
VII. 
 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    
 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii), ve znění 
pozdějších předpisů         
 

Návrh zákona byl do eKLEP vložen dne 29. července 2016. 
Termín pro zpracování stanovisek k návrhu zákona byl stanoven na 26. srpna 2016.     

 Návrh zákona byl k posouzení předložen Ministerstvu dopravy, Ministerstvu financí, Ministerstvu kultury, Ministerstvu práce  
a sociálních věcí, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu průmyslu a obchodu, Ministerstvu spravedlnosti, Ministerstvu školství, mládeže  
a tělovýchovy, Ministerstvu vnitra, Ministerstvu zahraničních věcí, Ministerstvu zdravotnictví, Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu životního 
prostředí, Úřadu pro ochranu osobních údajů, Generální inspekci bezpečnostních sborů, Úřadu vlády ČR – Odboru kompatibility, Úřadu vlády 
ČR – Kabinetu vedoucího Úřadu vlády, Úřadu vlády ČR – ministru pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, Úřadu vlády ČR –
 místopředsedovi vlády pro vědu, výzkum a inovace a Kanceláři prezidenta republiky 
 K návrhu zákona uplatnily zásadní připomínky Úřad vlády ČR – Odbor kompatibility, Úřad vlády ČR – ministr pro lidská práva, rovné 
příležitosti a legislativu, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo zahraničích věcí a Ministerstvo školství, mládeže  
a tělovýchovy.   
 K návrhu zákona byly uplatněny doporučující připomínky Ministerstvem financí, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem 
průmyslu a obchodu, Ministerstvem zemědělství, Úřadem pro ochranu osobních údajů a Českou národní bankou.      

Připomínky nebyly uplatněny Úřadem vlády – RVV, Úřadem vlády – VÚV, Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem kultury, 
Kanceláří prezidenta republiky, Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem dopravy a Generální inspekcí 
bezpečnostní sborů.     
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Resort Připomínky Vypořádání 
Úřad vlády 
ČR – Odbor  
kompatibility 

  

 K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace  
a k důvodové zprávě:  
Návrhem dochází k značnému rozšíření pravomocí Vojenské policie, 
například oprávnění ke zpracování osobních údajů, čímž se její postavení 
v některých situacích přiblíží postavení Policie. Zákon o Policii České 
republiky provádí některé požadavky práva EU týkající se zejména 
přiměřenosti postupu policejního orgánu (§ 11), ale též např. poučování  
(§ 24), které vycházejí z rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV ze dne  
27. listopadu 2008 o ochraně osobních údajů zpracovávaných  
v rámci policejní a justiční spolupráce v trestních věcech a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2012/13/EU ze dne 22. května 2012 o právu 
na informace v trestním řízení. 
Považujeme za nutné doplnit návrh o ustanovení, která by obdobně 
příslušným ustanovením zákona o Policii České republiky upravovala 
principy požadované právem EU. 
                                                                           Tato připomínka je zásadní. 

AKCEPTOVÁNO. 
 
Návrh zákona byl doplněn o povinnosti 
Vojenské policie a vojenského policisty, a to 
v rozsahu odpovídajícímu § 24 zákona o Policii 
České republiky, tedy v rozsahu požadavků 
připomínkového místa.   
Pokud se týká uplatnění zásady přiměřenosti 
pro postup vojenských policistů, ta je v zákoně 
o Vojenské policii již obsažena – a to obdobně, 
jako je tomu v úpravě provedené v § 11 zákona 
o PČR  - v § 21, a tedy další úprava v tomto 
smyslu není nutná.      
V souladu s připomínkou však byly do zákona 
o Vojenské policii doplněny nové § 9a a 25a, 
kterou jsou svým obsahem je obdobou § 24 
zákona o PČR (povinnosti Vojenské policie 
a vojenského policisty), a to tak, aby o tento 
zákon poskytoval jednoznačné záruky 
pro plnění úkolů Vojenskou policií tak, jak 
vyplývají z ústavního pořádku.     
§ 9a 

„§ 9a 
Vyrozumění o omezení na svobodě    
 

 (1) Vojenská policie na žádost osoby 
omezené na svobodě vyrozumí o této 
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skutečnosti osobu jí blízkou nebo jinou osobu, 
kterou osoba omezená na svobodě určí. Jedná-
li se o osobu nezletilou, osobu, jejíž 
svéprávnost byla omezena, vyrozumí také 
zákonného zástupce nebo opatrovníka této 
osoby. Jedná-li se o osobu mladší 15 let, 
vyrozumí také orgán sociálně právní ochrany 
dětí. Vojenská policie provede vyrozumění 
neprodleně. 
 
 (2) Vyrozumění podle odstavce 1 
Vojenská policie neprovede, pokud by tím 
došlo k ohrožení splnění účelu závažného 
úkonu nebo pokud by bylo takové vyrozumění 
spojeno s nepřiměřenými obtížemi. O této 
skutečnosti bez zbytečného odkladu písemně 
informuje místně příslušného státního 
zástupce. Osobu podle odstavce 1 vyrozumí 
ihned, jakmile překážka podle věty první 
pomine. 
 
 (3) Osoba omezená na svobodě má 
právo nechat se vyšetřit nebo ošetřit lékařem 
podle svého výběru; to neplatí pro vyšetření 
lékařem ke zjištění, zda ji lze umístit 
do policejní cely nebo je nutno ji z ní 
propustit. Vojenská policie za účelem ošetření 
nebo vyšetření umožní přístup lékaře k této 
osobě.“. 
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§ 25a  
„§ 25a 

(1) Osoba omezená na svobodě vojenským 
policistou nesmí být podrobena mučení nebo 
krutému, nelidskému anebo ponižujícímu 
zacházení a nesmí s ní být zacházeno takovým 
způsobem, který nerespektuje lidskou 
důstojnost. Vojenský policista, který se stane 
svědkem takového zacházení, má povinnost 
přijmout opatření k zamezení takovému 
zacházení a oznámit je bezodkladně svému 
nadřízenému. 

(2) Osoba omezená na svobodě má právo 
zajistit si na vlastní náklady právní pomoc 
a mluvit s právním zástupcem bez přítomnosti 
třetí osoby. Za tímto účelem poskytne vojenský 
policista neprodleně nezbytnou součinnost, 
požádá-li o ni tato osoba.“. 
Současně byla doplněna důvodová zpráva, a to 
včetně její obecné části o upřesnění vztahu 
doplňované úpravy k právu EU.     

  K § 2: 
Vzhledem k požadavku čl. 2 odst. 2 Legislativních pravidel vlády na 
jazykovou bezvadnost legislativního textu doporučujeme slova „vojensko 
policejními“ nahradit slovem „vojenskopolicejními“.1 
                                                               Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO. 
Text byl upraven v souladu s připomínkou.    

 K § 33a odst. 2: 
Na rozdíl od vstupu do obydlí nebo jiného prostoru podle odstavce 1 není 
oprávnění vojenského policisty ke vstupu do provozovny sloužící k podnikání 

AKCEPTOVÁNO/VYSVĚTLENO . 
Ve smyslu uplatněné připomínky byl upraven 
§ 33a odst. 2, a to tak, aby obsahoval úpravu 

                                            
1 vizte např. http://prirucka.ujc.cas.cz/?ref=164&id=140 
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nijak omezeno kritériem nezbytnosti, ochrany života nebo odvracením 
závažného ohrožení veřejného pořádku. Takto obecné oprávnění se zdá 
nedůvodné a nepřiměřené zejména s přihlédnutím ke skutečnosti, že se jedná 
o uplatňování výjimky z ústavě zaručeného práva na nedotknutelnost obydlí 
(čl. 12 odst. 3 LZPS). Oprávnění ke vstupu při výkonu policejních oprávnění 
je upraveno v zákoně o Policii České republiky (§ 40) a v zákoně o obecní 
policii (§ 16). Žádný z těchto předpisů však neumožňuje vstup  
do provozoven sloužících k podnikání v rozsahu, v jakém to vojenským 
policistům umožňuje předložený návrh. Navíc Důvodová zpráva zařazuje 
uvedené oprávnění do rámce plnění úkolů vojenských policistů a odvolává  
se na obdobu tohoto institutu v trestním řádu podle § 83c, který dle 
předkladatele nesleduje účel trestního řízení (str. 18). Oprávnění policistů 
upravené v § 83c TŘ je však úkonem trestního řízení a obdobné oprávnění 
vstupu při výkonu policejních oprávnění je upraveno ve výše uvedených 
předpisech. S ohledem na výše uvedené doporučujeme předmětné ustanovení 
i Důvodovou zprávu upravit.   
                                                                Tato připomínka je doporučující. 

obdobnou § 41 odst. 1 zákona o Policii ČR. 
Navrhované znění § 33a odst. 2 bylo upraveno 
takto:   
 „(2) Vojenský policista je oprávněn při 
plnění konkrétního úkolu Vojenské policie 
vstoupit bez souhlasu uživatele nebo vlastníka 
do provozovny sloužící k podnikání, u které lze 
mít důvodně za to, že v ní zdržují fyzické 
osoby, a to i po skončení prodejní nebo 
provozní doby. Tím není dotčena úprava vstupu 
do obydlí, jiného prostoru nebo na pozemek.“. 
 
Důvodová zpráva byla ve zvláštní části jednak 
doplněna o odůvodnění rozšíření shora uvedené 
úpravy, jednak na straně 18 důvodové zprávy 
bylo upraveno její znění tak, aby odpovídalo 
věcným podmínkám a účelu navrhované 
úpravy, tedy ve smyslu obsahu uplatněné 
připomínky.      
Text doplnění důvodové zprávy: 
„Nově je také navrhováno oprávnit vojenského 
policistu při plnění konkrétního úkolu vstoupit  
i bez souhlasu uživatele nebo vlastníka do 
provozovny sloužící k podnikání, kdy tento 
vstup je podmíněn důvodným podezřením, že se 
uvnitř nacházejí fyzické osoby. Oprávnění 
otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor je 
upraveno tak, aby nové ustanovení pokrývalo 
situace, za kterých by měla být Vojenská 
policie oprávněna do prostor vstoupit (jak na 
základě zákona o Vojenské policii, tak na 
základě trestního řádu) a není tím dotčena 
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úprava vstupu do obydlí, jiného prostoru nebo 
na pozemek.“.  

 
 
 

  

Úřad vlády 
ČR – ministr 
pro lidská 
práva, rovné 
příležitosti a 
legislativu 

  

 
 

Obecně k návrhu zákona: 
V zákoně o Vojenské policii chybí obecná ustanovení upravující mantinely 
činnosti Vojenské policie při omezení osobní svobody. 
Již aktuální znění zákona o Vojenské policii dává vojenským policistům 
možnost používat donucovací prostředky a omezovat osoby na svobodě  
(§ 30, § 45 a další). Navržená novela stanovuje zvláštní pravidla pro použití 
některých prostředků (čl. I, bod 20 návrhu), ale stále chybí obecná úprava 
podmínek omezování osobní svobody. Zákon o Policii České republiky 
obsahuje v § 24 obecná ustanovení, která chrání osoby omezené na svobodě 
před ponižujícím a nedůstojným zacházením, před mučením nebo krutým 
jednáním ze strany policistů. Rovněž je zde povinnost vyrozumět osobu 
blízkou či zákonného zástupce, právo spojit se s advokátem, povinnost zajistit 
lékařské ošetření. V zákoně o Vojenské policii taková obecná úprava chybí. 
Je zde sice § 21 (obecná zásada přiměřenosti a ochrany práv), ale explicitní 
úprava pro chování a postupy Vojenské policie při omezení osobní svobody 
chybí. Vzhledem k tomu, že pravomoci Vojenské policie jsou postupně 
rozšiřovány a přibližují se pravomocem Policie České republiky, bylo by 
vhodné, aby se sjednotil i režim ochrany práv osob. Je zřejmé, že pravidla 
mohou být jiná, pokud je zadrženou osobou voják, nicméně Vojenská policie 
může zakročit i proti civilistovi. 
Požaduji tedy doplnit do návrhu zákona ustanovení, které bude přiměřené 

AKCEPTOVÁNO/VYSVĚTLENO. 
K uvedené připomínce platí obdobně podmínky 
vypořádání uvedené k připomínce shodného 
obsahu uplatněné Úřadem vlády ČR – Odborem  
kompatibility. 
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kopírovat obsah § 24 zákona o Policii České republiky. 
                                                                   Tato připomínka je zásadní.  

 K čl. I, bodu 13 (§ 11a zákona o Vojenské policii):  
Zákon nově umožňuje Vojenské policii zpracovávat osobní údaje (včetně 
biologických vzorků a genetických údajů) pro účely budoucí kriminalistické 
identifikace. Zákon však nestanovuje žádné lhůty pro uchování těchto 
informací. Je zde § 11a odstavec 5 a dále § 17, ovšem tato ustanovení jsou 
velmi obecná, pracují s „nezbytností,“ která do značné míry záleží na 
posouzení Vojenské policie. Policie ČR již v minulosti čelila několika 
správním řízením před ÚOOÚ a několika soudním žalobám na ochranu 
osobnosti z důvodu nepřiměřeně dlouhého uchovávání osobních údajů, 
zejména genetických informací, které nemělo dostatečnou oporu v zákoně. 
 
