
 1   

  VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:           VI. 

 

Návrh nařízení vlády o plánování, řízení a organizaci obrany státu 

 

Návrh nařízení vlády byl do eKLEP vložen dne 29. listopadu 2016. 

 

Termín pro zpracování stanovisek k návrhu nařízení vlády byl stanoven na 20. prosince 2016.  

  

Návrh nařízení vlády byl k posouzení předložen Ministerstvu dopravy, Ministerstvu financí, Ministerstvu kultury, Ministerstvu práce  

a sociálních věcí, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu průmyslu a obchodu, Ministerstvu spravedlnosti, Ministerstvu školství, mládeže  

a tělovýchovy, Ministerstvu vnitra, Ministerstvu zahraničních věcí, Ministerstvu zdravotnictví, Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu životního 

prostředí, Generální inspekci bezpečnostních sborů, Úřadu vlády ČR – Odboru kompatibility, Úřadu vlády ČR – Kabinetu vedoucího Úřadu vlády, 

Úřadu vlády ČR – ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, Úřadu vlády ČR – místopředseda vlády pro vědu, výzkum  

a inovace, Kanceláři prezidenta republiky, Úřadu pro ochranu osobních údajů, Generální inspekci bezpečnostních sborů, krajským úřadů, Magistrátu 

hlavního města Prahy a SMOČR.       

  

K návrhu nařízení vlády uplatnily zásadní připomínky Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zdravotnictví, Jihočeský kraj, Zlínský kraj, 

Olomoucký kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Liberecký kraj, Pardubický kraj a Jihomoravský kraj.  

  

K návrhu nařízení vlády byly uplatněny doporučující připomínky Magistrátem hl. města Prahy, Úřadem vlády ČR – Odbor kompatibility, 

Krajem Vysočina, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem zemědělství, Úřadem vlády – VÚV, Úřad vlády ČR – ministr pro lidská práva, 

rovné příležitosti a legislativu, Ministerstvem dopravy, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Správou státních hmotných rezerv.   

 

Žádné připomínky neuplatnily Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo kultury, Úřad vlády ČR – RVV, Ministerstvo pro místní rozvoj, 

Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karlovarský kraj, Královéhradecký kraj, Moravskoslezský kraj, 

Ministerstvo financí, Kanceláři prezidenta republiky, Ústecký kraj, Ministerstvo spravedlnosti, Úřad pro ochranu osobních údajů.         

 

 Veškeré uplatněné připomínky byly řádně vypořádány způsobem uvedeným v připojené tabulce, s výjimkou připomínky uplatněné 

Středočeským krajem k § 9, když navrhovanou úpravu tohoto ustanovení nebylo možné akceptovat pro nedostatek zmocnění pro její 

provedení.   

 

Návrh nařízení vlády je tedy předkládán s jedním rozporem. 
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Připomínkové 

místo 

Připomínka Vypořádání 

Ministerstvo 

vnitra    

Obecně: 

V obecné podobě se předložený návrh nařízení vlády 

o plánování, řízení a organizaci obrany státu jeví jako 

nesystémový a kontraproduktivní, neboť oproti stávající úpravě 

(nařízení vlády č. 51/2004 Sb., o plánování obrany státu) zavádí 

velké množství samostatných plánů, což má dle našeho mínění 

za následek nepřehlednost a administrativní náročnost 

na zpracování. Stávající úprava, kdy existuje jeden ústřední plán, 

který se dále logicky člení na další sekce řešící dílčí oblasti je 

z našeho pohledu přehlednější a vyhovující pro praxi.  

Navrhovaná úprava pouze formálně vyčleňuje jednotlivé části 

mimo Plán obrany České republiky, přejmenovává je a vytváří 

tak administrativní zátěž na zpracovatele. Tato skutečnost se 

výrazně promítá v ustanovení § 10 odst. 1, kde je stanovena 

povinnost zpracovatele dílčích plánů obrany rozpracovat do 

svých podmínek výkonu svěřené působnosti úkoly z plánů 

obrany státu. Pro zpracovatele bude náročné (ne-li nemožné) 

sledovat všechny druhy plánů obrany podle § 2 a 3 a neustále 

kontrolovat, zda v nich pro ně jsou či nejsou stanoveny úkoly, 

event. povinnosti k dalšímu rozpracování. 

                                                                     Zásadní připomínka 

Neakceptováno. 

Navrhovaná úprava – jak konec konců vyplývá 

ze zmocnění pro její provedení – nezakládá žádnou 

povinnost, která by pro zpracovatele nevyplývala již 

v současné době ze zákona č. 222/1999 Sb., 

o zajišťování obrany České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů. Návrh nařízení vlády naopak 

reaguje na dosavadní stav plánování obrany státu, když 

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

již neplní očekávaným způsobem úlohu právního 

předpisu, který vláda vydává „k provedení zákona 

a v jeho mezích“ tak, aby byly zajištěny jednotné, 

jednoznačné a předvídatelné podrobné podmínky 

pro přípravu a realizaci plánů v oblasti obrany.     

 

Dosavadní právní stav, prováděcí úpravy naprosto 

neodpovídá úpravě provedené pro oblast plánování 

obrany státu zákonem č. 222/1999 Sb., o zajišťování 

obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 

a tím také skutečným potřebám a podmínkám výkonu 

praxe v této oblasti, které jsou sjednocovány pouze 

v metodické úrovni, a tedy nevymahatelným způsobem.             

 

Nařízení vlády je zpracováno v rozsahu požadovaném 

zpracovateli dílčích plánů obrany, zejména krajskými 

úřady. Zmiňované plány existují již v současnosti 

a nařízení vlády právě je systematicky uspořádává 

a zařazuje v duchu novelizace mezi plány obrany státu. 
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 Obecně: 

Jako problematické se nám jeví jakékoliv uvádění podrobností 

u objektů důležitých pro obranu státu, tak jak je navrhováno 

v § 11 až 13 (téměř všechny údaje zde uváděné spadají mezi 

utajované). Vedení dílčích plánů obrany v utajeném režimu 

z nich učiní obtížně využitelné dokumenty se zvýšenou 

administrativní zátěží. Samostatnou otázkou je pak zda 

zpracovatelé disponují dostatečným počtem osob oprávněných 

nakládat s utajovanými informacemi.  

                                                                    Zásadní připomínka 

Neakceptováno  

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 a plánování připravenosti obranného systému, 

musí být tyto údaje jednotných 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 a plán jejich doplňování. Je zřejmé, že bez 

existence těchto údajů by celý systém obranného 

plánování 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 
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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 se 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 § 6 odst. 3 a § 12 odst. 2: 

V odůvodnění se k § 6 odst. 3 uvádí, že plán realizace 

operační přípravy státního území v působnosti Ministerstva 

obrany konkretizuje opatření operační přípravy státního území na 

konkrétní nositele, termín a zdrojové zabezpečení. Vytvářet plán 

pro další plánování se nám jeví jako nadbytečné 

a administrativně zatěžující. V rámci realizace tohoto ustanovení 

by mohlo docházet ke kompetenčním sporům mezi 

Ministerstvem obrany a konkrétním nositelem povinnosti. 

Z tohoto důvodu se domníváme, že plánování realizace operační 

přípravy by mělo být součástí plánu operační přípravy státního 

území, který schvaluje vláda. 

Ustanovení proto požadujeme vypustit, přičemž tuto 

připomínku vztahujeme i k § 12 odst. 2. 

                                                                    Zásadní připomínka 

Akceptováno částečně  

Ustanovení § 6 odst. 3 a § 12 odst. 2 jsou provázána 

v hierarchii plánovacích dokumentů svým účelem 

a vztahem k využití údajů zpracovávaných v nižším 

stupni pro účely plánů obrany ve stupni obecném (státní 

území). 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.     

 

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 
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úkolů operační přípravy.  

Pokud by měl být plán realizace operační přípravy 

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. 

Ustanovení § 12 odst. 2 bylo pro svou duplicitu zrušeno, 

neboť jeho obsah je zpracován v § odst. 3 návrhu 

nařízení vlády. 

 K § 7 odst. 3: 

Navržený text je nesrozumitelný, neboť v něm zřejmě 

chybí sloveso před slovy „operační postupy“. Komentář ve   

zvláštní části odůvodnění, který je do značné míry pouhou 

parafrází navrženého textu, používá v této souvislosti slovo 

„konkretizují“. Požadujeme proto ustanovení opravit a doplnit.  

                                                                   Zásadní připomínka 

Akceptováno 
Znění § 7 odst. 3 bylo upraveno takto:  

 

    „(3) Stálé obranné plány stanovují operační postupy 

pro plnění úkolů ozbrojených sil a zabezpečení potřeb 

obyvatelstva za stavu ohrožení státu nebo za válečného 

stavu, a to s přihlédnutím k vyhodnocování řešení 

dlouhodobých bezpečnostních rizik v období míru.“.  

 K § 9 odst. 2: 

 Požadujeme doplnit, že plány přípravy občanů k obraně 

státu zpracovává Ministerstvo obrany ve spolupráci 

s Ministerstvem vnitra. 

 Dle § 52 odst. 6 zákona o zajišťování obrany České 

republiky „za přípravu občanů k obraně státu podle tohoto 

zákona a podle zvláštních právních předpisů odpovídají 

ministerstva, správní úřady a územní samosprávné celky.“ 

Ministerstvo vnitra touto připomínkou tedy sleduje naplnění své 

zákonné povinnosti. Tato povinnost je navíc v případě 

Akceptováno jinak  

V souladu s § 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.“.) bylo znění 

§ 9 odst. 2 návrhu nařízení vlády upraveno takto:   
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Ministerstva vnitra ještě významnější než u jiných ministerstev (s 

výjimkou Ministerstva obrany), neboť je zodpovědné za vnitřní 

bezpečnost České republiky. Připomínka zapadá do širšího 

rámce změn, které zejména v souvislosti s civilním nakládáním 

se střelnými zbraněmi navrhujeme (mj. viz také připomínky 

Ministerstva vnitra uplatněné k aktuálně aktualizované Obranné 

strategii České republiky). Tyto návrhy jsou součástí příprav na 

změny právního rámce, k němuž dojde v souvislosti s nutností 

implementace revidované směrnice o kontrole nabývání a držení 

zbraní (91/477/EHS). 

                                                                     Zásadní připomínka 

 „(2) Plány přípravy občanů k obraně státu zpracovávají 

ministerstva a jiné správní úřady, krajské úřady a obecní 

úřady obcí s rozšířenou působností vždy na období 4 let, 

přičemž platnost po sobě jdoucích plánů na sebe musí 

navazovat.“.    

 

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,“), a tedy Ministerstvu obrany 

zůstává zachováno postavení gestora, který odpovídá 

za koordinaci přípravy státu k obraně je Ministerstvo 

obrany. 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, 

přičemž i pro tyto případy má výlučné postavení 

Ministerstvo obrany, kterému je zákonem 

č. 222/1999 Sb. uloženo, aby 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. 

 

Připomínkovým místem navrženou úpravu nebylo 

možné akceptovat, neboť vybočovala z rámce 

stanoveného zákonem č. 222/1999 Sb. pro oblast 

plánování přípravy občanů k obraně státu. Ministerstvo 

obrany rovněž nepovažuje za vhodné, aby návrhem 
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nařízení byla prováděna dílčí, nekoordinovaná 

implementace dosud nepřijaté revize směrnice o kontrole 

nabývání a držení zbraní (91/477/EHS), když návrh 

nařízení vlády není vhodným nosičem pro provedení byť 

dílčí implementace uvedené směrnice (viz 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.“).     

 K § 12 odst. 1 písm. d), § 13 odst. 1 písm. f) a k § 14 odst. 1 

písm. d): 

Z textu návrhu ani z jeho odůvodnění není patrné, o jaká 

opatření se má jednat, tedy zda je myšleno opatření realizované 

za stavu ohrožení státu či válečného stavu, resp. hospodářská 

opatření pro krizové stavy dle zákona č. 241/2000 Sb. Z tohoto 

důvodu požadujeme konkretizovat, jaká opatření má v tomto 

případě předkladatel na mysli. 

Tuto připomínku vztahujeme též k § 13 odst. 1 písm. f) 

a obdobně i k § 14 odst. 1 písm. d). 

                                                                     Zásadní připomínka 

Akceptováno  
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 
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a zabezpečování výběrového doplnění a mobilizace.    

Na základě uplatněné připomínky bude upřesněno 

odůvodnění k návrhu nařízení vlády a pro praxi budou 

pro daný případ stanoveny další podrobnosti 

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 § 12 odst. 1 písm. f) a § 13 odst. 1 písm. j: 

Plán (zajištění) evakuace obyvatel je již obsažen 

v havarijním plánu kraje, je proto nadbytečné uvádět jej i zde. 

Požadujeme tedy ustanovení vypustit, stejně jako obdobné 

ustanovení § 13 odst. 1 písm. j). 

                                                                     Zásadní připomínka 

Neakceptováno  
V § 7, 7a a 8 zákona č. 222/1999 Sb. je krajským 

úřadům uložen úkol řídit evakuaci obyvatel 

a zabezpečují 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.  

 

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 
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připravovány tak, aby zpracovatelům dílčích plánů 

obrany byly k dispozici nejpozději k datu nabytí 

navrhované účinnosti návrhu nařízení vlády.  

Na základě připomínky bude také upřesněna příslušná 

část odůvodnění k návrhu nařízení vlády.  

 K § 14 odst. 1 písm. a): 

Ustanovení požadujeme vypustit jako nedůvodné. 

Krizový plán je součástí plánu obrany státu. Proč by měli 

zpracovatelé navíc zpracovávat další podklady, jak uvádí 

odůvodnění „Všichni zpracovatelé jsou kromě zpracování 

vlastních plánovacích dokumentů povinni ze své působnosti 

připravovat a poskytovat zdroje (podklady) pro tvorbu plánů 

obrany státu…“. Zdá se nám nelogické, aby zpracovatel 

zpracoval plán a následně opisoval stejný text pod názvem 

podklady. 

                                                                     Zásadní připomínka                       

Akceptováno částečně 

Na základě uplatněné připomínky bylo znění § 14 

upřesněno tak, aby bylo zřejmé, 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. 

Uvozující část navrhovaného znění § 14 bylo upraveno 

takto: 

 „Na základě žádosti ministerstva zpracovatelé zpracují 

a ve lhůtě jím v žádosti stanovené ministerstvu předloží 

podklady pro tvorbu plánů obrany státu za obor své 

působnosti, a to zejména:“.  

 

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, které jsou 

Ministerstvem obrany v současné době připravovány tak, 

aby zpracovatelům podkladů byly k dispozici nejpozději 

k datu nabytí navrhované účinnosti návrhu nařízení 

vlády.  

Na základě připomínky bude také upřesněna příslušná 

část odůvodnění k návrhu nařízení vlády. 
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 K § 14 odst. 1 písm. b): 

Ustanovení požadujeme vypustit, neboť není možné, aby 

rizika zhodnocovaly i jiné subjekty, které nejsou uvedeny 

v nařízení vlády. Zpracovatel je schopen toliko posoudit rizika 

z pohledu a v rozsahu své působnosti, nelze po zpracovateli 

požadovat zhodnocení rizik ohrožení státu, což mu ani nepřísluší. 

