení vlády o plánování, řízení a organizaci obrany státu je tyto povinnosti 

konkretizovat a stanovit podmínky pro jejich plnění. Změny zákona č. 222/1999 Sb., provedené 

pro oblast plánování obrany s účinností od 1. července 2016 zákonem č. 47/2016 Sb., byly 

v rámci přípravy změny uvedené regulace konzultovány s krajskými úřady, některé z úprav pak 

byly provedeny na základě výslovných požadavků těchto územních samosprávných celků.  

3.5 Sociální dopady:  

S přihlédnutím k věcnému obsahu návrhu nařízení vlády, ale také jeho účelu, je zřejmé, že 

aplikace jednotlivých ustanovení do praxe nemůže mít žádné dopady do sociální oblasti obecně, 

a tedy nařízení vlády žádným způsobem neovlivňuje ani postavení specifických skupin obyvatel, 

jako jsou zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením nebo národnostní 

menšiny. 

3.6 Dopady na spotřebitele:  

Realizace nařízení vlády nemá dopady na spotřebitele. 

3.7 Dopady na životní prostředí:  

V souvislosti s návrhem nařízení vlády se nepředpokládají dopady na životní prostředí. 

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů:   

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

právní úprava nemůže vyvolat bezprostřední, ani sekundární dopady na rovnost žen a mužů. 

Úprava svou povahou nemůže vést k diskriminaci jednoho z pohlaví, neboť nijak nerozlišuje, ani 

nezvýhodňuje jedno z pohlaví a nestanoví pro něj odlišné podmínky. 

3. 9 Dopady na výkon státní statistické služby:    

V souvislosti s návrhem nařízení vlády se nepředpokládají dopady na výkon státní statistické 

služby.    

3.10 Korupční rizika  

Předmět navrhované úpravy je takového charakteru, že lze v zásadě vyloučit vazbu mezi ní  

a vyvoláním možnosti vzniku korupčního prostředí. Při analýze věcného a právního stavu 
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připravované regulace nebyla shledána žádná rizika, která by mohla vést ke korupčnímu jednání. 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu:  

Návrh nařízení vlády má dopady do oblasti zajišťování 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.                         
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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) 

 

1. Důvod předložení a cíle 

1.1. Název 

Návrh nařízení vlády o plánování, řízení a organizaci obrany státu (dále jen „návrh 

nařízení vlády“).   

 

1.2. Definice problému 

1.2.1  

          Problematika plánování obrany státu je upravena nařízením vlády č. 51/2004 Sb., 

o plánování obrany státu, které je velmi strohou úpravou dokumentů, které je v rámci 

plánování obrany státu nezbytné zpracovávat a na základě jejich obsahu stanovovat věcném 

organizační a personální opatření pro případy ohrožení svrchovanosti státu, demokratických 

zásad, na kterých je založen, ale také pro případy nezbytnosti zajistit ochranu životů, zdraví 

a majetku obyvatel České republiky. Plánovací činnosti, jejichž účelem je zajistit 

do budoucna realizaci opatření pro případy vyvolání určité skutečnosti, musí být v rámci 

České republiky vykonávány jednotně, v potřebném informačním rozsahu a v potřebné míře 

podrobnosti umožňující přihlížet na ke specifickým potřebám a povinnostem jednotlivých 

zpracovatelů tak, jak vyplývají s jim svěřené působnosti.  Z tohoto pohledu nařízení vlády 

č. 51/2004 Sb. již delší čas neposkytuje potřebnou právní oporu pro zpracovávání 

jednotlivých dokumentů, ze kterých vychází Ústřední plán obrany státu, popřípadě další plány 

obrany státu. Jakkoliv je zřejmé, že Ministerstvo obrany nepochybně jednotlivým 

zpracovatelům pro plnění jejich úkolů v oblasti plánování obrany státu poskytuje podporu 

svým metodickým vedením, nelze považovat současný stav, kdy metodické usměrňování 

převážilo nad významem existující právní úpravy, za vyhovující, předvídatelný 

a jednoznačný.  

       Vzhledem k tomu, že potřeby pro potřeby praxe je dlouhodobě existující stav nevyhovují 

jak pro zpracovatele dílčích plánovacích dokumentů, tak i pro samotné Ministerstvo obrany, 

je zřejmé, že nařízení vlády č. 51/2004 Sb. o to méně plní svou funkci poté, kdy byla 

s účinností od 1. července 2016 provedena změna zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování 

obrany České republiky, a to zákonem 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.  

        Mezi klíčové změny provedené v zákoně č. 222/1999 Sb. s dopadem do oblasti 

plánování obrany státu je změna definice pojmu „plánování obrany státu“ v § 2 odst. 8 tohoto 

zákona, což samozřejmě proměňuje aplikační podmínky všech dalších ustanovení v zákoně 

č. 222/1999 Sb. „Plánováním obrany státu“ se od 1. 7. 2016 nově 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.“. 

       Další podstatnou změnou je stanovení nové působnosti vládě České republiky, 

a to v rozsahu vyhodnocování úrovně připravenosti státu k zajišťování jeho obrany 
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a v souvislosti s tím předkládá prezidentu republiky a komorám Parlamentu zprávu 

o zjištěných skutečnostech a navržených opatřeních k posílení obranyschopnosti státu. S touto 

povinností vlády souvisí příprava plánovacích dokumentů, které mají být pro tento účel vládě 

předkládány a které představují nové nároky na sběr dat a jejich zpracování.     

      

        Nově je také upravena povinnost vlády předkládat prezidentu republiky a komorám 

Parlamentu každoročně k 31. srpnu kalendářního roku, nebo kdykoliv o to požádají, zprávu 

o zajišťování obrany státu (§ 5 odst. 3 zákona č. 222/1999 Sb.). Uvedená úprava jednak 

zajišťuje soulad navrhovaného textu s čl. 4 odst. 2 ústavního zákona o bezpečnosti České 

republiky, jednak zvyšuje míru informovanosti prezidenta republika 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. Účelem této úpravy je zajistit podmínky pro koordinovaný postup, vytvoření 

kontrolních mechanismů vůči správnosti a efektivnosti přijímaných opatření a podmínek 

pro včasné přijímání dalších opatření tam, kde bezpečnost státu může být nebo je ohrožena. Je 

jasné, že tyto podmínky závisí na kvalitě přípravy plánovacích dokumentů, míře jejich 

podrobnosti, jednotné stylu jejich zpracování a s tím souvisejícími možnostmi jejich 

vyhodnocování a aktualizace.                  

