
VIII. 

Teze prováděcího právního předpisu 

 

Ministerstvo na základě zmocnění uvedených v návrhu zákona, kterým se mění zákon 

č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 

č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 

konkrétně v ustanoveních § 2 odst. 9, § 6a odst. 3, 52a odst. 2, 52b odst. 4 a 52i odst. 7 

stanoví vyhláškou následující: 

  

 

K provedení § 2 odst. 9 zákona 

 

Seznam branných činností využitelných v rámci přípravy občanů k obraně státu 

 

Branné činnosti využitelné v rámci přípravy občanů k obraně státu jsou: 

− zdravověda a první pomoc, 

− sebeobrana, 

− parašutizmus, 

− letecké sporty, 

− radioamatérství, 

− kynologie,  

− střelecké sporty a obsluha střelecké techniky, 

− potápění, 

− orientace v terénu a práce s mapou, 

− přežití v přírodě, 

− slaňování, 

− vybrané řidičské činnosti (řidičské dovednosti i technické aspekty), zvláště obsluha těžké 

a speciální techniky, řízení vozidel v obtížném terénu, náročných klimatických podmínkách, 

za snížené viditelnosti, v noci. 

 

K provedení § 6a odst. 3 zákona 

 

Vzor tiskopisu oznámení změn údajů o branném subjektu vedených v rejstříku 

branných subjektů 

 

 Bude stanoveno, že vzor tiskopisu je stanoven v příloze vyhlášky.  

 

 Tiskopis oznámení změn údajů o branném subjektu vedených v rejstříku branných 

subjektů bude obsahovat tyto údaje: 

 

Název branného subjektu 

Identifikační číslo branného subjektu 

Adresu sídla branného subjektu 

Doručovací adresu, je-li jiná než adresa sídla 

Označení Ministerstva obrany jakožto orgánu, kterému je oznámení určeno 

Podpis osoby, která oznámení činí 

Oznámení změn předmětu činnosti branného subjektu v oblasti branných činností 

Oznámení data ukončení činnosti branného subjektu v oblasti branných činností 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBM8JZGOE)



K provedení § 52a odst. 2 zákona 

 

Vzory tiskopisů žádostí o akreditaci, žádosti o prodloužení akreditace a žádosti o 

zrušení akreditace 

 

 Bude stanoveno, že vzory tiskopisů jsou stanoveny v příloze vyhlášky.  

 

A. Tiskopis žádosti o akreditaci branného subjektu bude obsahovat tyto údaje: 

Název branného subjektu 

Identifikační číslo branného subjektu 

Adresu sídla branného subjektu 

Doručovací adresa, je-li jiná než adresa sídla 

Statutární orgán branného subjektu  

Označení Ministerstva obrany jakožto správního orgánu, kterému je žádost určena 

Podpis osoby, která žádost činí 

Předmět hlavní činnosti branného subjektu 

Předmět vedlejší hospodářské činnosti branného subjektu, je-li vykonávána 

Předmět činnosti v oblasti branných činností 

Členství v jiné organizaci 

Přílohou č. 1 je úplný výpis z veřejného rejstříku osvědčující vznik branného subjektu 

Přílohou č. 2 je čestné prohlášení o důvěryhodnosti branného subjektu podle § 52d odst. 5 

zákona č. 222/1999 Sb. 

Přílohou č. 3 je přehled zařízení a přehled personálního, technického a materiálního vybavení 

branného subjektu 

Přílohou č. 4 je přehled o dosavadní činnosti branného subjektu v branných činnostech 

Přílohou č. 5 je žádost o akreditaci programu zájmové přípravy občanů k obraně státu, o jehož 

akreditaci branný subjekt současně žádá (viz tiskopis D) 

 

B. Tiskopis žádosti o prodloužení akreditace branného subjektu bude obsahovat 

tyto údaje: 

Název branného subjektu 

Adresu sídla branného subjektu 

Doručovací adresa, je-li jiná než adresa sídla 

Označení Ministerstva obrany jakožto správního orgánu, kterému je žádost určena 

Podpis osoby, která žádost činí 

Věc, které se žádost týká - prodloužení akreditace branného subjektu 

 

C. Tiskopis žádosti o zrušení akreditace branného subjektu bude obsahovat tyto 

údaje: 