                                                                     Zásadní připomínka 

Akceptováno částečně 

Navrhovaná úprava zajišťuje kontinuitu k § 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 personálního obsazení 

zpracovatelů. Pro danou položku podkladů platí, že opět 

budou vyžadovány konkrétní vyhodnocení v případech, 

že Ministerstvo obrany pro plnění svých úkolů nenalezne 

jiný zdroj informace.                 

 

Navrhované znění § 14 odst. 1 písm. b) bylo upraveno 
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takto:  

„b) vyhodnocení rizik ohrožení svrchovanosti a územní 

celistvosti státu, jeho demokratických základů, 

ochrany životů, zdraví a majetkových hodnot, a to 

za obor působnosti zpracovatele,“.     

 

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, 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.  

Na základě připomínky bude také upřesněna příslušná 

část odůvodnění k návrhu nařízení vlády. 

 K § 15: 

Ač je zřejmé, že jde o převzatý text z § 4 odst. 1 nařízení 

vlády č. 51/2004 Sb., jeví se nám stanovená lhůta pro 

zpracovatele nepřiměřeně krátká s odkazem na množství změn 

a nutnost administrativně zapracovat příslušné změny. Proto 

navrhujeme lhůtu prodloužit na jeden rok. 

                                                                    Zásadní připomínka 

Akceptováno 

 V navrhovaném znění § 15 byla lhůta 6 měsíců 

změněna na lhůtu 1 rok.  
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 K § 17 odst. 3: 

Seznam opatření Národního systému reakce na krize již 

existuje a je vládou schválen jako samostatný dokument. Je tedy 

otázkou, zda je nezbytné zpracovávat nový dokument.  

Pokud Ministerstvo obrany má opravdu v úmyslu 

zpracovat zcela nový dokument, navrhujeme proto prodloužit 

termín zpracování na jeden rok za účelem jeho řádného 

projednání.  

                                                                     Zásadní připomínka 

Akceptováno 

V navrhovaném znění § 17 bodě 3. byla lhůta 6 měsíců 

změněna na lhůtu 1 rok. 

   

Ministerstvo 

zdravotnictví   

K § 3 odst. 1 písm. c)  

Z ustanovení písmene c) není zcela zřejmé, zda se dokumenty 

v bodě 1 rozumí plány pro zajištění obrany státu pro období míru 

– v tomto případě není jasné, co se rozumí „obranou státu pro 

období míru“, anebo zda se chce stanovit, že plány uvedené 

v bodech 2 a 3 jsou zpracovány v období míru.   

V případě, že platí druhá varianta, navrhujeme písmeno c) uvést 

v tomto znění: 

„c) plány činnosti státních orgánů a orgánů územních 

samosprávných celků zpracované v rámci systému zajišťování 

obrany státu pro  

1. období míru,  

21. stav ohrožení státu, nebo  

32. válečný stav,“. 

                                                                     Zásadní připomínka 

Vysvětleno  
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. Podle textu připomínky tedy 

platí právní z uvedených případů (resp. aktuálně pro oba 

případy), plány jsou 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 

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 
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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.  

Na základě připomínky bude také upřesněna příslušná 

část odůvodnění k návrhu nařízení vlády.  

 K § 8 odst. 4  

Požadujeme doplnit způsob a formu zpracování katalogových 

listů, tj. uvést, že katalogové listy se zpracovávají ve formátu 

webové aplikace stanovené Ministerstvem obrany. 

Odůvodnění:  

Ministerstvo obrany při aktualizaci katalogových listů požaduje 

po ministerstvech a krajích provedení této aktualizace v předem 

stanoveném formátu s využitím webové aplikace Ministerstva 

obrany. Úkol je vždy uložen příslušným usnesení vlády 

s odkazem na Metodické pokyny schválené vládou. Způsob 

a forma zpracování katalogových listů by měly být stanoveny 

v tomto nařízení vlády.  

                                                                     Zásadní připomínka 

Akceptováno 

Text § 8 odst. 4 po úpravě zní: 

„(4) Katalogové listy zpracovávají 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 (dále jen „zpracovatel“) 

v návaznosti na Seznam opatření, popřípadě 

v návaznosti na v něm schválené změny. Pro zpracování 

katalogových listů budou zpracovatelé využívat  

elektronický formulář, který ministerstvo zveřejnění 

způsobem umožňujícím dálkový přístup.“. 

 

Podmínky a další podrobnosti zpracovávání této části 

seznamu opatření a Katalogu opatření 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.  
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Na základě připomínky bude také upřesněna příslušná 

část odůvodnění k návrhu nařízení vlády, a to včetně 

podmínek doručování katalogových listů (zejména 

podmínky využití datových schránek zpracovatelů jako 

závazné formy doručování orgánů veřejné moci 

ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb.). 

 K § 12 odst. 1 písm. j) bodu 3  

Požadujeme bod 3 uvést v tomto znění: 

„3. druhy, formy a obory poskytované zdravotní péče,“. 

Odůvodnění: 

Stávající znění bodu 3 je třeba dát do souladu s terminologií 

použitou v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 

a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních 

službách), ve znění pozdějších předpisů (viz § 5 a násl. zákona).   

                                                                    Zásadní připomínka 

Akceptováno 

Navrhované znění § 12 odst. 1 písm. j) bod 3. bylo 

upraveno v souladu s uplatněnou připomínkou, tedy 

takto:  

„3. druhy, formy a obory poskytované zdravotní péče,“. 
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Jihočeský kraj   Úvod: 

Dle vyjádření plk. Ing. Daniela Miklose z MV – GŘ HZS ČR 

v souvislosti s objasněním obsahu §14a) zákona č. 240/2000 Sb., 

krizový zákon, ve znění pozdějších předpisů při kontrole na 

Jihočeském kraji, jsou činnosti krajského úřadu, které jsou jím 

vykonávány pro zajištění bezpečnosti na území kraje v rozporu 

s ústavním zákonem č. 110/1997 Sb., o zajištění bezpečnosti ČR. 

Bezpečnost zajišťuje stát resp. ozbrojené bezpečnostní síly, 

ozbrojené bezpečnostní sbory, bezpečnostní sbory, havarijní 

služby. … Krajské úřady vykonávají pouze přenesenou 

působnost nikoliv státní správu. Je třeba s ohledem na plnění 

úkolů v nařízení vlády vyjasnit působnost krajského úřadu 

v bezpečnostním systému ČR při zajišťování bezpečnosti ČR 

s ohledem na ústavní zákon.  

Vysvětleno  

Vyjádření plk. Ing. Daniela Miklose nelze považovat 

za připomínku uplatněnou k návrhu nařízení vlády 

o plánování, řízení a organizaci obrany státu, které 

je navíc předkládáno k provedení zákona 

č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, 

ve znění pozdějších předpisů, tedy nikoliv k jím 

posuzovaným právním předpisům.  

 

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 

některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, jako předmět jím prováděné úpravy stanoví 

„působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů 

územních samosprávných celků a práva a povinnosti 

právnických a fyzických osob při přípravě na krizové 

situace, které nesouvisejí se zajišťováním obrany České 

republiky před vnějším napadením, a při jejich řešení 

a při ochraně kritické infrastruktury a odpovědnost 

za porušení těchto povinností. Z uvedeného je zřejmé, že 

§ 14a upravuje výlučně povinnosti krajských úřadů, 

které se týkají řešení krizových situací v rámci 

tzv. vnitřní bezpečnosti.  

Ústavní zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České 

republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb. 

v čl. 1 stanoví povinnost České republiky v oblastech 

zajišťování svrchovanosti a územní celistvosti České 

republiky, ochrany jejích demokratických základů 

a ochrany životů, zdraví a majetkových hodnot, tedy 

obecně v oblastech vnitřní a vnější bezpečnosti.  

Podle čl. 3 ústavního zákona č. 110/1998 Sb. bezpečnost 

České republiky zajišťují ozbrojené síly, ozbrojené 

bezpečnostní sbory, záchranné sbory a havarijní služby. 

Současně však státní orgány, orgány územních 
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samosprávných celků a právnické a fyzické osoby jsou 

povinny se podílet na zajišťování bezpečnosti České 

republiky. Rozsah povinností a další podrobnosti stanoví 

zákon. Působnost orgánů územních samosprávných 

celků je tak pro oblast zajišťování bezpečnosti státu 

nepochybně jednoznačně vymezena, neboť tyto orgány 

jsou v ústavní rovině zavázány k účasti na zajišťování 

vnitřní i vnější bezpečnosti státu (obraně) a v dalších 

zákonech je pak stanoven rozsah těchto povinností, 

přičemž pro obranu státu jsou těmito zákony především 

zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů, branný zákon 

apod.  

              

Návrh nařízení vlády je vydáván na základě čl. 48 

Ústavy České republiky, kterým je vláda zmocněna 

k provedení zákona a v jeho mezích vydat své nařízení. 

Návrh nařízení vlády proto upravuje podmínky 

plánování obrany státu pouze v mezích zákona 

č. 222/1999 Sb., tedy pro krajské úřady stanoví výlučně 

podmínky provádění jim v tomto zákoně uložených 

povinností.       

 K § 3 odst. 2: 

„Návrh Ústředního plánu obrany státu nebo návrh aktualizace 

Ústředního plánu obrany státu zpracovává ….“ 

Řešení:  „Ústřední plán obrany státu nebo aktualizaci Ústředního 

plánu obrany státu zpracovává …“ 

Zdůvodnění: Vypustiti slovo „návrh“ 

Ministerstvo obrany zpracovává Ústřední plán obrany a jeho 

aktualizaci, zpracovaný plán nebo aktualizaci předkládá 

ke schválení vládě. Vláda neschvaluje návrh, schvaluje 

zpracovaný plán/aktualizaci.  

                                                                   Zásadní připomínka 

Neakceptováno 

Ústřední plán obrany se finálním dokumentem stává 

teprve poté, kdy jeho návrh projedná a schválí vláda 

České republiky. Do tohoto okamžiku, tedy do vydání 

příslušného usnesení vlády, kterým se schvaluje Ústřední 

plán obrany, se formálně jedná výlučně o návrh 

dokumentu zpracovaný Ministerstvem obrany.        

O vlastní dokument by se jednalo pouze v případě, 

že by byl vládě předkládán v režimu „na vědomí“.    
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 K § 4 odst. 4: 

 „(4) Plán odpovídajících sil a prostředků ozbrojených sil a plán 

doplňování sil a prostředků zpracovává ministerstvo vždy do 31. 

března kalendářního roku s využitím údajů zpracovaných k datu  

1. ledna tohoto kalendářního roku.“  

Řešení: „(4) Plán odpovídajících sil a prostředků ozbrojených sil 

a plán doplňování sil a prostředků zpracovává ministerstvo vždy 

do 31. března kalendářního roku s využitím údajů zpracovaných 

k datu1.ledna tohoto kalendářního roku. Plán předkládá ke 

schválení ministrovi/vládě. 

 

Zdůvodnění: V textu chybí kdo Plán odpovídajících sil 

a prostředků ozbrojených sil a plán doplňování sil a prostředků 

schvaluje – předpoklad, že to bude ministr nebo vláda.  

                                                                    Zásadní připomínka 

Akceptováno jinak.  

Navrhované znění § 4 odst. 4 návrhu nařízení vlády bylo 

na základě uplatněné připomínky upraveno takto:        

 

„(4) Plán odpovídajících sil a prostředků ozbrojených sil 

a plán doplňování sil a prostředků zpracovává 

ministerstvo vždy do 31. března kalendářního roku 

s využitím údajů zpracovaných k datu 1. ledna tohoto 

kalendářního roku. Plán odpovídajících sil a prostředků 

ozbrojených sil schvaluje ministr obrany.“.   

 

 K § 6 odst. 2:  

„2) Návrh plánu operační přípravy státního území zpracovává 

ministerstvo a předkládá ho ke schválení vládě. Návrh plánu 

operační přípravy státního území zpracovává ministerstvo vždy 

po 4 letech od schválení předcházejícího plánu vládou.“ 

Řešení: 2) „Plán operační přípravy státního území zpracovává 

ministerstvo a předkládá ho ke schválení vládě. Plán operační 

přípravy státního území zpracovává ministerstvo a předkládá ho 

vládě vždy po 4 letech od schválení předcházejícího plánu 

vládou.“ 

Zdůvodnění: Vypustit slovo „návrh“. Ministerstvo obrany 

zpracovává Plán OPSÚ, zpracovaný plán nebo aktualizaci 

předkládá ke schválení vládě. Vláda neschvaluje návrh, schvaluje 

zpracovaný plán/aktualizaci.  

V textu chybí do kdy se po 4letech zpracovaný Plán OPSÚ 

předkládá vládě ke schválení. 

                                                                     Zásadní připomínka 

Akceptováno částečně   

Plán operační přípravy státního území se finálním 

dokumentem stává teprve poté, kdy jeho návrh projedná 

a schválí vláda České republiky. Do tohoto okamžiku, 

tedy do vydání příslušného usnesení vlády, kterým 

se schvaluje plán operační přípravy státního území, 

se formálně jedná výlučně o návrh dokumentu 

zpracovaný Ministerstvem obrany.        

O vlastní dokument by se jednalo pouze v případě, 

že by byl vládě předkládán v režimu „na vědomí“.   

Navrhovanou úpravu znění čl. 6 odst. 2 považujeme 

za nadbytečnou, neboť nesleduje účel uvedený 

v odůvodnění uplatněné připomínky, naopak mění 

význam obsahu textu.  

Navrhované znění § 6 odst. 2 bylo upraveno takto:  

„(2) Návrh plánu operační přípravy státního 

území zpracovává ministerstvo a předkládá ho 

ke schválení vládě, a to vždy po 4 letech od schválení 
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předcházejícího plánu.“. 

 K § 10 odst. 1: 

„Dílčími plány obrany zpracovatelé rozpracovávají do svých 

podmínek výkonu svěřené působnosti úkoly z plánů obrany 

státu“. 

Řešení:“ Zpracovatelé v dílčích plánech obrany rozpracovávají 

do svých podmínek úkoly z plánů obrany státu v oblasti své 

působnosti“.  

Zdůvodnění: Původní znění je méně srozumitelné, používá 

výraz výkon svěřené působnosti místo zažitého pojmu v oblasti 

své působnosti – sjednocení v rámci celého textu návrhu NV. 

                                                                     Zásadní připomínka 

Akceptováno jinak  

Navrhované znění § 10 odst. 1 bylo upraveno takto:  

„Dílčími plány obrany zpracovatelé rozpracovávají 

do podmínek výkonu své působnosti úkoly z plánů 

obrany státu“. 

Klíčovými slovy v navrhovaném ustanovení § 10 odst. 1 

jsou „dílčí plány obrany“ jako nositelé podrobnější 

prováděcí úpravy plánů obrany státu. Toto prováděcí 

rozpracování musí být provedeno tak, aby bylo 

v souladu se specifickými podmínkami výkonu 

působnosti jednotlivých zpracovatelů, tedy nikoliv 

do obecných podmínek činnosti.                   

