
III.

Zpráva České republiky o plnění Opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte
o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů

ÚVOD  

1. Dne 25. května 2000 byl v New Yorku přijat Opční protokol k Úmluvě o právech
dítěte  o  zapojování  dětí  do  ozbrojených  konfliktů  (dále  jen  „Protokol“).  Jménem  České
republiky byl  Protokol  podepsán  v  New Yorku  dne  6.  září  2000.  S  Protokolem vyslovil
souhlas Parlament České republiky a schválil jej podle článku 39 odst. 4 ústavního zákona
č. 1/1993  Sb.,  Ústava  České  republiky,  ve  znění  pozdějších  ústavních  zákonů,  jako
mezinárodní  smlouvu  o  lidských  právech  a  základních  svobodách  ve  smyslu  článku  10
ústavního  zákona  č.  1/1993  Sb.,  Ústava  České  republiky,  ve  znění  pozdějších  ústavních
zákonů.  Prezident  republiky Protokol  ratifikoval.  Ratifikační  listina  České  republiky byla
uložena  u  generálního  tajemníka Organizace  spojených národů,  depozitáře  Protokolu,  dne
30. listopadu  2001.  Protokol  byl  vyhlášen  pod  č.  45/2003  Sb. m. s.  Protokol  vstoupil
v platnost podle svého článku 10 odst. 1 dne 12. února 2002 a tímto dnem vstoupil v platnost i
pro Českou republiku. Tato zpráva je předkládána na základě článku 8, odstavce 1 Protokolu.
Zachycuje stav k 1. lednu 2005. Česká republika v souladu s článkem 3 odst. 2 Protokolu
učinila při ratifikaci závazné prohlášení, že minimální věk, při kterém se povoluje dobrovolný
vstup do národních ozbrojených sil, je 18 let. Tuto věkovou hranici stanoví branný zákon.1

2. Ústava České republiky zakládá aplikační přednost vyhlášených mezinárodních smluv, k
jejichž  ratifikaci  dal Parlament  souhlas a jimiž  je  Česká republika vázána. Protokol  je
právě takovou mezinárodní smlouvou ve smyslu čl. 10 Ústavy České republiky, je tedy
součástí právního řádu. To znamená, že Protokol je bezprostředně závazný a má přednost
před zákonem. 

Čl. 1

3. Právní řád České republiky neobsahuje žádnou výslovnou definici bojových akcí a osob
na nich se  podílejících.  Právní  nauka přebírá  vymezení  těchto  pojmů obecně z   teorie
mezinárodního práva  veřejného,  lze  ji  odvozovat  i  z vojenské terminologie.  Povinnost
přímo  se  účastnit  bojových  akcí  vyplývá  pro  příslušníky  ozbrojených  sil  z   úkolů
ozbrojených sil uvedených v zákoně o ozbrojených silách České republiky2,  z vojenské
přísahy a Základního řádu ozbrojených sil České republiky3. 

4. Příslušníkem ozbrojených sil České republiky může být pouze osoba starší 18 let, a to i
během  mimořádných  stavů  (viz  odst.  6).  Z judikatury  obecných  soudů  lze  odvodit
povinnost příslušníka ozbrojených sil v bojové situaci klást takový stupeň odporu, který je
podle své služební  povinnosti  povinen a  schopen klást  nepříteli.  V některých právních

1 zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), zákon č. 186/1992 Sb.,
o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů (viz příloha č. 1, část A).
2 zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
3 Základní  řád  ozbrojených  sil  České  republiky  stanovuje  z rozhodnutí  prezidenta  republiky,  jako
vrchního velitele ozbrojených sil, pravidla režimu života vojáků v činné službě a v souladu s ustanovením zákona
č. 220/1999 Sb.,  (viz  příloha  č.  1,  část  B)  o průběhu  základní  nebo  náhradní  služby  a vojenských  cvičení
a o některých právních poměrech vojáků v záloze, zejména podrobněji upravuje vojenské kázeňské právo, vztahy
mezi  příslušníky ozbrojených sil  a výkon vojenské  činné  služby.  Ustanovení  tohoto  řádu  jsou  závazná  pro
všechny příslušníky ozbrojených sil České republiky.



odvětvích  pak  jsou  pro  jejich  vlastní  potřebu  některé  pojmy  částečně  používány  a
definovány.4 Z užívané odborné vojenské terminologie vyplývá,  že boj  je hlavní  forma
činnosti  ozbrojených  sil  vedená  s cílem  zničit  nebo  zajmout  nepřítele  a  zmocnit  se
důležitých prostorů. Bojovou činností je organizované použití sil a prostředků ke splnění
stanovených bojových úkolů. 

5. Vzhledem  k tomu,  že  zákony,  které  upravují  zařazování  osob  do  ozbrojených  sil
a bezpečnostních sborů, neumožňují povinný ani dobrovolný vstup osob ve věku do 18 let,
a platily již  v době přistoupení České republiky k Protokolu, nemusela Česká republika
v souvislosti s přijetím Protokolu přijímat žádná legislativní opatření k aplikaci čl. 1.

6. Podle intenzity, územního rozsahu a charakteru situace5 může být vyhlášen nouzový stav,
stav ohrožení státu nebo válečný stav (mimořádný stav). Nouzový stav a stav ohrožení
státu se vyhlašuje pro omezené nebo pro celé území státu, válečný stav se vyhlašuje pro
celé území státu. 

7. Nouzový stav lze vyhlásit v případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových
havárií, nehod nebo jiného nebezpečí. 

8. Stav  ohrožení  státu  má  smíšenou  povahu.  Vyhlašuje  se,  je-li  bezprostředně  ohrožena
svrchovanost  nebo  územní  celistvost  státu  anebo  jeho  demokratické  základy.  Lze  jej
vyhlásit jak při hrozbě vnitřního nebezpečí nesouvisejícího s obranou České republiky, tak
i při vnější hrozbě nebezpečí vojenského charakteru. 

9. Válečný  stav  se  vyhlašuje,  je-li  Česká  republika  napadena,  nebo  je-li  třeba  plnit
mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení.

10. Nouzový  stav  vyhlašuje  vláda  nebo  v nebezpečí  z prodlení  předseda  vlády,  jehož
rozhodnutí vláda do 24 hodin potvrdí nebo zruší. Stav ohrožení státu vyhlašuje na návrh
vlády  Parlament  České  republiky.  O  vyhlášení  válečného  stavu  rozhoduje  Parlament
České republiky. Nouzový stav může být vyhlášen nejdéle na 30 dní a prodloužen jen po
předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Stav ohrožení
státu  a  válečný  stav  se  vyhlašuje  na  neomezenou  dobu,  dokud  nepřestane  existovat
ohrožení, kvůli kterému byly vyhlášeny. Vyhlášení nouzového stavu, stavu ohrožení státu
a  válečného  stavu  se  vyhlašují  ve  Sbírce  zákonů  a  zveřejňují  se  ve  sdělovacích
prostředcích.  Stejný postup  se  užívá  při  zrušení  těchto  stavů.  Při  vyhlášení  některého
z těchto stavů mohou být v souladu s Listinou základních práv a svobod omezena některá
práva  a  uloženy  některé  povinnosti.  Přijatá  omezení  pozbývají  platnosti  zrušením
krizových stavů.

