Návrh prováděcího předpisu
Teze k návrhu vyhlášky o organizaci přípravy a průběhu odvodního řízení
(k § 18 odst. 5 vládního návrhu zákona)
Navrhovaná vyhláška bude obsahovat popis a přípravu organizace odvodního řízení
podle § 18. Odvodní řízení je standardní postup, kterým se občan stává vojákem.
Povinnost podrobit se odvodnímu řízení v době míru vzniká každému občanu
dosažením věku 18 let, pokud jej dosáhne po nabytí účinnosti tohoto zákona. V případě,
že občan této věkové hranice dosáhl před datem nabytí účinnost návrhu zákona, avšak dosud
odveden nebyl, vzniká mu povinnost podrobit se odvodnímu řízení pouze pro případy stavu
ohrožení nebo válečného stavu.
Odvodní řízení jako základní a nezbytný institut pro zajišťování obrany státu bude
probíhat
-

kontinuálně,

-

každoročně ve dvou stanovených termínech,

-

povinnost se mu podrobit se stanovuje přímo ze zákona všem občanům majícím
brannou povinnost (tedy občanům starším 18 let v době po nabytí účinnosti tohoto
návrhu zákona). Tím je naplňován veřejný zájem jednak na užití zásady rovnosti žen
a mužů při uplatňování jejich základních práv a svobod také v oblasti výkonu branné
povinnosti (veškerá právní úprava výkonu branné povinnosti dopadá zcela rovnocenně
na ženy i muže), jednak na zpracování evidence (informačního systému veřejné správy
neveřejné povahy), ve které budou jednotně zpracovány údaje o vojácích v záloze.

Účelem odvodní řízení je především vytvoření informační základny jako součásti
výstavby účinného systému obrany státu, včetně přípravy a použití odpovídajících sil
a prostředků, ve smyslu vymezení obsahu definice pojmu „obrana státu“ podle § 2 odst.
1 zákona č. 222/1999 Sb.
Vyhláška rovněž stanoví:
-

jakým způsobem bude připravováno personální, materiální a informační zázemí pro
řádný průběh odvodního řízení,

-

postup při příjmu povolávaných občanů (odbavení),

-

popis jednotlivých úkonů, které tvoří odvodní řízení,

-

stanovení očekávané délky prohlídky a zpracování lékařského posudku a

-

zpracování občanem vyplněného dotazníku.

Věcně je odvodní řízení zaměřeno na posouzení zdravotní a osobností způsobilosti
občanů podléhajících branné povinnosti vykonávat vojenskou činnou službu, a to na základě
jak lékařských posudků vydaných registrujícími poskytovateli zdravotních služeb nebo
dalšími poskytovateli v oboru posudkového lékařství, tak na základě ambulantních vyšetření
poskytovatelů zdravotní péče oprávněných k jejímu poskytování ve zdravotnických zařízeních

zřízených Ministerstvem obrany (vojenský poskytovatel zdravotních služeb). Společně
se zdravotním stavem, a to včetně fyzické kondice, bude občan také posuzován z hlediska své
osobnostní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby, tedy k psychické připravenosti
podrobit se v případě vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu přípravě k plnění
úkolů ozbrojených sil a konečně samotnému převzetí plněních těchto úkolů začleněním
do útvarů profesionálních vojáků.
Se zjištěními v této oblasti pak jednak lze pracovat v zájmu možného zařazení vojáka
v záloze (zjištěné organizační nebo vůdcovské schopnosti, vlastnosti týmového hráče,
kreativita, nebo naopak uzavřenost, obtížná komunikace, zjištěný sklon k agresivitě,
impulsivita, obtížná přizpůsobivost kolektivu a jeho zájmům apod.), popřípadě k ochraně
nebo naopak motivaci týmu, do kterého by mohl být voják v záloze zařazen. Zjištění
významně negativního osobnostního profilu by mohlo být důvodem k vydání rozhodnutí o
neschopnosti k výkonu vojenské činné služby, a to například s přihlédnutím k ochraně zájmů
ozbrojených sil nebo k ochraně dalších vojáků nebo zájmu na zdárném průběhu přípravy
vojáků v záloze k plnění úkolů ozbrojených sil.
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