 K § 10 odst. 2: 

„Plán činností zpracovatele … 

a) Plán odpovídajících sil a prostředků 

b) Katalogové listy k realizaci NSRK pro potřeby řízení 

obrany státu v oboru působnosti zpracovatele 

…. 

h) přílohovou část, jejíž součástí je zejména plán 

komunikačního spojení a geografické podklady… 

Řešení: 
a) Činnosti zpracovatele při zajišťování obrany státu….  

c) Katalogové listy k realizaci NSRK pro potřeby řízení 

obrany státu v oblasti působnosti zpracovatele 

…. 

h) přílohovou část, jejíž součástí je zejména plán spojení a 

geografické podklady… 

Zdůvodnění: Obsahem DPO by měly být přehled /výčet 

činností, že jde o činnosti plánované, vyplývá už se samotného 

názvu DPO. 

Sjednocení terminologie v oblasti působnosti… v rámci celého 

Akceptováno jinak 

V celém návrhu nařízení vlády budou slova „oblast 

působnosti“ nahrazena slovy „obor působnosti“ (§ 10 

a § 14), a to tak, aby byla zachována jednotná 

terminologie právního řádu (viz např. správní řád).      

 

Pokud jde o odstranění slova „plán“ z navrhovaného 

znění § 10 odst. 2 písm. a), nepovažujeme takovou 

úpravu za vhodnou, resp. navrhovanou úprava míří proti 

účelu navrhované úpravy, když v dílčím plánu by neměl 

být uveden pouze výčet činností při zajišťování obrany 

státu, ale také základní předpokládaná věcná a časová 

posloupnost jejich realizace při existenci konkrétní 

budoucí situace (tedy plán).  

 

Písmeno h) bylo upraveno podle uplatněné připomínky.   
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NV. Plán spojení je název zavedený v krizových plánech, 

nepředpokládáme jiný plán než ten, který je zpracován 

v krizovém plánu.  

                                                                   Zásadní připomínka 

 K § 12 odst.1: 

„Dílčí plán obrany zpracovaný krajským úřadem kromě 

náležitostí stanovených v § 11 obsahuje“… 

Řešení: „Dílčí plán obrany ministerstva, jiného ústředního 

správního úřadu a České národní banky…. 

Zdůvodnění: V NV by měl být uváděn název dokumentu 

ve smyslu z. č. 222/1999 Sb., z tohoto právního předpisu vyplývá 

i zpracovatel. 

                                                                   Zásadní připomínka 

Akceptováno jinak  

§ 10 až 13 tvoří komplex ustanovení stanovujících 

náležitosti dílčích plánů obrany jednotlivých 

zpracovatelů, a to s přihlédnutím k rozsahu povinností 

uložených jim zákonem č. 222/1999 Sb. Proto jsou 

v § 10 uvedeny obecné náležitosti dílčích plánů obrany 

a v dalších ustanoveních pak s odkazem na tyto obecné 

náležitosti pak další specifické náležitosti (odkaz vždy 

zahrnuje předcházející úplný soubor).  § 12 se tedy 

netýká ministerstev, jiných ústředních správních úřadů 

a České národní banky, těm je věnován § 11, přičemž 

zákon č. 222/1999 Sb. tyto instituce s názvem jimi 

zpracovávaných dílčích plánů obrany nespojuje tak, jak 

je tomu v případě krajských úřadů a obecních úřadů obcí 

s rozšířenou působností (v těchto případech budou § 12 

a 13 požadovaným způsobem upraveny).  

 

V § 11 bude slovo „Dílčí“ nahrazeno slovy „Příslušný 

dílčí“.  

 

V § 12 odst. 1 bude za slova „plán obrany“ vloženo 

slovo „kraje“ a slova „zpracovaný krajským úřadem“ 

budou pro nadbytečnost zrušena.    

 

V § 13 odst. 1 budou za slova „plán obrany“ vložena 

slova „obecního úřadu obce s rozšířenou působností“ 

a slova „zpracovaný obecním úřadem obce s rozšířenou 

působností“ budou pro nadbytečnost zrušena.  
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 K  § 12 odst. 1: 

„Dílčí plán obrany zpracovaný krajským úřadem kromě 

náležitostí stanovených v § 11 obsahuje“… 

Řešení: „Dílčí plán obrany kraje zpracovaný krajským úřadem 

kromě náležitostí stanovených v § 10 obsahuje…“ 

Zdůvodnění: V §11 není krajský úřad mezi subjekty 

vyjmenován (vyjmenovány jsou: ministerstva, ÚSÚ a ČNB), 

základní struktura DPO je specifikována v §10. Je nutno 

specifikovat koho je daný dílčí plán (Z č. 222/1999 Sb.) 

                                                                    Zásadní připomínka 

Akceptováno  

V navrhovaném znění § 12 odst. 1 byl text „§ 11“ 

nahrazen textem „§ 10“.     

 K § 12 odst.1 písm. a): 

„Dílčí plán obrany zpracovaný krajským úřadem kromě 

náležitostí stanovených v § 11 obsahuje a) evidenci objektů 

důležitých pro obranu státu umístěných na teritoriu kraje… 

Řešení: „Dílčí plán obrany kraje zpracovaný krajským úřadem 

kromě náležitostí stanovených v § 10 obsahuje a) samostatně 

vedenou evidenci objektů důležitých pro obranu státu 

umístěných na teritoriu kraje…“ 

Zdůvodnění: Vzhledem k charakteru evidence ODOS na 

teritoriu kraje st. utajení „V“, pokud by uvedená evidence byla 

součástí uceleného DPO kraje jako jediného dokumentu, musel 

by tento ve smyslu z. č. 412/2004 Sb., o OUI a bezpeč. 

způsobilosti, mít jako celek charakter  utajení „V“, což by značně 

ztížilo manipulaci a práci s ním. 

                                                                    Zásadní připomínka 

Akceptováno 

Znění a b) bylo po úpravách podle předcházejících 

připomínek upraveno takto:  

 

„a) samostatně vedenou evidenci objektů důležitých 

pro obranu státu umístěných na teritoriu kraje 

obsahující údaje o spojení na provozovatele objektu 

a základní identifikační údaje o objektech v rozsahu: 

1. druh vlastnictví,  

2. popis objektu,  

3. popis umístění objektu, 

4. údaje vedené o objektu v katastru nemovitostí,  

5. fotodokumentace objektu a  

6. mapové zákresy objektu,  

b) samostatně vedenou evidenci objektů, které za stavu 

ohrožení státu nebo za válečného stavu mohou být 

napadeny, obsahující údaje o spojení na 

provozovatele objektu a základní identifikační údaje 

o objektech v rozsahu:    

1. druh vlastnictví,  

2. popis objektu,  

3. popis umístění objektu, 

4. údaje vedené o objektu v katastru nemovitostí,  
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5. fotodokumentace objektu a  

6. mapové zákresy objektu, … 

 K § 12 odst. 2: 

„Dílčí plán obrany ministerstva obsahuje vedle skutečností 

uvedených v odst. 1….“ 

Řešení: „Dílčí plán kraje obsahuje vedle skutečností uvedených 

v odst. 1….“ 

Zdůvodnění: Jedná se zřejmě o překlep. 

                                                                   Zásadní připomínka 

Akceptováno jinak  

Ustanovení § 12 odst. 2 bylo pro svou duplicitu zrušeno, 

neboť jeho obsah je zpracován v § 6 odst. 3 návrhu 

nařízení vlády. 

 K § 13: 

„Dílčí plán obrany zpracovaný obecním úřadem obce 

s rozšířenou působností…“ 

Řešení: „Dílčí plán obrany obce s rozšířenou působností 

zpracovaný obecním úřadem …“ 

Zdůvodnění: Z kontextu uvedené normy není patrný název 

dokumentu ve smyslu §7a, písm. o) z. č. 222/1999 Sb. – jedná se 

o DPO ORP. 

                                                                     Zásadní připomínka 

Akceptováno jinak   
Viz způsob vypořádání připomínky uplatněné k § 12 

odst. 1. 

 K §13:  

„Dílčí plán obrany zpracovaný OÚ ORP obsahuje kromě 

náležitostí stanovených v §12“. 

Řešení: „Dílčí plán obrany obce s rozšířenou působností 

obsahuje kromě náležitostí stanovených v §10“ 

Zdůvodnění: Z kontextu uvedené normy není patrný název 

dokumentu ve smyslu §7a, písm. o) z. č. 222/1999 Sb. – jedná 

se o DPO ORP.  

 

Jedná se zjevně o překlep - § 12 je dílčí plán obrany zpracovaný 

krajským úřadem, obecně co DPO má obsahovat je v §10. 

                                                                    Zásadní připomínka 

Akceptováno jinak   
Ve smyslu připomínky byl text „§ 12“ nahrazen textem 

„§ 10“ (k tomu také viz vypořádání připomínky k § 12 

odst. 1).   
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 K § 13, písm. c): 

 „Návrh způsobu ochrany objektů podle písm. b) silami 

a prostředky Policie ČR, městské policie a osobami povolanými 

k plnění pracovní povinnosti,…“ 

Řešení: „Návrh způsobu ochrany objektů podle písm. b) silami 

a prostředky Policie ČR, městské policie a fyzickými osobami 

povolanými k plnění pracovní povinnosti,…“ 

Zdůvodnění: někdy používá ve spojení s pracovní povinnosti 

nebo pracovní povinnosti pojem fyzická osoba (např. písm. h), 

někdy osoba – je potřeba v textu sjednotit. 

                                                                     Zásadní připomínka 

Akceptováno 

V celém textu návrhu nařízení vlády byly v uvedeném 

smyslu jako nositelé pracovní povinnosti uvedeny 

fyzické osoby.    

 

 

 K § § 13, písm. m) a n):  

    

                                                                     Zásadní připomínka 

 

Akceptováno částečně 

Text nebude v nařízení upravován, ale bude 

v Metodických pokynech pro zpracování a aktualizaci 

plánů obrany státu uveden způsob zpracování těchto 

dokumentů s využitím stávajících dokumentů řešících 

kontroly přenesené působnosti a přípravu pracovníků 

obecních úřadů obcí s rozšířenou působností ze strany 

krajských úřadů.  

V uvedeném smyslu pak bude rovněž podrobně 

doplněno odůvodnění k návrhu nařízení vlády.        
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 K § 13, písm. l): 

… „popis předpokládaných vazeb součinnosti a spolupráce při 

plnění úkolů zajišťování obrany státu ve správním obvodu obce 

s rozšířenou působností“ 

Řešení: konkretizovat uvedené vazby. 

Zdůvodnění: Velice široký a „vágní“ popis, jenž potřebuje 

konkretizovat v metodické pomůcce (Zásady pro zpracování 

POS a DPO kraje a ORP). 

                                                                    Zásadní připomínka 

Akceptováno 

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 podkladů byly k dispozici nejpozději 

k datu nabytí navrhované účinnosti návrhu nařízení 

vlády.  

 K §14:  

Zpracovatelé zpracovávají za své působnosti podklady pro 

tvorbu plánů obrany státu, jimiž jsou zejména:  

a) náležitosti krizových plánů zpracovatelů podle NV vydaného 

podle krizového zákona 

b) zhodnocení rizik ohrožení státu 

… 

f) požadavky na určení osob k pracovní povinnosti nebo pracovní 

výpomoci za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu. 

Řešení: Zpracovatelé dílčích plánu obrany zpracovávají 

za oblast své působnosti podklady pro tvorbu plánů obrany státu, 

jimiž jsou zejména:  

a) Náležitosti krizových plánů zpracovatelů podle NV 

vydaného k provedení krizového zákona 

b) Náležitosti krizových plánů kraje a ORP zpracovaného 

podle NV vydaného k provedení krizového zákona 

c) Zhodnocení bezpečnostních rizik ohrožení státu 

… 

f) požadavky na určení fyzických osob k pracovní povinnosti 

nebo pracovní výpomoci za stavu ohrožení státu nebo válečného 

stavu. 

Zdůvodnění: Doplnění „dílčích plánů obrany“ je z důvodu 

jednoznačného určení, jakého plánu jsou to zpracovatelé 

Doplněno písm. b) – ostatní písmena se posouvají – pokud by se 

Akceptováno částečně 

Na základě uplatněné připomínky a připomínky MV byl 

text příslušný text upraven takto:   

 

„Na základě žádosti ministerstva zpracovatelé zpracují 

a ve lhůtě jím v žádosti stanovené ministerstvu předloží 

podklady pro tvorbu plánů obrany státu za obor své 

působnosti, a to zejména:  

…. 

b) vyhodnocení rizik ohrožení svrchovanosti a územní 

celistvosti státu, jeho demokratických základů, 

ochrany životů, zdraví a majetkových hodnot 

v rámci výkonu působnosti zpracovatele, … 

 

 f) požadavky na určení fyzických osob k pracovní 

povinnosti nebo pracovní výpomoci za stavu 

ohrožení státu nebo válečného stavu.“: 
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vyžadovali náležitosti krizových plánů zpracovatelů, pak 

v případě KP kraje, který je dokumentem kraje, je zpracovatel 

HZS kraje, zatímco zpracovatel dílčího plánu je krajský úřad. 

Obdobně je to u krizového plánu a dílčího plánu ORP.  

Doplněno slovo bezpečnostních – soulad s §7 

Doplněno slov fyzických osob – v textu NV se někdy používá 

ve spojení s pracovní povinnosti nebo pracovní povinnosti pojem 

fyzická osoba, někdy osoba – je potřeba v textu sjednotit. 

                                                                     Zásadní připomínka 

 K § 15:  

„Zpracovatel rozpracuje úkoly z Ústředního plánu obrany do 6 

měsíců ode dne jeho schválení nebo ode dne jeho aktualizace 

do svého dílčího plánu obrany a to v oboru své působnosti“. 

Řešení: „Zpracovatelé dílčích plánů obrany rozpracují úkoly 

z Ústředního plánu obrany v oblasti své působnosti do 6 měsíců 

ode dne jeho schválení nebo ode dne schválení jeho aktualizace 

do svého dílčího plánu obrany vládou“. 

Zdůvodnění: Doplnění, že se jedná o zpracovatele dílčích plánů 

obrany s ohledem na počet plánů, které NV obsahuje a umístění  

§ 15 nikoliv za § 10, 11, 12 a 13 týkající se zpracování dílčích 

plánů obrany. Sjednocení terminologie – pojmem „v oblasti své 

působnosti“. V textu NV se vyskytuje pojem v oboru své 

působnosti, působnost  

Doplněno upřesnění konkrétního termínu, od kterého se odvíjí 6 

měsíců pro zpracování DPO.  

                                                                     Zásadní připomínka 

Akceptováno částečně 

Znění § 15 bylo na základě připomínkovým místem 

uplatněných připomínek (také viz shora) upraveno takto:     

„§ 15  

Aktualizace 

Zpracovatel rozpracuje v oboru své působnosti úkoly 

z Ústředního plánu obrany státu do 6 měsíců ode dne 

jeho schválení nebo ode dne schválení jeho aktualizace 

do svého dílčího plánu obrany.“. 