4 Například ústavní právo zná jako jeden z  mimořádných stavů válečný stav, jehož vyhlášení a trvání je
upraveno tak, aby bylo jednoznačné, která omezení jsou vyhlášena a kdy se mění právní stav. Podobně trestní
zákon (zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „trestní zákon“) upravuje
trestné činy, které lze spáchat pouze za válečného stavu nebo za fakticky existující bojové situace (část druhá,
hlava první, hlava desátá a hlava dvanáctá trestního zákona, případně v těchto situacích počítá s vyššími tresty.
Pro jejich aplikaci pak přímo některé pojmy definuje. Voják je definován jako voják v činné službě - osoba, která
se povoláním ke zvláštní službě stala příslušníkem ozbrojených sil, voják mimo činnou službu, je-li ve služebním
stejnokroji, nebo válečný zajatec (§ 90 trestního zákona). V případě některých trestných činů se pak za vojáka
považují i příslušníci bezpečnostních sborů (§ 273, § 274, § 279, § 285, § 286 a § 288a trestního zákona). Pro
potřeby trestního práva je za bojovou situaci považován stav, v němž se jednotka nachází bezprostředně před
střetem s nepřítelem a  v průběhu tohoto  střetu.  Může  nastat  nejen  ve  válce,  ale  i  v míru,  např.  napadením
strážného na  strážním stanovišti,  při  ozbrojeném incidentu,  nebo  při  plnění  úkolů v rámci  mírových misí  v
zahraničí.
5 Tedy v případech je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost, územní celistvost, demokratické základy
České  republiky  anebo  je–li  ve  značném rozsahu  ohrožen  vnitřní  pořádek  a  bezpečnost,  životy  a  zdraví,
majetkové hodnoty nebo životní prostředí anebo je-li třeba plnit mezinárodní závazky o společné obraně.
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Síly zajišťující bezpečnost České republiky

11. Bezpečnost  České  republiky  zajišťují  ozbrojené  síly  České  republiky  a  bezpečnostní
sbory.6 Částí  ozbrojených sil  České republiky, která by nejpravděpodobněji  zapojovala
do ozbrojeného konfliktu, je Armáda České republiky. Z ozbrojených sborů by se mohla
ozbrojeného konfliktu  účastnit  především Policie  České  republiky.  Další  složky by se
do ozbrojených konfliktů zapojovaly pouze teoreticky a pouze armáda a policie provádí
nábor osob mladších 18 let a to do svých středních škol.7 Teoreticky je možné zapojení
příslušníků  bezpečnostních  sborů  do  bojových  akcí,  i  když  k účasti  na  nich  nejsou
primárně určeni. Jejich příslušníky nemohou být ani za mimořádných stavů osoby mladší
18 let.

a) Ozbrojené síly

12. Armáda České republiky je doplňována na základě branné povinnosti.8 Branná povinnost
vzniká občanům České republiky dnem, v němž občan dosáhne věku 18 let. Pokud jde o
osoby, které nabyly státní občanství České republiky po dovršení věku 18 let, podléhají
branné povinnosti ode dne nabytí českého státního občanství. 

13. Obsah  a  rozsah  branné  povinnosti  stanovuje  branný zákon.9 Branný  zákon  podrobně
upravuje brannou povinnost, možnosti dobrovolného převzetí branné povinnosti,10 procesy
spojené s jejím zajišťováním,11 a zřizuje vojenské správní úřady jako teritoriální správní
orgány  pro  zajišťování  branné  povinnosti12 (podrobnosti  viz  čl.  2).  Také  upravuje
povolávání  občanů  do  ozbrojených  sil  České  republiky  za  stavu  ohrožení  státu  a  za
válečného stavu, stanoví kompetence vlády a prezidenta republiky související především s 
mobilizací ozbrojených sil České republiky.

Branná povinnost 

14. Branná  povinnost  je  povinnost  plnit  úkoly ozbrojených  sil  České  republiky (dále  jen
„ozbrojené síly“), tzn. podrobit se odvodnímu řízení, vykonávat vojenskou činnou službu
a plnit další povinnosti. Je vázána výlučně na státní občany České republiky. Vztahuje se

6 Ozbrojené síly České republiky jsou tvořeny Armádou České republiky, Vojenskou kanceláří prezidenta
republiky a Hradní stráží. Právní řád České republiky nezná samostatný pojem ozbrojeného sboru, protože na
zabezpečení vnitřního pořádku a reakcí na mimořádné stavy malého rozsahu se podílejí nejen ozbrojené, ale i
neozbrojené sbory osob ve služebním poměru ke státu. Z tohoto důvodu používá právní řád České republiky
pojem  bezpečnostní  sbory,  které  jsou  tvořeny  Policií  České  republiky,  Hasičským  záchranným  sborem,
zpravodajskými  službami,  Celní  správou  České  republiky,  Vězeňskou  službou  a Justiční  stráží.  Jednotlivé
zákony, které upravují jejich existenci, požadují, aby osoby, které se ucházejí o práci v ozbrojených sborech,
byly starší 18 let.
7 Více viz článek 3, podkapitola Školy provozované bezpečnostními silami.
8 Branná povinnost je stanovena čl. 4 odst. 1 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České
republiky.  Brannou povinnost  konkretizuje  zákon č.  585/2004  Sb.,  o  branné povinnosti  a  jejím zajišťování
(branný zákon) (viz příloha č. 1, bod A).
9 zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) (viz příloha č. 1, bod A)
10 Státní občané České republiky, kteří  nepodléhají  branné povinnosti,  a cizinci,  mohou požádat o  její
dobrovolné převzetí. Nejčastějším důvodem pro podání žádosti o dobrovolné převzetí branné povinnosti je zájem
o službu vojáka z povolání.
11 Viz příloha č. 1, bod D.
12 Podrobnosti  upravují  dva  právní  předpisy,  a  to  vyhláška  Ministerstva  obrany  č.  256/1999  Sb.,
o posuzování zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě, a vyhláška Ministerstva obrany č. 260/1999 Sb.,
kterou se provádějí  některá ustanovení zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských
správních úřadech, ve znění vyhlášky č. 16/2003 Sb. 
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na všechny občany ve věku od 18 let do 60 let. Osoby mladší 18 let  nemohou převzít
brannou povinnost ani dobrovolně. 

