
III. 

 

ODŮVODNĚNÍ 

 
OBECNÁ ČÁST 

 
1. VYSVĚTLENÍ NEZBYTNOSTI NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY 

A ODŮVODNĚNÍ JEJÍCH HLAVNÍCH PRINCIPŮ  

    

Zákonem č. 272/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích 

z povolání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně 

za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, 

ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), 

ve znění pozdějších předpisů, bylo do zákona o vojácích z povolání zakotveno oprávnění 

služebního orgánu, který provádí výběr uchazečů o povolání do služebního poměru, vyžádat 

si za účelem ověření trestní bezúhonnosti uchazeče opis z evidence Rejstříku trestů. Znění § 1 

odst. 1 písm. g) vyhlášky č. 454/2002 Sb., kterou se stanoví doklady pro výběr, postup při 

výběru a vzor osobního dotazníku uchazeče o povolání do služebního poměru vojáka 

z povolání, jímž bylo „občanu, který se uchází o povolání do služebního poměru“ uložena 

povinnost vedle dalších dokladů předložit také výpis z evidence Rejstříku trestů, nebylo 

při této novele změněno, protože nebyla připravena legislativa upravující technické podmínky 

vyžádání opisu ze strany služebního orgánu. 

 

 Vzhledem k tomu, že v současné době je v souvislosti s výkonem branné povinnosti 

upravena technická stránka podávání žádosti o vydání opisu z evidence Rejstříku trestů a je 

tedy možné získávat opisy z evidence Rejstříku trestů v elektronické podobě, a to způsobem 

umožňujícím dálkový přístup, a také v souvislosti s principem digitálně přívětivé legislativy 

a zásadami nezatěžování účastníka řízení tam, kde veřejná správa disponuje požadovanými 

údaji, je potřebné reagovat na změnu reálných podmínek a požadavek na předkládání výpisu 

z evidence Rejstříku trestů zrušit. Oprávnění k podání žádosti o opis z evidence Rejstříku 

trestů má služební orgán.  

 

Dále se navrhuje úprava a doplnění osobního dotazníku a v souvislosti s tím také 

podmínky předkládání fotografie uchazeče, která je součástí dotazníku.  

 

Vzhledem k tomu, že vyhláška č. 454/2002 Sb. nabyla účinnosti dnem 1. listopadu 

2002, je pochopitelné, že do dnešního dne došlo ke změnám v právním řádu, které dopadají 

také do této vyhlášky; v případě citované vyhlášky se tyto dopady týkají téměř celého rozsahu 

využitých poznámek pod čarou, kde s výjimkou poznámky pod čarou č. 2 došlo ke zrušení 

odkazované úpravy a její nahrazení úpravou novou (zákon o státním občanství České 

republiky, vyhláška o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby, zákon 

č. 412/2005 Sb. a vyhláška č. 217/2010 Sb.). Dosavadní poznámky pod čarou jsou v současné 

době uživatelsky matoucí, a proto bylo přistoupeno k jejich aktualizaci.  

 

Současně je na základě požadavků praxe provedena změna osobního dotazníku, který 

se – a to kromě jiného opět na základě vývoje právního řádu – v jednotlivých položkách 

upřesňuje.   
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2. ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY SE ZÁKONEM, 

K JEHOŽ PROVEDENÍ JE PŘEDKLÁDÁNA  

 

Navrhovaná úprava je pouze aktualizací vyhlášky č. 454/2002 Sb., a to plně v rozsahu 

i obsahovém kontextu zmocnění pro její vydání, tedy v souladu s § 4 odst. 6 zákona 

č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 254/2002 Sb. Návrh vyhlášky 

přitom zohledňuje zásady digitálně příznivé legislativy, a to především principu sdílení dat 

ve veřejné správě.        

 

3. ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY S PŘEDPISY 

EVROPSKÉ UNIE, JUDIKATUROU SOUDNÍCH ORGÁNŮ EVROPSKÉ UNIE 

A OBECNÝMI ZÁSADAMI PRÁVA EVRPOSKÉ UNIE  
 

  Návrh novely vyhlášky se nedotýká práva Evropské unie, nejedná se o transpoziční 

novelu, ani nedochází k adaptaci či implementaci předpisů Evropské unie. Rovněž se předmět 

novely netýká ani judikatury soudních orgánů Evropské unie. Návrh novely vyhlášky je tak 

s právem EU plně slučitelný. 

 

Návrhem vyhlášky není do právního řádu České republiky implementováno právo EU 

a návrh není s právem EU v rozporu. 

 

4. PŘEDPOKLÁDANÝ HOSPODÁŘSKÝ A FINANČNÍ DOPAD NAVRHOVANÉ 

PRÁVNÍ ÚPRAVY, ZHODNOCENÍ SOCIÁLNÍCH DOPADŮ, VČETNĚ DOPADŮ 

NA RODINY A DOPADŮ NA SPECIFICKÉ SKUPINY OBYVATEL, ZEJMÉNA 

OSOBY SOCIÁLNĚ SLABÉ, OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

A NÁRODNOSTNÍ MENŠINY, ZHODNOCENÍ DOPADŮ NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ 

 

Navrhovaná právní úprava výraznějším způsobem nezasahuje do stávajícího nastavení 

finanční náročnosti výběru uchazečů o povolání do služebního poměru vojáka z povolání. 

 

Navrhovaná právní úprava pak není způsobilá vzhledem ke své administrativní povaze 

vyvolat dopady ani v dalších z uvedených oblastí. 