 

Podle čl. 40 odst. 6 Legislativních pravidel vlády je 

v textu využito jednotného čísla slov, a to i ve významu 

čísla množného.  Slova „oboru působnosti“ jsou nově 

použita v návrhu nařízení vlády jednotně (viz výše), a to 

ve smyslu čl. 40 odst. 1 Legislativních pravidel vlády.      
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Zlínský kraj  K § 11: 

Navrhujeme doplnit odst. 2 v tomto znění: 

 

„(2) Dílčí plán obrany ministerstva obsahuje vedle skutečností 

uvedených v odstavci 1 také plán realizace operační přípravy 

státního území, který vytváří základní rámec pro stanovení 

opatření k plnění úkolů operační přípravy státního území 

vycházející z plánu operační přípravy státního území podle § 6.“  

Zdůvodnění: 

Z výše uvedeného znění je zřejmé, že se jedná o dílčí plán 

obrany ministerstva, a netýká se dílčího plánu obrany kraje. 

Z tohoto důvodu navrhujeme text celého odstavce 2 z § 12 

vypustit a přesunout do § 11 jako odst. 2.   

                                                                     Zásadní připomínka 

Akceptováno jinak (viz návrh na vypořádání 

připomínky uplatněné k § 12 odst. 2)  

 

Normativní úprava řešená v navrhovaném ustanovení 

§ 12 odst. 2 je zařazena do § 6 návrhu nařízení vlády 

jako jeho odstavec 3, kde bude ponechána v rámci 

komplexnosti obsahu § 6. Proto také byla duplicitní 

úprava v § 12 odst. 2 odstraněna a nebude zařazena ani 

podle návrhu připomínkového místa.      

 K § 12 odst. 1: 

Navrhujeme v první větě číslovku 11 nahradit číslovkou 10 

takto: 

„Dílčí plán obrany zpracovaný krajským úřadem kromě 

náležitostí stanovených v § 10 obsahuje:“. 

 

Zdůvodnění: 

Text § 11 se týká pouze ministerstev a jiných ústředních 

správních úřadů.   

                                                                   Zásadní připomínka 

Akceptováno  

V navrhovaném znění § 12 odst. 1 byl text „§ 11“ 

nahrazen textem „§ 10“.     

 

 

 K § 12 odst. 1 písm. h) bod 3.:  

Navrhujeme na konec tohoto bodu doplnit text takto: 

 „ … nebo pracovní výpomoci, adresu pro doručování, 

popřípadě adresu elektronické pošty a identifikátor datové 

schránky, byla-li fyzické osobě zřízena,“ 

Zdůvodnění: 

Sjednocení znění s ustanovením § 13 písm. c). 

                                                                    Zásadní připomínka 

 

Akceptováno 

Znění § 12 odst. 1 písm. h) bod 3 bylo upraveno takto:        

 

„3. jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození 

a adresu místa trvalého pobytu fyzické osoby určené 

za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu 

k pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci, její 

adresu pro doručování, popřípadě adresu elektronické 

pošty a identifikátor datové schránky, byla-li fyzické 
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osobě zřízena,“. 

 K § 12 odst. 2: 

Navrhujeme vypustit v celém rozsahu – viz připomínka č. 1 

                                                                    Zásadní připomínka 

 

Akceptováno 

Ustanovení § 12 odst. 2 bylo v souladu s uplatněnou 

připomínkou pro svou duplicitu zrušeno, neboť jeho 

obsah je zpracován v § odst. 3 návrhu nařízení vlády. 

 K § 13: 

Navrhujeme ve větě první změnit číslo paragrafu takto:  

„Dílčí plán obrany zpracovaný obecním úřadem obce 

s rozšířenou působností kromě náležitostí stanovených v § 10 

obsahuje:“ 

 

Zdůvodnění: 

Sjednocení znění s ustanovením § 12 odst. 1 a oprava čísla 

paragrafu. 

                                                                     Zásadní připomínka 

 

Akceptováno 

Ve smyslu připomínky byl text „§ 12“ nahrazen textem 

„§ 10“ (k tomu také viz vypořádání připomínky k § 12 

odst. 1).   

 K § 13 písm. e): 

Navrhujeme písm. d) nahradit písm. „a)“  

 

Zdůvodnění: 

Navrhujeme v textu odkaz na písm. d) nahradit odkazem na 

písm. „a)“. Odkaz na písm. d) neřeší objekty, ale evidenci 

vojáků. 

Zásadní připomínka 

Akceptováno 

V § 13 písm. e) byla slova „písmeno d)“ nahrazena slovy  

„písmene a)“ (v textu se jednalo o písařskou chybu).  

   

Olomoucký kraj  Návrh nařízení vlády se snaží 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. ě je 

proto cílem předkládaného návrhu stanovit strukturu dokumentů, 

které jsou materiálními nosiči informací pro soubor činností 

označených jako plánování obrany státu (viz § 2 odst. 8 zákona 

Vysvětleno  

Jako zmocnění pro vydání návrhu nařízení vlády 

je využito čl. čl. 78 Ústavy České republiky, jímž 

je stanoveno:  „K provedení zákona a v jeho mezích 

je vláda oprávněna vydávat nařízení. Nařízení 

podepisuje předseda vlády a příslušný člen vlády.“.  

Uplatněnou připomínkou navrhované doplnění návrhu 
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č. 222/1999 Sb.). Tyto dokumenty se svým obsahem týkají 

obranného plánování, plánování operací, mobilizačního 

plánování a plánování připravenosti obranného systému státu. 

Pro jasné vymezení úkolů a povinností navrhujeme dopracovat 

do návrhu nařízení vlády místo a úlohu krajského 

vojenského velitelství ve vztahu ke krajům a obcím 

s rozšířenou působností. 

Zdůvodnění: Obec s rozšířenou působností plní většinu úkolů 

na základě požadavků, které vzejdou z kraje. Jsou však úkoly, 

u kterých je nutná spolupráce s krajským vojenským velitelstvím, 

jehož postavení, úkoly a odpovědnost návrh nařízení vůbec 

nezmiňuje (například zproštění, vedení evidence, provádění 

výběru věcných prostředků, k obraně státu). 

                                                                Zásadní připomínka 

 

nařízení vlády by překračovalo stanovené meze zákona 

pro zpracování prováděcí úpravy a navíc svým 

zaměřením v podstatě směřuje k doplnění zákonné 

úpravy (úprava působnosti krajského vojenského 

velitelství). Postavení (vztahy) a úkoly krajského 

vojenského velitelství tak, jak jsou v současné době 

upraveny zákonem č. 222/1999 Sb., neumožňují v žádné 

formě prováděcí právního předpisu požadované doplnění 

provést.                 

Odůvodnění k návrhu nařízení vlády však bude doplněno 

o popis požadovaných vazeb v praxi, a to takto:    

Obecní úřady uplatňují požadavky na přípravu občanů 

k obraně státu u krajského úřadu cestou obecního úřadu 

obce s rozšířenou působností, který se na organizaci 

přípravy občanů k obraně státu podílí. Obecní úřady 

organizují pro občany ve svém správním obvodu vlastní 

přípravu občanů spočívající ve vzdělávání a praktickém 

procvičování znalostí a činností v oblastech zdravotnické 

přípravy, přípravy obyvatelstva k sebeobraně a vzájemné 

pomoci, zájmové činnosti s technickým a sportovním 

zaměřením a dalších aktivit spojených s branností. 

K tomu zpracovávají požadavky na zabezpečení 

přípravy. Obce mohou zapojovat občanská  sdružení, 

církve, náboženské společnosti a další právnické osoby 

podle jejich účelu při organizování přípravy občanů 

k obraně státu. Požadavky obcí na přípravu občanů 

k obraně státu,  které nejsou obce schopny zabezpečit 

samostatně jsou sumarizovány v plánu přípravy občanů 

k obraně státu zpracovaném obecním úřadem obce 

s rozšířenou působností jako součásti dílčího plánu 

obrany. Krajské úřady při zpracování svých plánů 

přípravy občanů k obraně státu vycházejí z požadavků 

obcí a společně s obecními úřady obcí s rozšířenou 
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působností  zabezpečují tuto přípravu.  

Při realizaci přípravy občanů k obraně státu spolupracují 

krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností 

a obecní úřady s místně příslušnými krajskými 

vojenskými velitelstvími. 

 K § 9 odstavec 2:  

V ustanovení navrhujeme vypustit text „…, krajské úřady 

a obecní úřady obcí s rozšířenou působností“ a nahradit 

ho textem: „a krajská vojenská velitelství“. Současně navrhujeme 

stanovit, že se krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou 

působností podílejí dle plánu krajského vojenského velitelství na 

přípravě občanů k obraně státu. 

Zdůvodnění: V zákoně 222/1999 Sb. se v § 7 se v písm. g) uvádí, 

že krajské úřady zabezpečují podle požadavků obcí přípravu 

občanů k obraně státu. Dále je v § 7a písm. j) tohoto zákona 

stanoveno, že se obecní úřady obcí s rozšířenou působností 

podílejí na organizaci přípravy občanů k obraně státu. S ohledem 

na uvedené se domníváme, že krajské úřady a obecní úřady obcí 

s rozšířenou působností by se měly na přípravě občanů k obraně 

státu podílet  dle plánů krajských vojenských velitelství a ne 

plány zpracovávat. 

                                                               Zásadní připomínka 

 

Vysvětleno  

K uplatněné připomínce platí vysvětlení uvedené 

u předcházející připomínky obdobně, tedy navrhovaná 

úprava překračuje meze zákonné úpravy pro tyto účely 

provedené zákonem č. 222/1999 Sb. Podle § 7, 7a a 8 

zákona č. 222/1999 Sb. je oblast přípravy občanů 

k obraně státu svěřena primárně krajským úřadů, 

obecním úřadům obcí s rozšířenou působností a obecním 

úřadům, na této přípravě se pak podle § 52 téhož zákona 

podílejí zejména školy, školská zařízení a další 

vzdělávací zařízení, mohou se podílet také občanská 

sdružení, církve, náboženské společnosti a další 

právnické osoby podle svého účelu a poslání, a to 

v součinnosti s územními samosprávnými celky. 

Za přípravu občanů k obraně státu podle zákona 

č. 222/1999 Sb. 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. 

Doplnění této zákonné úpravy není prováděcím 

předpisem možné. 

 K § 12 odst. 1 a k § 13: 

V úvodní části textu těchto ustanovení jsou chybně uvedeny 

odkazy – správně má být uveden odkaz na § 10. 

                                                                 Zásadní připomínka 

 

Akceptováno 

V navrhovaném znění § 12 odst. 1 a § 13 odst. 1 byl text 

„§ 11“ („§ 12“) nahrazen textem „§ 10“.     
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 K § 12 odst. 1 písm. a) bodu 4, § 12 odst. 1 písm. b) bodu 4  

a § 13 písm. a) bodu 4: 

V těchto ustanoveních navrhujeme doplnit, jaké konkrétní údaje 

jsou vyžadovány (zda se jedná například o číslo listu vlastnictví, 

vlastníka, parcelní číslo apod.). 

                                                                 Zásadní připomínka 

Vysvětleno         
V uplatněné připomínce uvedená ustanovení se týkají 

evidencí objektů, v nichž jsou vedeny „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 

sídlení 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 § 13 písm. e): 

Odkaz na písm. d) navrhujeme nahradit odkazem na písm. a), 

které se týká objektů (písm. d) se týká evidence vojáků). 

                                                                 Zásadní připomínka 

 

Akceptováno 

V § 13 písm. e) byla slova „písmeno d)“ nahrazena slovy  

„písmene a)“ (v textu se jednalo o písařskou chybu).  
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 K § 15: 

Navrhovaná šestiměsíční lhůta není podle našeho názoru reálná. 

Pokud mají ministerstva do 6 měsíců zpracovat nebo 

aktualizovat své plány, z nichž s vysokou pravděpodobností 

vyplynou i úkoly pro kraje a ORP, není reálné, aby byl stejný 

termín stanoven i pro provedení změn ostatních zpracovatelů, 

krajů a obcí s rozšířenou působností.  

                                                                    Zásadní připomínka 

Akceptováno 

V navrhovaném znění § 15 byla lhůta 6 měsíců změněna 

na lhůtu 1 rok (viz také připomínka Ministerstva vnitra). 

   

Plzeňský kraj  Ke znění § 12 odst. 1: 

Text: (1) Dílčí plán obrany zpracovaný krajským úřadem kromě 

náležitostí stanovených v § 11 obsahuje: 

Navrhujeme změnit takto: „Dílčí plán obrany zpracovaný 

krajským úřadem kromě náležitostí stanovených v § 10 

obsahuje:“ 

Odůvodnění: Text § 11 se týká ministerstev, jiných ústředních 

správních úřadů a ne krajského úřadu.  

                                                                 Zásadní připomínka 

Akceptováno 

V navrhovaném znění § 12 odst. 1 (a dále také § 13 

odst. 1) byl text „§ 11“ („§ 12“) nahrazen textem „§ 10“.     

 

 Ke znění § 12 odst. 1: 

Navrhujeme doplnit nově jako písm. n) tento text:  

„n) plán kontrol obecních úřadů obcí s rozšířenou působností 

k zajišťování obrany státu ve správním obvodu kraje.“ 

Odůvodnění: Podle navrhovaného znění nařízení není krajskému 

úřadu stanovena povinnost plán kontrol u obecních úřadů obcí 

s rozšířenou působností zpracovávat, přitom obecní úřad obce 

s rozšířenou působností ji vůči obcím má (viz. § 13 písm. n).   

                                                                     Zásadní připomínka 

Akceptováno 

Ustanovení § 12 odst. 1 bylo doplněno o písmeno n) 

ve znění navrženém připomínkovým místem.  
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 Ke znění § 12 odst. 2: 

Navrhujeme přesunout odst. 2 do § 11 jako odst. 2 

Odůvodnění: Uvedený odstavec se týká ministerstev, § 12 řeší 

dílčí plán obrany krajského úřadu 

                                                                    Zásadní připomínka 

Akceptováno 

Ustanovení § 12 odst. 2 bylo v souladu s uplatněnou 

připomínkou pro svou duplicitu zrušeno, neboť jeho 

obsah je zpracován v § odst. 3 návrhu nařízení vlády. 

   

Liberecký kraj K § 9, bod (2) Plány přípravy občanů k obraně státu: 

Navrhujeme v textu na konci věty doplnit následující text:“ Při 

zpracování plánů krajské úřady vycházejí z plánu ministerstva a 

obecní úřady obcí s rozšířenou působností z plánu kraje. Při 

realizaci plánů, kraje a obecní úřady úzce spolupracují 

s příslušnými KVV.“    

 

Text po úpravě: 

Plány přípravy občanů k obraně státu zpracovává ministerstvo, 

krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností vždy 

na období 4 let, přičemž platnost po sobě jdoucích plánů na sebe 

musí navazovat. Při zpracování plánů krajské úřady vycházejí 

z plánu ministerstva a obecní úřady obcí s rozšířenou působností 

z plánu kraje. Při realizaci plánů, kraje a obecní úřady úzce 

spolupracují s příslušnými KVV.    

 

Důvod:  

Ze zákona č. 222/99 Sb. (§ 52 odst. 6) vyplývá, že příprava 

občanů k obraně státu je organizována ministerstvem. Proto 

plány nižších stupňů řízení musí vycházet vždy z vyššího stupně 

řízení. 

                                                                    Zásadní připomínka 

Neakceptováno 

Jako zmocnění pro vydání návrhu nařízení vlády 

je využito čl. čl. 78 Ústavy České republiky, jímž 

je stanoveno:  „K provedení zákona a v jeho mezích 

je vláda oprávněna vydávat nařízení. Nařízení 

podepisuje předseda vlády a příslušný člen vlády.“.  

