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IV. 
Odůvodnění 

Obecná část 

A. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace (RIA) 

1 Důvod předložení 

Název 
 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády 
České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru 
SARS CoV-2, ve znění nařízení vlády č. 212/2020 Sb. 

Definice problému a cíl návrhu právního předpisu 

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace se jeví nezbytné nadále posilovat 
kapacity zdravotnictví, kde v důsledku koronaviru dochází trvale k úbytku personálu. 
Za tím účelem bylo nařízením vlády č. 172/2020 Sb., ve znění nařízení vlády 
č. 212/2020 Sb., povoláno nejvýše 360 vojáků v činné službě k vykonávání 
pomocných prací v zařízeních provozovaných poskytovateli sociálních služeb a v 
zařízeních provozovaných poskytovateli zdravotních služeb poskytujících následnou 
lůžkovou péči nebo dlouhodobou lůžkovou péči. Tento počet se již k dnešnímu dni jeví 
jako nedostačující. 

Popis existujícího právního stavu 
Problematiku povolání vojáků upravuje § 14 odst. 1 písm. c) zákona 

č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 
kde zákonodárce umožnil využití Armády ČR k záchranným pracím při pohromách 
nebo při jiných závažných situacích ohrožujících životy a zdraví.  

Identifikace dotčených subjektů 
Dotčenými osobami a orgány jsou ministr obrany a jím určení vojáci v činné 

službě, Ministerstvo zdravotnictví, poskytovatelé sociálních služeb a poskytovatelé 
zdravotních služeb poskytujících následnou lůžkovou péči nebo dlouhodobou 
lůžkovou péči. 

Popis cílového stavu 
Přijetí navrhované změny nařízení vlády umožní nadále pokračovat v 

nasazování vojáků v činné službě k záchranným pracím spočívajícím v ochraně 
obyvatelstva a prevenci šíření onemocnění COVID-19. Povolaní vojáci vykonávají a 
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v případě potřeby budou případně i ve vyšším počtu vykonávat pomocné činnosti, 
kterými se rozumí činnosti odpovídající zařazení „pomocníka ve zdravotnických 
zařízeních“ podle Národní statistické klasifikace CZ-ISCO (kód pozice 91122). Vojáci 
nesmí vykonávat činnosti podle vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických 
pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, neboť 
k těmto nemají kvalifikaci vyžadovanou podle dotčených ustanovení zákona č. 
96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských 
zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní 
péče a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Navýšení počtu povolaných vojáků z 360 na 900 bylo zkalkulováno především 
na základě faktu, že k 5. listopadu 2020 byla stanovená maximální kapacita 360 
vojáků již téměř vyčerpána, přičemž: 

- navýšení o 140 vojáků je predikce vycházející z požadavků, které stále 
přicházejí cestou Ústředního krizového štábu,  

- navýšení o dalších 400 vojáků je predikce vycházející z požadavků 
Ministerstva zdravotnictví, neboť se jedná o vojáky primárně určené do jím řízených 
zařízení (nemocnic). 
 

Zhodnocení rizika 
V případě nepřijetí předmětného nařízení vlády hrozí situace, kdy na žádost 

orgánů veřejného zdraví již nebude možné vyčleňovat další vojáky v činné službě, 
protože by došlo k překročení maximálního limitu stanoveného v nařízení vlády. 
Orgány veřejného zdraví nebudou schopny vlastními silami a prostředky garantovat 
dostatečnou péči.  

Podle § 14 zákona o ozbrojených silách je vláda oprávněna svým rozhodnutím 
povolat vojáky k záchranným pracím, a tedy je oprávněna i navýšit jejich počet 
v případě, že již k tomuto účelu byli vojáci rozhodnutím vlády povoláni. Povolání 
vojáků v činné službě, včetně navýšení jejich počtů, je tedy řešením, které zákon 
předvídá a se kterým je počítáno jako s legitimním pro případ nouze. 

Návrh variant řešení 

Varianta 1 („Nulová“ varianta – nepřijetí nařízení vlády): 

  Legislativní nečinnost by neumožňovala k záchranným pracím spočívajícím 
v poskytování pomocných prací ve zdravotnických a sociálních zařízeních využít další 
vojáky nad současný maximální limit „360“ a veškeré další žádosti o poskytnutí vojáků 
v činné službě by musely být odmítnuty. 