V současné době vzniká novela zákona o Policii České republiky, která 
upravuje lhůty pro uchování genetických údajů o DNA a u které dosud 
probíhá legislativní proces  
(https://kormoran.odok.cz/ODOK/eklep3.nsf/openDocByPID.xsp?PID=KOR
NAA4HUVTJ). V rámci této novely je diskutována samostatná komplexní 
úprava nakládání s genetickými vzorky a profily DNA včetně časových lhůt 
pro jejich uchovávání a dalších opatření pro dostatečnou ochranu těchto 
citlivých osobních údajů. V tomto směru je třeba, aby Policie ČR i Vojenská 
policie udržovaly stejný standard ve zpracování osobních údajů (stejné lhůty 
pro uchování a likvidaci atd.). 
Požaduji proto sjednotit režim uchování a likvidace osobních údajů 
v databázích Vojenské policie s režimem Policie ČR. 
                                                                            Tato připomínka je zásadní. 

AKCEPTOVÁNO. 
Návrh zákona byl pře jeho předložením 
do meziresortního připomínkového řízení 
projednán také s Policií České republiky a bylo 
zvažováno také převzetí úpravy uvedené 
v uplatněné připomínce. Jako vhodnější řešení 
však bylo - také na základě připomínky 
uplatněné Ministerstvem vnitra - zvoleno 
vložení nového odstavce 6 do navrhovaného 
znění § 11a, a to takto: 

 „(6) Vojenská policie osobní údaje získané 
podle odstavce 1 předá včetně všech 
souvisejících pravomocných rozhodnutí  
v trestním řízení Policii České republiky pro 
plnění jejích úkolů. Pokud by předání informací 
ohrozilo plnění úkolů Vojenské policie, předá je 
až poté, co ohrožení pomine.“. 
 
Ve vztahu ke zpracovávání údajů podle § 11a 
odst. 1 pak zůstane zachována úprava uvedená 
v dosavadním odstavci 6 (nově odstavec 7).     
 
Předkladatel nepovažuje za vhodné ještě bližší 
sjednocení úprav ve smyslu uplatněné 
připomínky, a to především vzhledem 
k neukončenému legislativnímu procesu 
k novele zákona o PČR, v jehož závěru by se 
obě úpravy od sebe vlivem neharmonizovaného 
projednávání mohly odchýlit, popřípadě návrh 
novely zákona o Vojenské policii by mohl 
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předejít zásadní úpravu v zákoně o PČR, a to 
zřejmě také s drobnými odchylkami.        
 
Doplněna byla podle navržené úpravy také 
důvodová zpráva, a to o tento text:  
„Potřebné je také uvést, že na zpracovávání 
takto získaných údajů plně dopadá úprava 
ochrany osobních údajů jak podle návrhu 
zákona, tak podle obecné právní úpravy. 
Vojenská policie samostatnou evidenci 
získaných osobních údajů nevede, ale tyto 
získané osobní údaje předává včetně všech 
souvisejících pravomocných rozhodnutí  
v trestním řízení Policii České republiky  
pro plnění jejích úkolů. V rámci spolupráce pak 
Vojenská policie recipročně využívá příslušné 
evidence vedené Policií České republiky.“.  
 
S navrženou úpravou souhlasí rovněž Úřad 
pro ochranu osobních údajů jako gestor 
problematiky ochrany osobních údajů. 

 K čl. I, bodu 16 (§ 32 odst. 1 zákona o Vojenské policii): 
Zásadně nesouhlasím se skutečností, že návrh novely operuje s pojmem  
tzv. pořádkového zajištění v policejní cele. Důvodová zpráva uvádí, že 
doplnění tohoto v návrhu novely blíže nespecifikovaného opatření reaguje na 
novelu trestního řádu. K tomuto si dovoluji upozornit, že v účinné právní 
úpravě pořádkové zajištění v trestním řádu na obecné úrovni nyní upraveno 
není, a proto nepovažuji za možné je zavádět do speciálního právního 
předpisu, kterým je zákon o Vojenské policii. Návrh zavedení pořádkového 
zajištění byl sice v návrhu novely trestního řádu předložen vládě 
(https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/openDocByPID.xsp?PID=KORN
9XLBNL48), avšak toto opatření nebylo odbornou veřejností hodnoceno bez 

AKCEPTOVÁNO. 
Bod 16 byl z návrhu vypuštěn.  
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výhrad a návrh doposud nebyl ani projednán vládou. I kdyby tedy byla tato 
novela zákona o Vojenské policii přijata, nebylo by možné jí aplikovat, neboť 
by neexistovala žádná obecná úprava aplikace pořádkového zajištění. Takový 
stav považuji za rozporný s principem právní jistoty a právního státu. 
 
Obecně lze k návrhu říci, že je nutno mít na paměti, že jakékoliv omezení 
osobní svobody, o což v daném případě nepochybně jde, je nutno pojímat 
přísně restriktivně a zavádět jen ve zcela v nutných případech. Proto  
je ostatně právo na osobní svobodu minuciózně upraveno jak v Listině, kde 
jsou podrobně specifikované určité formy jejího omezení včetně pevně 
stanovených lhůt a procesů, tak v Úmluvě o ochraně lidských práv  
a základních svobod, kde jsou taxativně vymezeny jednotlivé důvody pro její 
omezení a povinné postupy při jejím omezení. Dle mého názoru tyto 
podmínky návrh pořádkového zajištění předložený ve výše zmíněné novele 
trestního řádu tyto podmínky nesplňuje a je rozporný s ústavním pořádkem 
České republiky, konkrétně pak s čl. 7 a čl. 8 Listiny a pořádkové zajištění 
osoby nesplňuje kritéria stanovená českým Ústavním soudem v tzv. testu 
proporcionality, zejména v bodech potřebnosti a přiměřenosti právní úpravy 
z důvodů uvedených v připomínce k tomuto návrhu. Dokud nebude odborná  
i politická debata o tomto institutu dokončena, nepovažuji za přípustné jej 
zavádět v jakémkoliv jiném návrhu. 
Požaduji proto vypustit v § 32 odst. 1 část věty za čárkou:  
         „ (1) Vojenský policista je oprávněn umístit do policejní cely 
zřízené u útvaru Policie České republiky osobu uvedou v § 3, pokud je 
v souvislosti s plněním úkolů Vojenské policie zajištěna nebo zadržena, a 
dále osobu omezenou na osobní svobodě pořádkovým zajištěním.“. 
                                                                          Tato připomínka je zásadní. 

 K čl. I, bodu 17 (§ 33a zákona o Vojenské policii): 
Pravomoci Policie ČR a Vojenské policie jsou odlišné, pokud jde o vstup  
do živnostenské provozovny. 
 
Podle zákona o Policii ČR je policista „při plnění konkrétního úkolu policie 

AKCEPTOVÁNO. 
Navrhované znění §  33a odst. 2 bylo  
na základě uplatněné připomínky upraveno 
takto:   
 „(2) Vojenský policista je oprávněn při 
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oprávněn vstupovat v živnostenské provozovně do prostor, u kterých lze mít 
důvodně za to, že se v nich zdržují fyzické osoby“. 
Podle návrhu je vojenský policista „oprávněn při plnění konkrétního úkolu 
Vojenské policie vstoupit bez souhlasu uživatele nebo vlastníka  
do provozovny sloužící k podnikání“. 
Úprava je tedy na první pohled odlišná a zřejmě širší v případě Vojenské 
policie. Zatímco běžný policista může vstoupit pouze do těch prostor 
v živnostenské provozovně, kde se zdržují osoby, vojenský policista může 
vstupovat zjevně do všech prostor v živnostenské provozovně. 
Bez ohledu na to, která varianta je vhodnější, nevidím objektivní důvod, aby 
Vojenská policie měla oproti Policii ČR širší oprávnění ke vstupu  
do živnostenských provozoven. 
Požaduji sjednotit pravomoc vstupu do živnostenské provozovny, případně 
vysvětlit, proč je nezbytná odlišná úprava. 
                                                                            Tato připomínka je zásadní. 

plnění konkrétního úkolu Vojenské policie 
vstoupit bez souhlasu uživatele nebo vlastníka 
do provozovny sloužící k podnikání, u které lze 
mít důvodně za to, že v ní zdržují fyzické 
osoby, a to i po skončení prodejní nebo 
provozní doby. Tím není dotčena úprava vstupu 
do obydlí, jiného prostoru nebo na pozemek.“: 
 
 

 K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace:  
Definice problému 
V pasáži 1.2.1 doporučujeme upřesnit ve větě „Nová úprava trestního řádu 
tedy rozšířila oprávnění pověřeného orgánu Vojenské policie konat 
vyšetřování i pro vyjmenované kategorie trestných činů“, o které kategorie 
trestných činů se jedná dle příslušného ustanovení zákona (tzn. odkaz  
na příslušná ustanovení příslušné právní úpravy). 
 
V pasáži 1.2.2 doporučujeme specifikovat potřeby policejní ochrany,  
které nelze pokrýt mezinárodními smlouvami nebo dohodami. 
 
V pasáži 1.2.8 předkladatel navrhuje doplnit ustanovení o policejní cele. 
Doporučujeme upřesnit, o která ustanovení novely trestního řádu se jedná. 
 
Odůvodnění: 
Předkladatel označuje za „problém“ postup upravený ustanovením § 161 
odst. 8 trestního řádu, tzn. provádění jednotlivých úkonů Vojenskou policií  

AKCEPTOVÁNO. 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 
byla doplněna v souladu s požadavky 
připomínkového místa, a to takto: 

• K bodu 1.2.1: v posledním odstavci 
textu na straně 3 byla zrušena slova 
„i pro vyjmenované kategorie trestných 
činů“. Pověřené orgány Vojenské 
policie jsou oprávněny konat 
vyšetřování v plném rozsahu.  

• K bodu 1.2.2: text byl doplněn takto:  
 
Základem pro poskytování ochrany ozbrojeným 
silám jiného státu na území České republiky je 
„Dohoda mezi smluvními stranami 
Severoatlantické smlouvy o statutu jejich 
ozbrojených sil“, se kterou vyslovil souhlas 
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na základě dožádání ze strany orgánů Policie ČR. U kategorie trestných činů 
by mělo být zřejmé, do kterých hlav trestního zákoníku příslušné trestné činy 
spadají. 
Předkladatel označuje za „problém“ současnou úpravu pobytu a pohybu 
jednotek ozbrojených sil jiných států a společného působení v zahraničních 
misích. Nejsou zde uvedeny skutečné problémy či konkrétní nedostatky, které 
současná právní úprava neřeší (ke kterým následkem současného stavu 
dochází).  
Rovněž není jednoznačné, zda se jedná o ochranu nebo stíhání / vyšetřování 
jednání jednotkami ozbrojených sil jiných států (dle varianty  
2 se lze domnívat, že se jedná pouze o ochranu). Nutno doložit odkazy  
na příslušnou právní úpravu, kdy se bude postupovat podle navrhované 
právní úpravy u událostí souvisejících s těmito jednotkami na území ČR  
a kdy (zda vůbec) v zahraničí.  
ČR jakožto právní stát dodržuje mezinárodní právo (viz čl. 1 odst. 2 a čl. 10 
Ústavy ČR). Pokud předkladatel uvádí v bodu VI. Důvodové zprávy, že 
„návrh zákona není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je ČR 
vázána“, měl by prokázat, za jakých okolností může Vojenská policie 
postupovat (při plnění smluvních závazků) podle navrhované právní úpravy 
v souvislosti s otázkami, které jsou jinak upraveny příslušnými mezinárodními 
smlouvami. Měl by prokázat, že není nutno upravit konkrétní mezinárodní 
smlouvu. 
Jelikož otázku policejních cel upravuje rovněž např. ustanovení § 28 Zákona 
o Policii ČR, předkladatel by měl potvrdit, že se u navrhovaného doplnění 
ustanovení o policejní cele jedná o odkaz na příslušné ustanovení trestního 
řádu. 
                                                                   Tato připomínka je doporučující.  

Parlament České republiky a která byla 
vyhlášena sdělením Ministerstva zahraničních 
věcí č. 1/2002 Sbírky mezinárodních smluv. 
Dohoda je mezinárodní smlouvou ve smyslu čl. 
10 Ústavy České republiky, tedy je součástí 
právního řádu a v případě, že stanoví něco 
jiného než zákon, který by byl jinak v téže věci 
použit, použije se tato dohoda. Dohoda reguluje 
stav, kdy ozbrojené síly jedné strany 
(vysílajícího státu) jsou po dohodě vyslány na 
území jiné strany (přijímajícího státu). Hned 
v úvodním ustanovení se stanoví, že pokud 
nejsou některé další potřebné podmínky pro 
vysílání ozbrojených sil stanoveny v této 
dohodě, mohou být předmětem samostatných 
dohod mezi zainteresovanými smluvními 
stranami.  Tyto realizační dohody jsou v praxi 
často užívány, neboť umožňují řešit i velmi 
specifické situace a současně zohlednit potřeby 
a realizační podmínky konkrétních účastníků 
dohody. V článku VII odst. 11. Dohody mezi 
smluvními stranami Severoatlantické smlouvy 
o statutu jejich ozbrojených sil je stanoveno: 
„Každá smluvní strana bude usilovat o přijetí 
takových legislativních ustanovení, která 
považuje za nezbytně k zajištění přiměřené 
bezpečnosti a ochrany zařízení, vybavení, 
majetku, záznamů a oficiálních informací 
jiných smluvních stran na jejím území a pro 
potrestání osob, které porušují zákony přijaté 
k tomuto účelu“. 
Uvedené smluvní ustanovení je standardním 
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nástrojem mezinárodních smluv tam, kde nejde 
jiným způsobem vynutit vytvoření 
srovnatelného a zejména účinného 
implementačního prostředí všemi účastníky 
dohody.  Od doby, kdy vstoupila výše uvedená 
dohoda v platnost (pro Českou republiku 
30. listopadu 2000), uplynula poměrně dlouhá 
doba a při přípravě návrhu zákona vzhledem 
k praktickým zkušenostem bylo nutné 
vyhodnotit, jaké jsou obecné zákonné 
podmínky pro ochranu pobytu ozbrojených sil 
jiných států na území České republiky.         
 