 Z hlediska odpovědnosti vlády za zajišťování obrany státu se současně zvýšila úroveň 

informovanosti presidenta republiky a Parlamentu České republiky v otázkách zabezpečení 

obranyschopnosti s tím, že veškeré informační povinnosti jsou vždy spojovány s právem 

na přijímání potřebných opatření – tedy s vytvořením zpětné vazby na oblast plánování 

obrany státu. 

S uvedeným pak také souvisí to, že nově je pro předávání zprávy o zajišťování obrany 

státu prezidentu republiky a Parlamentu České republiky stanovována lhůta, to k termínu 

31. srpna kalendářního roku. Současně však v zájmu otevřenosti a ověřovatelnosti stavu 

bezpečnostní situace může jak prezident, tak parlament České republiky o předložení této 

zprávy požádat, kdykoliv to považují za nutné. Toto ustanovení vychází ze skutečnosti, že 

Ministerstvo obrany rozhodné informace průběžně zpracovává a jednou za rok obecně 

připravuje souhrnnou zprávu odpovídající obsahu zprávy podle navrhovaného ustanovení. 

Vyžádaná zpráva navíc musí mít požadovanou vypovídací hodnotu, což nepochybně 

neznamená, že by se nutně vždy muselo jednat o rozsáhlý, strukturovaně komplikovaný 

materiál, ale musí vycházet z jednotné struktury údajů zpracovávaných ve shodné míře 

podrobnosti.       

 Zákon č. 222/1999 Sb. byl také změněn co do vztahů mezi krajskými úřady, obecními 

úřady obcí s rozšířenou působností, když jsou rozšiřovány zejména vazby závaznosti plnit 

úkoly podle pokynů, resp. ve prospěch plnění úkolů vyššího článku samosprávy.   

Citovaná novela zákona č. 222/1999 Sb. ukládá obecním úřadům obcí s rozšířenou 

působnostní povinnost zpracovat dílčí plán obrany obce s rozšířenou působností a zavádí 

povinnou přípravu občanů k obraně státu za stavu ohrožení státu a válečného stavu. Uvedené 

oblasti jsou zapracovány do návrhu nařízení vlády o plánování, řízení a organizaci obrany 

státu.        

Oproti stávajícími stavu dochází ke změně také ve vztahu k dílčím plánům obrany.  

Podle nařízení vlády č. 51/2004 Sb. zpracovávají ministerstva, další ústřední správní úřady, 

ČNB a krajské úřady dílčí plány obrany, ve kterých plánují opatření k zajišťování obrany 

státu v okruhu své působnosti. Novela zákona č. 222/1999 Sb. ukládá obecním úřadům obcí 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJYLQHD4)



7 
 

s rozšířenou působností povinnost zpracovat dílčí plán obrany, nařízení vlády č. 51/2004 Sb. 

tuto povinnost však neupravuje. Návrh nařízení vlády stanovuje strukturu dílčích plánů 

obrany tak, aby bylo jasné, jaké dokumenty zpracovává konkrétní zpracovatel dílčího plánu 

obrany. 

  

           K odstranění všech identifikovaných rozporů mezi uvedeným zákonem a nařízením 

vlády č. 51/2004 Sb. nebyla zvolena forma novelizace tohoto nařízení vlády, ale vydání 

nařízení vlády nového (rušícího dosavadní právní úpravu), a to v zájmu komplexnosti 

a přehlednosti regulace právních vztahů v rámci uvedené důležité věcné oblasti.         

 

 

 

1.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

 

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.“. 

 

Zákon č. 222/1999 Sb. pak v § 5 až 8 stanoví v oblasti plánování obrany státu 

působnost vládě, ministerstvům, jiným ústředním správním úřadům, České národní bance, 

krajským úřadům, obecním úřadům s rozšířenou působností a obecním úřadům s tím, že řízení 

v oblasti plánování obrany státu svěřuje vládě, která současně stanoví obsahovou náplň 

jednotlivých plánů obrany státu a časové etapy pro jejich zpracování. Zákon č. 222/1999 Sb. 

však neobsahuje žádné ustanovení, kterým by zmocňovalo Ministerstvo obrany k provedení 

podrobnější úpravy oblasti plánování obrany. 

 

Dosavadní právní úprava plánování obrany státu, vydaná k provedení zákona 

č. 222/1999 Sb. v uvedené oblasti, je proto realizována nařízením vlády č. 51/2004 Sb., 

o plánování obrany státu, a to s využitím čl. 78 Ústavy České republiky zejména ve vztahu 

k § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 222/1999 Sb.           

 

Nařízení vlády č. 51/2004 Sb. definuje plán obrany státu jako základní plánovací 

dokument pro řízení a organizaci zajišťování obrany státu, jehož návrh, stejně jako jehož 

aktualizaci zpracovává Ministerstvo obrany a předkládá je ke schválení vládě. Plán obrany 

státu určuje hlavní směry přípravy a použití všech zdrojů státu pro obranu státu za stavu 

ohrožení státu a za válečného stavu a stanovuje povinnosti odpovědných složek k zajištění 

obrany České republiky.             

  

Nařízení vlády č. 51/2004 Sb. rovněž stanoví strukturu plánu obrany státu, jehož 

součástí jsou:   

a) plány činností státu při zajišťování obrany České republiky před vnějším napadením, nebo 

je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení, 
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b) přehled sil a prostředků a plán jejich doplňování, 

c) plán hospodářské mobilizace, 

d) plán nezbytných dodávek, 

e) plán operační přípravy státního území, 

f) koncepty předběžných operačních plánů a stálých operačních plánů, 

g) seznam opatření a katalog opatření pro přechod státu do stavu ohrožení státu nebo 

do válečného stavu, 

h) manuál systému reakce na krize. 

  

Nařízení vlády č. 51/2004 Sb. dále ukládá ministerstvům, dalším ústředním správním 

úřadům, České národní bance, Českému telekomunikačnímu úřadu a krajským úřadům 

povinnost zpracovávat za oblast své působnosti podklady pro tvorbu plánu obrany a povinnost 

rozpracovat úkoly z plánu obrany v oboru své působnosti do svého dílčího plánu obrany, 

a to do 6 měsíců ode dne schválení plánu obrany nebo ode dne jeho aktualizace.   