Uplatněnou připomínkou navrhované doplnění návrhu 

nařízení vlády by překračovalo stanovené meze zákona 

pro zpracování prováděcí úpravy a navíc svým 

zaměřením v podstatě směřuje k doplnění zákonné 

úpravy (úprava působnosti krajského vojenského 

velitelství). Postavení (vztahy) a úkoly krajského 

vojenského velitelství tak, jak jsou v současné době 

upraveny zákonem č. 222/1999 Sb., neumožňují v žádné 

formě prováděcí právního předpisu požadované doplnění 

provést.                 

 

Připomínkovým místem navrhovaná úprava by 

konkrétně překračovala meze zákonné úpravy pro tyto 

účely provedené zákonem č. 222/1999 Sb. Podle § 7, 7a 

a 8 zákona č. 222/1999 Sb. je oblast přípravy občanů 

k obraně státu svěřena primárně krajským úřadů, 

obecním úřadům obcí s rozšířenou působností a obecním 

úřadům, na této přípravě se pak podle § 52 téhož zákona 

podílejí zejména školy, školská zařízení a další 

vzdělávací zařízení, mohou se podílet také občanská 

sdružení, církve, náboženské společnosti a další 
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právnické osoby podle svého účelu a poslání, a to 

v součinnosti s územními samosprávnými celky. 

Za přípravu občanů k obraně státu podle zákona 

č. 222/1999 Sb. 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. 

Doplnění této zákonné úpravy není prováděcím 

předpisem možné. K uplatněné připomínce platí 

vysvětlení uvedené u předcházející připomínky obdobně, 

tedy navrhovaná úprava překračuje meze zákonné 

úpravy pro tyto účely provedené zákonem 

č. 222/1999 Sb. Podle § 7, 7a a 8 zákona č. 222/1999 Sb. 

je oblast přípravy občanů k obraně státu svěřena 

primárně krajským úřadů, obecním úřadům obcí 

s rozšířenou působností a obecním úřadům, na této 

přípravě se pak podle § 52 téhož zákona podílejí 

zejména školy, školská zařízení a další vzdělávací 

zařízení, mohou se podílet také občanská sdružení, 

církve, náboženské společnosti a další právnické osoby 

podle svého účelu a poslání, a to v součinnosti 

s územními samosprávnými celky. 

Za přípravu občanů k obraně státu podle zákona 

č. 222/1999 Sb. 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. 

Doplnění této zákonné úpravy není prováděcím 

předpisem možné. 
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Odůvodnění k návrhu nařízení vlády však bude doplněno 

o popis požadovaných vazeb v praxi, a to takto:    

Obecní úřady uplatňují požadavky na přípravu občanů 

k obraně státu u krajského úřadu cestou obecního úřadu 

obce s rozšířenou působností, který se na organizaci 

přípravy občanů k obraně státu podílí. Obecní úřady 

organizují pro občany ve svém správním obvodu vlastní 

přípravu občanů spočívající ve vzdělávání a praktickém 

procvičování znalostí a činností v oblastech zdravotnické 

přípravy, přípravy obyvatelstva k sebeobraně a vzájemné 

pomoci, zájmové činnosti s technickým a sportovním 

zaměřením a dalších aktivit spojených s branností. 

K tomu zpracovávají požadavky na zabezpečení 

přípravy. Obce mohou zapojovat občanská  sdružení, 

církve, náboženské společnosti a další právnické osoby 

podle jejich účelu při organizování přípravy občanů 

k obraně státu. Požadavky obcí na přípravu občanů 

k obraně státu,  které nejsou obce schopny zabezpečit 

samostatně jsou sumarizovány v plánu přípravy občanů 

k obraně státu zpracovaném obecním úřadem obce 

s rozšířenou působností jako součásti dílčího plánu 

obrany. Krajské úřady při zpracování svých plánů 

přípravy občanů k obraně státu vycházejí z požadavků 

obcí a společně s obecními úřady obcí s rozšířenou 

působností  zabezpečují tuto přípravu.  

Při realizaci přípravy občanů k obraně státu spolupracují 

krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností 

a obecní úřady s místně příslušnými krajskými 

vojenskými velitelstvími. 

 K § 10 odst. 2) písm. d): 

Navrhujeme písmeno d) vypustit  

 

Text po úpravě: 

Neakceptováno 

Struktura dílčího plánu obrany plánu obrany musí být 

kompletní a uživatelsky jednoznačná, přičemž obsahem 

jednotlivých položek nemusí být vždy „samostatný 
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(2) Dílčí plán obrany obsahuje:   

a) plán činností zpracovatele při zajišťování obrany státu 

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

b) plán odpovídajících sil a prostředků a plán jejich 

doplňování pro plnění úkolů zpracovatele na úseku obrany 

státu,  

c) katalogové listy k realizaci opatření Národního systému 

reakce na krize pro potřeby řízení obrany státu v oboru 

působnosti zpracovatele, 

d) plán nezbytných dodávek, 

e) přehled hlavních, záložních, chráněných a nechráněných 

krizových pracovišť, 

f) opatření k zabezpečení výběrového doplnění a mobilizace, 

g) opatření k plnění úkolů operační přípravy státního území 

vycházející z plánu operační přípravy státního území a 

h) přílohovou část, jejíž součástí je zejména plán 

komunikačního spojení a geografické podklady nezbytné 

pro: 

1. zajištění připravenosti k obraně státu v době 

míru a  

 2.zajištění obrany státu za stavu ohrožení státu 

nebo      válečného stavu. 

  

Důvod:  

Plán nezbytných dodávek je předepsanou součástí krizového 

plánu, viz NV ČR 462/2000 Sb., § 15 odst. 2 písm. b), a proto 

jako součást DPO se jeví pro krajské úřady a ORP jako zbytečně 

zdvojený dokument. Požadujeme plán nezbytných dodávek 

vypustit. 

                                                                   Zásadní připomínka 

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 tak, aby zpracovatelům podkladů byly 

k dispozici nejpozději k datu nabytí navrhované 

účinnosti návrhu nařízení vlády.  

 

Na základě uplatněné připomínky bude také upřesněna 

příslušná část odůvodnění k návrhu nařízení vlády. 
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 K § 11: 

Navrhujeme upravit číslo paragrafu, které je uvedeno chybně. 

 

Text po úpravě: 

„Dílčí plán obrany zpracovaný krajským úřadem kromě 

náležitostí stanovených v § 11  § 10 obsahuje.“ 

                                                                    Zásadní připomínka 

 

Akceptováno 

V navrhovaném znění § 11 odst. 1 (a dále také § 12 odst. 

1 a § 13 odst. 1) byl text „§ 11“ („§ 12“) nahrazen 

textem „§ 10“.     

 

 K § 12 bod 1 písm. a): 

Údaje vedené o objektu v katastru nemovitostí navrhujeme 

vypustit. 

 

Důvod:  

Jedná se o nový údaj, který není nikde blíže specifikován. Tyto 

údaje jsou v současné době vedeny v programu  APV OPSÚ 

a byly by tedy vedeny ve dvojí evidenci. Pokud údaje o objektu 

v katastru nemovitostí zůstanou, pak je nadbytečný bod 1. - druh 

vlastnictví objektu). 

                                                                    Zásadní připomínka 

Vysvětleno  

V uplatněné připomínce uvedené ustanovení se týká 

evidence objektů, ve které jsou vedeny „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 

sídlení 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).      
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 K § 12 bod 1 písm. b): 

Údaje vedené o objektu v katastru nemovitostí navrhujeme 

vypustit. 

 

Důvod: 

Jedná se o nový údaj, který není nikde blíže specifikován. Tyto 

údaje jsou v současné době vedeny v programu  APV OPSÚ 

a byly by tedy vedeny ve dvojí evidenci. Pokud údaje o objektu 

v katastru nemovitostí zůstanou, pak je nadbytečný bod 1. - druh 

vlastnictví objektu). 

                                                                    Zásadní připomínka 

Vysvětleno  

K tomu shodně vysvětlení návrhu vypořádání 

k předcházející připomínce [§ 12 odst. 1 písm. a)].    

 K § 12 bod 1 písm. f): 

Plán zajištění evakuace obyvatel a zabezpečení jejich nezbytných 

životních potřeb požadujeme upřesnit a rozvést 

Důvod: 

Z NV nevyplývá, o jakou evakuaci se jedná a jakým způsobem 

bude zajišťována. Obecně pojem evakuace není nikde 

specifikován kromě evakuace v případě mimořádné události, kdy 

podle zákona č. 239/2000 Sb., § 10, odst. 5) písm. f) evakuaci 

organizuje a zabezpečuje HZS. Tato evakuace se týká pouze 

přímo ohrožených obyvatel a je součástí havarijního plánu.                                       

                                                                   Zásadní připomínka 

 

Vysvětleno  
Plán zajištění evakuace obyvatel a zabezpečení jejich 

nezbytných životních potřeb se vztahuje k úkolu 

krajského úřadu podle § 7 písm. d) zákona 

č. 222/1999 Sb., jímž je krajskému úřadu uloženo, aby 

řídil „evakuaci obyvatel a zabezpečoval jejich nezbytné 

životní potřeby“; plán je v tomto smyslu přípravou, 

vytýčením zásad organizace a nástrojů pro realizaci 

řídících činností v této oblasti. Plán se bude vztahovat 

k evakuaci většího rozsahu pro přípravu území k vedení 

bojové činnosti.  

 

O vysvětlení pojmu bude upřesněna zvláštní část 

odůvodnění návrhu nařízení vlády, pro zpracovatele jsou 

pak připravovány Metodické pokyny 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. Metodické pokyny budou obsahově velmi 

podrobné a budou zajišťovat jednotnost praxe 

a potřebnou informovanost zpracovatelů.  
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 K § 12 bod 1 písm. i): 

Navrhujeme v textu na začátku věty vypustit:…“soubornou“ 

Text po úpravě: 

i) soubornou evidenci vojáků v záloze navrhovaných ke zproštění 

výkonu mimořádné služby, obsahující údaje o těchto vojácích 

v rozsahu: 

Důvod: 

Kraje vedou evidenci vojáků v záloze navrhovaných ke zproštění 

výkonu mimořádné služby pouze za vlastní úřady. V případě, že 

by kraje měly vést soubornou evidenci, není z NV zřejmé o jaký 

rozsah souborné evidence se jedná. 

                                                                       Zásadní 

připomínka 

Akceptováno 

V uvozující části § 12 odst. 1 písm. i) bylo slovo 

„soubornou“ zrušeno.  

 K § 12 bod 2: 

Navrhujeme v textu nahradit slovo ministerstva za slovo kraje. 

Text po úpravě: 

(2) Dílčí plán obrany ministerstva kraje obsahuje vedle 

skutečností uvedených v odstavci 1 také plán realizace operační 

přípravy státního území, který vytváří základní rámec 

pro stanovení opatření k plnění úkolů operační přípravy státního 

území vycházející z plánu operační přípravy státního území podle 

§ 6.  

 

Důvod: 

Podle logiky textu NV se jedná o povinnost kraje nikoliv 

ministerstva. V případě, že se § 12 bod 2 týká skutečně 

ministerstva, je nutné přesunout tento odstavec do části NV, 

které se týká působnosti ministerstva  

                                                                  Zásadní připomínka 

Akceptováno jinak  

Ustanovení § 12 odst. 2 bylo v souladu s uplatněnou 

připomínkou pro svou duplicitu zrušeno, neboť jeho 

obsah je zpracován v § 6 odst. 3 návrhu nařízení vlády. 
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 K § 12: 

Navrhujeme  nahradit § 10, chybný údaj. 

Text po úpravě: 

Dílčí plán obrany zpracovaný obecním úřadem obce s rozšířenou 

působností obsahuje kromě náležitostí stanovených v § 12  § 10   

Důvod: 

Chybně uvedený paragraf. 

                                                                   Zásadní připomínka 

Akceptováno 

V navrhovaném znění § 12 odst. 1 (a dále také § 11 

odst. 1 a § 13 odst. 1) byl text „§ 11“ („§ 12“) nahrazen 

textem „§ 10“.     

 

 K § 13 písm. a) bod 4.: 

Údaje vedené o objektu v katastru nemovitostí navrhujeme 

vypustit. 

Důvod: 

Jedná se o nový údaj, který není nikde blíže specifikován. Tyto 

údaje jsou v současné době vedeny v programu  APV OPSÚ 

a byly by tedy vedeny ve dvojí evidenci. Pokud údaje o objektu 

v katastru nemovitostí zůstanou, pak je nadbytečný bod 1. - druh 

vlastnictví objektu). 

                                                                     Zásadní připomínka 

Vysvětleno         
V uplatněné připomínce uvedené ustanovení se týká 

evidencí objektů, v nichž jsou vedeny „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 

sídlení 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).      
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 K § 13 písm. d): 

Navrhujeme v textu na začátku věty vypustit:…“soubornou“ 

Text po úpravě: 

d) soubornou evidenci vojáků v záloze navrhovaných 

ke zproštění výkonu mimořádné služby, obsahující údaje o těchto 

vojácích v rozsahu: 

Důvod: 

ORP vedou evidenci vojáků v záloze navrhovaných ke zproštění 

výkonu mimořádné služby pouze za vlastní úřady. V případě, že 

by  ORP měly vést soubornou evidenci, není z NV zřejmé o jaký 

rozsah souborné evidence se jedná. 

                                                                     Zásadní připomínka 

Akceptováno 

V uvozující části § 13 písm. d) bylo slovo „soubornou“ 

zrušeno. 

 K § 13 písm. e): 

Navrhujeme v textu nahradit písmeno d) za písmeno a), chybné 

znění. 

Text po úpravě 

e) návrh způsobu ochrany objektů podle písmene d) a) silami a 

prostředky Policie České republiky, městské policie a osobami 

povolanými k plnění pracovní povinnosti, popřípadě 

bezpečnostními agenturami, anebo silami a prostředky 

vlastníka nebo uživatele objektu, pokud tito nejsou příslušníky 

ozbrojených sil,  

Důvod: 

Chybně uvedené písmeno. 

                                                                     Zásadní připomínka 

Akceptováno  

V § 13 písm. e) byla slova „písmeno d)“ nahrazena slovy 

„písmene a)“ (v textu se jednalo o písařskou chybu). 
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 K § 13, písm. g) a h): 

 Navrhujeme provést právní korekci výrazu „plná moc“ v textu.  

Důvod: 

Pojem plná moc je pojmem v oblasti občanského práva a podle 

právního názoru zákon o zajišťování obrany ho používá 

nesprávně, protože mezi obcí, resp. obecním úřadem a příslušnou 

osobou, která bude věcné prostředky určovat, nebude 

občanskoprávní vztah, ale vztah veřejnosprávní. Podle našeho 

právního názoru obecní úřad není oprávněn plnou moc vydat. 

Může vydat pouze pověření. 

                                                                     Zásadní připomínka 

Vysvětleno  

S připomínkou se ztotožňujeme, ale vzhledem ke znění 

§ 7a písm. e) zákona č. 222/1999 Sb. 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,“). 

 

Vysvětlení předmětu připomínky bude podrobně 

doplněno do zvláštní části odůvodnění návrhu nařízení 

vlády.      