Podle § 1 zákona č. 300/2013 Sb. plní Vojenská 
policie v rozsahu vymezeném uvedeným 
zákonem úkoly policejní ochrany Ministerstva 
obrany, ozbrojených sil, vojenských objektů, 
vojenského materiálu a ostatního majetku státu, 
s nímž je příslušné hospodařit ministerstvo. 
Z tohoto základního ustanovení je zřejmé, že 
zákonodárce vnímá působnost Vojenské policie 
jako výkon směřující k ochraně majetku České 
republiky, který je určený k plnění úkolů 
Ministerstva obrany a jednotlivých složek 
ozbrojených sil a současně také k plnění 
policejní ochrany ozbrojených sil a Ministerstva 
obrany (tedy ochrany věcí nemateriální povahy 
je tvořících). V této souvislosti je nutné uvést, 
že pokud zákonodárce v zákoně č. 300/2013 Sb. 
používá pojem „ozbrojené síly“, má na mysli 
ozbrojené síly České republiky ve smyslu 
zákona č.   219/1999 Sb., o ozbrojených silách 
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České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 
což jednak vyznívá ze samotného kontextu 
zákona, jednak tuto skutečnost sám uvádí 
v důvodové zprávě k návrhu předmětného 
zákona.          
 
Tomuto pohledu odpovídá také stanovení 
územní působnosti Vojenské policie  
v § 2 zákona č. 300/2013 Sb., podle kterého 
Vojenská policie „působí na území České 
republiky a při plnění úkolů policejní ochrany 
ozbrojených sil na území jiných států, 
nestanoví-li tento zákon nebo jiný právní 
předpis jinak“.  Zákonodárce zde do jisté míry 
odlišuje „standardní plnění úkolů“ Vojenské 
policie prováděné na území České republiky, 
avšak pokud se týká zajišťování policejní 
ochrany ozbrojených sil České republiky, 
připouští její výkon také mimo toto území, 
avšak i zde připouští omezení citovaným nebo 
jiným zákonem. Z uvedeného je zřejmé, že obě 
uvedená ustanovení zákona č. 300/2013 Sb. 
nemohou být pro plnění závazku České 
republik využita.                  
 
Jinak je tomu v případech působnosti stanovené 
v § 3 a 4 zákona č. 300/2013 Sb., i když ani zde 
nelze jednotlivé činnosti využít v jejich plném 
komplexu, práce naopak prokáže, 
že do budoucna právě tato ustanovení musí být 
podrobena vyhodnocení své účinnosti 
a doplněna tak, aby jejich užití nemusela být 
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překlenováno nejednoznačnou výkladovou 
praxí.  
Podle § 3 písm. b) zákona č. 300/2013 Sb. 
Vojenská policie působí vůči:   
b) osobám, které se nacházejí ve vojenských 
objektech a v prostoru, kde ozbrojené síly plní 
své úkoly nebo kde se koná vojenské cvičení 
nebo kde je zajišťována bezpečnost chráněné 
osoby [vzhledem k tomu, že předmětem výkonu 
Vojenské policie je osoba „obecně“, tedy bez 
rozlišení jejího národního statu nebo jiné 
určující vazby, je toto ustanovení zahrnuto 
do jednotlivých dále uvedených analýz a úvah,  
i když v případě působnosti vztažené prostoru 
plnění úkolů ozbrojených sil (České republiky), 
nebo výkonu vojenského cvičení bude nutné 
přihlížet k dalším aspektům, zejména pak 
společným závazkům vyplývajícím 
z mezinárodních smluv]. 
 
Ještě větší mírou nedostatečnosti úpravy vůči 
shora uvedenému přijatému mezinárodnímu 
závazku pak trpí ustanovení § 4 odst. 1 písm. e) 
až g) a n) zákona č. 300/2013 Sb., podle kterého 
Vojenská policie plní tyto úkoly policejní 
ochrany tím, že    
 „e) dohlíží na zabezpečování kázně 

v chráněných objektech a na dodržování 
kázně vojáky na veřejnosti,  

 f) zajišťuje ochranu vojenských objektů 
určených ministrem obrany a dohlíží na 
zajišťování režimu vstupu a vjezdu do 
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vojenských objektů,  
 g) dohlíží nad bezpečností provozu vozidel 

ozbrojených sil a nad bezpečností provozu 
ostatních dopravních prostředků 
v chráněných objektech“ a 

 „n) zajišťuje na vyžádání bezpečnostním 
doprovodem ochranu vojenské letecké 
dopravy a přepravy“.  

 
Přitom podle § 4 odst. 2 zákona č. 300/2013 Sb. 
„Vojenská policie plní další úkoly, pokud tak 
stanoví jiný právní předpis nebo mezinárodní 
smlouva, která je součástí právního řádu“. 
 
Za problematické pro plnění uvedeného 
mezinárodního závazku je pak nutné označit 
také ustanovení § 4 odst. 1 písm. h) zákona č. 
300/2013 Sb. [„h) řídí provoz vozidel na 
pozemních komunikacích při pohybu vozidel 
ozbrojených sil na pozemních komunikacích], 
neboť se vztahuje k vozidlům ozbrojených sil, 
tedy ozbrojených sil České republiky, a tedy 
výkladem lze pouze dovodit, že pokud by 
Vojenská policie řídila provoz vozidel 
ozbrojených sil České republiky, do jejichž 
kolony by byla zařazena také vozidla 
ozbrojených sil jiných států, které by přijaly 
pravidla pohybu v koloně jedoucích 
na pozemních komunikacích České republiky, 
lze využít i tohoto ustanovení.         
 
Provedení uvedeného rozboru a jeho využití 
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v rámci analýzy věcného a právního stavu 
navrhované regulace jednoznačně prokázalo, že 
v právním řádu nejsou naplněny závazky podle 
mezinárodní smlouvy a navíc, že tato absence 
v praxi působí značné obtíže.  
 

•  K bodu 1.2.8. uvádíme, že související 
bod byl v návrhu zákona zrušen, a tedy 
jeho odůvodnění je bezpředmětné.    

 K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace:  
Identifikace dotčených subjektů 
Doporučujeme rozšířit okruh dotčených subjektů o subjekty,  
které předkladatel sám v materiálu zmiňuje, a které mají dle návrhu spadat  
do působnosti Vojenské policie. 
 
Odůvodnění: 
U uvedených dotčených subjektů, tzn. „Ministerstvo obrany a osoby spadající 
do působnosti Vojenské policie“, není jednoznačné, zda se jedná o zmiňované 
příspěvkové organizace / organizační složky státu/státní organizace zřízené 
MO; jednotky ozbrojených sil jiných států (při jejich pobytu a pohybu  
na území ČR, v rámci společného působení v zahraničních misích, operacích 
nebo cvičeních). 
Nelze se soustředit pouze na osoby, které se dopouštějí protiprávních jednání 
v prostorách těchto objektů. 
Právní dopady následkem případného trestního stíhání těchto právnických  
a fyzických osob (nebo-li dotčených subjektů) jsou zde zcela patrné. 
                                                                Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO. 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 
byla doplněna v souladu s požadavky 
připomínkového místa, a to takto: 
 

1.4. Identifikace dotčených subjektů 
• Ministerstvo obrany a jím zřízené 

organizační složky státu a státní 
organizace, jež Ministerstvo obrany 
zřídilo nebo založilo   

• vojáci v činné službě, příslušníci 
ozbrojených sil jiných států nebo jejich 
civilní složky podléhající vojenským 
předpisům vysílajícího státu, osoby, 
které se nacházejí ve vojenském objektu 
nebo v chráněném objektu a další osoby, 
které jsou podezřelé, že spáchaly nebo 
páchají trestné činy nebo přestupky 
spadající do působnosti Vojenské 
policie 

• orgány činné v trestním řízení 
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• Ministerstvo vnitra  

• Policie České republiky 

 K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace:  
Přínosy 
Doporučujeme přepracovat pasáž týkající se přínosů, aby byly vyjádřeny 
kvalitativně, případně kvantitativně, a s ohledem na cíl, pro všechny varianty 
a oblasti, které mají být upraveny (působnost; zpracování osobních údajů; 
přístup do prostor určených k podnikání; skrytá identita; užívání 
donucovacích prostředků; ochrana názvu, symbolů a znaku). Pokud jsou tyto 
přínosy uvedeny v rámci jiné části materiálu, doporučujeme alespoň doplnit 
odkaz na dané pasáže. 
 
Odůvodnění: 
Uvedený popis nelze považovat za přínosy dle Obecných zásad  
pro hodnocení dopadů regulace. Předkladatel se odvolává na již uskutečněné 
organizační změny v rámci kriminální služby, na nenavyšování výdajů  
na Vojenskou policii a předpokládané nastavení priorit zaměření ostatních 
služeb Vojenské policie. Předkladatel přitom argumentuje při zdůvodňování 
potřeby navrhované právní úpravy zlepšení podmínek pro výkon policejní 
ochrany, což už samo o sobě naznačuje přínos. 
                                                                   Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO. 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 
byla přepracována v souladu s požadavky 
připomínkového místa.    
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 
byla doplněna pro jednotlivé instituty takto:    
  „Rozšíření působnosti navrhované v § 1 
zákona na Vojenskou policii jako celek 
navazuje logicky na novelu trestního řádu, 
kterou došlo k rozšíření působnosti pověřených 
orgánů Vojenské policie a jejich postavení 
na roveň policejního orgánu Policie České 
republiky. Navrhované rozšíření působnosti 
v rozsahu činností a úkolů pořádkové, dopravní 
a ochranné služby dojde k pokrytí potřeb 
policejní ochrany u majetku státu, s nímž jsou 
příslušné hospodařit Ministerstvo obrany nebo 
jím zřízené organizační složky státu nebo 
s nímž jsou příslušné hospodařit anebo s nímž 
mají právo hospodařit státní organizace zřízené 
nebo založené Ministerstvem obrany. 
Svěření policejní ochrany jednotek ozbrojených 
sil jiných států při jejich pobytu a pohybu na 
území České republiky Vojenské policii 
umožní, přenést tuto odpovědnost od Policie 
České republiky na Vojenskou policii, která 
podle současné právní úpravy nemá v této věci 
působnost. S tímto rozšířením věcné působnosti 
je přímo propojena osobní působnost Vojenské 
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policie vůči jednotkám (příslušníkům) 
ozbrojených sil jiných států, které na území 
České republiky působí na základě smluvních 
závazků. Vojenská policie tak bude moci přímo 
součinit s vojenskými orgány těchto jednotek 
při zabezpečování jejich policejní ochrany. 
Stanovení možnosti samostatného působení 
Vojenské policie při plnění úkolů na území 
jiných států při plnění mezinárodních smluvních 
závazků umožní využití zkušeností vojenských 
policistů např. při výcviku příslušníků místních 
policejních a vojenskopolicejních jednotek nebo 
při policejní ochraně našich občanů, což podle 
platné právní úpravy je možné pouze 
v návaznosti na současnou přítomnost 
ozbrojených sil České republiky. 
Vojenští policisté se v rámci plnění úkolů 
setkávají s případy, kdy hrozí nebezpečí, že 
v bytě (místnosti určené k ubytování), jiném 
prostoru nebo na pozemku je ohrožen život 
nebo zdraví osoby. Navrhovaná úprava zákona 
přináší možnost, resp. oprávnění, aby vojenský 
policista legálně vstoupil do těchto míst, 
popřípadě byl oprávněn z uvedených důvodů 
otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor. Jak 
je uvedeno v důvodové zprávě toto ustanovení 
nechrání pouze životy a zdraví osob, ale také 
např. zvířat, která jsou v prostoru uzavřena 
a hrozí jim smrt nebo vážná újma na zdraví. 
Navrhované oprávnění vojenského policistu při 
plnění konkrétního úkolu vstoupit i bez 
souhlasu uživatele nebo vlastníka 
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do provozovny sloužící k podnikání, podmíněné 
důvodným podezřením, že se uvnitř nacházejí 
fyzické osoby přináší zefektivnění využití sil 
a prostředků Vojenské policie při předcházení 
a zamezování trestné činnosti.  
Obdobně bude přínosem efektivnější využití sil 
a prostředků Vojenské policie v návaznosti na 
nově definované nebo upřesněné úkoly 
Vojenské policie, a to jak v souvislosti s výše 
uvedeným rozšířením působnosti na majetku 
státu, s nímž jsou příslušné hospodařit 
Ministerstvo obrany nebo jím zřízené 
organizační složky státu nebo s nímž jsou 
příslušné hospodařit anebo s nímž mají právo 
hospodařit státní organizace zřízené nebo 
založené Ministerstvem obrany, stejně jako 
na policejní ochranu jednotek ozbrojených sil 
jiných států při jejich pobytu a pohybu na území 
České republiky. 
Platná právní úprava neumožňuje vojenskému 
policistovi zakrývat při plnění úkolů svoji 
příslušnost k Vojenské policii, ale naopak mu 
ukládá povinnost příslušnost k Vojenské policii 
při provádění úkonu prokázat. Při plnění úkolů 
pověřených orgánů Vojenské policie, zejména 
při využívání operativně pátracích 
a podpůrných operativně pátracích prostředků je 
zpravidla potřebné tuto příslušnost zakrývat. 
Tato skutečnost je přínosem navrhované úpravy 
zákona. 
Přínos doplnění právní úpravy použití některých 
donucovacích prostředků ve směru zvýšení 
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právní jistoty jak občanů, tak i zasahujících 
vojenských policistů je zmíněn v odůvodnění 
navrhovaného ustanovení.“. 