Varianta 2: 
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    Přijetí změny nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě ve smyslu zákona 
č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 
dle kterého by byli k záchranným pracím povoláni další vojáci v činné službě. 

Vyhodnocení nákladů a přínosů 

Identifikace nákladů a přínosů všech variant 
Jednoznačný přínos spatřuje předkladatel v povolání dalších vojáků v činné 

službě k záchranným pracím. 

Náklady 
Náklady spojené s povoláním vojáků k záchranným pracím, které Ministerstvu 

obrany vzniknou nad rámec běžných činností zajištěných schváleným rozpočtem 
na rok 2020, budou hrazeny z rozpočtu tohoto ministerstva. 

Přínosy 
 Stěžejním přínosem nařízení vlády bude zajištění ochrany života a zdraví 
obyvatelstva.  

Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 
Varianta 1: 
První varianta by vedla k ohrožení veřejného zdraví, kdy v současné situaci 

stále stoupá počet nakažených a naopak trvale klesá počet pracovníků ve 
zdravotnictví, čímž hrozí přetížení zdravotnických kapacit, což tato varianta neřeší. 

 

 Varianta 2: 

Povolání dalších vojáků v činné službě k záchranným pracím spočívajícím ve 
vykonávání pomocných prací v zařízeních provozovaných poskytovateli sociálních 
služeb a v zařízeních provozovaných poskytovateli zdravotních služeb poskytujících 
následnou lůžkovou péči nebo dlouhodobou lůžkovou péčiby mělo přispět 
k celkovému posílení zdravotnického systému tím, že veškerý zdravotnický personál 
by se  mohl plně věnovat činnostem ve prospěch poskytování zdravotnické péče. 
Rizikem nesoucím potenciální náklady je zanedbání běžných úkolů vyčleněných 
vojáků z povolání.  
 

Návrh řešení 
Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Zajištění ochrany životů a zdraví obyvatelstva je základní povinností státu. 
Součástí tohoto závazku je i povinnost státu chránit obyvatelstvo před zdravotními 
hrozbami. 
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K variantě 1 

Za situace, kdy jsou personální kapacity orgánů ochrany veřejného zdraví 
v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19 hodnoceny jako nedostatečné, 
porovnání nákladů a přínosů svědčí jednoznačně proti variantě číslo 1. 

K variantě 2 

Varianta č. 2 vyhovuje zcela potřebě plnit povinnosti státu zmíněné shora, když 
v situaci, kdy dosavadní personální kapacity zdravotnictví nejsou dostatečné 
k souběžnému plnění všech potřebných úkolů, budou k plnění pomocných prací, které 
zbytečně zatěžují odborný zdravotnický personál a nevyžadují žádnou zvláštní 
kvalifikaci, povoláni vojáci v činné službě na dobu nezbytně nutnou. 

Navrhované nařízení vlády nebude mít žádné nepříznivé dopady na sociální 
sféru, na životní prostředí ani na veřejný pořádek. Pro ochranu bezpečnosti i ochranu 
zdraví a lidských životů bude přínosem. 

Implementace doporučené varianty a vynucování 
  Nařízením vlády bude dalším vojákům v celkovém počtu do 900 uložena 
povinnost plnit pomocné práce v zařízeních provozovaných poskytovateli sociálních 
služeb a v zařízeních provozovaných poskytovateli zdravotních služeb poskytujících 
následnou lůžkovou péči nebo dlouhodobou lůžkovou péči. Není třeba nastavovat 
procesy k vynucení této regulace.  

Přezkum účinnosti regulace 
 Průběžně bude vyhodnocováno trvání obecného ohrožení epidemií 
onemocnění COVID-19 a zvažována nutnost využívání této záložní kapacity. 
  

Konzultace a zdroje dat 
 Předložení návrhu nařízení vlády předcházela jednání, na kterých byly 
zohledněny názory Ministerstva obrany a Ministerstva zdravotnictví.  