   

Ministerstvu obrany je nařízením vlády č. 51/2004 Sb. stanovena povinnost do návrhu 

plánu obrany zapracovávat požadavky Kanceláře Poslanecké sněmovny, Kanceláře Senátu, 

Kanceláře prezidenta republiky, Nejvyššího kontrolního úřadu a Bezpečnostní informační 

služby, pokud se tyto požadavky týkají určení věcných prostředků a určení osob k pracovní 

povinnosti nebo pracovní výpomoci za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu v rozsahu 

potřeb zabezpečení úkolů stanovených jim jinými právními předpisy.   

  

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 republika 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 obranného plánování, 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 rovněž 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.  

 

Ministerstva, jiné ústřední správní úřady, Česká národní banka a krajské úřady 

zpracovávají dílčí plány obrany, ve kterých plánují opatření k zajišťování obrany státu 

v okruhu své působnosti.  Podle předcházející právní úpravy však dílčí plány obrany 

nezpracovávaly obecní úřady obcí s rozšířenou působností, které plní úkoly při zajišťování 

obrany státu stanovené zákonem č. 222/1999 Sb. podle pokynů krajských úřadů. Nejednotná 

forma dokumentace a rozdílný rozsah povinností mají za následek, že u obecních úřadů obcí 
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s rozšířenou působností v územní působnosti jednotlivých krajů jsou úkoly související se 

zajišťováním obrany státu plněny na odlišné úrovni. 

 

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.       

 

 

1.4. Identifikace dotčených subjektů 

 

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

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

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

působností a v hlavním městě Praze úřadů městských částí určených Statutem hlavního města 

Prahy).   

 

 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.      

Kromě vlastních zpracovatelů dokumentů v oblasti plánování obrany státu existující 

zprostředkované dopady realizace těchto dokumentů, a to jsou obyvatelé státu jako adresáti 

přípravy občanů k obraně státu, a to v období válečného stavu přípravy povinné. Dále se 

návrh nařízení vlády bude za využití v něm stanovených dokumentů týkat fyzických osob, 

jimž byla uložena pracovní povinnost nebo jejichž věcné prostředky jsou určeny k obraně 

státu. Stejně tak lze nalézt zprostředkovanou vazbu mezi plánovaním obrany státu 

a havarijním plánování podle krizového zákona. Veškeré tyto dopady však nejsou přímými 

dopady návrhu nařízení vlády, které stanoví pouze druhy, formy, rozsah a životní cyklu 

dokumentů sloužících ke zpracování údajů, jimiž jsou nastaveny parametry opatření, s jejichž 

využitím má být zajišťována obrana státu a zajištěny veškeré prostředky k její realizaci 
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v odpovídajícím rozsahu.               

 

 

 

    

1.5. Popis cílového stavu 

Cílem návrhu nařízení vlády je nastavit efektivní proces plánování, řízení a organizaci 

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 plánování obrany 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. 

 

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 (v hlavním městě Praze úřady 

městských částí určených Statutem hlavního města Prahy a v územně členěných statutárních 

městech magistrátů těchto měst).  

 

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

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

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 nebo 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. 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.  

 

                                            
1 Usnesení vlády č 65/2013 o Plánu operační přípravy státního území České republiky na léta 2013 až 2016. 
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Návrh nařízení rovněž stanovuje 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 

vymezují plány přípravy občanů k obraně státu zpracované Ministerstvem obrany, krajskými 

úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností.  

  

1.6. Zhodnocení rizika 

            Jak je již výše uvedeno, novela zákona č. 222/1999 Sb. provedená zákonem 

č. 47/2016 Sb. přinesla s účinností od 1. července 2016 celou řadu významných změn také 

v oblasti plánování obrany státu. Nařízení vlády č. 51/2004 Sb. proto v současné době 

nejenom nesplňuje svůj účel, kterým by měly být upraveny prováděcí podmínky 

pro plánování obrany státu tak, aby pro adresáty zákonem stanovených povinností byly tyto 

podmínky realizačně jednoznačné, jednotné a předvídatelné ve svých důsledcích, ale také 

neodpovídá podmínkám zmocnění, na jehož základě bylo vydáno, tedy čl. 78 Ústavy České 

republiky. Článkem 78 Ústavy České republiky je kromě jiného stanoveno, že „k provedení 

zákona a v jeho mezích je vláda oprávněna vydávat nařízení“, přičemž jak rozsah zákonem 

provedené regulace, tak meze limitující prováděcí úpravu se k datu 1. července 2016 změnily.  

          Dosavadní prováděcí právní úprava proto nenaplňuje jak případná „normativní 

očekávání“, tak ani formální znaky, na jejichž základě byla vydána. Přitom existence 

regulativně účinného prováděcího právního předpisu k zákonné úpravě plánování obrany státu 

je mimořádně důležitá a má zásadní význam pro celkovou připravenost a akceschopnost 

České republiky k obraně státu. Dosavadní nařízení vlády č. 51/2004 Sb. však tyto znaky 

dnem 1. července 2016 přestalo naplňovat a navíc ho lze označit za právní předpis vydaný 

na základě zákona, se kterým však již není v souladu.         

         Existence nařízení vlády č. 51/2004 Sb., resp. právního předpisu vydaného k provedení 

zákona č. 222/1999 Sb., ve znění zákona č. 47/2016 Sb., a v jeho mezích má však klíčový 

význam pro kvalitu plánování obrany státu, resp. kvalitu jeho koordinace na shromáždění 

veškerých nutných a předpokládaných informací pro jednotlivé rozhodovací procesy, a tedy 

riziko ponechání stavu překonání požadavků na jeho úpravu a rozsah provedené regulace 

je mimořádně vysoké.               

            Z uvedených skutečností je proto zřejmé, že ponechání existujícího právního stavu 

ohrožuje samu podstatu bezpečnosti a obranyschopnosti České republiky, a tedy způsobuje 

tak vysokou míru rizika pro ochranu demokratických principů státu, že musí být neprodleně 

provedena změna dosavadního nařízení vlády č. 51/2004 Sb. nebo přijato nařízení vlády nové.   

            V rámci provedené analýzy pak bylo zváženo, že rozsah nebytných úprav směřujících 

k odstranění všech identifikovaných rozporů mezi zákonem č. 222/1999 Sb. a nařízením 

vlády č. 51/2004 Sb. a nedostatečností potřebné prováděcí úpravy, vyžaduje přijetí úpravy 

nové, neboť provedení novelizace nařízení vlády 51/2004 Sb. by bylo snahou o změnu 

koncepčně i filozoficky odlišné právní regulace. Vydání nařízení vlády nového, kterým bude 

současně zrušeno nařízení vlády č. 51/2004 Sb., sleduje vytvoření komplexní a přehledné 

regulace právních vztahů k provedení zákonné úpravy plánování obrany státu.   