 K § 13 písm. j): 

Plán zajištění evakuace obyvatel a zabezpečení jejich nezbytných 

životních potřeb požadujeme upřesnit a rozvést. 

Důvod: 

Z NV nevyplývá, o jakou evakuaci se jedná a jakým způsobem 

bude zajišťována. Obecně pojem evakuace není nikde 

specifikován kromě evakuace v případě mimořádné události, kdy 

podle zákona č. 239/2000 Sb., § 10, odst. 5) písm. f) evakuaci 

organizuje a zabezpečuje HZS. Tato evakuace se týká pouze 

přímo ohrožených obyvatel a je součástí havarijního plánu. 

                                                                     Zásadní připomínka 

Vysvětleno  

K tomu obdobně viz návrh vypořádání připomínky 

uplatněné k § 12 písm. f). 

 

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 
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většího rozsahu pro přípravu území k vedení bojové 

činnosti.  

 

O vysvětlení pojmu bude upřesněna zvláštní část 

odůvodnění návrhu nařízení vlády, pro zpracovatele jsou 

pak připravovány Metodické pokyny 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. Metodické pokyny budou obsahově velmi 

podrobné a budou zajišťovat jednotnost praxe 

a potřebnou informovanost zpracovatelů. 

 K § 14: 

Navrhujeme vypustit první větu a uvést novou formulaci první 

věty na: „Zpracovatelé plánů obrany vycházejí při jejich 

zpracování z podkladů, jimiž jsou zejména:“ 

Text po úpravě 

Zpracovatelé zpracovatelé zpracovávají za oblast své působnosti 

podklady pro tvorbu plánů obrany státu, plánů obrany vycházejí 

při jejich zpracování z podkladů, jimiž jsou zejména: 

Důvod: 

Není zřejmé, co tím zpracovatel myslí, nabízí se jiná, viz 

uvedená, formulace, neboť podle dalšího textu uvedeného 

paragrafu jsou zde zmíněné dokumenty podkladovými materiály 

pro zpracování plánů obrany. 

                                                                     Zásadní připomínka 

Akceptováno částečně 

Na základě uplatněné připomínky bylo znění § 14 odst. 1 

písm. a) upřesněno tak, aby bylo zřejmé, 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. 

Uvozující část navrhovaného znění § 14 odst. 1 písm. a) 

bylo upraveno takto: 

 „Na základě žádosti ministerstva zpracovatelé zpracují 

a ve lhůtě jím v žádosti stanovené ministerstvu předloží 

podklady pro tvorbu plánů obrany státu za obor své 

působnosti, a to zejména:“.  

 

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, které jsou 

Ministerstvem obrany v současné době připravovány tak, 
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aby zpracovatelům podkladů byly k dispozici nejpozději 

k datu nabytí navrhované účinnosti návrhu nařízení 

vlády.  

Na základě připomínky bude také upřesněna příslušná 

část odůvodnění k návrhu nařízení vlády. 

   

Středočeský kraj K předkládací zprávě:    

V předkládací zprávě k návrhu nařízení vlády o plánování, řízení 

a organizaci obrany státu je deklarováno, že 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 a že návrh nařízení vlády 

nebude vyžadovat zvýšené finanční nároky na státní rozpočet. 

Tímto argumentem si gestor návrhu nařízení vlády vytváří 

podmínky pro jeho „hladké“ schválení. 

Nicméně je zcela zřejmé, že návrhem nařízení vlády jsou 

navyšovány povinnosti, odpovědnosti, náročnost, obsahovost 

a objem zpracovávané dokumentace územními samosprávnými 

celky, ovšem s tím, že stát pro toto „skryté“ navyšování 

povinností nebude navíc přispívat pro výkon přenesené 

působnosti státní správy (deklarováno, že nařízení vlády nebude 

vyžadovat zvýšené finanční prostředky). Obdobný zjednodušený 

princip a postoj vůči územním samosprávným celkům při 

projednávání právních předpisů týkajících se přenesené 

působnosti státní správy zastávají i jiní gestoři s argumentací, že 

úprava, změna a vznik nových povinností směrem k územním 

samosprávným celkům nebude vyžadovat zvýšené finanční 

nároky na státní rozpočet. To má u územních samosprávných 

celků za důsledek postupný tlak na jejich vlastní rozpočty, aby 

bylo zajištěno plnění navýšených povinností přenesené 

působnosti státní správy a zabezpečená schopnost plnohodnotně 

Neakceptováno 

Navrhovaná úprava – jak konec konců vyplývá 

ze zmocnění pro její provedení – nezakládá žádnou 

povinnost, která by pro zpracovatele nevyplývala již 

v současné době ze zákona č. 222/1999 Sb., 

o zajišťování obrany České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů. Návrhu nařízení vlády naopak 

reaguje na dosavadní stav plánování obrany státu, když 

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

již neplní očekávaným způsobem úlohu právního 

předpisu, který vláda vydává „k provedení zákona 

a v jeho mezích“ tak, aby byly zajištěny jednotné, 

jednoznačné a předvídatelné podrobné podmínky 

pro přípravu a realizaci plánů v oblasti obrany.     

 

Dosavadní právní stav, prováděcí úpravy naprosto 

neodpovídá úpravě provedené pro oblast plánování 

obrany státu zákonem č. 222/1999 Sb., o zajišťování 

obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 

a tím také skutečným potřebám a podmínkám výkonu 

praxe v této oblasti, které jsou sjednocovány pouze 

v metodické úrovni, a tedy nevymahatelným způsobem.             

 

Nařízení vlády je zpracováno v rozsahu požadovaném 

zpracovateli dílčích plánů obrany, zejména krajskými 

úřady. Zmiňované plány existují již v současnosti 
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zajišťovat výkon přenesené působnosti státní správy v dotčených 

oblastech a především možnost dostát povinnostem stanovených 

právními předpisy k zajišťování připravenosti správního obvodu 

územního celku na mimořádné události a krizové situace. 

Odůvodnění: 

Příkladem navýšení objemu práce a povinností pro obecní úřady 

obcí s rozšířenou působností je stanovení „nové“ povinnosti 

zpracovávat „Plán přípravy občanů k obraně státu“ (viz § 9 

odst.2), přičemž vyšším právním předpisem [viz § 7a písm. j) 

zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky] je 

stanoveno, že obecní úřad obce s rozšířenou působností se na 

organizaci přípravy občanů k obraně státu jenom podílí. Z toho 

vyplývá, že obecní úřad obce s rozšířenou působností není 

garantem a hlavním organizátorem přípravy občanů k obraně 

státu, jenom se na této přípravě podílí a tedy mu nemohou být 

stanoveny povinnosti garanta zpracovávat „Plán přípravy občanů 

k obraně státu“, když není jeho hlavním subjektem v procesu 

přípravy.  

                                                                     Zásadní připomínka              

      

a nařízení vlády právě je systematicky uspořádává 

a zařazuje v duchu novelizace mezi plány obrany státu. 

 

Podle poznatků Ministerstva obrany z praxe 

a vyhodnocení aplikačních podmínek zákona 

č. 222/1999 Sb. návrhem nařízení vlády nedojde 

k navyšování povinností orgánů územních 

samosprávných celků. Veškeré povinnosti stanovené 

v návrhu nařízení vlády nacházejí základ v zákoně 

č. 222/1999 Sb.  

 

Ministerstvo obrany  - tak je obvyklé – navíc 

předpokládá, že v rámci výkonu svých činností v oblasti 

obraného plánování bude průběžně provádět analýzy 

rozsahu výkonu přenesené působnosti a pokud bude 

potvrzen nárůst činností, bude toto zohledněno v návrhu 

Ministerstva obrany ke zvýšení příspěvku na výkon 

přenesené působnosti. 

 

K odůvodnění ještě připojujeme: 

Navrženou úpravu § 9 odst. 2 je 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,“), ale z řídící slovesa 

v citované působnosti Ministerstva obrany je zřejmé, že 

Ministerstvu obrany je určeno postavení gestora, který 

odpovídá za koordinaci přípravy státu k obraně. 

Další ministerstva, správní úřady a územní samosprávné 

celky odpovídají za přípravu občanů k obraně státu 
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v rozsahu stanoveném jim zákonem č. 222/1999 Sb., 

popřípadě jinými právními předpisy, přičemž i pro tyto 

případy má výlučné postavení Ministerstvo obrany, 

kterému je zákonem č. 222/1999 Sb. uloženo, aby 

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. 

 

Ke shora uvedenému se pak váže úprava v oblasti 

přípravy občanů k obraně státu, jíž jsou zákonem 

č. 222/1999 Sb. svěřeny povinnosti krajským úřadům, 

obecním úřadům obcí s rozšířenou působností a obecním 

úřadům (§ 7, 7a a 8 zákona č. 222/1999 Sb. -  

„krajské úřad zabezpečují podle požadavků obcí 

přípravu občanů k obraně státu“, „obecní úřady obcí 

s rozšířenou působností se podílejí se na organizaci 

přípravy občanů k obraně státu“ nebo „obecní úřady 

uplatňují požadavky na přípravu občanů k obraně státu 

u krajského úřadu cestou obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností a organizují jejich přípravu“). 

 

Shora popsaná právní úprava vytváří meze provedení 

normativní úpravy zpracované v návrhu nařízení vlády, 

a to s přihlédnutím ke zmocnění pro jeho vydání 

stanovené 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.“).     

Pokud tedy je cílem a účelem předložení návrhu nařízení 

vlády do legislativního procesu a jeho následného 

schválení vlády vytvořit ucelenou úpravu  oblasti 

plánování, řízení a ogranizace obrany státu tak, aby byly 
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vytvořeny plánovací dokumenty dostatečné míry 

podrobnosti a komplexního spektra, musí být v návrhu 

nařížení vlády pamatovány na všechny oblasti plánování 

(tedy věcné a organizační přípravy plnění povinností  

v příslušných časových etapách nebo při vyvolávání 

stanovených skutečností).      

 Obecně: 

V návrhu nařízení vlády chybí a je zcela opomenutý důležitý 

prvek plánování, řízení a organizace obrany ve správním obvodu 

kraje. Tímto prvkem je Krajské vojenské velitelství a jasné 

vymezení jeho úlohy, postavení, odpovědnosti a podíl na 

plánování obrany, součinnosti a spolupráci s územními 

samosprávnými celky včetně vymezení úlohy v přípravě občanů 

k obraně státu. Do návrhu nařízení vlády požadujeme dopracovat 

místo, úlohu, odpovědnost a povinnosti Krajského vojenského 

velitelství směrem k územním samosprávným celkům!  

Odůvodnění: 

Při plnění souhrnu opatření a povinností v procesu plánování, 

organizování a řízení zajišťování obrany státu krajem a obcemi 

s rozšířenou působností je nutná úzká spolupráce a výměna 

informací s krajským vojenským velitelstvím, jehož odpovědnost 

postavení a úkoly návrh nařízení vlády vůbec nezmiňuje 

a neupřesňuje (například zproštění, vedení evidencí, provádění 

výběru věcných prostředků, příprava odvodního řízení, přezkum 

zdravotního stavu, příprava občanů k obraně státu, atd.).  

                                                                     Zásadní připomínka                

 

Vysvětleno  

Jako zmocnění pro vydání návrhu nařízení vlády 

je využito čl. čl. 78 Ústavy České republiky, jímž 

je stanoveno:  „K provedení zákona a v jeho mezích 

je vláda oprávněna vydávat nařízení. Nařízení 

podepisuje předseda vlády a příslušný člen vlády.“.  

Uplatněnou připomínkou navrhované doplnění návrhu 

nařízení vlády by překračovalo stanovené meze zákona 

pro zpracování prováděcí úpravy a navíc svým 

zaměřením v podstatě směřuje k doplnění zákonné 

úpravy (úprava působnosti krajského vojenského 

velitelství). Postavení (vztahy) a úkoly krajského 

vojenského velitelství tak, jak jsou v současné době 

upraveny zákonem č. 222/1999 Sb., neumožňují v žádné 

formě prováděcí právního předpisu požadované doplnění 

provést.                 

Odůvodnění k návrhu nařízení vlády však bude doplněno 

o popis požadovaných vazeb v praxi, a to takto:    

Obecní úřady uplatňují požadavky na přípravu občanů 

k obraně státu u krajského úřadu cestou obecního úřadu 

obce s rozšířenou působností, který se na organizaci 

přípravy občanů k obraně státu podílí. Obecní úřady 

organizují pro občany ve svém správním obvodu vlastní 

přípravu občanů spočívající ve vzdělávání a praktickém 

procvičování znalostí a činností v oblastech zdravotnické 

přípravy, přípravy obyvatelstva k sebeobraně a vzájemné 

pomoci, zájmové činnosti s technickým a sportovním 
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zaměřením a dalších aktivit spojených s branností. 

K tomu zpracovávají požadavky na zabezpečení 

přípravy. Obce mohou zapojovat občanská  sdružení, 

církve, náboženské společnosti a další právnické osoby 

podle jejich účelu při organizování přípravy občanů 

k obraně státu. Požadavky obcí na přípravu občanů 

k obraně státu,  které nejsou obce schopny zabezpečit 

samostatně jsou sumarizovány v plánu přípravy občanů 

k obraně státu zpracovaném obecním úřadem obce 

s rozšířenou působností jako součásti dílčího plánu 

obrany. Krajské úřady při zpracování svých plánů 

přípravy občanů k obraně státu vycházejí z požadavků 

obcí a společně s obecními úřady obcí s rozšířenou 

působností  zabezpečují tuto přípravu.  

Při realizaci přípravy občanů k obraně státu spolupracují 

krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností 

a obecní úřady s místně příslušnými krajskými 

vojenskými velitelstvími. 

 K § 9 v návaznosti na § 12 odst. 1 písm. m) a § 13 písm. k):  

 

V § 9 je nutné upřesnit obsahovou strukturu a souvislosti (postup 

zpracování) v hierarchii plánů jednotlivých zpracovatelů 

ve vztahu k povinnostem vyplývajícím ze zákona č. 222/1999 

Sb., [zejména návaznost na § 7 písm. g); § 7a písm. j); § 52 odst. 

4), odst. 5) a odst. 6)].  Navrhujeme, aby v nařízení vlády byl 

upraven text s tím, že … „Plány přípravy občanů k obraně státu 

zpracovává a krajská vojenská velitelství vždy na období 4 let, 

přičemž platnost po sobě jdoucích plánů na sebe musí navazovat. 

Krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností se 

podílejí na přípravě občanů k obraně státu dle plánu krajského 

vojenského velitelství.“   

 

Odůvodnění: 

Neakceptováno  - ROZPOR 

Jako zmocnění pro vydání návrhu nařízení vlády 

je využito čl. čl. 78 Ústavy České republiky, jímž 

je stanoveno:  „K provedení zákona a v jeho mezích 

je vláda oprávněna vydávat nařízení. Nařízení 

podepisuje předseda vlády a příslušný člen vlády.“.  

 

Jak je již uvedeno výše  - vysvětlení u připomínky 

označené „Obecně:“ -  zmocnění neumožňuje provedení 

navrhované úpravy, protože by překračovala zákonem 

stanoevné meze.    