 K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace:  
Implementace doporučené varianty a vynucování 
Doporučujeme rozšířit strohé sdělení, že za implementaci a vynucování  
je odpovědné Ministerstvo obrany. 
 
Odůvodnění: 
Pokud jsou dotčenými subjekty rovněž orgány nespadající do působnosti MO, 
předkladatel by měl upřesnit, zda pro tyto regulované subjekty nevyplývá 
v důsledku implementace provádění určité činnosti či administrativní zátěž; 
měl by rovněž identifikovat či vyvrátit možná rizika spojená s implementací 
                                                                 Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO. 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 
byla přepracována v souladu s požadavky 
připomínkového místa. Předmětná kapitola byla 
doplněna takto:     
„Implementace: 
Za implementaci a vynucování nové právní 
úpravy ve vztahu k Vojenské policii bude 
odpovědné Ministerstvo obrany.  
 
Vynucování:  
Návrh zákona nevyvolává žádné změny 
v dosavadních postupech dotčených subjektů, 
jakými stát, resp. Ministerstvo obrany vynucují 
dodržování právních povinností. Návrh zákona 
předpokládá využití existujících mechanismů 
kontroly (dozoru), stejně jako existujících 
postupů, jimiž má být vynucováno dodržování 
nově stanovených povinností.              
Návrh zákona však přináší zvýšení (žádoucí) 
administrativní zátěže, a to pro Policii ČR, 
kterou budou předávány osobní údaje pořízené 
Vojenskou policií. Další zvýšení administrativní 
zátěže při plnění nově stanovených úkolů 
se předpokládá pro samotnou Vojenskou 
policie, pro což však již v době předložení 
návrhu zákona byly vytvářeny potřebné 
organizační podmínky.“.        

 K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace:  AKCEPTOVÁNO. 
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Přezkum účinnosti regulace 
Doporučujeme rozšířit popis způsobu provádění přezkumu. 
 
Odůvodnění: 
Předkladatel staví otázku přezkumu na tvrzení, že přezkum bude prováděn 
průběžně uvedenými subjekty.  
Význam mechanismů monitorování a vyhodnocování nicméně spočívá v tom, 
že mají poskytovat informace, do jaké míry bylo stanovených cílů dosaženo  
za pomoci zvoleného opatření. Předkladatel by měl stručně popsat, jakým 
způsobem mají být sbírány údaje potřebné pro monitorování realizace právní 
úpravy a jejích dopadů a nastínit povahu, četnost a účel následných postupů 
vyhodnocování uvedenými subjekty (tzn. služebními orgány, policejními 
orgány, státními zastupitelstvími a soudy). 
                                                                 Tato připomínka je doporučující.  

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 
byla přepracována v souladu s požadavky 
připomínkového místa, a to pro uvedenou 
kapitolu takto: 
„Přezkum účinnosti regulace, tj. monitorování 
a vyhodnocování realizace navrhované právní 
úpravy a jejích dopadů, bude v podmínkách 
Vojenské policie prováděn za určitá časová 
období. U jednotlivých odborných služeb 
Vojenské policie, které jsou primárně zaměřeny 
na výkon policejních činností (kriminální 
služba, dopravní a pořádková služba, ochranná 
služba, inspekce a vnitřní kontrola) bude 
monitoring a vyhodnocování prováděno jak 
operativně na poradách náčelníků těchto 
odborných služeb, tak i periodicky, a to 
s četností min. 4x ročně v rámci vyhodnocení 
jejich činnosti za jednotlivá kalendářní čtvrtletí. 
U podřízených teritoriálních velitelství 
Vojenské policie budou informace 
shromažďovány a dokládány v rámci měsíčních 
dokladů velitelů dotčených velitelství Vojenské 
policie pro vedení Vojenské policie. Ve vztahu 
k ostatním policejním orgánům (především 
policejním orgánům Policie České republiky) 
bude účinnost a dopady navrhované právní 
úpravy těmito orgány notifikována na pracovní 
úrovni a následně zahrnuta do čtvrtletních 
vyhodnocení v rámci kriminální služby 
Vojenské policie. Obdobný způsob 
se předpokládá i ve vztahu ke státním 
zastupitelstvím, kde kromě zpětné vazby 
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na pracovní úrovni budou jako podstatný 
informační pramen sloužit meritorní rozhodnutí 
příslušných státních zastupitelství v případech 
řešených v působnosti Vojenské policie. 
Zásadní přínos pro přezkum účinnosti regulace 
navrhované právní úpravy, jakož i pro případné 
následné novelizace, bude mít judikaturní 
činnost obecných soudů, příp. i Ústavního 
soudu ČR.“.  

 K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace:  
Konzultace a zdroje dat 
Doporučujeme doplnit vyhodnocení průběhu a výsledku konzultací 
s příslušnými dotčenými subjekty, které předkladatel uvádí. Doporučujeme 
doplnit údaj, zda všechny dotčené subjekty, které byly během konzultací 
osloveny, souhlasily s navrhovaným řešením. Doporučujeme tudíž provázat 
identifikované dotčené soubory s popisem průběhu a výsledku konzultací. 
 
Odůvodnění: 
Lze se domnívat, že výsledky konzultací, poznatky shromážděné v rámci 
plnění úkolů a zdroje dat byly klíčovými faktory, na základě kterých dospěl 
předkladatel k rozhodnutí navrhnout změnu právní úpravy.  
Předkladatel mezi identifikovanými dotčenými subjekty uvádí „orgány činné 
v trestním řízení“. Jelikož do této skupiny patří státní zastupitelství, soudy  
a policejní orgány (kam spadají především orgány Policie ČR – kterou však 
předkladatel uvádí jako samostatný dotčený subjekt – ale i orgány Vojenská 
policie, Generální inspekce bezpečnostních sborů, orgány vězeňské služby, 
Bezpečnostní informační služby, pověřené orgány celní služby, Vojenského 
zpravodajství, atd.), z materiálu by mělo být zřejmé, zda předkladatel provedl 
konzultace se všemi identifikovanými subjekty a jaké dopady navrhovaná 
právní úpravy na tyto subjekty bude mít. 
Jako subjekty oslovené v rámci konzultací předkladatel však uvádí pouze 
služby Vojenské policie, státní zastupitelství a Policii ČR. Soudy nicméně 

AKCEPTOVÁNO. 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 
byla přepracována v souladu s požadavky 
připomínkového místa, a to pro uvedenou 
kapitolu takto:     
„Služební orgány Vojenské policie pravidelně 
hodnotily výsledky činnosti a plnění úkolů 
jednotlivých odborných služeb Vojenské 
policie. Shromažďovaly přitom poznatky  
o nedostatcích a potřebách změny právní 
úpravy činnosti Vojenské policie.  
Poznatky ukazující na potřebu konkrétních 
změn stávající právní úpravy zákona  
o Vojenské policii vyplynuly z úzké spolupráce 
odborných služeb Vojenské policie s jejich 
protějšky v Policii České republiky.  
Potřeba rozšíření působnosti Vojenské policie 
při ochraně majetku státu, s nímž jsou příslušné 
hospodařit Ministerstvo obrany nebo jím 
zřízené organizační složky státu nebo s nímž 
jsou příslušné hospodařit anebo s nímž mají 
právo hospodařit státní organizace zřízené nebo 
založené Ministerstvem obrany rovněž 
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uvádí jako jeden ze subjektů, které mají provádět přezkum účinnosti regulace. 
Pokud se jedná o problematiku spadající do ochrany utajovaných informací, 
předkladatel by měl důvod chybějících údajů vysvětlit. 
                                                                Tato připomínka je doporučující. 

vyplynula z opakovaných žádostí 
příspěvkových organizací (např. Ústřední 
vojenské nemocnice a Vojenských léčebných 
a rekreačních zařízení). 
S dopravní službou Policie České republiky 
byly při osobních jednáních konzultovány 
otázky zkvalitnění dohledu nad bezpečností 
provozu na pozemních komunikacích, a to jak 
při řízení vozidel ozbrojených sil, ale i při 
dohledu nad provozem vozidel v chráněných 
objektech. Z těchto konzultací vyplynula rovněž 
i potřeba změny v otázce zabezpečení přesunů 
jednotek cizích států při jejich pobytu a pohybu 
na území České republiky. 
Z konzultací na úrovni vedení Vojenské policie 
a Policie České republiky, ale také Státního 
zastupitelství vyplynula potřeba ujednocení 
oprávnění k využívání podpůrných operativně 
pátracích prostředků.  
S odborným útvarem Ministerstva vnitra byla 
připravena část zákona upravující krycí 
prostředky. Následně v rámci připomínkového 
řízení byla tato úprava na doporučení 
Ministerstva vnitra zkvalitněna a dopracována. 
Konzultace s ostatními dotčenými subjekty 
uvedenými v části 1.4. nebyla ve fázi přípravy 
návrhu zákona vyhodnocena jako nezbytná. 
Při zpracování návrhu zákona pak bylo 
vycházeno ze zjištěných poznatků a potřeb 
plnění úkolů Vojenské policie v jednotlivých 
oblastech působnosti jejích odborných služeb, 
zejména kriminální služby, dopravní služby, ale 
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i služby pořádkové a ochranné.“.  
   
Ministerstvo 
vnitra  

  

 
 K čl. I bodu 13 – k § 11a odst. 6: 

Předkládaný návrh zákona počítá s novým oprávněním Vojenské 
policie provádět identifikační úkony pro účely budoucí identifikace u fyzické 
osoby obviněné ze spáchání úmyslného trestného činu nebo fyzické osoby, 
které bylo pro spáchání takového trestného činu sděleno podezření. Tuto 
změnu vítáme zejména s ohledem na nové postavení Vojenské policie  
v rámci trestního řízení, protože s účinností od 1. července 2016 vede 
pověřený orgán Vojenské policie nově také vyšetřování. 

Obdobné oprávnění má podle § 65 zákona o Policii České republiky 
také Policie ČR, která vede trestní řízení ve většině případů. Pro potřeby 
plnění svých úkolů také vede evidence, v nichž uchovává údaje, které 
identifikačními úkony získala. Jedná se mimo jiné o informační systém AFIS, 
který slouží ke zpracování daktyloskopických otisků, a informační systémy 
tvořící databázi DNA. Tyto informační systémy současně slouží k vedení 
sbírky daktyloskopických stop a profilů DNA stanovených z biologických 
stop zajištěných na místě neobjasněných trestných činů. Díky těmto 
informačním systémům je Policie ČR schopna v mnoha případech 
identifikovat osoby, které stopy na místě činu zanechaly. 

Policie ČR v uvedených databázích zpracovává také stopy z míst 
trestných činů, o nichž trestní řízení vede jiný orgán veřejné moci. V praxi se 
tak jedná právě například o stopy zajištěné Vojenskou policií. Význam 
kriminalistických databází je tím větší, čím úplnější a celistvější je jejich 
obsah. Proto je žádoucí, aby v nich byly soustředěny i osobní údaje získané 
identifikačními úkony provedenými právě např. Vojenskou policií. Proto  
je např. Generální inspekce bezpečnostních sborů podle § 34 odst. 5 zákona  
o Generální inspekci bezpečnostních sborů povinna osobní údaje získané 
identifikačními úkony podle § 34 odst. 1 citovaného zákona předat včetně 

AKCEPTOVÁNO. 
Návrh zákona byl upraven podle požadavku 
připomínkového místa, současně pak byla 
doplněna v kontextu připomínky také důvodová 
zpráva.    
Znění §11a odst. 6 bylo pro vazbu k odstavci 1 
téhož ustanovení upraveno takto:     

„(6) Osobní údaje pořízené podle odstavce 
1 Vojenská policie předá včetně všech 
souvisejících pravomocných rozhodnutí 
v trestním řízení Policii České republiky pro 
plnění jejích úkolů. Pokud by předání osobních 
údajů a s nimi souvisejících informací ohrozil 
plnění úkolů Vojenské policie, předá je poté, 
kdy toto ohrožení pomine.“.          
(k tomu také viz připomínka Úřadu vlády ČR – 
ministra pro lidská práva, rovné příležitosti  
a legislativu). 
V souvislosti s provedenou úpravou byla rovněž 
doplněna důvodová zpráva, a to takto:   
 „Potřebné je také uvést, že na 
zpracovávání takto získaných údajů plně 
dopadá úprava ochrany osobních údajů jak 
podle návrhu zákona, tak podle obecné právní 
úpravy. Vojenská policie samostatnou 
evidenci získaných osobních údajů nevede, 
ale tyto získané osobní údaje předává včetně 
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všech souvisejících pravomocných rozhodnutí v trestním řízení Policii ČR 
pro plnění jejích úkolů. 

Policie ČR samozřejmě umožňuje využívání informací 
shromážděných v databázích všem orgánům veřejné moci, které plní úkoly 
orgánu činného v trestním řízení, tedy nejenže by Vojenská policie neztratila 
přístup k jí získaným informacím, ale současně by nadále 
disponovala přístupem i k informacím získaným jinými orgány.  

Jak Generální inspekce bezpečnostních sborů, tak Vojenská policie 
vedou ve srovnání s Policií ČR zanedbatelný počet trestních řízení a nebylo 
by účelné, kdyby tyto orgány vedly své vlastní databáze s velmi malým 
objemem (fondem) informací. Pravděpodobnost, že by porovnáním 
daktyloskopických otisků nebo profilů DNA ve vlastní databázi tyto 
orgány identifikovaly osobu, která stopy zanechala, je velmi malá. Policie ČR 
navíc již disponuje odpovídajícím technickým vybavením i kvalifikovaným 
personálem, nebylo by tedy nutné vynakládat další finanční 
prostředky na zřízení a provozování databází Vojenské policie. 