 

2. Návrh variant řešení  

 popis varianty  
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Varianta 0: (ponechání stávající právní úpravy)   

Ponecháním dosavadní právní úpravy nelze zajistit vazbu nařízení vlády 

č. 51/2004 Sb. na novelu zákona č. 222/1999 Sb. Nedostatečné legislativní zajištění procesu 

plánování obrany státu by v konečném důsledku mohlo ohrozit schopnost státu reagovat 

na krizovou situaci, při níž bude nutné vyhlásit stav ohrožení státu nebo válečný stav. 

Nařízení vlády č. 51/2004 Sb. v současné době nesplňuje svůj předpokládaný účel, 

tedy upravit prováděcí podmínky pro úpravu plánování obrany státu tak, aby pro adresáty 

zákonem stanovených povinností byly tyto podmínky realizačně jednoznačné, jednotné 

a předvídatelné ve svých důsledcích, ale také neodpovídá podmínkám zmocnění, na jehož 

základě bylo vydáno, tedy čl. 78 Ústavy České republiky. Článkem 78 Ústavy České 

republiky je kromě jiného stanoveno, že „k provedení zákona a v jeho mezích je vláda 

oprávněna vydávat nařízení“, přičemž jak rozsah zákonem provedené regulace, tak meze 

limitující prováděcí úpravu se k datu 1. července 2016 změnily (k tomu blíže viz bod 1.6). 

 

Varianta I: (zpracování novely nařízení vlády č. 51/2004 Sb.  reagující na změny provedené  

v zákoně č. 222/1999 Sb. zákonem č. 47/2016 Sb.) 

Tato varianta představuje rozsáhlou úpravu  nařízení vlády č. 51/2004 Sb. v návaznosti 

na novelu zákona č. 222/1999 Sb., která by však vzhledem k rozsahu požadovaných změn  

znamenala změnu koncepce a systematiky existujího předpisu, stejně jako rozsáhlé textové 

změny dosavadních ustanovení. Rozsahem legislativních úprav by dosavadní nařízení vlády 

č. 51/2004 Sb. bylo v podstatě zcela přepracováno, a tedy by věcně nebyla provedena 

novelizace dosavadního normativního textu, ale šlo by o jeho nahrazení v plném rozsahu, 

pouze pod stejným publikačním číslem ve Sbírce zákonů. Vzhledem k nezbytnosti provedení 

změny systematiky dosadavního textu by navíc pro uživatele úplného znění uvedeného 

nařízení vlády tento postup nemusel být úplně srozumitelný a přehledný.                

 

Varianta II: ( zpracování nového právního předpisu, který bude upravovat plánování, řízení 

a organizaci obrany státu v souladu se zákonem č. 222/1999 Sb., a tedy také 

v souladu se skutečnými aktuálními potřebami ozbrojených sil)        

Změny v zákoně č. 222/1999 Sb.,  které je nutné promítnout do prováděcího právního 

předpisu, jsou takového rozsahu, že je účelné zpracovat koncepčně nový právní předpis. 

Novela zákona č. 222/1999 Sb., nahrazuje pojem „plán obrany státu“ pojmem „plány 

obrany státu“, obecním úřadům obcí s rozšířenou působnostní ukládá povinnost zpracovat 

dílčí plán obrany obce s rozšířenou působností a zavádí povinnou přípravu občanů k obraně 

státu za stavu ohrožení státu a válečného stavu. Uvedené oblasti jsou zapracovány do návrhu 

nařízení vlády o plánování, řízení a organizaci obrany státu.        

Návrh nařízení vlády stanovuje strukturu plánů obrany státu, definuje jejich obsah 

a stanovuje cyklus jejich zpracování nebo aktualizace.     

V souladu s nařízením vlády č. 51/2004 Sb. zpracovávají ministerstva, další ústřední 

správní úřady, ČNB a krajské úřady dílčí plány obrany, ve kterých plánují opatření 

k zajišťování obrany státu v okruhu své působnosti. Novela zákona č. 222/1999 Sb. ukládá 

obecním úřadům obcí s rozšířenou působností povinnost zpracovat dílčí plán obrany, nařízení 

vlády č. 51/2004 Sb. tuto povinnost však neupravuje. Návrh nařízení vlády stanovuje 
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strukturu dílčích plánů obrany tak, aby bylo jasné, jaké dokumenty zpracovává konkrétní 

zpracovatel dílčího plánu obrany. 

Návrh nařízení vlády upravuje zpracování plánů přípravy občanů k obraně státu. 

V souladu se zákonem č. 222/1999 Sb., přípravu občanů k obraně státu zabezpečují krajské 

úřady podle požadavků obcí a obecní úřady obcí s rozšířenou působností se podílejí na její 

organizaci. Plány přípravy občanů k obraně státu, které bude zpracovávat Ministerstvo 

obrany, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností budou obsahovat rozsah 

a formy této přípravy. 

 

Vyhodnocení variant: 

Varianta 0: 

Využití nulové varianty je právně i věcně nepřijatelné a je v rozporu s deklarovaným 

úmyslem zákonodárce na provedení jím stanovené právní úpravy (k tomu viz  také bod 1.6). 

 

Varianta I: 

Varianta představuje nekoncepční úpravu nařízení vlády č. 51/2004 Sb., která by byla 

novelizací pouze formálním způsobem zpracování požadovaných změn.           

 

Varianta II:  

Využití této varianty plně odpovídá potřebě vydání obsahově ucelené a systematické 

právní úpravy, která bude regulovat jednotný, předvídatelný a informačně zpracovatelsky 

vyčerpávající výkon praxe v oblasti přípravy a vytváření plánovacích dokumentů v oblasti 

obrany státu.      

Přínosem realizace této varianty je zajištění stejných podmínek pro plánování obrany 

státu u všech subjektů stanovených zákonem č. 222/1999 Sb. 

       

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

Varianta 0: 

Využití nulové varianty s sebou nenese žádné přínosy, naopak nezbytnost využívání 

mimonormativních postupů k dosažení požadovaného stavu  (kvality, dostupnosti, informační 

hodnoty apod.) dokumentů tvořících základní pilíře plánování obrany by zjevně kladlo vysoké 

nároky na administrativní zatížení jednotlivých povinných subjektů (zpracovatelů), finanční 

nároky na komunikaci a zejména nároky personální a časové na vytvoření překlenovacího 

(náhradního) řešení v podobě metodického vedení.       