 

Obecní úřady uplatňují požadavky na přípravu občanů 

k obraně státu u krajského úřadu cestou obecního úřadu 

obce s rozšířenou působností, který se na organizaci 
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Přestože § 52 odst. 6 zákona č. 222/1999 Sb. ukládá v obecné 

rovině odpovědnost za přípravu občanů k obraně státu 

ministerstvům, správním úřadům i územním samosprávným 

celkům, je třeba zohlednit skutečnost ustanovení §52 odst. 4, 

tedy že přípravu občanů k obraně státu zajišťují zejména školy, 

školská zařízení a další vzdělávací zařízení formou vzdělávání 

(metodicky a odborně řídí ministerstvo školství formou stanovení 

vzdělávacích osnov, okruhů vzdělávání, obsahu vzdělávacích 

programů atd.). Dále je třeba při formulaci konkrétních 

povinností jednotlivých zpracovatelů v NV zohlednit rozdílnou 

míru kompetencí a odpovědnosti uložených zákonem 

č. 222/1999 Sb. zpracovatelům (např. § 7a písm. j) – obecní 

úřady obcí s rozšířenou působností se podílejí na organizaci 

přípravy občanů k obraně státu [rozporuplnost §7a písm. j) a § 52 

odst. 6), kde na jedné straně se obecní úřady ORP na přípravě 

občanů k obraně státu podílí, na straně druhé za přípravu občanů 

k obraně státu mimo jiné odpovídají územní samosprávné celky 

(hejtman, starosta, Rada, Zastupitelstvo?)]. 

Zákon č. 222/1999 Sb., § 7, písm. g) uvádí, že „krajské úřady 

zabezpečují podle požadavků obcí přípravu občanů k obraně 

státu“. Dále § 7a písm. j) stanovuje, že „se obecní úřady obcí 

s rozšířenou působností podílejí na organizaci přípravy občanů 

k obraně státu“. S ohledem na uvedené jsme přesvědčení, že 

krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností by se 

měly na přípravě občanů k obraně státu podílet dle plánů 

krajských vojenských velitelství a nikoliv je přímo zpracovávat. 

Předložený návrh nařízení vlády tedy stanovuje povinnosti 

krajským úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou 

působností nad rámec platného zákona. 

                                                                 Zásadní připomínka        

 

přípravy občanů k obraně státu podílí. Obecní úřady 

organizují pro občany ve svém správním obvodu vlastní 

přípravu občanů spočívající ve vzdělávání a praktickém 

procvičování znalostí a činností v oblastech zdravotnické 

přípravy, přípravy obyvatelstva k sebeobraně a vzájemné 

pomoci, zájmové činnosti s technickým a sportovním 

zaměřením a dalších aktivit spojených s branností. 

K tomu zpracovávají požadavky na zabezpečení 

přípravy. Obce mohou zapojovat občanská  sdružení, 

církve, náboženské společnosti a další právnické osoby 

podle jejich účelu při organizování přípravy občanů 

k obraně státu. Požadavky obcí na přípravu občanů 

k obraně státu,  které nejsou obce schopny zabezpečit 

samostatně jsou sumarizovány v plánu přípravy občanů 

k obraně státu zpracovaném obecním úřadem obce 

s rozšířenou působností jako součásti dílčího plánu 

obrany. Krajské úřady při zpracování svých plánů 

přípravy občanů k obraně státu vycházejí z požadavků 

obcí a společně s obecními úřady obcí s rozšířenou 

působností  zabezpečují tuto přípravu.  

Při realizaci přípravy občanů k obraně státu spolupracují 

krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností 

a obecní úřady s místně příslušnými krajskými 

vojenskými velitelstvími. 

 K § 12 odst. 1 a § 13:  

V úvodní části textu těchto ustanovení jsou chybně uvedeny 
Akceptováno  

V navrhovaném znění § 12 odst. 1 a § 13 odst. 1 byl text 
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odkazy.  

Odůvodnění: 

Ad 4) V textu dotčených paragrafů má být správně uvedený 

odkaz na § 10. 

                                                                  Zásadní připomínka              

 

„§ 11“ nahrazen textem „§ 10“.     

 K § 12 a § 13: 

Ustanovení § 12 a 13 doporučujeme upravit takto: „zpracovatelé 

vedou evidenci objektů důležitých pro obranu státu a objektů, 

které za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu mohou být 

napadeny v rozsahu podle zvláštního předpisu¹)“.  

     ¹) „Směrnice pro vyhodnocování, výběr a ochranu objektů 

obranné infrastruktury a stanovení rozsahu zpracované 

dokumentace“  

 

Odůvodnění: 

Zjednodušení a zpřehlednění návrhu nařízení vlády, kdy 

se opakovaně uvádí obsah a struktura vedení evidence, která je 

podrobně stanovena v citované „Směrnici …“, schválené vládou. 

                                                                 Zásadní připomínka                            

 

Vysvětleno  

 Navrhovanou úpravu nelze provést vzhledem 

k pravidlům pro provádění odkazů stanoveným v čl. 45 a 

čl. 45a  Legislativních pravidel vlády (uvedené směrnice 

není právním předpisem ani technickou normou). 

Připomínka však byla využita o doplnění odůvodnění 

k návrhu nařízení vlády tak, aby byly pro zpracovatele 

informačně zachyceny veškeré související vazby 

a dokumenty.           

Současně byla obě uvedená ustanovení na základě 

připomínky sjednocena terminologicky.   

 K § 15: 

Aktualizace: změnit lhůtu zpracování „Dílčích plánů obrany“ pro 

zpracovatele (obecní úřady obcí s rozšířenou působností) do 6ti 

měsíců od zpracování dílčího plánů obrany krajského úřadu.  

Odůvodnění: 

Navrhovaná šestiměsíční lhůta není pro zpracovatele (obecní 

úřad obce s rozšířenou působností) reálná. Pokud mají 

ministerstva do 6 měsíců zpracovat nebo aktualizovat své plány, 

z nichž s vysokou pravděpodobností vyplynou i úkoly pro kraje 

a recipročně úkoly kraje (krajského úřadu) pro obecní úřady obcí 

s rozšířenou působností (dle zákona č. 222/1999 Sb., stanovuje 

Akceptováno 

V navrhovaném znění § 15 byla lhůta 6 měsíců změněna 

na lhůtu 1 rok (nové lhůta byla využita v souladu 

s připomínkou uplatněnou Ministerstvem vnitra). 
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a upřesňuje rozsah a další úkoly pro obecní úřady obcí 

s rozšířenou působností právě krajský úřad), takže není reálné, 

aby byl stejný termín zpracování a aktualizací stanoven ostatním 

zpracovatelům na nejnižším stupni zpracovatelského řetězce. 

                                                                   Zásadní připomínka              

 

 

Pardubický kraj K odůvodnění:  

Zásadně nesouhlasíme se závěry uvedenými části V. 

Odůvodnění, část V.1 Dopady na státní a ostatní veřejné 

rozpočty, citace - „Přijetí návrhu nařízení vlády je 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 nové nebo zvýšené nároky na činnosti 

zpracovatelů jednotlivých dokumentů obranného plánování, a 

proto nevzniknou ani žádné nové požadavky na zajištění 

zpracovatelského personálního zázemí. 

Výčet informací, které bude třeba shromáždit, zpracovat 

a následně průběžně aktualizovat v dílčích plánech obrany krajů, 

dílčích plánech obrany obcí s rozšířenou působností (viz zejména 

§ 10, 11, 12, 13 návrhu) a rovněž v plánech přípravy občanů 

k obraně státu formou vzdělávací, výchovné a osvětové činnosti 

(viz § 9 návrhu) – tedy uvedení nařízení vlády o plánování, 

řízení a organizaci obrany státu do praxe bude znamenat 

jednoznačné navýšení pracovních úvazků a dalších nákladů 

na úřadech obcí s rozšířenou působností i na krajských 

úřadech. 

                                                                    Zásadní připomínka 

Neakceptováno 

Navrhovaná úprava – jak konec konců vyplývá 

ze zmocnění pro její provedení – nezakládá žádnou 

povinnost, která by pro zpracovatele nevyplývala již 

v současné době ze zákona č. 222/1999 Sb., 

o zajišťování obrany České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů. Návrh nařízení vlády naopak 

reaguje na dosavadní stav plánování obrany státu, když 

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

již neplní očekávaným způsobem úlohu právního 

předpisu, který vláda vydává „k provedení zákona 

a v jeho mezích“ tak, aby byly zajištěny jednotné, 

jednoznačné a předvídatelné podrobné podmínky 

pro přípravu a realizaci plánů v oblasti obrany.     

 

Dosavadní právní stav, prováděcí úpravy naprosto 

neodpovídá úpravě provedené pro oblast plánování 

obrany státu zákonem č. 222/1999 Sb., o zajišťování 

obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 

a tím také skutečným potřebám a podmínkám výkonu 

praxe v této oblasti, které jsou sjednocovány pouze 

v metodické úrovni, a tedy nevymahatelným způsobem.             

 

Nařízení vlády je zpracováno v rozsahu požadovaném 

zpracovateli dílčích plánů obrany, zejména krajskými 

úřady. Zmiňované plány existují již v současnosti 
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a nařízení vlády právě je systematicky uspořádává 

a zařazuje v duchu novelizace mezi plány obrany státu. 

 

Podle poznatků Ministerstva obrany z praxe 

a vyhodnocení aplikačních podmínek zákona 

č. 222/1999 Sb. návrhem nařízení vlády nedojde 

k navyšování povinností orgánů územních 

samosprávných celků. Veškeré povinnosti stanovené 

v návrhu nařízení vlády nacházejí základ v zákoně 

č. 222/1999 Sb.  

 

Ministerstvo obrany  - tak je obvyklé – navíc 

předpokládá, že v rámci výkonu svých činností v oblasti 

obraného plánování bude průběžně provádět analýzy 

rozsahu výkonu přenesené působnosti a pokud bude 

potvrzen nárůst činností, bude toto zohledněno v návrhu 

Ministerstva obrany ke zvýšení příspěvku na výkon 

přenesené působnosti. Tato skutečnost byla doplněna 

do odůvodnění k návrhu nařízení vlády a předkládací 

zprávy, a to takto:  

„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 
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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 
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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.“. 

 K odůvodnění:  

Pro jasné vymezení úkolů a povinností navrhujeme dopracovat 

do návrhu nařízení vlády pozici a úkoly krajského 

vojenského velitelství ve vztahu ke krajům a obcím s rozšířenou 

působností. 

Důvod: 

Obec s rozšířenou působností plní většinu úkolů na základě 

požadavků, které jsou ukládány orgány kraje. Jsou však úkoly, 

u kterých je nutná spolupráce s krajským vojenským velitelstvím, 

jehož postavení, úkoly a odpovědnost návrh nařízení vůbec 

nezmiňuje (například zproštění, vedení evidence, provádění 

výběru věcných prostředků, příprava občanů k obraně státu, 

odborný vojenský náhled na danou problematiku apod.). 

                                                                    Zásadní připomínka 

Neakceptováno 

Jako zmocnění pro vydání návrhu nařízení vlády 

je využito čl. čl. 78 Ústavy České republiky, jímž 

je stanoveno:  „K provedení zákona a v jeho mezích 

je vláda oprávněna vydávat nařízení. Nařízení 

podepisuje předseda vlády a příslušný člen vlády.“.  

Uplatněnou připomínkou navrhované doplnění návrhu 

nařízení vlády by překračovalo stanovené meze zákona 

pro zpracování prováděcí úpravy a navíc svým 

zaměřením v podstatě směřuje k doplnění zákonné 

úpravy (úprava působnosti krajského vojenského 

velitelství). Postavení (vztahy) a úkoly krajského 

vojenského velitelství tak, jak jsou v současné době 

upraveny zákonem č. 222/1999 Sb., neumožňují v žádné 

formě prováděcí právního předpisu požadované doplnění 

provést.                 

 

Připomínkovým místem navrhovaná úprava by 

konkrétně překračovala meze zákonné úpravy pro tyto 
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účely provedené zákonem č. 222/1999 Sb. Podle § 7, 7a 

a 8 zákona č. 222/1999 Sb. je oblast přípravy občanů 

k obraně státu svěřena primárně krajským úřadů, 

obecním úřadům obcí s rozšířenou působností a obecním 

úřadům, na této přípravě se pak podle § 52 téhož zákona 

podílejí zejména školy, školská zařízení a další 

vzdělávací zařízení, mohou se podílet také občanská 

sdružení, církve, náboženské společnosti a další 

právnické osoby podle svého účelu a poslání, a to 

v součinnosti s územními samosprávnými celky. 

Za přípravu občanů k obraně státu podle zákona 

č. 222/1999 Sb. 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. 

Doplnění této zákonné úpravy není prováděcím 

předpisem možné. K uplatněné připomínce platí 

vysvětlení uvedené u předcházející připomínky obdobně, 

tedy navrhovaná úprava překračuje meze zákonné 

úpravy pro tyto účely provedené zákonem 

č. 222/1999 Sb. Podle § 7, 7a a 8 zákona č. 222/1999 Sb. 

je oblast přípravy občanů k obraně státu svěřena 

primárně krajským úřadů, obecním úřadům obcí 

s rozšířenou působností a obecním úřadům, na této 

přípravě se pak podle § 52 téhož zákona podílejí 

zejména školy, školská zařízení a další vzdělávací 

zařízení, mohou se podílet také občanská sdružení, 

církve, náboženské společnosti a další právnické osoby 

podle svého účelu a poslání, a to v součinnosti 

s územními samosprávnými celky. 

Za přípravu občanů k obraně státu podle zákona 
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č. 222/1999 Sb. 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. 

Doplnění této zákonné úpravy není prováděcím 

předpisem možné. 

Odůvodnění k návrhu nařízení vlády však bude doplněno 

o popis požadovaných vazeb v praxi, a to takto:    

Obecní úřady uplatňují požadavky na přípravu občanů 

k obraně státu u krajského úřadu cestou obecního úřadu 

obce s rozšířenou působností, který se na organizaci 

přípravy občanů k obraně státu podílí. Obecní úřady 

organizují pro občany ve svém správním obvodu vlastní 

přípravu občanů spočívající ve vzdělávání a praktickém 

procvičování znalostí a činností v oblastech zdravotnické 

přípravy, přípravy obyvatelstva k sebeobraně a vzájemné 

pomoci, zájmové činnosti s technickým a sportovním 

zaměřením a dalších aktivit spojených s branností. 

K tomu zpracovávají požadavky na zabezpečení 

přípravy. Obce mohou zapojovat občanská  sdružení, 

církve, náboženské společnosti a další právnické osoby 

podle jejich účelu při organizování přípravy občanů 

k obraně státu. Požadavky obcí na přípravu občanů 

k obraně státu,  které nejsou obce schopny zabezpečit 

samostatně jsou sumarizovány v plánu přípravy občanů 

k obraně státu zpracovaném obecním úřadem obce 

s rozšířenou působností jako součásti dílčího plánu 

obrany. Krajské úřady při zpracování svých plánů 

přípravy občanů k obraně státu vycházejí z požadavků 

obcí a společně s obecními úřady obcí s rozšířenou 

působností  zabezpečují tuto přípravu.  
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Při realizaci přípravy občanů k obraně státu spolupracují 

krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností 

a obecní úřady s místně příslušnými krajskými 

vojenskými velitelstvími. 