 

 

5. ZHODNOCENÍ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ VE VZTAHU K ZÁKAZU 

DISKRIMINACE A VE VZTAHU K ROVNOSTI MUŽŮ A ŽEN 
 

Navrhovaná právní úprava není diskriminační a žádným způsobem nezasahuje 

do vztahu rovnosti mužů a žen; svým zpracováním naopak důsledně dodržuje zásadu rovného 

postavení žen a mužů.    

 

6. ZHODNOCENÍ DOPADŮ VE VZTAHU K OCHRANĚ SOUKROMÍ A OSOBNÍCH 

ÚDAJŮ 

 

Navrhovaná úprava vychází z respektování zásady zákonnosti zpracovávání osobních 

údajů a v rozsahu jednotlivých dokladů pracuje s údaji stanovenými pro účely posuzování 

způsobilosti uchazeče pro povolání do služebního poměru s rozsahem údajů pro tyto účely 

stanovenými v § 2a  odst. 1 zákona o vojácích z povolání, resp. s podmínkami pro jejich 

dokládání podle § 2a odst. 2 a § 4 odst. 2 téhož zákona. Zpracovávané údaje jsou pak určeny 
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k využití výlučně pro účely posuzování způsobilosti uchazeče pro povolání do služebního 

poměru a i doba jejich uchovávání (jako součásti zpracovávání osobních údajů, tedy se všemi 

parametry zajišťování jejich ochrany) je stanovena předvídatelným způsobem zákonem (50 

let). Rozsah zpracovávaných údajů pak také koresponduje s rozsahem údajů vedených 

ve vojenských evidencích podle branného zákona.     

 

Součástí osobního dotazníku je také poučení uchazeče/uchazečky o zpracovávání jím 

poskytnutých osobních údajů. Navrhovaná úprava tedy plně zachovává ochranu osobních 

údajů a respektuje související práva subjektu údajů.               

 

7. ZHODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK  

 

 Vzhledem k povaze navrhovaných úprav ve vyhlášce č. 454/2002 Sb. zůstává 

nastavení zábran proti případnému vyvolání korupčních rizik tak, jak je obsahovala již 

primární úprava, resp. jak jsou pro účely posuzování způsobilosti k povolání do služebního 

poměru nastaveny zákonem o vojácích z povolání.   

 

8. ZHODNOCENÍ DOPADŮ NA BEZPEČNOST NEBO OBRANU STÁTU 

 

Změny obsažené v návrhu novely vyhlášky mohou napomoci kladnému ovlivnění 

dopadů na bezpečnost či obranu státu.  

 

9. HODNOCENÍ REGULACE DOPADŮ (RIA) 

 

Podle Plánu přípravy vyhlášek na rok 2018 bylo rozhodnuto o tom, že hodnocení dopadů 

regulace (RIA) není třeba provádět.  
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

K čl. I 

K bodu 1 

Z důvodů uvedených v obecné části výše se uchazeč zprošťuje povinnosti prokázat svou 

bezúhonnost výpisem z evidence Rejstříku trestů upravenou v současné době v § 1 odst. 1 

písm. g) vyhlášky č. 454/2002 Sb. Takto legislativně uprázdněné místo je využito 

pro stanovení parametrů fotografie, která je součástí osobního dotazníku a je identifikačním 

dokumentem uchazeče, který se zakládá do spisu vedeného k žádosti o povolání 

do služebního poměru. Vzhledem k tomu, že toto řízení, resp. v něm vydané rozhodnutí, 

se považuje za rozhodnutí vydané v odvodním řízení, lze se pro tyto účely opřít také 

o ustanovení § 19 branného zákona, na základě kterého se od občanů vyžaduje fotografie 

pro účely odvodního řízení. 

 

K bodu 2: 

Vzhledem k tomu, že vyhláška č. 454/2002 Sb. nabyla účinnosti dnem 1. listopadu 

2002, je pochopitelné, že do dnešního dne došlo ke změnám v právním řádu, které dopadají 

také do této vyhlášky; v případě citované vyhlášky se tyto dopady týkají téměř celého rozsahu 

využitých poznámek pod čarou, kde s výjimkou poznámky pod čarou č. 2 došlo ke zrušení 

odkazované úpravy a její nahrazení úpravou novou (zákon o státním občanství České 

republiky, vyhláška o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby, zákon 

č. 412/2005 Sb. a vyhláška č. 217/2010 Sb.). Dosavadní poznámky pod čarou jsou v současné 

době uživatelsky matoucí, a proto bylo přistoupeno k jejich aktualizaci.  

 

K bodu 3: 

Součástí navrhované úpravy je také nový vzor osobního dotazníku, který odpovídá 

požadavkům praxe a je také reakcí na vývoj tzv. branné legislativy.  

 

V osobním dotazníku se jednak navrhuje doplnění právních předpisů, na základě 

kterých se zpracovávají osobní údaje; současně jsou zde také uvedeny právní předpisy, na 

základě kterých jsou tyto osobní údaje chráněny.  

 

V obsahu osobního dotazníku se upravují druhy vzdělání podle aktuálního znění 

školského zákona a zákona o vysokých školách. 

 

Dále se navrhuje zapracovat do osobního dotazníku údaje, které jsou v současné době 

uváděny v Doplňku k osobnímu dotazníku. Jedná se např. o uvedení zdravotní pojišťovny, 

řidičského oprávnění, stručný popis uchazeče a další. 

 

V závěru dotazníku jsou nově uvedeny také uživatelské poznámky sloužící 

ke správnému pochopení příslušných položek a jejich správnému vyplnění.  

 

K čl. II: 

 

Účinnost vyhlášky se navrhuje od 1. srpna 2018, tak jak je uvedeno pro návrh 

vyhlášky v Plánu přípravy vyhlášek na rok 2018. 
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