 

Varianta I: 

Varianta představuje nekoncepční úpravu nařízení vlády č. 51/2004 Sb., která by byla 

novelizací pouze formálním způsobem zpracování a předložení požadovaných změn, i když 

by jí bylo dosaženo sledovaného účelu. Její využití však nepředstavuje žádný zvláštní přínos, 

s výjimkou ponechání dosadavního číselného označení právního předpisu tak, jak byl návrh 
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nařízení vlády publikován ve Sbírce zákonů (nařízení vlády č. 51/2004 Sb.), a tedy pro jeho 

uživatele by neznamenal žádnou „orientační změnu“. 

Rozsah prováděných úprav však nesvědčí ve prospěch provedení  novelizace, která by 

navíc byla zpracovatelsky náročnější, než zpracování nového nařízení vlády.                   

 

Varianta II:  

Využití této varianty plně odpovídá potřebě vydání nové, praxí očekávané právní 

úpravy, jejímž přínosem je zajištění jednotného výkonu veřejné správy v této oblasti 

a stanovení pravidel pro přípravu a zpracování dokumentů obranného plánování. Přínosem 

je pak také stanovení obsahu jednotlivých dokumentů a lhůt pro jejich aktualizaci nebo revizi, 

včetně vymezení odpovědnosti za zpracování a poskytnutí podkladů pro vytvoření centrálních 

plánů obrany státu a vedení příslušných evidencí sloužících nejenom pro období vlastního 

provádění obrany státu, ale také pro přípravu obyvatelstva v uvedené oblasti.      

Přínosem realizace této varianty je zajištění stejných podmínek pro plánování obrany 

státu u všech subjektů stanovených zákonem č. 222/1999 Sb., přičemž vydání návrhu nařízení 

vlády současně  nevyvolá žádné zvýšené požadavky na státní, resp. veřejné rozpočty. Přijetí 

návrhu nařízení vlády je totiž 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 zvýšené nároky na činnosti zpracovatelů 

jednotlivých dokumentů plánování obrany, a proto nevzniknou ani žádné nové požadavky na 

zajištění zpracovatelského personálního zázemí.  

Za přínosy vyvolané aplikací nařízení vlády do praxe lze považovat stanovení 

jednoznačných pravidel pro zpracování dílčích plánů obrany státu u všech subjektů 

stanovených zákonem č. 222/1999 Sb.        

Nařízení vlády obsahuje a konkretizuje povinnosti, které zpracovatelům dílčích plánů 

obrany ukládá zákon č. 222/1999 Sb.  

Nařízení vlády je zpracováno v rozsahu požadovaném od zpracovatelů dílčích plánů 

obrany. Během konzultací, zejména s územními samosprávnými celky, zazněly požadavky na 

konkretizaci nařízení vlády a na jednoznačné stanovení obsahu a formy dokumentů dílčího 

plánu obrany. Dílčí plán obrany bude obsahovat obdobné dokumenty, jaké obsahuje 

v současné době, nové nařízení vlády ale bude jednotlivé dokumenty konkretizovat. Změny 

jsou tedy ve struktuře nařízení vlády, ale ne v rozsahu dokumentů, které ústřední správní 

úřady, ČNB, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností dnes fakticky 

zpracovávají. 

V současné době zpracovávají dílčí plány obrany ústřední správní úřady, ČNB 

a krajské úřady. Nově se zavádí povinnost zpracovat dílčí plán obrany pro obce s rozšířenou 

působností (novela zákona č. 222/1999 Sb.). Obecní úřady obcí s rozšířenou působností plní 

úkoly při zajišťování obrany státu stanovené zákonem č. 222/1999 Sb. podle pokynů 

krajských úřadů a zpracovávají k tomu potřebnou dokumentaci. Zpracování dílčího plánu 

obrany obce s rozšířenou působností neznamená pro obecní úřady obcí s rozšířenou 

působností zcela novou povinnost. Nová povinnost nevzniká ani Ministerstvu obrany při 

kontrole dílčích plánů obrany, které v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole 

(kontrolní řád) kontroluje dokumentaci k plánování obrany státu jak na krajských úřadech, tak 

na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností. 
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Zpracovatele dílčích plánů obrany výrazně nezatíží ani povinnost poskytovat podklady 

pro tvorbu plánů obrany státu, neboť ta byla upraveny již v nařízení vlády č. 51/2004. Sb., 

kdy zpracovatelé dílčích plánů obrany poskytují podklady do plánu obrany České republiky.  

 Pro jednotné zpracování plánů obrany státu vydá Ministerstvo obrany Metodické 

pokyny pro zpracování a aktualizaci plánů obrany státu, které obdrží všichni zpracovatelé 

dílčích plánů obrany. Zpracovatelům dílčích plánů obrany bude ze strany Ministerstva obrany 

poskytována metodická pomoc v rámci pravidelných seminářů k plánování obrany státu pro 

zástupce ústředních správních úřadů a krajských úřadů a dále v rámci kontrol výkonu 

přenesené působnosti na krajských úřadech a obecních úřadech obcí s rozšířenou působností. 

Zpracovatelé dílčích plánů obrany se mohou na Ministerstvo obrany kdykoli obrátit se svými 

dotazy k plánování obrany státu. Vydání Metodických pokynů pro zpracování a aktualizaci 

plánů obrany státu nepředstavuje pro Ministerstvo obrany administrativní zátěž. 

 

4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení  

Po vyhodnocení dopadů jednotlivých shora popsaných variant, které byly při přípravě 

návrhu nařízení vlády zvažovány, dospěl předkladatel k závěru, že optimální a v podstatě 

jedinou účelně využitelnou realizační variantou je varianta č. II.      

 

5. Implementace a vynucování navrhované právní úpravy (doporučené varianty)    

           5.1 Za implementaci řešení bude odpovědné Ministerstvo obrany, když zčásti se na 

implementaci (shodně jako dosud) budou podílet také krajské úřady jako uživatelé dílčích 

plánů obrany zpracovaných obecními úřady obcí s rozšířenou působností (ve vztahu 

k hlavnímu městu pak úřady městských částí určených Statutem hlavního města Prahy 

a v územně členěných statutárních městech magistráty těchto měst). 

