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                   V. 
                                                                    VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:                   
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 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, ve znění vyhlášky č. 413/2009 Sb. 
 
 
Návrh vyhlášky byl do eKLEP vložen dne 13. června 2018. 

 
Termín pro zpracování stanovisek k návrhu vyhlášky byl stanoven na 4. července 2018.  
  

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 a Úřadu pro ochranu osobních údajů.  

 
K návrhu vyhlášky nebyly uplatněny zásadní připomínky.  

  
K návrhu vyhlášky byly uplatněny doporučující připomínky Úřadem vlády ČR – Odbor kompatibility, Ministerstvem průmyslu 

a obchodu, Ministerstvem vnitra, Ministerstvem spravedlnosti a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.   
 
Žádné připomínky neuplatnil Úřad pro ochranu osobních údajů.         

 
 Veškeré uplatněné připomínky byly řádně vypořádány způsobem uvedeným v připojené tabulce.  

 
 
Návrh vyhlášky je předkládán bez rozporu.   
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PŘIPOMÍNKOVÉ 
MÍSTO UPLATNĚNÁ PŘIPOMÍNKA 

 
VYPOŘÁDÁNÍ  

Ministerstvo průmyslu 
a obchodu 

K poznámce č. 1: 
Upozorňujeme, že ustanovení § 1 odst. 1 písm. d) obsahující odkaz na 
poznámku pod čarou č. 1 se v současně platné vyhlášce vyskytuje před 
ustanovením, které upravuje 1. novelizační bod. Z tohoto důvodu 
doporučujeme aktualizovat poznámku pod čarou č. 1 před ustanovením 
§ 1 odst. 1 písm. g). 
                                                                    Doporučující připomínka. 

Akceptováno.  
Návrh vyhlášky byl upraven v souladu 
s uplatněnou připomínkou.   
 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

K Čl. I § 1 odst. 1 písmeno g): 
Není zřejmé, z jakého důvodu se navržená právní úprava požadavků na 
fotografii uchazeče odchyluje od úpravy, jež je standardně obsažena 
v jiných právních předpisech [např. § 94 odst. 2 písm. e) zákona 
o ochraně utajovaných skutečností nebo § 4 odst. 4 zákona        
o občanských průkazech]. Doporučujeme proto ve shora uvedeném 
ustanovení za slova „bez pokrývky hlavy“ vložit slova „, není-li její 
použití odůvodněno důvody náboženskými nebo zdravotními,“.  
                                                                  Doporučující připomínka. 

Akceptováno.  
Návrh vyhlášky byl upraven v souladu 
s uplatněnou připomínkou, tedy pro potřeby 
dotazníku bude využíváno zobrazení obličeje 
osoby podle norem ICAO tak, jak jsou převzaty 
do zákona o občanských průkazech.    
 

 
 

K příloze – k osobnímu dotazníku: 
Doporučujeme nahradit termín „osoby blízké ve smyslu § 22 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník“ termínem „kontaktní osoby“ 
z důvodu nepotřebnosti omezení okruhu osob pro potřebu informování 
o stavu při nepředvídatelných událostech, nebo vzniku nároku z jeho 
služebního poměru. 
                                                                  Doporučující připomínka. 

Neakceptováno.  
Vyhláška č. 454/2002 Sb. je vydána na základě 
zmocnění stanoveného v § 4 odst. 6 zákona 
č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, a to 
takto: „Ministerstvo obrany stanoví vyhláškou 
doklady pro výběr, postup při výběru a vzor 
osobního dotazníku.“. Tímto zmocněním je 
jednak stanoven rozsah pro účely posuzování 
uchazečů o přijetí do služebního poměru 
zpracovávaných údajů, ale také jejich rozsah, 
který je dán ustanovením § 4 odst. 2, resp. § 2a 
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odst. 1 zákona č. 221/1999 Sb.  Pro posuzování 
způsobilosti uchazeče o přijetí do služebního 
poměru vojáka z povolání mohou být 
zpracovávány výlučně tyto údaje:        
a) jméno a příjmení, včetně předchozích jmen 

a příjmení a rodného příjmení, 
b) akademické tituly a vědecké hodnosti s daty 

jejich přiznání, 
c) rodné číslo, 
d) adresu místa trvalého pobytu a bydliště, 
e) státní občanství, 
f) získané vzdělání, 
g) zdravotní způsobilost k vojenské činné 

službě, 
h) přehled o předchozích pracovních 

a služebních poměrech a o samostatných 
výdělečných činnostech, 

i) jazykové znalosti a zkoušky z nich, 
j) zvláštní schopnosti, dovednosti, zájmy 

a oprávnění, 
k) trestní bezúhonnost, 
l) rodinný stav a 
m) jména, příjmení a adresy místa trvalého  

pobytu a bydliště osob blízkých.“. 
 
