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  V Praze dne 23. října 2014 
         Č.j.: 1119/14 

 

          
 
 

Stanovisko 
komise pro hodnocení dopadů regulace 

 
k návrhu  

novely zákona o ozbrojených silách 
 

 
 

I. Úvod 
 

Předložená závěrečná zpráva RIA byla zpracována k návrhu novely zákona 
o ozbrojených silách.  
 
Cílem návrhu je upravit legislativní rámec nasazovaní vojáků k záchranným pracím 
a na likvidaci následků živelných pohrom tak, aby bylo možné pružně reagovat na 
krizové situace. S ohledem na výše uvedené se navrhuje revize institutu vojenských 
záchranných útvarů v textu zákona, a to z toho důvodu, aby k záchranným pracím 
nebo k likvidaci následků pohrom bylo možné neprodleně přímo povolat vojenské 
útvary ozbrojených sil, které disponují dostatečným množstvím vojáků a potřebné 
vojenské techniky. 
 
Současná platná právní úprava, která vyžaduje přednostní nasazení 
specializovaných vojenských záchranných útvarů, se v praxi jeví jako překonaná, 
neboť tyto útvary nedisponují již dostatečným počtem vojáků (čítají cca 200 vojáků) 
ani vybavením. Nemohou tak být schopny čelit rozsáhlým živelným pohromám, 
s jakými se v posledních letech setkáváme, a dochází k přímému povolávání 
potřebného počtu vojáků bez ohledu na to, zda jsou zařazeny ve specializovaných 
vojenských záchranných útvarech. 
 
Předkládaný materiál se věnuje také úpravě odměňování civilních osob – státních 
zaměstnanců vyslaných do zahraničních misí. Za nejzásadnější změnu lze 
považovat výslovné zakotvení pravomoci náčelníka Generálního štábu velet armádě.  
 
II. Připomínky a návrhy změn 
 

1) Hlavní struktura odpovídá šabloně pro závěrečnou zprávu RIA obsažené 
v dokumentu „Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (RIA)“.  

2) Pozitivně lze hodnotit snahu o strukturovanost a přehlednost. Vzhledem 
k povaze návrhu není obecně potřeba rozsáhlejších či složitějších analýz.  
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3) Materiál jasně zdůvodňuje potřebu přijetí navrhované novely a je úzce 
navázán na koncepční a strategické materiály vzniklé v poslední době. 
 

4) Navrhované změny nezpůsobí dodatečné nároky na rozpočet ministerstva 
obrany. 
 
 

III. Závěr  
 
Po prostudování předloženého materiálu je možné konstatovat, že je kvalitně 
zpracován. Nicméně se zdá žádoucí od předkladatele ještě dodatečně vyžádat 
informace týkající se dvou oblastí: I) zda a případně jak budou vojáci armády ČR 
cvičeni a připravováni na zvládání živelných katastrof a humanitárních krizí a II) jak 
bude v praxi vypadat spolupráce armády ČR například s hasičským záchranným 
sborem a jinými složkami při společném nasazení v takovýchto situacích? 

 

Komise RIA doporučuje, po doplnění či vyjádření předkladatele k těmto výše 
zmíněným otázkám, závěrečnou zprávu RIA schválit. 
 

 
 

Vypracoval: Radek Špicar, M.Phil. 
 
        
 

Prof.  Ing.  Michal Mejstřík, CSc., v.r. 
             předseda komise 
 

 