15. Odvodní  povinnost  je  povinnost  podrobit  se  odvodnímu  řízení,  ve  kterém se  zkoumá
zdravotní  způsobilost  k výkonu vojenské služby. Odvodní povinnost vzniká dnem, kdy
státní  občan České republiky dosáhl  18 let  a stává se brancem. Na základě posouzení
v odvodním řízení je občan uznán odvedencem nebo neschopným výkonu vojenské služby
(podrobnosti viz informace k čl. 2). 

16. Vojenskou činnou službou mimo stav ohrožení státu nebo mimo válečný stav je základní
příprava,  služba  vojáka  z povolání  ve  služebním  poměru  podle  zákona  o  vojácích
z povolání13 a  vojenské  cvičení  nebo  výjimečné  vojenské  cvičení.  Vojenskou  činnou
službou za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu je mimořádná služba.

17. Dnem právní moci rozhodnutí o schopnosti občana vykonávat vojenskou činnou službu
vydaným při odvodním řízení se občan stává vojákem. Voják je povinen vojenskou činnou
službu  včas  nastoupit  a  osobně  vykonávat.  Voják,  který  plní  některou  z uvedených
povinností, je vojákem v činné službě.

b) Policie České republiky

18. Státní bčan České republiky starší 18 let se může stát příslušníkem ozbrojených sborů,
pokud kromě podmínky minimálního věku splňuje i další podmínky, jako je bezúhonnost,
kvalifikační předpoklady, fyzická, zdravotní a duševní způsobilost pro výkon služby.14

Čl. 2

19. Podle  nového  branného  zákona,  který  nabyl  účinnosti  dnem  1.  ledna  2005,  vzniká
občanovi  České  republiky branná  povinnost  jako  dosud  při  dovršení  18  let  věku,  ale
fakticky ji  bude občan plnit  až  v době  vyhlášení  stavu ohrožení  státu  nebo válečného
stavu. To znamená, že i odvodní řízení bude probíhat až v tuto dobu. Branná povinnost
končí dosažením důchodového věku.

20. Nová koncepce výstavby ozbrojených sil České republiky předpokládá v době míru jejich
úplnou profesionalizaci a jejich doplňování na základě dobrovolného smluvního vztahu
občana  a  státu.  Ústavně  zakotvená  branná  povinnost  zůstává  zachována,  ale  povinné
odvody budou probíhat pouze za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu. Stejně tak
bude omezena i povinnost účastnit se vojenských cvičení pouze na vyhlášení těchto stavů.
V době  míru  se  počítá  i  v případě  cvičení  záloh  pouze  s výcvikem  osob  na  základě
dobrovolnosti.15

Odvodní řízení

21. Povinné  odvodní  řízení  probíhá  pouze  po vyhlášení  mimořádných  stavů  a  to  stavu
ohrožení státu a válečného stavu. Pro potřebu založení vojenské evidence před zahájením
odvodního řízení  ukládá občanovi  branný zákon povinnost  vyplnit  dotazník,  který mu

13 zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů (viz příloha č. 1, bod C)
14 Podrobnosti upravuje zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.
15 V důsledku změny v pojetí  branné povinnosti  a  v  doplňování  ozbrojených sil  České  republiky byly
zrušeny územní vojenské správy a Hlavní doplňovací úřad. Jako vojenské správní úřady byla zřízena krajská
vojenská velitelství.  Doplňování ozbrojených sil  České republiky profesionálními vojáky v době míru a  také
výběrové řízení občanů pro aktivní zálohu, provádějí vojenské orgány. Za stavu ohrožení státu a za válečného
stavu se na doplňování ozbrojených sil  České republiky, zejména na odvodním řízení,  budou podílet  kromě
vojenských orgánů též krajské úřady a obecní úřady.
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zašle krajské vojenské velitelství (vojenský správní úřad). Dotazník, který obsahuje osobní
údaje včetně údajů o zdravotním stavu, slouží pro přípravné evidenční práce pro odvodní
řízení.16 K provádění odvodů jsou branným zákonem zřízeny odvodní komise u krajských
vojenských velitelství. Členy odvodní komise jsou i nevojáci, jejichž přítomnost přispívá
k zajišťování objektivity rozhodování o povinnosti k vojenské činné službě. 

22. V průběhu odvodu, který provádí vojenský správní úřad za účasti zástupce samosprávy
obce a dvou civilních lékařů, branec prokazuje svoji totožnost občanským průkazem nebo
cestovním  dokladem  a  předloží  doklady  osvědčující  jeho  zvláštní  schopnosti  nebo
oprávnění  vykonávat  určité  činnosti,  například  řidičský průkaz  nebo zdravotní  průkaz.
Odvodní řízení končí vydáním rozhodnutí, které má povahu správního rozhodnutí, a lze se
proti němu odvolat k soudu.

23. Toto odvodní rozhodnutí, podle kterého je branec povinen vojenskou činnou službou, se
nazývá  odvedením.  Stupeň  zdravotní  způsobilosti  k výkonu  vojenské  činné  služby  se
vyjadřuje  následujícími  zdravotními  klasifikacemi  -  schopen  bez  omezení,  schopen
s určitými  omezeními,  dočasně  neschopen,  trvale  neschopen.17 Branný  zákon  také
poskytuje určité dočasné úlevy v plnění branné povinnosti.18 

Čl. 3

24. Školy,  které  jsou  provozovány  nebo  řízeny  ozbrojenými  silami  či  ozbrojenými
bezpečnostními sbory, a v nichž jsou studenti mladší 18 let, jsou pouze školy střední.19.

Tyto školy jsou zřizovány podle školského zákona20 a ve věcech všeobecně pedagogických
postupují v dohodě s  Ministerstvem školství  mládeže  a  tělovýchovy.  Ke  studiu  na
středních školách se přijímají žáci a další uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku
(ve  věku  přibližně  15  let)  a  kteří  při  přijímacím  řízení  splnili  podmínky  pro  přijetí
prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti požadované
pro zvolený obor vzdělání. Minimální věk pro přijetí není stanoven.