 Vzhledem ke znění písmene m) je nutné i pro 
účely dotazníku zachovat druh osobního údaje, 
jež má zákonný důvod pro své zpracovávání, a 
tedy v dotazníku bude ponechán údaj „osoba 
blízká“. 
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 K příloze – k osobnímu dotazníku: 
Domníváme se, že stručný popis uchazeče/uchazečky (přirozená barva 
vlasů, barva očí, tvar obličeje a vousů) není relevantním údajem pro 
účely posuzování způsobilosti uchazeče pro povolání do služebního 
poměru. Doporučujeme proto vyškrtnutí stručného popisu 
uchazeče/uchazečky z osobního dotazníku.  
                                                                  Doporučující připomínka. 

Akceptováno.  
 Dotazník byl upraven v souladu s uplatněnou 
připomínkou (k tomu blíže odůvodnění 
předcházející připomínky).     

Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy K Příloze, k tabulce osobního dotazníku v části „Vzdělání“:  

Ustanovení § 58 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, kromě „středního vzdělání 
s výučním listem“ a „středního vzdělání s maturitní zkouškou“ uvádí 
v písmenu a) jako stupeň vzdělání i pouze „střední vzdělání“. 
Doporučujeme proto zvážit doplnění i tohoto stupně vzdělání 
do tabulky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
.                                                                 Doporučující připomínka. 

Akceptováno.  
Návrh vyhlášky byl upraven v souladu 
s uplatněnou připomínkou, dotazník byl tedy 
doplněn o položku „střední vzdělání“.   
 
 
 
 
 

 
K Příloze, k tabulce osobního dotazníku v části „Vzdělání“:  
Doporučujeme graficky zařadit kategorii "Doktorský studijní program" 
do skupiny "Vysokoškolské", tedy na stejnou úroveň jako "Bakalářský 
studijní program" a "Magisterský studijní program". Dle §2 odst. 1 
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 
další zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších 
předpisů, jsou totiž tři typy studijních programů - bakalářský, 
magisterský a doktorský. V tomto ohledu také upozorňujeme, 
že termín "Postgraduální studium" není cit. zákonem definován 
a je obvykle vnímán jako studium doktorské. Jeho užití v dotazníku 
proto může být zavádějící a navrhujeme zvážit jeho nahrazení jiným 
výrazem, např. "Další studium". 
                                                                  Doporučující připomínka. 

Akceptováno.  
Návrh vyhlášky byl upraven v souladu 
s uplatněnou připomínkou, a to jednak 
v zařazení kategorie „Doktorský studijní 
program“, jednak ve změně označení položky 
„Postgraduální studium“ na „Další studium“.   
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Ministerstvo vnitra 

K čl. I bodu 3 -  k příloze: 
Dáváme ke zvážení úpravu, resp. rozšíření skupiny osob, které by 
uchazeč/uchazečka v případě vzniku služebního poměru chtěl 
informovat o svém stavu při nepředvídaných událostech, neboť se 
nemusí jednat pouze o osoby blízké ve smyslu § 22 občanského 
zákoníku. Navrhujeme tedy zakotvit možnost informování i „jiných 
vybraných osob“. 
                                                                  Doporučující připomínka. 

Neakceptováno.  
Vyhláška č. 454/2002 Sb. je vydána na základě 
zmocnění stanoveného v § 4 odst. 6 zákona 
č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, a to 
takto: „Ministerstvo obrany stanoví vyhláškou 
doklady pro výběr, postup při výběru a vzor 
osobního dotazníku.“. Tímto zmocněním 
je jednak stanoven rozsah pro účely posuzování 
uchazečů o přijetí do služebního poměru 
zpracovávaných údajů, ale také jejich rozsah, 
který je dán ustanovením § 4 odst. 2, resp. § 2a 
odst. 1 zákona č. 221/1999 Sb.  Pro posuzování 
způsobilosti uchazeče o přijetí do služebního 
poměru vojáka z povolání mohou být 
zpracovávány výlučně tyto údaje:        
a) jméno a příjmení, včetně předchozích jmen 

a příjmení a rodného příjmení, 
b) akademické tituly a vědecké hodnosti s daty 

jejich přiznání, 
c) rodné číslo, 
d) adresu místa trvalého pobytu a bydliště, 
e) státní občanství, 
f) získané vzdělání, 
g) zdravotní způsobilost k vojenské činné 

službě, 
h) přehled o předchozích pracovních 

a služebních poměrech a o samostatných 
výdělečných činnostech, 

i) jazykové znalosti a zkoušky z nich, 
j) zvláštní schopnosti, dovednosti, zájmy 

a oprávnění, 
k) trestní bezúhonnost, 
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l) rodinný stav a 
m) jména, příjmení a adresy místa trvalého  

pobytu a bydliště osob blízkých.“. 
 
 Vzhledem ke znění písmene m) je nutné i pro 
účely dotazníku zachovat druh osobního údaje, 
jež má zákonný důvod pro své zpracovávání, 
a tedy v dotazníku bude ponechán údaj „osoba 
blízká“; zákon č. 221/1999 Sb. neumožňuje 
pro účely posuzování uchazeče o přijetí 
do služebního poměru vojáka z povolání 
uvedený okruh osob rozšířit.    