     

           5.2 Návrh nařízení vlády reaguje na změny provedené pro oblast obranného plánování 

nebo pro skutečnosti s touto oblastí související v zákoně o zajišťování obrany státu 

a v branném zákoně s účinností od 1. července 2016 zákonem č. 47/2016 Sb. Tyto změny 

však respektují potřebu zachování kontinuity ve zpracovávání jednotlivých dokumentů, 

předávání a dalším zpracovávání informací a koordinaci činnosti jednotlivých zpracovatelů 

dílčích plánů obrany. Uvedená novelizace všechny tyto postupy upřesňuje, vytváří účelnější 

a koordinovanější prostředí pro plnění úkolů v oblasti plánování obrany a zejména 

jednoznačně stanoví rozsah zpracovávaných dat, přičemž ale v zásadních postupech navazuje 

na úpravu provedenou se stejným účelem nařízením vlády č. 51/2004 Sb., o plánování obrany 

státu. Pro rozsah prováděných změn je však předkládána úprava nové, toto nařízení vlády 

nahrazující, avšak v podstatě zachovávající rozsah doposud jednotlivými zpracovateli 

prováděných činností (modifikována bude jejich forma, popřípadě lhůty plnění). Tyto činnosti 

budou pro zpracovatele navíc procesně shodné s dosavadní praxí, když navíc i do budoucna 

bude platit, že Ministerstvo obrany v oblasti plánování obrany vytvořilo propracovaný systém 

metodické podpory.            

 

 5.3 Návrh nařízení vlády byl v období jeho přípravy konzultován se zástupci úřadů 

územně samosprávných celků, stejně jako s některými správními úřady; účastníci jednání 

znění návrhu akceptovali, stejně jako přijali informaci o metodické podpoře ze strany 

Ministerstva obrany a formách jejího poskytování, včetně poskytování případných 

zpracovatelských tiskopisů nebo metodiky obsahového zpracování jednotlivých položek 

dílčích plánů.       
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 5.4 Návrh nařízení vlády předpokládá vedení jednotlivých evidencí sloužících jako 

zdroje dat pro obranné plánování v informačních systémech, a to na všech úrovních 

zpracovatelů jednotlivých dokumentů plánování obrany s tím, že tato data by neměla být 

sdílena. Pro předávání zpracovatelských podkladů jednotlivých plánovacích dokumentů, 

včetně Ústředního plánu obrany a dalších plánů, jejichž zpracovatelem bude (je) 

Ministerstvo obrany, se v souladu s § 17 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech 

a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, předpokládá primární 

využití doručování prostřednictvím datových schránek.    

 

5.5 Ministerstvo obrany vydá metodické pokyny pro zpracování a aktualizaci plánů 

obrany státu, ve kterých budou uvedeny podrobnosti ke zpracování jednotlivých plánů obrany 

státu. Metodické pokyny budou obsahovat důležité pojmy z oblasti zajišťování obrany, 

charakteristiku plánů obrany státu, cyklus aktualizace těchto plánů a odpovědnost za jejich 

zpracování. 

 5.6 Na základě provedených konzultací a vyhodnocení dosavadní součinnostní praxe 

Ministerstva obrany nebyla identifikována významná rizika spojená s implementací návrhu 

nařízení vlády, a to zejména vzhledem k tomu, že se nemění okruh zpracovatelů plánovacích 

dokumentů, přičemž jistým proměnným kritériem jsou případné budoucí identifikované 

náklady tak, jak jsou uvedeny v důvodové zprávě – kapitola IV. – Zhodnocení 

předpokládaných finančních dopadů (k tomu viz kapitola 3.1 Závěrečné zprávy z hodnocení 

dopadů regulace).  

 

Všichni zpracovatelé plánovacích dokumentů mají dlouhodobě vytvořeny personální 

i věcné podmínky pro výkon činností v oblasti plánování obrany, vytvořili si rutinní 

součinností postupy a mají vytvořeny potřebné informační zázemí pro získávání a další 

zpracování všech souvisejících dat. Vzhledem k tomu, že tyto předpoklady výkonu nutných 

činností pro plnění povinností v oblasti plánování obrany zůstávají beze změny, je jednak 

zřejmé, že implementace návrhu nařízení vlády nevyvolává žádná zvýšená nebo nová rizika, 

jednak že implementace návrhu nařízení vlády nevyvolá ani žádné nové nároky na veřejné 

rozpočty. S tím pak také souvisí skutečnost, že nově nevznikne žádný požadavek na zvýšení 

příspěvku na výkon státní správy tam, kde budou jednotlivé úkoly podle návrhu nařízení 

vlády plněny stejně jako doposud již na základě zákona (a nově podle návrhu nařízení vlády 

s tím, že bude postupováno obdobně jako podle nařízení vlády dosavadního).   

 

 5. 7 Pro vyhodnocování efektivity a správnosti implementace návrhu nařízení vlády 

a plnění povinností právnických a fyzických osob ve prospěch plánování obrany není nutné 

nově stanovovat žádné zvláštní mechanismy, neboť jak kontrola, tak mechanismy správního 

trestání jsou v zákoně 222/1999 Sb. nastaveny již v současné době a dostatečně účinně, a to 

především jeho částí desátou, v níž jsou stanoveny skutkové podstaty přestupků a správních 

deliktů, a to včetně společensky nežádoucího jednání osob vůči požadavkům přípravy plánů 

obrany [např. § 64 odst. 1 písm. a) nebo § 67 odst. 1].       

 

 Ministerstvo obrany navíc průběžně vyhodnocuje správnost a úplnost zpracování jemu 

doručovaných podkladů pro zpracovávání ústředních dokumentů plánování obrany a provádí 

kontroly připravenosti a využitelnosti dílčích plánů obrany. Své poznatky pak průběžně 

vyhodnocuje a přenáší do své individuální i obecné metodické činnosti.             
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Shrnutí:  

Implementace doporučeného řešení si nevyžádá žádné zvláštní postupy. Návrh 

nařízení vlády nenařizuje přijetí žádných okamžitých opatření, ale umožňuje do budoucna tato 

opatření přijmout.  