25. Při řešení stížnosti žáků a jejich rodičů se postupuje podle vyhlášky o vyřizování stížností,
oznámení a podnětů pracujících.21 

16 Viz příloha č. 1, bod E.
17 Podrobnosti upravuje vyhláška Ministerstva obrany č. 256/1999 Sb.
18 Např. § 33 odst. 1 branného zákona stanoví, že „Poslanci a senátoři Parlamentu, předseda a členové
vlády, soudci  Ústavního soudu,  prezident,  viceprezident a  členové Nejvyššího kontrolního úřadu, občané ve
funkcích s diplomatickými a konzulárními výsadami a imunitami se po dobu výkonu funkce k vojenské činné
službě nepovolávají nebo se jim vojenská činná služba přeruší. Vojenské cvičení takto zameškané se promíjí“.
19 Střední školy obecně poskytují žákům střední odborné vzdělání, úplné střední vzdělání, úplné střední
odborné  vzdělání  a  vyšší  odborné  vzdělání  a  připravují  je  pro  výkon  povolání  a  činností  v  národním
hospodářství, správě, kultuře, umění a v ostatních oblastech života. Připravují též žáky pro studium na vysokých
školách.
20 zákon č.  561/2004  Sb.,  o  předškolním,  základním, středním,  vyšším odborném a  jiném vzdělávání
(školský zákon)
21 Vyhláška č. 150/1958 Ú.l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících. Stížnosti, které není
třeba prošetřovat na místě nebo na podkladě vyjádření, popřípadě spisového materiálu jiné organizace, musí být
vyřízeny (prošetřeny) do 10 dnů ode dne, kdy byly doručeny organizaci, která je má vyřídit (prošetřit). Stížnosti,
které nelze vyřídit (prošetřit) do 10 dnů ode dne jejich  doručení organizaci, která je má vyřídit (prošetřit), musí
být vyřízeny (prošetřeny) nejdéle do 30 dnů ode dne, kdy byly doručeny této organizaci. Tuto lhůtu lze překročit
jen ve výjimečných případech a se souhlasem vedoucího organizace. O důvodech musí být stěžovatel vyrozuměn.
Pokud stěžovatel stížnost opakuje, je nutné přezkoumat, zda původní stížnost byla správně vyřízena a o výsledku
podat stěžovateli zprávu. Neobsahují-li jeho další stížnosti v téže věci nových skutečností, není nutno potvrzovat
jejich příjem ani je prošetřovat. Stížnost se považuje za vyřízenou, jakmile po jejím prošetření byla učiněna
opatření potřebná k odstranění zjištěných závad a stěžovatel byl o tom vyrozuměn.
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Školy provozované ozbrojenými silami

26. Vojenské školy jsou vojenské střední odborné školy. S výjimkou explicitně uvedených
ustanovení, která s výchovou a vzděláváním v uvedených školách nesouvisí, se ně vztahují
ustanovení školského zákona22. Vojenské školy zřizuje, zrušuje a řídí Ministerstvo obrany.
Ve  věcech  všeobecně  pedagogických  postupuje  v dohodě  s Ministerstvem  školství,
mládeže a tělovýchovy  (dále jen „MŠMT“). Působnost, kterou má ve věcech obecných
středních škol a vyšších odborných škol MŠMT nebo jiné ústřední orgány, vykonává vůči
vojenským školám Ministerstvo obrany nebo ministr obrany. 

27. Služební poměry  žáků a  učitelů vojenských  škol, kteří jsou vojáky v činné službě, se řídí
zvláštními předpisy, např.  branným  zákonem.

28. Ke studiu na vojenských středních školách (dále jen „VSŠ“) se přijímají žáci – nevojáci.
Žáci  vojenských středních  škol  se  nestávají  v průběhu  studia  vojáky,  a  to  ani  v době
mimořádných  opatření.  V případě  vyhlášení  mimořádných  opatření,  která  si  vyžádají
pověření učitelů – vojáků úkoly nesouvisejícími s výukou, se činnost vojenských středních
škol  z tohoto  důvodu  pozastavuje.  Žákům  vojenských  středních  škol  nevzniká  vůči
ozbrojeným silám  žádný  materiální  nebo  jiný  závazek  pouhým absolvováním  studia.
K podání žádosti 
o povolání do služebního poměru vojáka z povolání není na žáky vojenských středních
škol vyvíjen žádný nátlak. 

29. Vojenské střední školy poskytují, kromě všeobecného vzdělání, základní specializované
vzdělání  pro  praktický výkon praporčických funkcí,  vojenskou odbornou profilaci  pro
danou funkci a úplné střední odborné vzdělání. Vzdělávání ve VSŠ je čtyřleté, zakončené
maturitou a vytváří rovněž podmínky pro budoucí přechod vojáků do civilních povolání
po ukončení  vojenské kariéry bez zvláštních nároků na rekvalifikaci.  V současné době
provozují ozbrojené síly následující VSŠ:

 Vojenská  střední  škola  ve  Vyškově připravuje  specialisty  pro  dělostřelectvo  a ženijní
techniku,  pro  vojenskou chemii,  pro  provoz  a  údržbu  vozidel,  pro  vojenské  společné
stravování, ekonomiku a výstrojní zabezpečení. 

 Vojenská  střední  škola  v  Brně v současné  době  připravuje  uchazeče  na  výkon
praporčických funkcí,  ve třech  studijních  oborech a  15 specializacích  a  to:  specialisty
výzbroje pozemního vojska, výzbroje letectví a letecké techniky, specialisty protivzdušné
obrany, letectví a pro spojovací techniku. 

 Vojenská  konzervatoř  v  Roudnici  nad  Labem je  specifickým typem  vojenské  střední
odborné školy, která připravuje žáky k vykonání praporčických a nižších důstojnických
funkcí  -  instrumentalistů  a dirigentů -  u vojenských hudeb. Po šesti  letech je studium
zakončeno absolutoriem.

 Střední  technická  škola  Ministerstva  obrany  v  Moravské  Třebové poskytuje  úplné
středoškolské  vzdělání  podle  učebních  programů lycea se  zaměřením na  management,
výpočetní techniku a výuku cizích jazyků. 

30. Od školního roku 2003/2004 neprobíhá přijímací řízení uchazečů do prvních ročníků VSŠ
ve Vyškově, v Brně a v Roudnici nad Labem. Byla zahájena postupná redukce stálého
stavu, současní žáci však dostudují v těch studijních programech, ke kterým byli přijati.
Útlum bude dokončen v roce 2006. 

22 Zákon č.  561/2004 Sb.,  o  předškolním,  základním,  středním,  vyšším odborném a  jiném vzdělávání
(školský zákon).
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Škola Předpokládaný počet žáků
2004 2005 2006 2007

STŠ MO Moravská
Třebová 

300 265 250 250

VSŠ Brno 200 162 83 0
VSŠ Vyškov 300 142 80 0
VK Roudnice nad Labem 50 37 20 0

31. Hlavními  předměty  výuky jsou  matematika,  český jazyk,  výpočetní  technika  a  výuka
jazyků. Vojenská tematika má v podstatě jen seznamovací  charakter.  Kromě předmětů
management  a  branné  hry, kde se  žáci  seznamují  s  vojenskou tematikou od orientace
v terénu,  pořadové přípravy, zdravotnické přípravy až  po střeleckou přípravu,  lze ještě
zmínit  získávání  dovedností  v bojovém cvičení MUSADO, vojensko-praktickém lezení
a vojensko-praktickém plavání,  které  probíhají  v tělesné přípravě.  Další  aktivitou školy
k získávání vojenských návyků jsou řízené víkendové pobyty a branné dny, jejichž náplní
jsou  i  aktivity,  jako  je  nácvik  přežití  apod.  Z celkového  počtu  vyučovacích  hodin
představují  tyto  činnosti  20  %.  Třetina  výuky  těchto  předmětů,  které  lze  označit  za
vojenský výcvik,  je  organizována s osobními  zbraněmi,  které  jsou žákům zapůjčovány
pouze na dobu konkrétních hodin výuky.