Navrhujeme proto § 11a odst. 6 přepracovat, přičemž za vhodnou 
inspiraci pokládáme výše zmíněný § 34 odst. 5 zákona o Generální inspekci 
bezpečnostních sborů. Ustanovení upravené pro potřeby zákona o Vojenské 
policii by mohlo znít: 
„(6) Vojenská policie osobní údaje získané podle odstavce 1 předá včetně 
všech souvisejících pravomocných rozhodnutí v trestním řízení Policii České 
republiky pro plnění jejích úkolů. Pokud by předání informací ohrozilo plnění 
úkolů Vojenské policie, předá je až poté, co ohrožení pomine.“. 
                                                                          Tato připomínka je zásadní. 

všech souvisejících pravomocných 
rozhodnutí v trestním řízení Policii České 
republiky pro plnění jejích úkolů. V rámci 
spolupráce pak Vojenská policie recipročně 
využívá příslušné evidence vedené Policií 
České republiky. …. 
… V rámci prevence ochrany vlastních či 
koaličních jednotek je tento sběr biometrických 
údajů prováděn u lokálních obyvatel, kteří 
žádají o práci na základnách v průběhu 
zahraničních operací, a to i z hlediska možné 
infiltrace osob zapojených do teroristických 
hnutí či organizací. Pokud jde o sběr 
biometrických údajů v zahraničí, toto bude 
prováděno na základě mezinárodních smluv, 
pravidel nasazení (ROE) apod. Po ukončení 
mise bude s údaji zacházeno (postupováno) 
podle mandátu, který byl operaci udělen.“.     
 
       

 K čl. I bodu 19 – k § 41a: 
Navrhujeme namísto slov „nástrahové prostředky a zabezpečovací 

technika“ používat pouze slova „zabezpečovací technika“ v příslušném 
mluvnickém tvaru (včetně stávajících § 42 a 43 zákona o Vojenské policii). 
Cílem je ustanovení uvést do terminologického souladu s § 72 a 76 zákona  
o Policii České republiky, § 42 zákona o Generální inspekci bezpečnostních 
sborů, § 16b zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky 

AKCEPTOVÁNO. 
Návrh zákona byl upraven podle požadavku 
připomínkového místa, současně pak byla 
doplněna v kontextu připomínky také důvodová 
zpráva.    
 
§ 41a včetně nadpisu zní:  
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a § 38 a 41 zákona o Celní správě České republiky. 
Není totiž žádoucí označovat stejný podpůrný operativně pátrací 

prostředek v různých právních předpisech různými názvy. Pojem „nástrahová 
a zabezpečovací technika“ byl přitom i v již zrušeném zákonu č. 283/1991 
Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, používán pouze 
do 1. ledna 2002, kdy byl v souvislosti s nabytím účinnosti zákona 
č. 265/2001 Sb. nahrazen pojmem „zabezpečovací technika“. 
 
Tuto připomínku vztahujeme obdobně též k § 42 a 43 zákona o Vojenské 
policii. 
                                                                            Tato připomínka je zásadní. 

„§ 41a  
Podpůrné operativně pátrací prostředky 

 
 Vojenský policista je při předcházení 
trestným činům, při získávání poznatků  
o trestné činnosti, v souvislosti s trestním 
řízením a v souvislosti se zajišťováním ochrany 
osoby oprávněn používat podpůrné operativně 
pátrací prostředky, kterými jsou  
a) informátor,  
b) krycí prostředky,  
c) zabezpečovací technika a  
d) zvláštní finanční prostředky.“.  
 
Současně je nově navrhována úprava § 42  
a § 21 odst. 1, a to takto: 
§ 42 včetně nadpisu zní:  

„§ 42 
Zabezpečovací technika 

 
 Vojenský policista je oprávněn  
při předcházení a odhalování trestné činnosti, 
při získávání poznatků o trestné činnosti,  
v souvislosti s trestním řízením a v souvislosti 
se zajišťováním ochrany chráněné osoby 
používat zabezpečovací techniku  
 
V § 21 odst. 1 větě první se slova 
„nástrahových prostředků a“ zrušují.“.“.     
 
V souvislosti s provedenou úpravou byla rovněž 
doplněna důvodová zpráva, a to takto:    
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„Dosavadní oprávnění k používání 
nástrahových prostředků a zabezpečovací 
techniky (oproti dosavadní právní úpravě 
bude nově používán pouze pojem 
zabezpečovací technika, obdobně jako 
v zákoně o Policii České republiky)  
je pověřenými orgány Vojenské policie 
efektivně využíváno k odhalování pachatelů 
trestných činů, zejména v těch případech, 
kdy se jedná o opakovaná jednání, násilné 
překonávání překážek s cílem odcizit 
materiál a věci …“.   

 K čl. I bodu 19 – k § 41d: 
S ohledem na kompetenci Ministerstva vnitra při zajišťování krycích 

dokladů požadujeme za účelem upřesnění postupu a spolupráce při vydávání 
krycích dokladů v navrhovaném § 41d provést následující změny: 
(3) Pokud ředitel Vojenské policie rozhodne o vydání krycího dokladu, vydá 
příslušný krycí doklad Vojenská policie nebo na její žádost k jeho vydání 
příslušný orgán veřejné správy, a to v součinnosti s Ministerstvem vnitra. O 
vydání krycího dokladu rozhoduje ředitel Vojenské policie. Krycí doklad 
Vojenská policie vydá nebo ho na její žádost vydá nebo opatří 
Ministerstvo vnitra. Spolu s vydáním krycího dokladu jsou Vojenská policie 
a příslušné orgány veřejné správy povinny přijmout opatření k zabránění 
omezení nebo znemožnění dosažení účelu jeho vydání. 
(4) Je-li to vzhledem k povaze krycího dokladu nutné, je Vojenská policie 
oprávněna  
Ministerstvo vnitra na žádost Vojenské policie oprávněno při opatřování 
nebo vydávání krycího dokladu zajistit v nezbytné míře v informačních 
systémech veřejné správy vedených podle jiných právních  předpisů20) 
vložení, změnu, blokování nebo likvidaci údajů souvisejících s vydáním  
a užíváním krycího dokladu. Správce informačního systému podle věty první 

AKCEPTOVÁNO. 
Návrh zákona byl upraven podle požadavku 
připomínkového místa, současně pak byla 
doplněna v kontextu připomínky také důvodová 
zpráva.    
 
Znění § 41d bylo upraveno takto:   

 
„§ 41d 

Krycí doklady 
 

(1) Krycím dokladem se pro účely tohoto 
zákona rozumí listina, popřípadě jiný dokument 
sloužící k dosažení účelu použití krycího 
prostředku.  

 
(2) Krycím dokladem nesmí být průkaz 

poslance nebo senátora, člena vlády, člena 
Nejvyššího kontrolního úřadu, inspektora Úřadu 
pro ochranu osobních údajů a soudce Ústavního 
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je povinen poskytnout k provádění informační činnosti v uvedeném rozsahu  
a zajištění jejího účelu potřebnou součinnost. 
 „(6) Vojenská policie vede evidenci krycích dokladů, které opatřila 
nebo vydala. Evidenci krycích dokladů vydaných Ministerstvem vnitra 
vede souběžně Ministerstvo vnitra a provádí k nim evidenční ochranu 
podle § 12 odst. 4 zákona.“. 
                                                                          Tato připomínka je zásadní. 

soudu, služební průkaz soudce a státního 
zástupce a doklad fyzické osoby žijící nebo 
zemřelé.  

 
(3) O vydání krycího dokladu rozhoduje 

ředitel Vojenské policie. Krycí doklad vydá 
Vojenská policie nebo ho na její žádost opatří 
Ministerstvo vnitra. 

   
(4) Vojenská policie a příslušné orgány 

jsou povinny zajistit, aby v souvislosti 
s vydáním krycího dokladu nemohlo dojít 
k omezení nebo znemožnění dosažení účelu 
jeho vydání. 

 
(5) Je-li to vzhledem k povaze krycího 

dokladu nutné, je Ministerstvo vnitra na žádost 
Vojenské policie oprávněno pro účely vydání 
nebo opatření krycího dokladu      
zajistit v nezbytné míře v informačních 
systémech veřejné správy vedených podle 
jiných právních  předpisů21) vložení, změnu, 
blokování nebo likvidaci údajů souvisejících 
s vydáním a užíváním krycího dokladu.  

 
(6) Je-li to vzhledem k povaze krycího 

dokladu nutné, je Vojenská policie oprávněna  
zajistit v nezbytné míře v informačních 
systémech, jejichž správcem je ministerstvo, 
vložení, změnu, blokování nebo likvidaci údajů 
souvisejících s vydáním a užíváním krycího 
dokladu. Evidenci krycích dokladů vydaných 
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Ministerstvem vnitra vede souběžně 
Ministerstvo vnitra a provádí k nim evidencí 
ochranu podle § 12 odst. 4.    

 
(7) Vojenská policie vede evidenci krycích 

dokladů, které opatřila nebo vydala.  
 K čl. I bodu 21 – k § 52 odst. 1 písm. a): 

Vzhledem k obecně formulovanému zákazu využívání názvu  
a symboliky Vojenské policie v § 50 nesouhlasíme s navrženým doplněním 
skutkové podstaty, neboť by vedlo k možnosti postihu za jednání, které není 
explicitně zakázáno. Tento rozpor, který by mohl vést až ke kolizi se zásadou 
nullum crimen sine lege certa, ostatně shledáváme i u stávajícího textu 
skutkových podstat v § 51 odst. 1 písm. a) a b) a § 52 odst. 1 písm. a) a b). 

Požadujeme proto předmětná ustanovení revidovat a ustanovení 
formulující vlastní zákaz provázat s dikcí skutkových podstat postihujících 
jeho porušení.        
                                                                            Tato připomínka je zásadní. 

AKCEPTOVÁNO. 
Bod 21 byl v návrhu zákona zrušen.  
 

 Nad rámec návrhu  - k § 17:   
 Nad rámec předkládaného návrhu novely navrhujeme doplnění 
nového odstavce do  § 17 zákona o Vojenské policii, který se týká  
se prověřování potřebnosti dalšího zpracování osobních údajů, a to po vzoru 
§ 82 odst. 2 zákona o Policii České republiky, jenž stanoví povinnost zejména 
orgánů činných v trestním řízení průběžně informovat Policii ČR o svých 
pravomocných rozhodnutích. Totožná povinnost je stanovena rovněž např.  
ve vztahu ke Generální inspekci bezpečnostních sborů (§ 51 odst. 2 
příslušného zákona). Ustanovení reflektují povinnost přijmout taková 
opatření, aby byly uchovávány pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro 
plnění zákonných úkolů konkrétního správce osobních údajů, kdy jedním 
z faktorů určující dobu uchovávání osobních údajů je zcela jistě i okamžik  
a způsob pravomocného rozhodnutí orgánu činného v trestním řízení (viz 
např. zásada č. 7 Doporučení č. R (87) 15 Výboru ministrů upravující 
používání osobních údajů v policejním sektoru).  

AKCEPTOVÁNO. 
V souladu s uplatněnou připomínkou byl  
do § 17 doplněn nový odstavec 4, který zní: 

 
 „(4) Orgány činné v trestním řízení, 
Ministerstvo spravedlnosti, Ústavní soud  
a Kancelář prezidenta republiky Vojenskou 
policii v mezích své působnosti informují pro 
účely prověřování podle odstavce 1 o svých 
pravomocných rozhodnutích, promlčení 
trestního stíhání, výkonu trestu nebo  
o rozhodnutích prezidenta republiky týkajících 
se trestního řízení, trestů nebo udělené amnestie 
anebo milosti.“. 
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 Povinnost uvedených orgánů zasílat Vojenské policii informace  
o svých pravomocných rozhodnutích má logickou souvislost s připomínkou  
k § 11a odst. 6, kde navrhujeme spolu s osobními údaji zpracovávanými pro 
účely budoucí identifikace předání i příslušných pravomocných rozhodnutí 
v trestním řízení, a to pro účely možného prověřování potřebnosti, čímž bude 
jednoznačně docházet k plnění povinností Policie ČR jako správce osobních 
údajů. 

Navrhujeme proto použít např. následující znění:  
          „(4) Orgány činné v trestním řízení, Ministerstvo spravedlnosti, 
Ústavní soud a Kancelář prezidenta republiky Vojenskou policii v mezích své 
působnosti informují pro účely prověřování podle odstavce 1 o svých 
pravomocných rozhodnutích, promlčení trestního stíhání, výkonu trestu nebo 
o rozhodnutích prezidenta republiky týkajících se trestního řízení, trestů nebo 
udělené amnestie anebo milosti.“. 
                                                                            Tato připomínka je zásadní. 

Současně byla doplněna ve smyslu obsahu 
uplatněné připomínky zvláštní část důvodové 
zprávy, a to takto:  

„Prověřování potřebnosti dalšího 
zpracování získaných osobních údajů je citlivou 
záležitostí, a proto se navrhuje, aby Vojenská 
policie byla příslušnými orgány informována, 
obdobně jako Policie České republiky, 
o pravomocných rozhodnutích, promlčení 
trestního stíhání, výkonu trestu nebo 
o rozhodnutích prezidenta republiky týkajících 
se trestního řízení, trestů nebo udělené amnestie 
anebo milosti. Takto získané relevantní 
informace budou podkladem k rozhodnutí 
o likvidaci dále již nepotřebných osobních 
údajů.“. 