 

 

6. Přezkum účinnosti regulace 

 

Vyhodnocení účinnosti návrhu nařízení vlády z hlediska účinnosti a naplňování jím 

stanovených cílů bude Ministerstvem obrany prováděno průběžně a poznatky z procesu 

plánování obrany státu budou, resp. nezbytně nutně musí být pravidelně vyhodnocovány, 

a to kromě jiného vzhledem k potřebě pracovat s aktuálními a úplnými daty a ke garanci 

kvality a správnosti materiálů předkládaných v dané oblasti vládě. Rozsah, kritéria a další 

podmínky přezkumu návrhu nařízení vlády budou vždy podřízeny také přezkumu zákonných 

opatření, k jejichž provedení je návrh předkládán (a naopak), a to tak, aby byla zajištěna 

provázanost zákona s nařízením vlády a současně včas a účinně reagováno na aktuální 

potřeby zajišťování obrany státu. V této souvislosti je nutné zmínit také kritérium 

detekovaných potřeb zpracovatelů plánovacích dokumentů a správců příslušných evidencí, 

kteří v reakci na své změněné postavení (např. působnost), regionální změny nebo změny 

majetkové definují potřeby odlišného zpracovávání těchto dokumentů nebo jejich struktury, 

popřípadě obsahu. Rovněž toto kritérium bude působit vůči přezkumu jak zákonné úpravy, 

tak úpravy provedené nařízením vlády.                           

    

Přezkum účinnosti regulace je kromě obecných metod analýzy účinnosti právních 

předpisů zajištěn také povinnostmi uloženými zákonem č. 222/1999 Sb. ministerstvům 

a jiným ústředním správním úřadům k zajišťování obrany státu v oboru jejich působnosti, 

krajským úřadům, obecním úřadům obcí s rozšířenou působností a obecním úřadům (§ 6 

odst. 2 a § 7, § 7a a § 8). Například ministerstvům a jiným ústředním správním úřadům 

k zajišťování obrany státu v oboru jejich působnosti je uloženo, aby   

 vyhodnocovaly mezinárodněpolitickou situaci a navrhovaly potřebná opatření 

k zajišťování obrany státu, 

 plánovaly podle rozhodnutí vlády opatření k zajišťování obrany státu včetně jejich 

finančního zabezpečení a realizovaly je, 

 odpovídaly za výběr objektů důležitých pro obranu státu a v součinnosti s jejich 

vlastníky a provozovateli za zabezpečení jejich použití k zajišťování obrany státu, 

 plnily úkoly k zajišťování obrany státu podle rozhodnutí vlády. 

  

Přiměřeně jsou pak plánovací a vyhodnocovací činnosti uloženy k plnění krajským 

úřadům, obecním úřadům obcí s rozšířenou působností a obecním úřadům. 

 

Přezkum účinnosti návrhu nařízení vlády je mimořádně důležitý vzhledem k předmětu 

jeho úpravy, neboť je základem připravenosti státu (včetně všech jeho struktur i právnických 

a fyzických osob) na jeho účinnou a účelnou obranu. Proto vedle standardních metod 

přezkumu návrhu nařízení vlády budou jedním z kritérií účinnosti navrhované regulace také 

aktuální výsledky vyhodnocování bezpečnostní situace v Evropě, resp. ve světovém kontextu, 

a stav mezinárodních závazků České republiky v obranných paktech, resp. naléhavost jejich 

realizace. Návrh nařízení vlády bude Ministerstvem obrany analyzován a pro řešení 

aktuálních otázek zajišťování obrany státu budou stanovovány opatření jednak 

mimonormativní povahy, popřípadě v závažných případech opatření legislativní (novelizace 

zákonné úpravy a s tím související novelizace nařízení vlády).   
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Pokud Ministerstvo obrany přistoupí k řešení zjištěných nedostatků nebo nově 

vzniklých potřeb v oblasti plánování obrany formou opatření zásadní povahy, budou vždy tato 

opatření nejprve projednána se všemi zpracovateli plánovacích dokumentů nebo evidencí 

vyplývajících ze zákona č. 222/1999 Sb., přičemž veřejnost o jejich přijetí a důsledcích bude 

informována zvoleným vhodným způsobem vzhledem k povaze nebo naléhavosti realizace 

nalezeného řešení.   

 

Plány obrany státu budou aktualizovány podle stanoveného, zpravidla čtyřletého 

cyklu, a Ministerstvo obrany bude provádět kontrolu dílčích plánů obrany u jejich 

zpracovatelů. 

 

6. Konzultace a zdroje dat 

V průběhu hodnocení dopadů regulace byl obsah návrhu nařízení vlády konzultován 

s věcně příslušnými sekcemi Ministerstva obrany, ústředními správními úřady  

a krajskými úřady. 

 

Konzultace byly zahájeny 3. prosince 2015 na semináři k plánování obrany státu, který 

Ministerstvo obrany organizuje pro zástupce ústředních správních úřadů a krajských úřadů 

(zpracovatele dílčích plánů obrany). Účastníci jednání byli informování o změnách v zákoně 

č. 222/1999 Sb., týkajících se plánování obrany státu a s nutností promítnutí těchto změn 

do prováděcího právního předpisu. Dále byli seznámeni s výše uvedenými variantami řešení 

problému a byli požádáni o zapojení se do procesu zpracování návrhu materiálu. Ministerstvo 

obrany neobdrželo oficiální cestou žádný podnět nebo připomínku. 

 

Problematika obsahu nařízení vlády byla konzultována zejména v rámci kontrol 

výkonu přenesené působnosti na krajských úřadech a obecních úřadech obcí s rozšířenou 

působností a získané poznatky od pracovníků těchto úřadů byly při zpracování materiálu 

využity. 

 

S návrhem nařízení vlády byli seznámeni tajemníci bezpečnostních rad krajů 

a zástupci ústředních správních úřadů na pravidelných jednáních pořádaných Úřadem vlády. 

Připomínky vznesené v rámci těchto jednání byly při zpracování materiálu zohledněny.    

 

  

7.  Kontakt a prohlášení o schválení RIA 

Závěrečnou zprávu zpracoval a kontaktní osobou pro případné připomínky a dotazy je: 

Jméno: Ing. Jaroslav Procházka 

Tel.: 973 200 608, e-mail: prochaj4@army.cz 
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PŘEHLED DOPADŮ NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU  

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu právního předpisu 

    Návrh nařízení vlády o plánování, řízení a organizaci obrany státu.  

Předkladatel 
Spolupřed- 

kladatel  

Stanovený termín 

předložení vládě, 

v případě návrhu 

vyhlášek předsedovi 

LRV 

Předpokládaný termín 

nabytí účinnosti 

Ministerstvo obrany         1.2017 
1. červenec 

2017.      

 

Transpozice práva EU: Číselné označení právních 

předpisů EU a jejich název v českém znění1 
Termín stanovený pro implementaci 

      

      

      

     .     

 

2. Definice problému 

 Návrh nařízení vlády o plánování, řízení a organizaci obrany státu je předkládán na  

základě  změn, které byly v zákoně č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky 

a v zákoně 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 o připravenosti státu k zajišťování obrany 

a o stavu systému opatření směřujících k zajištění bezpečnosti České republiky.  