32. Do školních osnov všech studijních oborů na vojenských středních školách je zařazena
problematika ochrany lidských práv včetně práv dětí.  V předmětu občanská nauka jsou
žáci seznamováni s ústavním zakotvením lidských práv v právním řádu České republiky
i postavením  mezinárodních  smluv  o  lidských  právech.  Zvláště  jsou  všichni  žáci
seznamováni s obsahem Úmluvy o právech dítěte. 

33. Podrobné  informace  o  věkovém,  oblastním,  sociálním  nebo  etnickém  původu  žáků
vojenských středních škol nelze uvést, protože se nesledují a nevyhodnocují.23 

34. Režim ve  vojenských středních  školách  není  totožný s režimem vojáků  v ozbrojených
silách. Vnitřní chod se odlišuje od režimu civilních internátních středních škol minimálně.
Materiálně jsou však žáci  vojenských středních škol plně zabezpečováni  včetně školní
uniformy, která je odlišná od vojenského stejnokroje. 

35. Dodržování pravidel vnitřního režimu ve vojenských středních školách včetně chráněných
práv žáků kontroluje zřizovatel škol - sekce personální Ministerstva obrany. Ochrana práv
žáků je předmětem kontroly hlavního inspektora ochrany lidských práv, který působí na
Inspekci ministra obrany. Kontroly v posledních několika letech nezjistily žádný případ
narušení práv žáků nařízeným vnitřním režimem. 

Škola Složení pedagogického sboru
voják (%) nevoják (%)

STŠ MO Moravská Třebová 39 61
VSŠ Brno 59 41
VSŠ Vyškov 62 38
VK Roudnice nad Labem 38 62

36. Zákon o vysokých školách24 mj.  umožňuje  vznik vojenských vysokých škol.  Tyto jsou
zařazeny do vzdělávací  soustavy vysokých škol.  Mohou na nich studovat  též studenti,
kteří nejsou vojáky v činné službě. Na vojenských vysokých školách studují příslušníci
ozbrojených sil (tedy osoby starší 18 let) a mohou na nich studovat i studenti, kteří nejsou
vojáky v činné službě, ale splňují ostatní předpoklady pro přijetí. Ke studiu na vojenské
vysoké škole je podmínkou přijetí  dosažení  úplného středního nebo úplného středního

23 Jediným údajem, který bylo možné zjistit bez vynaložení neúměrných nákladů, je zastoupení dívek mezi
žáky vojenských středních škol. Jejich počet se v posledních letech pohybuje mezi 25 až 38 % z celkového počtu
žáků.
24 zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů
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odborného  vzdělání.25 Vojenské  vysoké  školy připravují  budoucí  profesionály Armády
České republiky v důstojnickém hodnostním sboru. Po ukončení závazku v Armádě České
republiky se absolventi uplatňují v civilním sektoru.

Školy provozované ozbrojenými bezpečnostními sbory

37. Střední  policejní  školy (dále  jen „SPŠ MV“) provozuje a řídí  Ministerstvo vnitra jako
nadřízený orgán ozbrojených bezpečnostních sborů.26 Obor,  který studenti  absolvují,  se
nazývá „Bezpečnostně-právní činnost pro absolventy základních škol“. Ke studiu jsou žáci
přijímáni  na  základě  výsledků  přijímacích  zkoušek.  Učitelé  všeobecně  vzdělávacích
předmětů jsou občanští zaměstnanci, učitelé předmětů odborných jsou příslušníci Policie
České republiky.

38. Ve  věcech všeobecně pedagogických postupuje Ministerstvo vnitra při řízení policejních
škol v dohodě s MŠMT. Působnost,  kterou  podle tohoto zákona má MŠMT nebo jiné
státní orgány, vykonává ve věcech policejních škol Ministerstvo vnitra, popřípadě ministr
vnitra. Služební poměry žáků a učitelů středních policejních škol, kteří jsou ve služebním
poměru  příslušníka  bezpečnostního  sboru,  se  řídí  zákonem  o  služebním  poměru
příslušníků bezpečnostních sborů27. Policejní školy jsou zřizovány jako organizační složky
státu. 

39. Přijímací  řízení  a  ukončování  studia  maturitní  zkouškou  se  neodlišuje  od  ostatních
středních  škol.28 Žáci  se  zapojují  do  středoškolských soutěží  vyhlašovaných MŠMT a
regionálních i celostátních sportovních soutěží, v nichž získávají četná ocenění. 

40. Učební  dokumenty studijního oboru Bezpečnostně-právní činnost  jsou připravovány ve
spolupráci  s Národním  ústavem  odborného  vzdělávání.  V dokumentech  jsou  využity
učební osnovy všeobecně vzdělávacích předmětů středních odborných škol MŠMT, které
jsou průběžně inovovány. Učitelé maturitních předmětů se zúčastňují seminářů Centra pro
evaluaci  výsledků  vzdělávání  (CERMAT),  kde  jsou  proškolováni  ke  společné  části
maturitní zkoušky podle školského zákona.

41. Studenti  středních policejních škol  absolvují  předmět  střelecká  příprava.  Přímý výcvik
střelby je  zahájen  ve 3.  ročníku v rozsahu 22 hodin  ročně (16,9 %),  ve 4.  ročníku je
cvičení střelby ze služební pistole v rozsahu 24 hodin ročně (18,5 %), a to ze vzduchových
pušek  a  pistolí  a  malorážních  pušek,  pistolí  a  revolverů.  Předmět  střelecká  příprava
zaujímá z celkového počtu hodin přibližně 1,53%. Celkový počet 46 hodin výcviku střelby
je zhruba 1,09% z celkového počtu 4 190 vyučovaných hodin během čtyřletého studia.