 K čl. I bodům 8 a 18 – k § 4 písm. k) a § 36a: 
Upozorňujeme na možný vzájemný rozpor zmíněných ustanovení. 

Podle bodu nového znění § 4 písm. k) zákona o Vojenské policii  
je kompetence ve věci ochrany osob vymezována tak, že Vojenská policie 
„zajišťuje bezpečnost ministra obrany, jím určených osob a dále osob, kterým 
je poskytována krátkodobá ochrana (dále jen „chráněná osoba“)“.  

Z nového § 36a odst. 2 však vyplývá, že krátkodobou ochranu 
poskytne Vojenská policie osobě, které nelze poskytnout zvláštní ochranu 
osob, nebo nejsou-li splněny podmínky zajišťování bezpečnosti osoby podle 
§ 4 odst. 1 písm. k). Doporučujeme proto předmětná ustanovení uvést  
do věcného souladu.  

                                                     Tato připomínka je doporučující.   

VYSVĚTLENO. 
Možný vzájemný rozpor zde skutečně vzniká. 
Ochrana osoby ve smyslu klasické činnosti, kdy 
objektem je chráněná osoba, je odlišným 
institutem od krátkodobé ochrany osob, a proto 
se ze znění § 4 písm. k) vypouští krátkodobá 
ochrana osoby, u které nemá ani žádný prostor 
pro schvalování ministr obrany a vrací 
se původní znění. Krátkodobá ochrana osoby  
a vznik její potřeby se váže většinou na nějaké 
protiprávní jednání, na rozdíl od ochrany 
"chráněné osoby", kde se jedná o činnost spíše 
preventivní (pochopitelně existují výjimky  
a vzájemné průniky). Nově se tedy odliší oba 
pojmy, tzn. okruh chráněných osob stanovuje  
v případě ministra zákon, u dalších osob 
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ministr. V případě krátkodobé ochrany osob by 
měl tento institut schvalovat náčelník Vojenské 
policie na návrh příslušného funkcionáře a měl 
by být užíván výhradně pojem "osoba, které je 
poskytována krátkodobá ochrana".  

 K čl. I bodu 13 – k nadpisu § 11a: 
Za účelem zajištění souladu § 11a s obdobnou úpravou obsaženou  

v § 65 zákona o Policii České republiky a § 34 zákona o Generální inspekci 
bezpečnostních sborů doporučujeme odstranit bez náhrady z nadpisu § 11a 
slova „nebo autentizace fyzické osoby“.  
                                                                   Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO 
Text nadpisu byl upraven v souladu 
s uplatněnou připomínkou. 

 K čl. I bodu 16 – k § 32 odst. 1: 
Důvodová zpráva ve vztahu k pojmu „pořádkové zajištění“ odkazuje 

na připravovanou novelu trestního řádu, jež s tímto novým institutem pracuje. 
V této souvislosti bychom chtěli pouze poznamenat, že zmíněnou novelu 
trestního řádu se rozhodl její předkladatel, tedy Ministerstvo spravedlnosti, 
z legislativního procesu stáhnout. Předkládaný návrh zákona by tedy neměl 
pojem „pořádkové zajištění“ používat. 
                                                                   Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO.     
Dosavadní bod 16 byl v návrhu zákona zrušen.  

 K čl. I bodu 19 – k § 41d: 
 Doporučujeme z odstavců 4 a 5 vypustit poslední věty, které upravují 
povinnost součinnosti správců informačních systémů v souvislosti 
s vydáváním krycích dokladů. Tuto povinnost lze dovodit z vazby oprávnění 
příslušného orgánu zajistit provedení potřebných opatření ve spojitosti 
s odpovědností správce informačního systému veřejné správy, která vyplývá 
z definice tohoto pojmu v § 2 písm. c) zákona o informačních systémech 
veřejné správy. 
 I s ohledem na skutečnost, že v obdobných ustanoveních zákona  
o Policii České republiky a o Celní správě České republiky povinnost 
součinnosti není stanovena, bylo by vhodnější v zájmu jednotnosti 
legislativní úpravy (a následně i její interpretace) předmětné věty do zákona  
o Vojenské policii nezařazovat. 

AKCEPTOVÁNO.     
V souladu s uplatněnou připomínkou byly 
předmětné věty v odstavcích 4 a 5 zrušeny.  
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                                                                   Tato připomínka je doporučující. 
 K čl. I bodu 3 - k § 3: 

1. Doporučujeme s využitím pravidel v čl. 42 Legislativních pravidel vlády 
vyjasnit charakter navrhovaných výčtů.  

2. Na konci textu písm. b) bodu 3 doporučujeme nahradit středník čárkou.  
                                                                   Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO.   
Text byl, resp. již je upraven požadovaným 
způsobem, neboť se jedná o výčet osob, kdy 
jednotlivé skutečnosti nemusí (ale mohou) 
nastat současně.     
Z navrhovaného znění § 3 byla navíc vyčleněna 
definice pojmu „chráněný objekt“, která  
je uvedeno v nově doplněném odstavci 2. Text 
je tak uživatelsky přehlednější.  

 K čl. I bodu 4 – k § 4 odst. 1 písm. c): 
V souladu s čl. 58 odst. 6 písm. e) Legislativních pravidel vlády 

navrhujeme nahradit slovo „písmeno“ zkratkou „písm.“.  
                                                                Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO.     
Text byl upraven požadovaným způsobem.   

 K čl. I bodům 7 a 8 – k § 4: 
1. V návětí těchto novelizačních bodů doporučujeme doplnit, že jde  

o změny v § 4 odst. 1.  
2. V navrhovaném textu písm. k) pak doporučujeme vypustit čárku před 

závorkou zavádějící legislativní zkratku. 
                                                                   Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO.     
Text byl upraven požadovaným způsobem.   

 K čl. I bodu 18 – k § 36a: 
1. V souladu s čl. 58 odst. 2 písm. a) Legislativních pravidel vlády 

doporučujeme v návětí novelizačního bodu za slova „který včetně“ vložit 
slova „nadpisu a“. 

2. V § 36a odst. 2 navrhujeme ve větě druhé vypustit čárku za slovem 
„osobě“. 

                                                                   Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO.     
Text byl upraven požadovaným způsobem.   
 
 

 K čl. I bodu 19 - k § 41d: 
1. Dáváme na zvážení, zda by formulaci na konci textu odstavce 3 

„zabránění omezení nebo znemožnění dosažení…“ nebylo možné 
přepracovat do stylisticky vhodnější a následně i srozumitelnější podoby. 

2. Doporučujeme z odstavců 4 a 5 vypustit poslední věty, které upravují 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ.    
V § 41d odst. 4 a 5 byly zrušeny „poslední 
věty“, tedy úprava zakládající součinnost 
správce IS a MO pro vydávání krycích dokladů.  
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povinnost součinnosti správců informačních systémů v souvislosti 
s vydáváním krycích dokladů. Tuto povinnost lze dovodit z vazby 
oprávnění příslušného orgánu zajistit provedení potřebných opatření  
ve spojitosti s odpovědností správce informačního systému veřejné 
správy, která vyplývá z definice tohoto pojmu v § 2 písm. c) zákona  
o informačních systémech veřejné správy. I s ohledem na skutečnost, že 
v obdobných ustanoveních zákona o Policii České republiky a o Celní 
správě České republiky povinnost součinnosti není stanovena, bylo  
by vhodnější v zájmu jednotnosti legislativní úpravy (a následně i její 
interpretace) předmětné věty do zákona o Vojenské policii nezařazovat. 

3. V odstavci 5 větě druhé navrhujeme slova „Ministerstvo obrany“ 
nahradit slovem „ministerstvo“ s ohledem na legislativní zkratkou 
zavedenou v § 1 odst. 1 písm. a). 

                                                                   Tato připomínka je doporučující. 

Znění § 41d odst. 5 bylo upraveno, tak že jeho 
věta druhá (tedy věta obsahující slova 
„Ministerstvo obrany“) byla v navrhovaném 
znění odstavce 5 zrušena (viz shora). 
      
  

   
Ministerstvo 
zahraničních 
věcí  

  

 Nad rámec předmětu úpravy: 
Nad rámec předkládaného návrhu požaduje MZV do § 4 odst. 1 návrhu 
zařadit nové ustanovení označené jako písm. c) v tomto znění: 
„c) dohlíží na dodržování mezinárodního humanitárního práva ozbrojenými 
silami“. 
Odůvodnění: 
Vzhledem k tomu, že předkládaná novela zahrnuje i změny v působnosti 
Vojenské policie, považuje MZV za nezbytné, aby činnost jednotek Vojenské 
policie spočívala i v dohledu nad dodržováním pravidel mezinárodního 
humanitárního práva ozbrojenými silami. Dohled by měl být primárně 
vykonáván za situací ozbrojeného konfliktu, ale i v době míru. Možnost 
samostatného působení jednotek Vojenské policie v zahraničí,  
např. při plnění mise policejního výcviku národních vojensko policejních 
jednotek na území jiných států v rámci příslušných zahraničních misí nebo 

VYSVĚTLENO. 
Ačkoliv se jedná o připomínku nad rámec 
navrhované novely zákona o Vojenské policii, 
Vojenská policie ji vnímá s porozuměním, 
ačkoliv je nutné upozornit na skutečnost, že 
připomínkou sledovaný legislativní cíl je již 
obsažen v dosavadním znění zákona 
č. 300/2013 Sb., a to v jeho znění § 4 odst.1 
písm. a) a b). Pokud  je porušení mezinárodního 
humanitárního práva vzhledem k míře jeho 
společenské nebezpečnosti v právním řádu 
vymezeno skutkovou podstatou trestného činu 
nebo přestupku, je uvedenými ustanoveními § 4 
odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 300/2013 Sb. 
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možnost působení jednotky Vojenské policie v součinnosti s jednotkami 
spojenců bez účasti ozbrojených sil ČR v místě plnění konkrétních úkolů dále 
implikuje větší zapojení vojenských policistů do operací se zadrženými 
osobami (primárně zaměřenými na válečné zajatce), pro které je nezbytným 
předpokladem znalost principů mezinárodního humanitárního práva  
příslušníky Vojenské policie. 
Mezinárodní humanitární právo je souborem mezinárodních pravidel 
smluvního i obyčejového typu aplikovatelných při ozbrojených konfliktech. 
 Ve smluvní oblasti je reprezentováno zejména Ženevskými a Haagskými 
úmluvami a jejich dodatkovými protokoly. Společný článek 1 Ženevských 
úmluv stanoví, že: „Vysoké smluvní strany se zavazují, že za všech okolností 
budou zachovávati tuto úmluvu a zajistí její zachování.“. Povinnost 
smluvních stran zachovávat a provádět tyto úmluvy blíže stanoví čl. 6 odst. 1 
Dodatkového protokolu I.: “Vysoké smluvní strany budou usilovat i v mírové 
době o to, aby (…) byl připraven kvalifikovaný personál, který by napomáhal 
provádění úmluv a tohoto protokolu.“. Dle čl. 82 Dodatkového protokolu 
dále „vysoké smluvní strany v každé době a bojující strany v době 
ozbrojeného konfliktu zajistí, aby byli k dispozici právní poradci, kteří by 
mohli v případě potřeby poskytovat vojenským velitelům na příslušné úrovni 
pomoc, pokud jde o provádění úmluv a tohoto protokolu a o příslušné 
pokyny, které mají být v tomto směru ozbrojeným silám dány. Mezinárodní 
humanitární právo představuje vyznanou součást mezinárodního práva.  
Dle čl. 1 odst. 2 Ústavy České republiky: „Česká republika dodržuje závazky, 
které pro ni vyplývají z mezinárodního práva.“. 
                                                                            Tato připomínka je zásadní. 

Vojenské policii stanovena v rámci výkonu 
policejní ochrany působnost v oblasti 
odhalování trestných činů, zjišťování jejich 
pachatelů a přijímání opatření k předcházení 
trestné činnosti (působí v řízení o trestných 
činech jako policejní orgán), resp. v oblasti  
šetření přestupků.    
Nicméně v souvislosti s uplatněnou 
připomínkou je nutno zdůraznit, že Vojenská 
policie nikdy neměla ambici, kterou navrhuje 
MZV, neboť právní úprava týkající 
se povinnosti dodržovat normy MHP vojáky 
z povolání (tedy jak příslušníky ozbrojených sil, 
tak i vojenskými policisty), jakož i kontroly 
dodržování služebních povinností nadřízenými 
je zakotvena v  zákoně č. 221/1999 Sb.,  
o vojácích z povolání, ve znění pozdějších 
předpisů (§ 48 odst. 1 písm. f) a § 49). Jenom 
pro informaci také uvádíme, že obdobně jsou 
tyto povinnosti zdůrazněny v Základním řádu 
ozbrojených sil (Zákl-1 -  čl. 35 písm. f), čl. 37 
až 40 a čl. 43).  
Na institucionální úrovni jsou otázky týkající se 
MHP v rezortu MO svěřeny vnitřním předpisem 
(organizačním řádem MO) do gesce jiných 
složek MO, a to Oddělení mezinárodního práva 
sekce obranné politiky a strategie MO  
a Právního oddělení Inspektorátu náčelníka GŠ 
AČR, přičemž doposud nebyla zaznamenána 
žádná indikace nutnosti změny. MO se nicméně 
nebrání budoucí odborné diskuzi na toto téma 
napříč jednotlivými organizačními celky MO, 
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avšak v současné době vzhledem 
ke stanoveným lhůtám a předmětu a účelu 
navrhované novely zákona o Vojenské policii 
není pro navrhovanou změnu odpovídající 
prostor (v tomto smyslu nebylo ani pro 
navrhovanou úpravu provedeno obecné 
hodnocení dopadů regulace ve smyslu čl. 2 
odst. 1 Legislativních pravidel vlády).   
Vzhledem k závažnosti problematiky 
mezinárodního humanitárního práva a vytváření 
legislativních podmínek pro jeho implementaci 
do právního řádu České republiky  byla 
současně ve shora uvedeném smyslu doplněna 
obecná část důvodové zprávy, a to v kapitole VI 
(strana 10). 