3. Cíl návrhu právního předpisu  

Cílem návrhu nařízení vlády je nastavit efektivní proces plánování obrany státu v rámci 

                                            

1 V případě, že se jedná o směrnici přijatou legislativním postupem, u které může být postupováno podle čl. 260 odst. 3 

Smlouvy o fungování EU, tato skutečnost se výslovně uvede. 
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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. 

 Cílem návrhu nařízení vlády je rovněž stanovit formy a obsah jednotlivých dokumentů 

plánování oblasti 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 by rovněž měly být stanoveny doby „životního cyklu“ 

jednotlivých dokumentů obranného plánování, a to především pro jejich aktualizace nebo 

celkové obměny, a rovněž reaguje na nově koncipovanou povinnou přípravu občanů 

k obraně státu za stavu ohrožení státu a válečného stavu.  

4. Odůvodnění varianty přípravy legislativního návrhu  

ANO  Uveďte varianty, které byly zvažovány. 

NE  Uveďte důvody, proč nemohla být alternativní řešení zvažována.  

Varianta 0:  tj. varianta s využitím stávající právní úpravy.   

Ponecháním dosavadní právní úpravy nelze zajistit vazbu nařízení vlády č. 51/2004 Sb. 

na novelu zákona č. 222/1999 Sb. Nedostatečné legislativní zajištění procesu plánování 

obrany státu by v konečném důsledku mohlo ohrozit schopnost státu reagovat 

na krizovou situaci, při níž bude nutné vyhlásit stav ohrožení státu nebo válečný stav. 

 

Varianta I:  varianta zpracování novely nařízení vlády č. 51/2004 Sb.,  reagující na změny 

v novele zákona č. 222/1999 Sb. 

Tato varianta představuje rozsáhlou úpravu  nařízení vlády č. 51/2004 Sb. v návaznosti 

na novelu zákona č. 222/1999 Sb., vyžadující jak značné obsahové rozšíření dosavadního 

normativního textu, tak také změnu jeho dosavadního členění. Legislativně je provedení 

takové změny neúčelné a pro uživatele nepřehledné.         

 

Varianta II:  varianta zpracování nového právního předpisu, který bude upravovat 

plánování, řízení a organizaci obrany státu v souladu se zákonem č. 222/1999 Sb.      

Změny v zákoně č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, které je nutné 

promítnout do prováděcího právního předpisu jsou takového rozsahu, že je účelné 

zpracovat nový právní předpis. Pouze tato varianta umožňuje zpracovat koncepčně 

i normativně  ucelený a uživatelsky přehledný a srozumitelný právní předpis.  
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5. Stanovisko předkladatele k zpracování RIA.  

ANO  Uveďte varianty, které budou v rámci RIA posuzovány.  

NE  Uveďte zdůvodnění, proč nemá být k legislativnímu návrhu RIA zpracována.  

Varianta 0: 

Využití nulové varianty je právně i věcně nepřijatelné a je v rozporu s deklarovaným 

úmyslem zákonodárce na provedení jím stanovené právní úpravy. 

 

Varianta I: 

Varianta představuje rozsáhlou úpravu nařízení vlády č. 51/2004 Sb. 

 

Varianta II:  

Využití této varianty naplňuje očekávání zákonodárce, včetně zachování kontinuity  

v provedení prováděcí právní úpravy,  

Přínosem realizace této varianty je zajištění stejných podmínek pro plánování obrany 

státu u všech subjektů stanovených zákonem č. 222/1999 Sb. 

6. Přijetí prováděcích právních předpisů  ANO   NE     

Pokud ano, uveďte okruhy problémů a témat, které by měly prováděcí právní předpisy 

obsahovat.       

 

7. Dotčené subjekty 

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 městských částí určených Statutem hlavního města 

Prahy a v územně členěných statutárních městech magistrátů těchto měst).  

8. Konzultace  

Návrh nařízení vlády byl zpracován s využitím zkušeností Ministerstva obrany z procesu 

plánování obrany státu. Během zpracování návrhu nařízení vlády probíhaly konzultace 

s ústředními správními úřady a jednotlivými krajskými úřady.   

9. Dostupná data  

Pro tuto oblast nejsou zpracovávána zvláštní statistická data nebo specifické matematicky 

porovnatelné výstupy prováděných analýz.    
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10. Charakteristika specifických dopadů  

10.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty   ANO     NE     

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 a spolupráce 

jednotlivých složek a zapojení institucí, bezpečnostních sborů, orgánů krizového řízení a tam, 

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

 

10.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR   ANO     NE     

Pokud ano, specifikujte. 

10.3 Dopady na podnikatelské prostředí   ANO     NE     

Pokud ano, specifikujte. 

10.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje)   ANO     NE     

Krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností plní úkoly při zajišťování obrany 

státu v rámci přenesené působnosti. Povinnosti jsou uloženy zákonem č. 222/1999 Sb. a návrh 

nařízení vlády o plánování, řízení a organizaci obrany státu tyto povinnosti nerozšiřuje, pouze 

upřesňuje postupy pro jejich plnění.  Změny v novele zákona č. 222/1999 Sb. týkající se úřadů 

územně samosprávných celků byly provedeny na základě konzultací s krajskými úřady, které 

si uvedené úpravy vyžádaly. 

10.5 Sociální dopady   ANO     NE     

Pokud ano, specifikujte. 

10.6 Dopady na spotřebitele   ANO     NE     

Pokud ano, specifikujte. 

10.7 Dopady na životní prostředí   ANO     NE 

Pokud ano, specifikujte. 

10.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů   ANO    

 NE     

Pokud ano, specifikujte. 
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10.9 Dopady na výkon státní statistické služby   ANO     NE     

Pokud ano, specifikujte. 

10.10 Zhodnocení korupčních rizik   ANO     NE     

Pokud ano, specifikujte. 

10.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu   ANO     NE     

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

správní úřady, ČNB a orgány územních samosprávných celků plní při zajišťování obrany státu 

konkrétní úkoly a k tomu zpracovávají příslušnou dokumentaci. Jednotný postup při zpracování 

plánů obrany státu a jejich ucelená forma má vliv na kvalitu plánování a realizaci obrany státu.                          

 

11. Kontakty na zpracovatele 

 Jméno: Ing. Jaroslav Procházka 

 Tel.:   973 200 608   

 E-mail: prochaj4@army.cz  
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