25 V současné  době  jsou  to  následující  vojenské  vysoké  školy:  Univerzita  obrany,  Vojenský  obor
Univerzity Karlovy – Fakulta tělesné výchovy a sportu v Praze. Ty vzdělávají odborníky zejména pro ozbrojené
síly.  Vojenské  vysoké  školy jsou  součástí  Ministerstva  obrany financované  ze  státního  rozpočtu  z  kapitoly
Ministerstva obrany. Vojenské vysoké školy se při přijímání vojáků v činné službě ke studiu řídí požadavky
Ministerstva  obrany.  Průběh  služby  a  hmotné  zabezpečení  studentů  se  řídí  zvláštními  předpisy  (zákon
č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), zákon č.  221/1999 Sb.,  o vojácích
z povolání,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  vyhláška  Ministerstva  obrany  č.  264/1999  Sb.,  o  poskytování
studijního volna vojákům z povolání, vyhláška Ministerstva obrany č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování
bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání.
Studenti vojenských vysokých škol jsou vojáky z povolání a v případě ozbrojeného konfliktu by byli zařazeni
k útvarům dle potřeb Armády České republiky.
26 Ty jsou zřízeny dle zákona č.  561/2004 Sb.,  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon). V současné době to jsou: Střední policejní škola v Praze a Střední policejní
škola v Holešově.
27 zákon č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších
předpisů
28 Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání
ve středních školách a vyhláška č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění
pozdějších předpisů.
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Žáci zbraně nevlastní. Pro účely výuky jim škola pouze zapůjčí registrované zbraně na
nezbytnou dobu při dodržení všech bezpečnostních předpisů.  Celkový minimální  počet
týdenních vyučovacích hodin na studium základních předmětů je 116 vyučovacích hodin.
Z toho  výhradně  předměty  odborné  (kriminalistika,  bezpečnostní  činnost,  střelecká
příprava a spojovací  příprava)  mají  hodinovou dotaci  celkem 8 hodin.  Učební  plán  je
v souladu  s učebními  osnovami  a  standardem  středoškolského  odborného  vzdělávání
nevojenského  charakteru.  V učebním  plánu  je  posílena  výuka  cizích  jazyků,  práva  a
tělesné přípravy. Výběrové a volitelné předměty jsou určeny k profilaci žáků podle jejich
uvážení a k posílení hodinové dotace maturitních předmětů. 

Kategorie a názvy vyučovacích
 předmětů

Celkový minimální počet týdenních
vyučovacích hodin za studium 

A. Povinné vyučovací předměty 122-131
a) základní 116 (52)
Český jazyk a literatura 12
Dva cizí jazyky 20 (20)
Občanská nauka 4
Dějepis 4
Matematika 8 (2)
Fyzika 2
Chemie 2
Zeměpis 2
Ekonomika 3
Psychologie 4
Biologie 2
Informatika a výpočetní technika 6 (6)
Technika administrativy 4 (4)
Právo 14
Kriminalistika 4
Bezpečnostní činnost 4
Tělesná příprava 16 (16)
Střelecká příprava 2 (2)
Spojovací příprava 2 (2)
Ochrana obyvatelstva 1

b) výběrové a volitelné 6-15

42. Výuka a výcvik jsou prováděny podle pravidel sportovní střelby a zároveň podle platné
učební osnovy vždy pod přímým dohledem vyučujícího.29 Před začátkem výuky připraví
vyučující  na střelnici  zbraně  a  střelivo  dle  učebního plánu.  Třída  je  rozdělena  na dvě
skupiny s maximálním počtem 15 žáků. Po celou dobu výuky ostrých střeleb jsou přítomni
minimálně dva vyučující na skupinu žáků, popř. třetí vyučující, který provádí tzv. suchý
výcvik, tj. nácvik manipulace se zbraní (počet žáků na jednoho vyučujícího se pohybuje
od 5 do 8 žáků).  Výcvik střelby probíhá  dle učebních  plánů -  ve 3.  ročníku zahrnuje
vzduchové  pušky  a  pistole  a  ve  4.  ročníku  malorážní  pušku  a  malorážní  pistoli
s adaptérem Kadet. Po skončení střelby je provedena prohlídka zbraní a čistění zbraní pod
dohledem učitele. Po skončení hodiny jsou zbraně odevzdány do skladiště školy. 

29 Ten  je  držitelem zbrojního  průkazu  skupiny  D  k výkonu zaměstnání  nebo  povolání  podle  zákona
č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 16 odst. 2 tohoto zákona
se zbrojní průkaz rozlišuje podle účelu užívání zbraně nebo střeliva a podle rozsahu oprávnění do skupin: A - ke
sběratelským účelům,  B  -  ke  sportovním účelům,  C -  k  loveckým účelům,  D -  k  výkonu zaměstnání  nebo
povolání, E - k ochraně života, zdraví nebo majetku, nebo F - k provádění pyrotechnického průzkumu.
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43. Problematika  lidských práv  je  převážně  zahrnuta  ve  všeobecně vzdělávacím předmětu
občanská nauka a v odborném předmětu právo. 

44. Předmět  občanská  nauka  má výchovný charakter.  Obecným cílem předmětu je  přispět
k přípravě žáků na soukromý a občanský život ve společnosti. Občanská nauka má žáky
vést k osobní odpovědnosti a ke kritickému myšlení jako základu pro uvážlivé a vhodné
jednání  v životě.  Učivo je  složeno z  tematických okruhů z jednotlivých společenských
oblastí: sociologie, politologie, multikulturní soužití,  právo, etika a filozofie. Tematicky
jsou propojeny tak, aby vytvořily didaktický soubor. Učební osnova předmětu občanská
nauka  studijního  oboru  Bezpečnostně-právní  činnost  vychází  z obecné  učební  osnovy
občanská nauka pro Střední odborné školy a Střední odborné učiliště.

45. Učivo odborného předmětu je orientováno na podstatná právní odvětví českého právního
řádu s důrazem na právo ústavní, občanské a rodinné, obchodní a živnostenské, pracovní,
trestní  a přestupkové,  dále  na  oblast  veřejné  správy  a  státní  správy  v oblasti  vnitřní
bezpečnosti  státu,  které  jsou  nezbytné  pro  výkon  bezpečnostně  právních
a technickoadministrativních  činností  ve  státní  správě  a  samosprávě.  Smyslem  výuky
předmětu právo je naučit studenty rozumět všem základním právnickým kategoriím tak,
aby byli schopni s nimi pracovat a správně vyložit. K získání odborných dovedností jsou
do výuky předmětu zahrnuta i praktická cvičení. 

46. Rozlišení původu žáků z hlediska městského a venkovského prostředí a sociálně etnického
původu není pro přijímaní žáků ke studiu určující a není evidenčně podchyceno. Data o
žácích studijního oboru jsou každoročně poskytována Ústavu pro informace o vzdělávání
(dále  jen  „ÚIV“) pro  základní  přehled  o  vývoji  českého školství.  Souhrnná  data  jsou
uváděna vždy ve Statistické ročence školství a dále předávána OECD. Ministerstvo vnitra
předává ÚIV tzv. výkazy.30 Žáci školy nejsou příslušníky ozbrojených sborů. Nevztahuje
se na ně mobilizace a vyhlášení krizových stavů. Ke škole nemají smluvní závazky, po
ukončení  studia  mohou  volit  jakékoliv  další  studium  nebo  zaměstnání.  Žákům  není
předurčena kariéra v ozbrojených sborech. 