Název branného subjektu 

Adresu sídla branného subjektu 

Doručovací adresa, je-li jiná než adresa sídla 

Označení Ministerstva obrany jakožto správního orgánu, kterému je žádost určena 

Podpis osoby, která žádost činí 

Věc, které se žádost týká - zrušení akreditace branného subjektu 

Datum, ke kterému je zrušení akreditace branného subjektu požadováno 

 

D. Tiskopis žádosti o akreditaci programu zájmové přípravy občanů k obraně státu 

bude obsahovat tyto údaje: 

Název branného subjektu 
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Adresu sídla branného subjektu 

Doručovací adresa, je-li jiná než adresa sídla 

Označení Ministerstva obrany jakožto správního orgánu, kterému je žádost určena 

Podpis osoby, která žádost činí 

Název, formu a cíle programu zájmové přípravy občanů k obraně státu 

Obsahová témata programu zájmové přípravy občanů k obraně státu a jejich anotace 

Předpokládaný počet účastníků programu zájmové přípravy občanů k obraně státu 

Přílohou č. 1 je plán programu zájmové přípravy občanů k obraně státu, který stanoví časovou 

posloupnost obsahových témat a dobu jejich realizace 

Přílohou č. 2 je materiální, technické a jiné zabezpečení programu zájmové přípravy občanů k 

obraně státu a způsob jeho ukončení 

Přílohou č. 3 je seznam lektorů a garantů s uvedením jejich titulů, jmen a příjmení, data 

narození, dosaženého vzdělání, využitelných odborných schopností, délky praxe v oboru 

činnosti souvisejícím s programem zájmové přípravy občanů k obraně státu a jiných 

předpokladů pro provedení tohoto programu 

Přílohou č. 4 je čestné prohlášení, že program zájmové přípravy občanů k obraně státu nebude 

prováděn u osob, které podporují, propagují nebo sympatizují s hnutím, které prokazatelně 

směřuje k potlačování práv a svobod člověka nebo hlásají národnostní, náboženskou anebo 

rasovou zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob 

 

Pro žádost o prodloužení akreditace programu zájmové přípravy občanů k obraně státu 

se použije tiskopis D. 

 

 

K provedení § 52b odst. 4 zákona 

 

Vyhláška stanoví základní kritéria, která budou bodově hodnocena podle 

kvalitativních a kvantitativních ukazatelů stanovených Jednacím řádem akreditační komise. 

Výsledné hodnocení bude tvořeno součtem vážených hodnocení jednotlivých základních 

kritérií. 

 

 V případě pojetí, obsahu, cílů a plánu programu zájmové přípravy občanů 

k obraně státu se bude jednat o následující základní kritéria: 

- Přístup k obsahovému tématu, formy a metody jeho provedení 

- Zaměření programu zájmové přípravy občanů k obraně státu na branné činnosti 

- Přiměřenost finančního rozpočtu; hospodárnost, efektivnost a účelnost plánovaného využití 

veřejných prostředků 

- Proveditelnost programu zájmové přípravy občanů k obraně státu – reálnost splnění 

časového harmonogramu realizace programu zájmové přípravy občanů k obraně státu 

- Posloupnost obsahových témat 

- Unikátnost programu zájmové přípravy občanů k obraně státu 

- Cílová skupina příjemců programu, její velikost, věk účastníků, jejich dosavadní úroveň 

znalostí, dovedností a vědomostí  

- Způsob ukončení programu zájmové přípravy občanů k obraně státu, předpokládané 

dosažené výsledky 

 

 V případě záruk řádného provedení programu zájmové přípravy občanů 

k obraně státu se bude jednat o následující základní kritéria: 

- Finanční, materiální, technické a jiné zabezpečení programu zájmové přípravy občanů k 

obraně státu 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBM8JZGOE)



- Personální zabezpečení programu zájmové přípravy občanů k obraně státu, a to jak 

odborné (lektoři, garanti), tak organizační   

- Dostatečný počet zájemců o účast v programu zájmové přípravy občanů k obraně státu 

 

 

K provedení § 52i odst. 7 zákona  

 

  Vyhláška stanoví následující: 

 

  1) Účelem podpory zájmové přípravy občanů k obraně státu je  

− napomáhat k získávání dovedností, znalostí, vědomostí a návyků občanů v branných 

činnnostech, 

− podporovat rozvoj fyzické kondice a psychické odolnosti občanů, 

− vytvářet podmínky k zapojení občanů do řešení vojenských krizových situací a zvyšovat 

vědomí jejich odpovědnosti za obranu České republiky, 

− procvičovat a ověřovat připravenost občanů k řešení vojenských krizových situací a 

k obraně České republiky. 