   
Ministerstvo 
spravedlnosti  

  

 Obecně k návrhu zákona: 
Konstatujeme, že ačkoliv by mělo předloženým návrhem zákona dojít 
k rozšíření oprávnění Vojenské policie, navrhovaná právní úprava neobsahuje 
obecný závazek příslušníků Vojenské policie postupovat v souladu  
se zásadou přiměřenosti (srov. § 11 zákona o Policii České republiky), ani 
zákaz podrobit jednotlivce špatnému zacházení ve smyslu článku 3 Evropské 
úmluvy o ochraně lidských práv, a to zejména v souvislosti s úkony, při nichž 
může dojít k zásahu do fyzické či psychické integrity jednotlivce a do jeho 
důstojnosti (srov. § 24 odst. 1 zákona o Policii České republiky).  
Požadujeme proto doplnění předloženého návrhu zákona o ustanovení, jež 
budou explicitně zakotvovat shora uvedené principy způsobem obdobným, 
jako je tomu v případě § 11 a 24 zákona o Policii České republiky. 
                                                                            Tato připomínka je zásadní.  

AKCEPTOVÁNO. 
V zákoně o Vojenské policii jsou zásady 
přiměřenosti postupu obsažení v § 11 zákona 
o PČR již obsaženy v § 21, a tedy další úprava 
v tomto smyslu není nutná.      
V souladu s připomínkou však byly do zákona 
o Vojenské policii doplněny nové § 9a a 25a, 
kterou jsou svým obsahem je obdobou § 24 
zákona o PČR (povinnosti Vojenské policie 
a vojenského policisty), a to tak, aby o tento 
zákon poskytoval jednoznačné záruky  
pro plnění úkolů Vojenskou policií tak, jak 
vyplývají z ústavního pořádku.    

 K čl. 10 (§ 5a):  VYSVĚTLENO/NEAK CE PTOVÁNO  .  
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Uvedené ustanovení nepřímo novelizuje § 22 zákona o Policii České 
republiky, jež upravuje podmínky povolání vojáků a příslušníků v něm 
uvedených bezpečnostních sborů k plnění úkolů Policie ČR. Konstatujeme, 
že zakotvení zvláštní úpravy v případě příslušníků Vojenské policie 
nepovažujeme za vhodné a systematické. Dále upozorňujeme, že navržená 
úprava oproti úpravě obsažené v § 22 zákona o Policii České republiky 
obsahuje několik neodůvodněných odchylek, jako např. absence pravomoci 
vlády ČR omezit rozsah oprávnění a povinností příslušníků Vojenské policie 
při plnění úkolů Policie České republiky. 
S ohledem na shora uvedené požadujeme uvedené ustanovení z návrhu  
bez náhrady vypustit a odpovídajícím způsobem doplnit stávající znění § 22 
zákona o Policii České republiky.     
                                                                            Tato připomínka je zásadní. 

Navrhovaná úprava je prováděna na základě 
naléhavé potřeby praxe, kdy absence úpravy  
ve prospěch Vojenské policii v zákona o PČR 
vytváří značné překážky tam, kde Vojenská 
policie může být pro dané případy 
nejvhodnějším partnerem PČR (vojenští 
policisté nemohou být povoláváni na základě 
exitující úpravy upravující úkoly Armády České 
republiky, neboť Vojenská policie není součástí 
ozbrojených sil ČR.  
Vzhledem k tomu, že provedení této úpravy se 
v praxi ukázalo jako zcela nezbytné, bylo 
přistoupeno k její realizaci v rámci 
předkládaného návrhu zákona, tedy v rámci 
komplexní úpravy činnosti Vojenské policie.   
 
V souladu s uplatněnou připomínkou však byl 
novelizační bod 10., tedy znění § 5a odst. 2 
doplněno tak, aby obsahovalo také úpravu 
pravomoci vlády stanovit či omezit rozsahu 
oprávnění a povinností povolaných vojenských 
policistů, a to takto: 

  „(2) Vojenští policisté mají při plnění 
úkolů Policie České republiky stejná práva 
a povinnosti jako příslušníci Policie České 
republiky; vláda České republiky může rozsah 
těchto oprávnění a povinností omezit.“.  

 K čl. I bodu 13 (§ 11a):  
Navrhovaná úprava nestanovuje povinnost Vojenské policie po odebrání 
osobních údajů tyto předat Policii České republiky pro plnění jejích úkolů, 
tedy povinnost obdobnou povinnosti uložené Generální inspekci 
bezpečnostních sborů v § 34 odst. 5 zákona o Generální inspekci 

AKCEPTOVÁNO. 
Znění § 11a bylo upraveno v souladu 
s připomínkou (shodně jako u připomínky MV), 
a to tak, že za odstavec 5 byl vložen nový 
odstavec 6, který zní::    
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bezpečnostních sborů. V ustanovení § 11a odst. 1 a 6 návrhu zákona  
se naopak počítá s tím, že Vojenská policie osobní údaje nejenom pořizuje, 
nýbrž je rovněž dále zpracovává a posléze i likviduje. Z této dikce by bylo 
možné usuzovat, že by dle navrhované úpravy Vojenská policie měla vést 
svou vlastní databázi jí pořízených osobních údajů pro účely budoucí 
identifikace nebo autentizace fyzické osoby oddělenou od databáze 
Kriminalistického ústavu Praha PČR. Takové řešení však nelze považovat  
za vhodné, jelikož veškeré shromážděné údaje by měly být vedeny v jedné 
databázi bez ohledu na to, který policejní orgán je v konkrétním případě 
pořídil. Tím by mělo být umožněno ověřovat shodu nově pořízeného 
osobního údaje s veškerými dříve pořízenými údaji za účelem identifikace 
nebo autentizace fyzické osoby jednoduše, rychle a nejefektivněji.  
S ohledem na shora uvedené požadujeme doplnit do § 11a ustanovení 
obdobné § 34 odst. 5 zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů, 
které umožní další uchovávání a zpracovávání těchto údajů Policií České 
republiky. 
                                                                            Tato připomínka je zásadní. 

„(6) Osobní údaje pořízené podle  
odstavce 1 Vojenská policie předá včetně všech 
souvisejících pravomocných rozhodnutí 
v trestním řízení Policii České republiky  
pro plnění jejích úkolů. Pokud by předání 
osobních údajů a s nimi souvisejících informací 
ohrozil plnění úkolů Vojenské policie, předá  
je poté, kdy toto ohrožení pomine.“.          
 
Dosavadní odstavec 6 byl onačen jako odstavec 
7 a vztahuje se ke zpracovávání údajů podle 
odstavce 5 (akceptováno ÚOOÚ).  
(k tomu viz také obdobná připomínka Úřadu 
vlády ČR – ministra pro lidská práva, rovné 
příležitosti a legislativu).  

 K čl. I bodu 16 (§ 32 odst. 1):  
Podle navrženého znění shora uvedeného ustanovení by měl mít vojenský 
policista napříště pravomoc umístit do policejní cely zřízené u útvaru Policie 
České republiky i osobu omezenou na osobní svobodě pořádkovým 
zajištěním. Konstatujeme, že zákon o Vojenské policii institut pořádkového 
zajištění nikterak nedefinuje, ani nestanovuje podmínky jeho užití. 
Požadujeme proto, aby byla slova „, a dále osobu omezenou na osobní 
svobodě pořádkovým zajištěním“ z předmětného ustanovení bez náhrady 
vypuštěna.  
                                                                            Tato připomínka je zásadní.  

AKCEPTOVÁNO. 
Bod 16 byl zrušen.   

 K čl. I bodu 17 (§ 33a):  
Předloženým návrhem založené oprávnění příslušníků Vojenské policie na 
vstup do obydlí, jiného prostoru nebo na pozemek anebo provozovny sloužící 
k podnikání považujeme za nepřiměřeně rozsáhlé. Upozorňujeme, že tato 
oprávnění již v rámci trestního řízení Vojenské policii přináleží na základě  

AKCEPTOVÁNO/ VYSVĚTLENO. 
Návrh zákona kromě jiného doplňuje oprávnění 
vojenského policisty vstupovat do obydlí, 
jiného prostoru nebo na pozemek anebo 
provozovny sloužící k podnikání, a to 
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§ 83c ve spojení s § 12 odst. 2 písm. e) trestního řádu, přičemž s ohledem  
na úkoly Vojenské policie stanovené v § 1 odst. 1 návrhu zákona není zřejmé, 
z jakého důvodu by Vojenská policie měla tato oprávnění mít i mimo rámec 
trestního řízení. Požadujeme proto, aby výkon výše uvedených oprávnění 
mimo rámec trestního řízení byl omezen pouze na chráněné objekty a jiný 
„vojenský“ majetek ve smyslu § 3 písm. c) a písm. d) bod 3. a 4. 
navrhovaného znění zákona o Vojenské policii. 
                                                                          Tato připomínka je zásadní. 

způsobem, který je v právním řádu již proveden 
pro příslušníky Policii České republiky. 
Navrhované znění § 33a  je proto obdobou 
úpravy provedenou ustanovením. § 40 a 41 
zákona o Policii České republiky. 
Navrhovaným znění § 33a je navíc zdůrazněno, 
že jde o oprávnění užívaná při plnění 
konkrétního úkolu Vojenské policie. 
V návaznosti na působnost pověřených orgánů 
Vojenské policie by bylo možné akceptovat 
připomínku poukazující na možné využití § 83c 
ve spojení s § 12 odst. 2 písm. e) trestního řádu.  
Obecně by však vojenští policisté měli mít 
možnost využít navrhované oprávnění i v rámci 
plnění konkrétního úkolu např. -  jak je uvedeno 
v uplatněné připomínce  -  věc nesnese odkladu 
a vstup je nezbytný pro ochranu života nebo 
zdraví osob anebo pro odvrácení závažného 
ohrožení veřejného pořádku a bezpečnosti, nebo 
při pronásledování pachatele, nebo je-li 
důvodné podezření, že se na místě nachází 
zemřelý anebo týrané zvíře. 
 
Ve smyslu uplatněné připomínky však bylo 
upraveno znění § 33a odst. 2, a to takto: „(2) 
Vojenský policista je oprávněn při plnění 
konkrétního úkolu Vojenské policie vstoupit 
bez souhlasu uživatele nebo vlastníka do 
provozovny sloužící k podnikání, u které lze 
mít důvodně za to, že v ní zdržují fyzické 
osoby, a to i po skončení prodejní nebo 
provozní doby. Tím není dotčena úprava vstupu 
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do obydlí, jiného prostoru nebo na pozemek.“. 
 K čl. I bodům 1 a 3 až 5 [§ 1 odst. 1 písm. a); § 3 písm. c) bod 4; § 4 odst. 1 

písm. c) a d)]: 
Upozorňujeme, že dikce uvedených ustanovení neodpovídá dikci § 12 odst. 2 
písm. c) trestního řádu, ve znění zákona č. 150/2016 Sb. Pro zajištění 
terminologické jednoty právního řádu proto doporučujeme nahradit ve shora 
uvedených ustanoveních slovo „popřípadě,“ slovem „nebo“.  
                                                                   Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO. 
Uplatněnou připomínkou napadená ustanovení 
návrhu zákona byla upravena tak, aby jazykově 
přesně odpovídala znění § 12 odst. 2 písm. e) 
trestního řádu, tedy s využitím příkladu úpravy 
v navrhovaném znění § 1 odst. 1 písm. a) takto:    

„§ 1 
(1) Vojenská policie v rozsahu stanoveném 

tímto zákonem plní úkoly 
a) policejní ochrany Ministerstva obrany (dále 

jen „ministerstvo“), ozbrojených sil České 
republiky (dále jen „ozbrojené síly“), 
vojenských objektů, vojenského materiálu  
nebo ostatního majetku státu, s nímž jsou 
příslušné hospodařit ministerstvo nebo jím 
zřízené organizační složky státu nebo s nímž 
jsou příslušné hospodařit anebo s nímž mají 
právo hospodařit státní organizace, jež 
ministerstvo zřídilo nebo založilo,“. 

 K čl. I bodu 3 [§ 3 písm. b)]: 
Umístění definice chráněného prostoru v ustanovení o věcné a osobní 
působnosti Vojenské policie považujeme za nevhodné. Doporučujeme proto 
vyčlenit uvedenou definici do samostatného ustanovení. 
                                                                   Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO. 
Definice pojmu „chráněný objekt“ je nově 
provedena v § 3 odst. 2.     

 K čl. I bodu 12 (§ 9 odst. 6):  
Podle údajů uvedených v důvodové zprávě je účelem uvedeného ustanovení 
umožnit, aby byla „dnem účinnosti novely zákona č. 200/1990 Sb., 
o přestupcích, provedené zákonem č. 204/2015 Sb., (1. 10. 2016) Vojenská 
policie oprávněna řešit naznačené případy porušování zákona formou 
blokového řízení na místě, a tím přispět k zefektivnění vymahatelnosti práva 
v dané oblasti“.  Upozorňujeme, že s ohledem na čl. II předloženého návrhu 

VYSVĚTLENO. 
Z hlediska dané zákonné působnosti bude 
Vojenská policie již od 1. 10. 2016 řešit případy 
porušování zákona formou blokového řízení na 
místě. Novelou zákona o Vojenské policii dojde 
k rozšíření okruhu případů, na které se bude 
působnost Vojenské policie vztahovat. 
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zákona Vojenská policie nabude danou pravomoc teprve dnem 1. 7. 2017.  
Dále ve vztahu k uvedenému ustanovení upozorňujeme na neurčitost termínu 
„dopravní značení pro účely ministerstva“, jež nemá oporu ani v zákonu  
o provozu na pozemních komunikacích, ani na něj navazujících prováděcích 
právních předpisech.  
                                                                   Tato připomínka je doporučující. 