Počty tříd žáků studijního oboru Bezpečnostně právní činnost 

Počty tříd
Ročník SPŠ MV v Praze SPŠ MV v Holešově Celkem
1. 0 2 2
2. 2 2 4
3. 2 3 5
4. 2 3 5
Celkem 6 10 16

Počty žáků studijního oboru Bezpečnostně právní činnost 

Počet žáků oboru 6842M003
SPŠ MV v Praze SPŠ MV v Holešově celkem
žáci celkem z toho dívky žáci celkem z toho dívky žáci celkem z toho dívky

1. 0 0 62 34 62 34
2. 52 31 63 34 115 65
3. 57 24 90 27 147 51
4. 47 31 86 27 133 58
Celkem 156 86 301 122 457 208

30 Ústav  pro  informace  ve  vzdělávání  (ÚIV)  je  příspěvkovou  organizací,  přímo  řízenou
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Ve výkazu jsou ÚIV předávána následující data: Počet tříd podle
ročníků, počet žáků celkem, evidenční počet pedagogických pracovníků, učebny, žáci studující v denním studiu a
studiu při zaměstnání podle oborů a ročníků, žáci podle státního občanství, cizinci podle režimu pobytu, žáci
učící se cizí  jazyk, školy v přírodě a lyžařské výcvikové kurzy, věkové složení žáků, žáci nově přijatí  do 1.
ročníku denního studia.

10



47. Pro  školy  řízené  ozbrojenými  bezpečnostními  sbory  se  kromě  vyhlášky o  vyřizování
stížností,  oznámení  a  podnětů  pracujících31 uplatňuje  nařízení  Ministerstva  vnitra  č.
10/2000  Sb.,  o  vyřizování  peticí,  stížností,  oznámení  a  jiných podání.  Stížnosti  žáků
týkající  se  výuky a  provozu  školy  řeší  dle  svých možností  třídní  učitel.  Jestliže  žák
nesouhlasí se způsobem řešení své stížnosti, může podat sám nebo jeho právní zástupce
písemnou stížnost řediteli školy. V prostorách SPŠ MV v Praze i Holešově jsou umístěny
schránky  pro  písemné  stížnosti,  a  to  i  pro  anonymní.  Jestliže  žák  nebo  jeho  právní
zástupce nesouhlasí se způsobem řešení své stížnosti ředitelem školy, může se obrátit se
svou stížností na odbor vzdělávání a správy policejního školství Ministerstva vnitra a dále
na ministra vnitra.

Podání vztahující se k oboru Bezpečnostně právní činnost

Rok Osoba podatele SPŠ MV
v Praze

SPŠ MV
v Holešově

OV SPŠ MV I. NMV ministr vnitra
ČR

2003 žáci 0 0 0 1* 0
zaměstnanci 0 0 0 0 0

2004 žáci 0 0 0 0 0
zaměstnanci 0 0 0 0 0

* Žádost o přezkoumání rozhodnutí ředitelky odboru vzdělávání a správy policejního školství mimo odvolací
řízení o nepřijetí ke studiu na Střední policejní škole Ministerstva vnitra v Holešově. Podnět nebyl shledán jako
důvodný.

Čl. 4

48. Působnost  vlády České  republiky  se  vztahuje  na  celé  území  státu.  Právní  řád  České
republiky  nepřipouští  činnost  ozbrojených  organizovaných  skupin  odlišných
od ozbrojených sil a bezpečnostních sborů státu. Zakazuje fyzickým a právnickým osobám
vlastnit vojenské zbraně a automatické střelné zbraně bez zvláštního povolení vydávaného
Ministerstvem vnitra. Ani u střelných zbraní určených k osobní ochraně nepřipouští zákon
jejich nabývání osobám mladším 18 let.32

Čl. 5

49. Český právní řád přiznává aplikační přednost mezinárodní smlouvy před zákonem, čl. 10
Ústavy České Republiky stanoví, že „vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci
dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu;
stanoví-li  mezinárodní  smlouva  něco  jiného  než  zákon,  použije  se  mezinárodní
smlouva“.V případě zjištění  rozporu zákona s  mezinárodní smlouvou,  která je součástí
právního  řádu  České  republiky,  musejí  dát  všichni  ti,  kdo  aplikují  právo,  přednost
mezinárodní  smlouvě.  Pokud  je  rozpor  takový,  že  znemožňuje  efektivní  výkon  práv
stanovených  mezinárodními  smlouvami,  lze  se  domáhat  u  Ústavního  soudu  zrušení
zákonů, jiných právních předpisů nebo jejich jednotlivých částí. 

50. Informace  o  stavu  ratifikací  hlavních  mezinárodních  instrumentů  týkajících  se  dětí
v ozbrojených konfliktech a jiných závazků jsou obsaženy v příloze č. 2.

31 vyhláška č. 150/1958 Ú.l. o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících
32 zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 119/2002 Sb. o střelných
zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů
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Čl. 6

51. V souvislosti  s přistoupením  k Protokolu  nemusela  být  přijímána  žádná  legislativní
opatření,  protože  právní  řád České republiky již  před přistoupením vylučoval  zařazení
osob mladších 18 let do ozbrojených sil a bezpečnostních sborů, a to včetně mimořádných
opatření. Protože současně vylučuje existenci jiných ozbrojených skupin na území státu,
nebylo  nutné  přijímat  opatření  ani  v tomto  směru.  K aplikaci  Protokolu  nemusela  být
z důvodu  existence  zákonů  plně  vyhovujících  Protokolu  přijímána  ani  žádná  opatření
organizační  povahy k činnosti  státních orgánů na regionální  úrovni.  Se samosprávnými
orgány  a  civilní  veřejností  ze  stejného  důvodu  nemusely  být  zaváděny  v souvislosti
s přijetím Protokolu žádné zvláštní postupy.

52. Za realizaci Protokolu při doplňování a činnosti ozbrojených sil České republiky odpovídá
Ministerstvo  obrany.  Ozbrojené  síly  České  republiky  se  podílejí  na  mírových  akcích
mezinárodních mezivládních organizací (OSN, EU, OBSE), a to jak vysíláním vojenských
jednotek,  tak  i propůjčováním  jednotlivých  vojáků  k plnění  úkolů  v  pozorovatelských
misích. Do těchto misí jsou vysíláni pouze vojáci z povolání. Všichni v rámci přípravy
procházejí  vzděláváním  v právu  ozbrojených  konfliktů.  Toto  vzdělávání  je  z jedné
poloviny zaměřeno na mezinárodní humanitární právo a lidská práva včetně práv dětí a
Protokol.

53. Za realizaci Protokolu při doplňování a činnosti ozbrojených bezpečnostních sborů České
republiky odpovídá Ministerstvo vnitra.

54. Česká  republika  nemá  monitorovací  mechanismy  a  prostředky  k  periodickému
vyhodnocování zavádění Protokolu do praxe, neboť právní řád České republiky obsahoval
již před přistoupením k Protokolu dostatečnou právní úpravu.