 K § 9 odst. 2: 

Navrhujeme vypustit text „…, krajské úřady a obecní úřady obcí 

s rozšířenou působností“ a nahradit ho textem: „a krajská 

vojenská velitelství“. Současně navrhujeme stanovit, že se 

krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností 

podílejí dle plánu krajského vojenského velitelství na přípravě 

občanů k obraně státu. 

Text po úpravě: 

„Plány přípravy občanů k obraně státu zpracovává ministerstvo, 

krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností a 

krajská vojenská velitelství vždy na období 4 let, přičemž 

platnost po sobě jdoucích plánů na sebe musí navazovat. 

Krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností 

se podílejí na přípravě občanů k obraně státu dle plánu 

krajského vojenského velitelství.“ 

Důvod: 

Zákon č. 222/1999 Sb., § 7, písm. g) uvádí, že „krajské úřady 

zabezpečují podle požadavků obcí přípravu občanů k obraně 

státu“. Dále § 7a písm. j) stanovuje, že „se obecní úřady obcí 

s rozšířenou působností podílejí na organizaci přípravy občanů 

k obraně státu“. S ohledem na uvedené jsme přesvědčení, že 

krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností by se 

měly na přípravě občanů k obraně státu podílet, a to  dle plánů 

krajských vojenských velitelství, nikoliv je přímo zpracovávat. 

Předložený návrh tedy stanovuje povinnosti krajským 

úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností nad 

rámec platného zákona.  

                                                                   Zásadní připomínka 

Neakceptováno 

K tomu shodné odůvodnění, které je uvedeno 

u předcházející připomínky.   
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 K § 12 odst. 1: 

Navrhujeme nahradit v textu uvedený odkaz na § 11 nově 

odkazem na § 10.  

Text po úpravě: 

„Dílčí plán obrany zpracovaný krajským úřadem kromě 

náležitostí stanovených v § 11 § 10 obsahuje:“ 

Důvod: 

Vzhledem k nutné jednoznačnosti a přehlednosti musí odkaz 

směřovat na obecný obsah dílčího plánu obrany, nikoliv na obsah 

dílčího plánu obrany zpracovatele vyšší úrovně. U každého 

zpracovatele je třeba uvést jen ty dokumenty, které zpracovává 

samostatně navíc, oproti obecné úpravě uvedené v § 10. 

                                                                    Zásadní připomínka 

Akceptováno 

V navrhovaném znění § 12 odst. 1 a § 13 odst. 1 byl text 

„§ 11“ („§ 12“) nahrazen textem „§ 10“.     

 

 K § 12 odst. 1 písm. a) bod 4: 

Požadujeme konkretizovat, jaké údaje budou přebírány z katastru 

nemovitostí k jednotlivým objektům (tj. např. číslo listu 

vlastnictví, vlastník, parcelní číslo apod.). Zároveň 

upozorňujeme na obtížnost evidence nadměrného množství 

parcelních čísel velkých objektů, staveb, liniových vedení apod. 

Důvod: 

Jednoznačnost, přehlednost a kompatibilita dílčího plánu obrany. 

                                                                   Zásadní připomínka 

Vysvětleno         
V uplatněné připomínce uvedená ustanovení se týkají 

evidencí objektů, v nichž jsou vedeny „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 

sídlení dat ve veřejné správě, jednak možnou 

proměnlivost nároků na rozsah vedených údajů podle 

aktuálních potřeb zajišťování bezpečnosti státu 

(jednotnost praxe a potřebná informovanost zpracovatelů 
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bude tedy v daném případě zajištěna formou uvedené 

metodiky).      

 K § 12 odst. 1 písm. b) bod 4:  

Požadujeme konkretizovat, jaké údaje budou přebírány z katastru 

nemovitostí k jednotlivým objektům (tj. např. číslo listu 

vlastnictví, vlastník, parcelní číslo apod.). Zároveň 

upozorňujeme na obtížnost evidence nadměrného množství 

parcelních čísel velkých objektů, staveb, liniových vedení apod. 

Důvod: 

Jednoznačnost, přehlednost a kompatibilita dílčího plánu obrany. 

                                                                    Zásadní připomínka 

Vysvětleno   

K tomu viz návrh vypořádání k připomínce uplatněné 

k § 12 odst. 1 písm. a) bod 4. 

  

 K § 12 odst. 1 písm. f):  

Upozorňujeme na skutečnost, že plánování evakuace lze 

provádět jen tehdy, pokud bude zpracovateli známo odkud má 

evakuaci obyvatel provést, na jak dlouhou dobu (nebo 

předpoklad, případně plán) a kam. Zpracování dokumentu je tedy 

nutně vázané na předání relevantních informací od nadřízeného 

stupně, protože bez nich dokument ztrácí smysl. 

                                                                     Zásadní připomínka 

Akceptováno  
V § 7, 7a a 8 zákona č. 222/1999 Sb. je krajským 

úřadům uložen úkol řídit evakuaci obyvatel 

a zabezpečují 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.  

 

Podmínky a další podrobnosti zpracovávání této části 
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dílčího 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 dílčích plánů 

obrany byly k dispozici nejpozději k datu nabytí 

navrhované účinnosti návrh nařízení vlády.  

 

Na základě připomínky bude také upřesněna příslušná 

část odůvodnění k návrhu nařízení vlády. 

 K § 12 odst. 2: 

Navrhujeme odst. 2 přesunout jako nový odstavec 2 do § 11 

Důvod: 

Ustanovení obsahově náleží do části týkající se ústředních 

správních úřadů, nikoliv krajského úřadu. 

                                                                   Zásadní připomínka 

Akceptováno jinak  

Ustanovení § 12 odst. 2 bylo v souladu s uplatněnou 

připomínkou pro svou duplicitu zrušeno, neboť jeho 

obsah je zpracován v § 6 odst. 3 návrhu nařízení vlády. 

 K § 13:  
Navrhujeme nahradit v textu uvedený odkaz na § 12 nově odkazem 

na § 10.  

Text po úpravě: 

„Dílčí plán obrany zpracovaný obecním úřadem obce s rozšířenou 

působností obsahuje kromě náležitostí stanovených v § 12 § 10“: 

Důvod: 

Vzhledem k nutné jednoznačnosti a přehlednosti musí odkaz 

směřovat na obecný obsah dílčího plánu obrany, nikoliv na obsah 

dílčího plánu obrany zpracovatele vyšší úrovně. U každého 

zpracovatele je třeba uvést jen ty dokumenty, které zpracovává 

samostatně navíc, oproti obecné úpravě uvedené v § 10. 

                                                                     Zásadní připomínka 

Akceptováno  

V navrhovaném znění § 13 odst. 1 (a obdobně v § 12 

odst. 1) byl text „§ 11“ nahrazen textem „§ 10“.     

 K § 13 písm. a) bod 4: 

Požadujeme konkretizovat, jaké údaje budou přebírány z katastru 

nemovitostí k jednotlivým objektům (tj. např. číslo listu 

vlastnictví, vlastník, parcelní číslo apod.). Zároveň 

upozorňujeme na obtížnost evidence nadměrného množství 

Vysvětleno         
V uplatněné připomínce uvedená ustanovení se týkají 

evidencí objektů, v nichž jsou vedeny „základní 

identifikační údaje o těchto objektech“, přičemž 

návrhem nařízení vlády je stanoven charakter této 
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parcelních čísel velkých objektů, staveb, liniových vedení apod. 

Důvod: 

Jednoznačnost, přehlednost a kompatibilita dílčího plánu obrany. 

                                                                  Zásadní připomínka 

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 

sídlení 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 § 13 písm. e): 

Navrhujeme odkaz na písm. d) nahradit odkazem na písm. a), 

které se týká předmětných objektů (písm. d) se týká evidence 

vojáků). 

Text po úpravě: 

„e) návrh způsobu ochrany objektů podle písmene d) a) silami 

a prostředky Policie České republiky, městské policie a osobami 

povolanými k plnění pracovní povinnosti, popřípadě 

bezpečnostními agenturami, anebo silami a prostředky vlastníka 

nebo uživatele objektu, pokud tito nejsou příslušníky 

ozbrojených sil,“  

Důvod: 

Oprava nesprávně uvedeného odkazu. 

                                                                 Zásadní připomínka 

Akceptováno  

V § 13 písm. e) byla slova „písmeno d)“ nahrazena slovy 

„písmene a)“ (v textu se jednalo o písařskou chybu). 
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 K § 15: 

Navrhovaná šestiměsíční lhůta není podle našeho názoru reálná. 

Pokud mají ministerstva do 6 měsíců zpracovat nebo 

aktualizovat své plány vyplývající ze schváleného Ústředního 

plánu obrany státu, a z nichž logicky vyplynou i úkoly pro 

krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností, není 

reálné, aby všichni zpracovatelé měli stanoven jeden shodný 

termín k rozpracování úkolů. 

                                                                     Zásadní připomínka 

Akceptováno 

 V navrhovaném znění § 15 byla lhůta 6 měsíců 

změněna na lhůtu 1 rok.  

 

   

Jihomoravský 

kraj 

K § 12 odst. 1: 

Navrhujeme změnit číslo paragrafu uvedené v  textu 

navrhovaného ustanovení (§ 11); nové znění textu: „Dílčí plán 

obrany zpracovaný krajským úřadem kromě náležitostí 

stanovených v § 10 obsahuje: …“ 

Zdůvodnění: 

Ustanovení § 11, na které je v textu odkazováno, se týká dílčích 

plánů obrany zpracovaných ministerstvy, jinými ústředními 

správními úřady a Českou národní bankou. Ustanovení § 10 se 

pak vztahuje na dílčí plány obrany v obecné rovině a jejich 

základní obsah na všech úrovních. 

                                                                     Zásadní připomínka 

 

Akceptováno  

V navrhovaném znění § 12 odst. 1 byl text „§ 11“ 

nahrazen textem „§ 10“.     
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 K § 12 odst. 1 písm. h) bod 3.: 

Navrhujeme doplnit za text: „…jméno, popřípadě jména, 

příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu…“ 

následující text: „…adresu pro doručování, popřípadě adresu 

elektronické pošty a identifikátor datové schránky, byla-li 

fyzické osobě zřízena…“ 

Zdůvodnění: 

Text předmětného ustanovení navrhujeme sjednotit se zněním  

ustanovení § 13 písm. c). 

                                                                     Zásadní připomínka 

Akceptováno 

Znění § 12 odst. 1 písm. h) bod 3 bylo shodně 

s připomínkou Zlínského kraje upraveno takto:        

 

„3. jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození 

a adresu místa trvalého pobytu fyzické osoby určené 

za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu 

k pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci, její 

adresu pro doručování, popřípadě adresu elektronické 

pošty a identifikátor datové schránky, byla-li fyzické 

osobě zřízena,“. 

 K § 12 odst. 2:  

Navrhujeme přesunout odst. 2 předmětného ustanovení 

do ustanovení § 11 jako odst. 2. 

 

Zdůvodnění: 

Uvedený odstavec se týká dílčích plánů obrany ministerstev  

(§ 11), nikoliv dílčích plánů obrany kraje (§ 12). 

                                                                   Zásadní připomínka 

Akceptováno  
Ustanovení § 12 odst. 2 bylo v souladu s uplatněnou 

připomínkou pro svou duplicitu zrušeno, neboť jeho 

obsah je zpracován v § 6 odst. 3 návrhu nařízení vlády 

 K § 13: 

Navrhujeme změnit číslo paragrafu uvedené v textu 

navrhovaného ustanovení (§ 12); nové znění textu: „Dílčí plán 

obrany zpracovaný obecním úřadem obce s rozšířenou 

působností kromě náležitostí stanovených v § 10 obsahuje: …“ 

 

Zdůvodnění: 

Ustanovení § 12, na které je v textu odkazováno, se týká dílčích 

plánů obrany zpracovaných krajským úřadem. Ustanovení § 10 

se pak vztahuje na dílčí plány obrany v obecné rovině a jejich 

základní obsah na všech úrovních. 

                                                                     Zásadní připomínka 

Akceptováno (viz shodně připomínka Zlínského kraje)   

Ve smyslu připomínky byl text „§ 12“ nahrazen textem 

„§ 10“ (k tomu také viz vypořádání připomínky k § 12 

odst. 1).   
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 K : 

Navrhujeme v textu předmětného ustanovení nahradit odkaz 

na písm. d) odkazem na písm. a)  

 

Zdůvodnění: 

Uvedený odkaz na písm. d) se netýká specifikace objektů, ale 

upravuje se jím souborná evidence vojáků v záloze 

navrhovaných ke zproštění výkonu mimořádné služby. 

                                                                    Zásadní připomínka 

Akceptováno  

V § 13 písm. e) byla slova „písmeno d)“ nahrazena slovy 

„písmene a)“ (v textu se jednalo o písařskou chybu). 

 K § 9 odst. 2:  

Navrhujeme z textu vypustit ustanovení o povinnosti krajských 

úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností zpracovávat 

plán přípravy občanů k obraně státu.  

 

Zdůvodnění: 

Považujeme za vhodné ponechat povinnost zpracovávat plán 

přípravy občanů k obraně státu ministerstvu, a to z důvodu 

jednotnosti a funkčnosti tohoto plánu v rámci státu.      

 

Vysvětleno  

Navrženou úpravu § 9 odst. 2 je 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,“), ale z řídící slovesa 

v citované působnosti Ministerstva obrany je zřejmé, že 

Ministerstvu obrany je určeno postavení gestora, který 

odpovídá za koordinaci přípravy státu k 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, přičemž i pro tyto 

případy má výlučné postavení Ministerstvo obrany, 

kterému je zákonem č. 222/1999 Sb. uloženo, aby 

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. 
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Ke shora uvedenému se pak váže úprava v oblasti 

přípravy občanů k obraně státu, jíž jsou zákonem 

č. 222/1999 Sb. svěřeny povinnosti krajským úřadům, 

obecním úřadům obcí s rozšířenou působností a obecním 

úřadům (§ 7, 7a a 8 zákona č. 222/1999 Sb. -  

„krajské úřad zabezpečují podle požadavků obcí 

přípravu občanů k obraně státu“, „obecní úřady obcí 

s rozšířenou působností se podílejí se na organizaci 

přípravy občanů k obraně státu“ nebo „obecní úřady 

uplatňují požadavky na přípravu občanů k obraně státu 

u krajského úřadu cestou obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností a organizují jejich přípravu“). 

 

Shora popsaná právní úprava vytváří meze provedení 

normativní úpravy zpracované v návrhu nařízení vlády, 

a to s přihlédnutím ke zmocnění pro jeho vydání 

stanovené 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.“).     

Pokud tedy je cílme a účelem předložení návrhu nařízení 

vlády do legislativního procesu a jeho následného 

schválení vlády vytvořit ucelenou úpravu  oblasti 

plánování, řízení a ogranizace obrany státi tak, aby byly 

vytvořeny plánovací dokumenty dostatečné míry 

podrobnosti a komplexního spektra, musí být v návrhu 

nařížení vlády pamatovány na všechny oblasti plánování 

(tedy věcné a organizační přípravy plnění povinností  

v příslušných časových etapách nebo při vyvolávání 

stanovených skutečností).             
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