 

  

 2) Obecné zásady poskytování podpory zájmové přípravy občanů k obraně státu  

 

a) v případě dotací 

 

− dotace na provedení akreditovaného programu zájmové přípravy občanů k obraně státu se 

poskytuje do výše 70 % celkových nákladů programu; ministr obrany může v odůvodněných 

případech rozhodnout o poskytnutí dotace nad tento rámec, 

− je-li akreditovaný program zájmové přípravy občanů k obraně státu současně financován 

dotacemi z různých státních zdrojů, nesmí souběh těchto zdrojů přesáhnout 70 % nákladů. 

Branný subjekt, který žádá o zvýšení účasti státního rozpočtu na financování akreditovaného 

programu zájmové přípravy občanů k obraně státu nad 70 % nákladů, předloží podrobné 

odůvodnění tohoto požadavku, 

− minimální výše dotace činí 10.000 Kč. 

− dotaci lze použít k financování: 

• nezbytných osobních nákladů spojených s realizací programu zájmové přípravy 

občanů k obraně státu, tj. mzdových nákladů a povinného pojistného, které platí 

zaměstnavatel, 

• pořízení nezbytného materiálu k realizaci akreditovaného programu zájmové přípravy 

občanů k obraně státu v prokázané výši, 

• nezbytných nemateriálních nákladů k realizaci akreditovaného programu zájmové 

přípravy občanů k obraně státu v prokázané výši, 

• věcných cen při soutěžích pořádaných v rámci akreditovaného programu zájmové 

přípravy občanů k obraně státu, 

• činnosti akreditovaného branného subjektu, pokud tato činnost souvisí s brannými 

činnostmi,  

• na pořízení nebo technické zhodnocení hmotného nebo nehmotného dlouhodobého 

majetku branného subjektu, pokud tento majetek bude využíván převážně k branným 

činnostem.  
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- Dotaci nelze použít k financování: 

• propagace branného subjektu, 

• programu zájmové přípravy občanů k obraně státu, který přináší zisk, 

• nákladů spojených se zahraničními cestami, 

• k hrazení nákladů publikační činnosti, 

• pořízení pohoštění, občerstvení a stravování včetně služeb s tím spojených, 

• pořízení darů (mimo věcných cen při soutěžích), 

• fyzických nebo právnických osob, které neposkytují výkony a služby podle 

schváleného rozpočtu dotace.        

 

 b) v případě nefinanční podpory 

 

- nefinanční podpora je poskytována výhradně pro zabezpečení provádění branných činností 

branným subjektem nebo na provedení programu zájmové přípravy občanů k obraně státu. 

- nefinanční podporu lze poskytnout formou: 

• pronájmu cvičišť, střelnic nebo jiných areálů vhodných k provádění zájmové přípravy 

občanů k obraně státu, 

• poskytnutí daru v podobě střeliva, materiálu, výstroje, náhradních dílů, výukových 

nebo propagačních materiálů, 

• poskytnutí odborné metodické pomoci formou lektorské a přednáškové činnosti 

vojáků a civilních expertů Ministerstva obrany, 

• zabezpečení přepravy osob a materiálu. 

 

 

3) způsob a kritéria hodnocení žádosti o přiznání podpory, 

 

Základní kritéria budou bodově hodnocena podle kvalitativních a kvantitativních ukazatelů 

stanovených Ministerstvem obrany. Výsledné hodnocení bude tvořeno součtem vážených 

hodnocení jednotlivých základních kritérií. 

 

Základním kritériem hodnocení žádosti o přiznání podpory je: 

− shoda cíle podporované činnosti s účelem podpory, 

− požadovaná výše podpory, 

− podíl podpory na celkových plánovaných nákladech podporované činnosti, 

− podrobné vymezení věcných podmínek podporované činnosti, 

− podrobné vymezení finančních podmínek podporované činnosti, 

− medializace účasti poskytovatele podpory při provádění podporovaných činností, 

− časový harmonogram využití poskytnuté podpory, 

− předmět činnosti branného subjektu, 

− členská základna branného subjektu, 

− dosavadní aktivity branného subjektu v branných činnostech, 

− dosavadní spolupráce s Ministerstvem obrany. 
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