 K čl. I bodu 3 -  k příloze: 
Doporučujeme z osobního dotazníku z části týkající se stručného 
popisu uchazeče/uchazečky určení přirozené barvy vlasů vypustit 
označení „hnědé“, jelikož tato barva je plně pokryta při možnosti 
výběru ze světle hnědé, středně hnědé, tmavohnědé a černohnědé. 
                                                                 Doporučující připomínka. 

Akceptováno. 
Návrh vyhlášky byl upraven v souladu 
s uplatněnou připomínkou.   
 
 

 K čl. I bodu 3 -  k příloze: 
V osobním dotazníku, v části týkající se průběhu předchozích 
zaměstnání, služebních poměrů nebo samostatné výdělečné činnosti, 
doporučujeme vyjasnit, resp. upřesnit poznámku pod čarou č. 3. 
Skutečnost, že je daná osoba zaměstnavatelem, není jakkoli vázána 
na provozování samostatně výdělečné činnosti. Za vhodnější bychom 
považovali, pokud by daná poznámka pod čarou vysvětlovala, že vedle 
zaměstnaní (závislé výdělečné činnosti) je třeba uvést i samostatnou 
výdělečnou činnost uchazeče/uchazečky. 

                                                                  Doporučující připomínka. 

 
Akceptováno. 
Návrh vyhlášky byl upraven v souladu 
s obsahem poslední věty uplatněné připomínky. 

 
Úřad vlády –  
Odbor kompatibility 

K příloze vyhlášky: 
Novou část osobního dotazníku pro uchazeče o povolání 
do služebního poměru vojáka z povolání, která vyžaduje velmi 

Akceptováno.  
Text napadený v připomínce byl z návrhu 
úpravy dotazníku vypuštěn.  
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podrobný „stručný popis uchazeče/uchazečky“ považujeme 
z hlediska účelu, pro který jsou uvedené informace zpracovávány, 
možnosti diskriminace na jejich základě a doby jejich uchování 
po dobu 50 let v případě nepovolání uchazeče do služebního poměru 
(viz část „poučení o zpracování osobních údajů“), rozsahem 
požadovaných osobních údajů za nepřiměřenou. Zejména máme na 
mysli povinnost uvést přesnou barvu vlasů (event. plešatost), přesnou 
barvu očí, tvaru obličeje, nošení vousů, druhy zvláštních znamení 
jako jizvy, bradavice, mateřská znamení, tetování aj. včetně jejich 
umístění. Uvedené informace by neměly být předmětem zkoumání 
při posuzování způsobilosti uchazeče. Pokud nebude takový žadatel 
přijat, není vůbec důvodné shromažďovat o něm tyto podrobné 
osobní údaje prakticky po celou dobu jeho života. Posuzování 
uvedených kritérií, která nejsou pro uvedené povolání určující, by 
mohlo vést také k nerovnosti v podmínkách přístupu k povolání, 
které není směrnicí 2000/78/ES dovoleno. Zároveň považujeme 
uvedený rozsah zpracovávaných osobních údajů za nepodložený 
a neodpovídající účelu „výlučně pro posuzování způsobilosti 
uchazeče o povolání do služebního poměru“, jak uvádí odůvodnění 
k návrhu. Návrh se tím dostává do rozporu s dosud účinným 
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a do budoucna 
s největší pravděpodobností také se zákonem o zpracování osobních 
údajů, který uvedený zákon nahradí. Nesouhlasíme ani s tvrzením 
v odůvodnění k návrhu, že rozsah zpracovávaných údajů 
koresponduje s rozsahem údajů vedených ve vojenských evidencích 
dle branného zákona, neboť zákon č. 585/2004 Sb., o branné 
povinnosti a jejím zjišťování, a ani zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích 
z povolání, takto podrobné osobní údaje nevyžadují. 
 
Část osobního dotazníku „stručný popis uchazeče/uchazečky“ 
požadujeme z uvedených důvodů až po údaje o výšce a váze 
uchazeče vypustit (event. zachování některých parametrů v dotazníku 

Současně ještě podotýkáme, že v souvislosti 
s posuzováním uchazeče o přijetí do služebního 
poměru vojáka z povolání, který není povolán, 
se údaje o něm a údaj o důvodu nepovolání 
do služebního poměru uchovávají po dobu 50 
let; po uplynutí této doby se údaje zlikvidují. 
Z dikce ustanovení § 4 odst. 2 zákona 
o vojácích z povolání je jasné, že se jedná 
o údaje v rozsahu § 2a odst. 1, a tedy pokud by 
v dotazníku v souladu s účelem posuzování 
uchazeče byly zpracovávány s jeho souhlasem 
údaje další, nebudou předmětem uchovávání 
po dobu 50 let, ale po dobu splnění (uplynutí) 
účelu jejich zpracovávání.   
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jako nošení brýlí/čoček, výšky nebo váhy uchazeče je nutno řádně 
zdůvodnit v rámci odůvodnění návrhu). 
                                                                  Doporučující připomínka.  
 

   
V Praze  dne  30. srpna 2018  
JUDr. Jana Hájková   
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