Čl. 7

55. Dne 8. prosince 2003 přijala Evropská Unie dokument – Guidelines on Children in Armed
Conflict (dále jen „pravidla „). Samotný postup EU bude spočívat jednak ve sledování
situace v třetích zemích i v zemích EU, podávání zpráv o situaci v těchto zemích a jejich
vyhodnocování, které EU umožní použít určité, v dokumentu jmenované, nástroje (např.
demarše) ve snaze docílit zlepšení situace. 

56. Česká republika se hodlá aktivně zapojit  do procesu implementace tohoto  dokumentu,
zpočátku  pravděpodobně  v rámci  projektů  partnerů,  později  svým vlastním  projektem
zaměřeným zejména na africké státy. 

57. Projekty  zahraniční  rozvojové  spolupráce  koordinuje  Ministerstvo  zahraničních  věcí.
Projekty mohou být určeny pro jednu či  více zemí,  dle  svého tématického zaměření  a
rozsahu.  Na  realizaci  projektů  participují  jednotlivá  ministerstva  České  republiky,
nevládní organizace či mezinárodní organizace.33 

33 Jedná se o následující projekty: Vzdělávání zahraničních studentů na VŠ v ČR (na základě usnesení
vlády ČR z roku 1994 č. 2, roku 1996 č. 96 a roku 2001 č. 773) – jde o projekt pro rozvojové země, realizovaný
MZV/MŠMT ve spolupráci s vysokými školami, v letech 2000 – 2007, celkový rozpočet projektu 819.499 USD;
Podpora  implementace moderních vyučovacích metod do vzdělávacího systému Etiopie – projekt realizovaný
Člověkem v tísni o.  p.  s.,  v letech 2003 - 2007, rozpočet  23.175 USD; Poskytnutí vzdělání a péče sirotkům
v souvislosti  s AIDS – Etiopie, realizovaný Člověkem v tísni o.  p.  s.,  v letech 2004 - 2006,  rozpočet 12.190
USD; Obnova a rozvoj vzdělávacího systému ve středním Afghánistánu (výstavba pedagogického institutu a
vedení kursů „pro zkvalitnění výuky“ pro učitele) – realizovaný Člověkem v tísni o. p. s., v letech 2004 - 2005,
rozpočet  6.880  USD;  Dlouhodobě  udržitelné  zvýšení  úrovně vzdělání  v severním Afghánistánu  –  realizátor
dosud neznámý (nově navržený projekt),  pro období 2005 - 2006,  rozpočet  10.952  USD; Řešení prioritních
sanačních projektů rozpracovaných organizací UNEP v Srbsku a Černé Hoře - realizátor dosud neznámý (nově
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58. V březnu roku 2000 ozbrojené síly České republiky začaly spolupracovat s mezinárodním
hnutím „Na vlastních nohou“ známým jako hnutí  Stonožka.  Toto  hnutí  bylo založeno
v roce 1990 norskou státní občankou českého původu, paní Bělou Gran Jensen. Hlavní
myšlenkou tohoto hnutí je „pomoc děti dětem“. V hnutí Stonožka dnes pracují tisíce dětí a
stovky učitelů. Děti pořádají sbírky na pomoc nemocným a postiženým dětem mimo jiné i
v regionech postižených nestabilitou či přímo válečným konfliktem.

59. Čeští vojáci v mírových misích, především z jednotek CIMIC (civil-military cooperation),
informují  hnutí  Stonožka o místech největší  nouze.  Na těchto místech se potom hnutí
Stonožka podílí  např.  na vybavení  a rekonstrukci  škol.  Při  rekonstrukci  škol  pomáhají
prací přímo čeští vojáci. Takovým způsobem se Stonožka zapojila v Bosně a Hercegovině,
v Kosovu i v Afghánistánu. Ozbrojené síly České republiky poskytují technickou podporu
k distribuci pomoci hnutí Stonožka v místech nasazení, včetně materiálního zabezpečení
pro pracovníky hnutí Stonožka.34

60. Dalším z programů, na nichž se podílejí vládní orgány a které pomáhají dětem z oblastí
postižených ozbrojenými konflikty, je projekt MEDEVAC, který řídí odbor pro azylovou
a migrační politiku Ministerstva vnitra. Program má za cíl humanitární evakuaci zdravotně
postižených obyvatel Iráku a poskytnutí okamžité humanitární pomoci obyvatelům Iráku.35

Ozbrojené  síly  se  do  tohoto  projektu  zapojily  v  průběhu  humanitární  mise  7.  polní
nemocnice Armády České republiky v Iráku v roce 2003. Do organizační  struktury této
polní nemocnice byl poprvé začleněn pediatr, který ošetřoval dětské pacienty. Na základě
programu MEDEVAC jsou vybírány děti se závažným zdravotním poškozením vzniklým
jak úrazem,  tak vrozenou vadou,  kterým je  následně  poskytována odborná chirurgická
pomoc na území České republiky. Výběr dětí pro zařazení do tohoto programu a jejich
dopravu  do  České  republiky  a  zpět  zajišťují  ozbrojené  síly.  Od  července  2003  bylo
v České republice v rámci Programu ošetřeno 23 dětí.

navržený projekt),  pro období 2005 - 2007, rozpočet 19.397 USD; Podpora transformace irácké společnosti,
předávání  transformačního  know-how  ČR,  podpora  rozvoje  lidských  zdrojů  a  občanských  aktivit  v Iráku,
podpora psychosociálních projektů podporujících rozvoj společnosti – realizátor dosud neznámý (nově navržený
projekt), pro období 2005 - 2006, rozpočet 14.117 USD; Integrace sociálně slabých – podpora zaměstnanosti a
stabilizace obyvatel v Grozném – projekt pro oblast Čečenska/Ruská federace, realizátor dosud neznámý (nově
navržený projekt),  pro období 2005 - 2006, rozpočet 4.069 USD; Mobilní porodnice – Zambie, realizátor Czech
Aid s. r. o., v letech 2004 - 2006, rozpočet 20.074 USD.
34 Přímé finanční prostředky na tyto projekty ozbrojené síly neposkytovaly. Ozbrojené síly se tak podílely
např. na následujících projektech: Dodávka 4 sanitek do bývalé Jugoslávie, rekonstrukce škol v Doberdol 
a Braine v Kosovu, rekonstrukce školy v Srednej Lamovitě v Bosně a Hercegovině, vybavení 12 kosovských škol
pomůckami pro vyučování, zabezpečení rekreačního pobytu 60 kosovských dětí v prosinci 2002 ve vojenském
rekreačním zařízení v České republice v Bedřichově, vybavení školy v Afghánistánu školními pomůckami v roce
2002,  doručení hraček a vitamínů pro dětské pacienty 7.  polní nemocnice Armády České republiky působící
v Basře v Iráku, vybavení školy v Al-Areen v Iráku.
35 Program schválila vláda České republiky dne 21. července 2003 usnesením č. 754.
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