Kontakt na zpracovatele RIA 
pplk. Mgr. Petr Jaitner 
skupina právní podpory  
Velitelství pro operace 
tel.: 973 210 229, e-mail: jaitnerp@army.cz 
 
B. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 
republiky 

Předložený návrh nařízení vlády je v souladu s ústavním pořádkem České 
republiky. 
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Změna nařízení vlády je vydána k provedení zákona o ozbrojených silách 

České republiky a v jeho mezích. 

C. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož 
provedení je navržena 

Navržená změna nařízení vlády je v souladu se zákonem o ozbrojených silách 
České republiky, konkrétně s § 14 odst. 1 písm. c), jenž umožňuje vládě povolat 
Armádu ČR k záchranným pracím při pohromách nebo při jiných závažných situacích 
ohrožujících životy, zdraví, značné majetkové hodnoty nebo životní prostředí nebo k 
likvidaci následků pohromy. Vojáky lze povolat na nezbytnou dobu. 

 
Návrh vyhovuje i zákonnému požadavku, že k povolání vojáků má dojít pouze 

na nezbytnou dobu. Pojem nezbytné doby je v tomto případě nutné vykládat 
v kontextu vyhodnocení obecného ohrožení epidemií onemocnění COVID-19. 

 
 

D. Zhodnocení slučitelnosti navrhované úpravy s předpisy Evropské unie 
Návrh není v rozporu s právními předpisy Evropské unie ani s obecnými 

právními zásadami práva Evropské unie, resp. uvedená problematika není tímto 
právním systémem řešena. Návrh není v rozporu s judikaturou soudních orgánů 
Evropské unie. 

E. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, 
jimiž je Česká republika vázána 

Mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána, neupravují přímo 
problematiku použití Armády ČR k záchranným pracím při pohromách nebo při jiných 
závažných situacích ohrožujících životy, zdraví, značné majetkové hodnoty nebo 
životní prostředí nebo k likvidaci následků pohromy. 

F. Sociální dopady 
Navržená právní úprava nemá dopad na osoby sociálně slabé, osoby se 

zdravotním postižením, ani na národnostní menšiny nebo na životní prostředí. 
 

 Návrh změny nařízení vlády nemá dopady ve vztahu k zákazu diskriminace ani 
ochrany soukromí a osobních údajů. 

G. Dopady na státní rozpočet 
Náklady spojené s povoláním dalších vojáků, které Ministerstvu obrany 

vzniknou nad rámec běžných činností zajištěných schváleným rozpočtem na rok 2020, 
budou hrazeny z rozpočtu tohoto ministerstva. 
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H. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
Povolání dalších vojáků v činné službě k záchranným pracím bude mít pozitivní 

dopad na bezpečnost obyvatelstva. 
Krátkodobým povoláním (nejvýše) 900 vojáků v činné službě by neměla být 

snížena obranyschopnost České republiky ani schopnost plnění jejích mezinárodních 
závazků. 
  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBV4FB8KW)



7 

Zvláštní část 

K čl. I 

K plnění úkolů budou použiti vojáci v činné službě z pozemních sil, vzdušných 
sil, speciálních sil, Velitelství výcviku-Vojenské akademie a Vojenské policie, a to nově 
v celkovém maximálním počtu až do 900 vojáků, neboť dříve stanovený maximální 
počet 360 vojáků již nedostačuje současným potřebám. 

Povolaní vojáci vykonávají a v případě potřeby budou případně i ve vyšším 
počtu vykonávat pomocné činnosti, kterými se rozumí činnosti odpovídající zařazení 
„pomocníka ve zdravotnických zařízeních“ podle Národní statistické klasifikace CZ-
ISCO (kód pozice 91122). Vojáci nesmí vykonávat činnosti podle vyhlášky č. 55/2011 
Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění 
pozdějších předpisů, neboť k těmto nemají kvalifikaci vyžadovanou podle dotčených 
ustanovení zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti 
k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s 
poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

K čl. II 

Jelikož je nařízení přijímáno v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem, a to 
k záchranným pracím spočívajícím v ochraně obyvatelstva a prevenci šíření 
onemocnění COVID-19, je jako datum nabytí účinnosti navrhován den vyhlášení ve 
Sbírce zákonů.  
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