U dopravního značení jsou v rámci místní 
úpravy umísťovány dodatkové tabulky např. 
„Vyhrazeno pro vozidla Ministerstva obrany“, 
„Vyhrazeno pro vozidla KVV“, které sdělují 
účastníkům silničního provozu, že úprava  
je provedena obecně ve prospěch či pro účely 
Ministerstva obrany. 

 K čl. I bodu 18 (§ 36a):  
Nepovažujeme za vhodné, aby Vojenská policie poskytovala krátkodobou 
ochranu osobě, které hrozí reálné nebezpečí v souvislosti s vedeným trestním 
řízením, třebaže nejsou splněny podmínky dle zákona o zvláštní ochraně 
svědka. Dále konstatujeme, že navrhované ustanovení se nijak nevypořádává 
se vztahem k institutu krátkodobé ochrany osoby dle § 50 zákona  
o Policii České republiky. tj. není jasné, zda by se tyto instituty s ohledem  
na množinu případů, na něž dopadají, měly navzájem doplňovat (jeden  
by měl fungovat subsidiárně vůči druhému), či zda by si měly konkurovat  
(tj. měly by fungovat paralelně vedle sebe).  
Doporučujeme proto navrhované ustanovení upřesnit ve výše uvedeném 
smyslu, nebo zcela vypustit a přenechat výkon krátkodobé ochrany osoby 
Policii ČR.  
                                                                  Tato připomínka je doporučující. 

VYSVĚTLENO. 
Novelizace trestního řádu účinná od 1. 7. 2016 
zásadně rozšiřuje působnost Vojenské policie  
a její kompetence v průběhu trestního řízení, 
rozšiřuje podstatně okruh působnosti Vojenské 
policie a zcela logicky tím tedy vzniká značně 
vyšší pravděpodobnost potřeby poskytnout 
krátkodobou ochranu osobě v souvislosti  
s vedeným trestním řízením. Zmíněná 
novelizace prakticky odstranila institut 
předávání trestního řízení v jeho určitém stadiu 
od Vojenské policie směrem k Policii České 
republiky mimo jiné s odůvodněním, 
že působnost Vojenské policie je směrována 
do velmi specifického prostředí, samostatnost 
Vojenské policie v celém průběhu trestního 
řízení je logickým a odůvodněným krokem, 
který zjednodušuje a zefektivňuje průběh 
trestního řízení a Vojenská policie je na plnění 
těchto úkolů personálně i materiálně připravena. 
V této souvislosti je nutno si uvědomit, 
že případné předání osoby k provedení 
krátkodobé ochrany osoby od Vojenské policie 
směrem k Policii České republiky de facto  
i de iure znamená předání části trestního řízení 
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Policii České republiky. To je však zcela 
v rozporu se zámyslem zmíněné novelizace, 
v rozporu s důrazem na zrychlení a zefektivnění 
trestního řízení i v rozporu s neopomenutelnou 
nutností prevence úniku informací z trestního 
řízení. Zmínka o množině případů je zcela 
irelevantní, vzhledem ke specifičnosti institutu 
a krátké době od nabytí účinnosti novely 
je jakékoliv prognózování zcela nesmyslné. 
Z uvedených důvodů je nezbytné, aby 
krátkodobou ochranu osoby prováděla 
Vojenská policie konkurenčně s Policií České 
republiky, tedy oba instituty budou vykonávány 
paralelně. Není nejmenšího důvodu, aby se toto 
ustanovení jakkoliv vymezovalo či upřesňovalo 
v souvislosti s ustanovením § 50 zákona 
o Policii České republiky.  

   
Ministerstvo  
školství, 
mládeže 
a tělovýchovy  

  

 K bodu 13., § 11a:  
Z textu ustanovení plyne, že Vojenská policie bude vést samostatně zvláštní 
databázi osobních údajů, tj.  vedle databáze vedené Policií České republiky 
na základě § 65 zákona o Policii České republiky. Dle našeho názoru však 
toto není vhodným řešením, neboť jak je avizováno již v Důvodové zprávě, 
spolupráce Policie České republiky a Vojenské policie by měla být 
provázaná. Požadujeme proto, aby ustanovení bylo upraveno, a shromážděné 
údaje podle tohoto ustanovení byly vedeny pouze v jedné databázi Policie 
České republiky. 
                                                                                Tato připomínka je zásadní. 

AKCEPTOVÁNO. 
Znění § 11a bylo upraveno v souladu 
s připomínkou (shodně jako u připomínky MV 
a MS), a to tak, že za odstavec 5 byl vložen 
nový odstavec 6, který zní::    

„(6) Osobní údaje pořízené podle odstavce 
1 Vojenská policie předá včetně všech 
souvisejících pravomocných rozhodnutí 
v trestním řízení Policii České republiky pro 
plnění jejích úkolů. Pokud by předání osobních 
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údajů a s nimi souvisejících informací ohrozil 
plnění úkolů Vojenské policie, předá je poté, 
kdy toto ohrožení pomine.“.          
Dosavadní odstavec 6 byl onačen jako odstavec 
7 a vztahuje se ke zpracovávání údajů podle 
odstavce 5 (akceptováno ÚOOÚ).  

 K bodu 17., § 33a odst. 2:  
Text návrhu novely a odůvodnění ve zvláštní části Důvodové zprávy hovoří  
o vstupu do provozovny obecně. Naproti tomu Důvodová zpráva (str. 7, první 
odstavec) a RIA (str. 5) hovoří o oprávnění ke vstupu do provozovny pouze 
ve vojenských objektech (mj. ve vojenských újezdech). Z materiálu tak není 
zřejmé, jaký rozsah pravomocí Vojenské policii má být dán. Požadujeme 
reformulovat ustanovení a omezit oprávnění Vojenské police ke vstupu  
do provozovny pouze na vojenské objekty.  
                                                                            Tato připomínka je zásadní. 

AKCEPTOVÁNO/ VYSVĚTLENO. 
Návrh zákona kromě jiného doplňuje oprávnění 
vojenského policisty vstupovat do obydlí, 
jiného prostoru nebo na pozemek anebo 
provozovny sloužící k podnikání, a to 
způsobem, který je v právním řádu již proveden 
pro příslušníky Policii České republiky. 
Navrhované znění § 33a  je proto obdobou 
úpravy provedenou ustanovením. § 40 a 41 
zákona o Policii České republiky. 
Navrhovaným zněním § 33a je navíc 
zdůrazněno, že jde o oprávnění užívaná při 
plnění konkrétního úkolu Vojenské policie. 
V návaznosti na působnost pověřených orgánů 
Vojenské policie by bylo možné akceptovat 
připomínku poukazující na možné využití § 83c 
ve spojení s § 12 odst. 2 písm. e) trestního řádu.  
Obecně by však vojenští policisté měli mít 
možnost využít navrhované oprávnění i v rámci 
plnění konkrétního úkolu např. -  jak je uvedeno 
v uplatněné připomínce  -  věc nesnese odkladu 
a vstup je nezbytný pro ochranu života nebo 
zdraví osob anebo pro odvrácení závažného 
ohrožení veřejného pořádku a bezpečnosti, nebo 
při pronásledování pachatele, nebo je-li 
důvodné podezření, že se na místě nachází 
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zemřelý anebo týrané zvíře. 
Ve smyslu uplatněné připomínky však bylo 
upraveno znění § 33a odst. 2, a to takto: „(2) 
Vojenský policista je oprávněn při plnění 
konkrétního úkolu Vojenské policie vstoupit 
bez souhlasu uživatele nebo vlastníka do 
provozovny sloužící k podnikání, u které lze 
mít důvodně za to, že v ní zdržují fyzické 
osoby, a to i po skončení prodejní nebo 
provozní doby. Tím není dotčena úprava vstupu 
do obydlí, jiného prostoru nebo na pozemek.“. 
(k tomu také viz obdobná připomínka MS). 

 Obecně k materiálu:  
Doporučujeme úpravu textu platného znění tak, aby odpovídalo prováděným 
změnám. Např. novelizační bod 17. není správně promítnut do textu platného 
znění s vyznačením navrhovaných změn. 

                                                            Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO. 
Úplné znění bude upraveno podle výsledků 
meziresortního připomínkového řízení.   

 K Důvodové zprávě, Obecná část, str. 2, II. - Odůvodnění hlavních principů 
navrhované úpravy:  
V prvním odstavci na konci doporučujeme upravit slovo „odbroných“  
na správné slovo „odborných“.  

                                                                  Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO. 
V textu byla zjištěná chyba v psaní odstraněna 
v souladu s uplatněnou připomínkou.  

 K bodu 16., § 32 odst. 1:  
Doporučujeme upravit ve druhém řádku slovo „uvedou“ na správné slovo 
„uvedenou“. 

                                                            Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO JINAK.  
Novelizační bod byl zrušen. 

 K bodu 19., § 41d odst. 5:  
Ačkoliv je zavedena zkratka „ministerstvo“ pro Ministerstvo obrany, není 
v tomto ustanovení dodržována. Doporučujeme upravit. 
                                                                         Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO JINAK. 
Znění § 41d odst. 5 bylo upraveno, tak že jeho 
věta druhá (tedy věta obsahující slova 
„Ministerstvo obrany“) byla v navrhovaném 
znění odstavce 5 zrušena. 
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Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí   

  

 K části IV. - Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace (RIA): 
Celou část IV. materiálu doporučujeme podrobit jazykové korektuře. 
                                                   Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO. 
Návrh zákona byl podroben jazykové korektuře.  

   
Ministerstvo 
financí   

K bodu 2:  
V § 2 doporučujeme objasnit, jaký jiný právní předpis má jinak stanovovat 
působnost Vojenské policie na území ČR – nutno tento právní předpis 
zkonkretizovat. (zvláštní část důvodové zprávy blíže žádný jiný právní 
předpis nespecifikuje).  
                                                                        Tato připomínka je doporučující. 

 AKCEPTOVÁNO. 
V navrhovaném znění § 2 byla slova 
„nestanoví-li tento zákon nebo jiný právní 
předpis jinak“ zrušena, a to jako nadbytečná 
úprava.     

 K bodu 3:  
Z navrženého textu § 3 není jasné, k čemu se vztahuje poslední neoznačená 
věta na samostatném řádku. Pokud se vztahuje pouze k úpravě v písmeni c) 
bod 4, je třeba ji přesunout do tohoto bodu, pokud se má týkat všech písmen, 
resp. textu všech bodů v písmeni c), je třeba toto ustanovení přeformulovat 
tak, aby jeho dikce nevzbuzovala pochybnosti. 
                                                                         Tato připomínka je doporučující. 

 AKCEPTOVÁNO JINAK.   
V navrhovaném znění § 3 byla slova „pokud 
tento zákon nestanoví jinak“ zrušena.      
       

 K bodu 10:  
V § 5a odst. 3 doporučujeme objasnit, případně doplnit, jakým způsobem  
a komu bude vojenský policista ústním prohlášením prokazovat svoji 
příslušnost k plnění úkolů Policie ČR (obdobně § 24 odst. 2 zákona  
o prokazování příslušnosti k Vojenské policii). 
                                                                         Tato připomínka je doporučující. 

VYSVĚTLENO. 
Navrhované ustanovení doplňuje právní úpravu  
provedenou zákonem o ozbrojených silách 
České republiky [§ 14 odst. 1 písm. b)] 
a zákonem o Policii České republiky (§ 22 
s využitím § 12), kdy na základě rozhodnutí 
vlády lze za stanovených podmínek doplnit síly 
a prostředky Policie České republiky 
pro zajišťování úkolů Policie České republiky 
doposud o vojáky v činné službě a příslušníky 
Vězeňské služby České republiky nebo Celní 
správy České republiky. Na základě 
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vyhodnocení zkušeností z praxe je zřejmé, že 
stejně účelné je využití sil, prostředků 
a zkušeností Vojenské policie, a to za shodného 
právního režimu, jako je tomu doposud 
u uvedených sborů, když doposud  
se povolávání příslušníků Vojenské policie 
realizovalo na základě výkladové praxe.              
Obdobně je tomu v § 22 odst. 3 zákona o Policii 
České republiky („Vojáci a příslušníci povolaní 
podle odstavce 1 prokazují svou příslušnost k 
plnění úkolů policie svým předepsaným 
stejnokrojem s vnějším označením „POLICIE“, 
průkazem potvrzujícím oprávnění k plnění 
úkolů policie, popřípadě i ústním prohlášením. 
Při tom postupují podle § 12.“) musí být 
upraveno, jakým způsobem je obecně (tedy vůči 
každému) prokazována příslušnost příslušníků 
Vojenské policie k plnění úkolů, k nimž je 
povolala vláda a které jinak náleží 
do působnosti Policie České republiky.  
Navrhované ustanovení proto vychází 
z existující a v praxi osvědčené úpravy 
prokazování příslušnosti k jednotlivým sborům 
vůči veřejnosti (služebním stejnokrojem, 
služebním průkazem nebo odznakem, 
na kterých musí být zřetelně viditelné 
identifikační číslo), přičemž mimořádné 
povolání k plnění úkolů Policie České republiky      
je vyznačeno doplněním uvedených náležitostí 
zevním označením „Policie“ a stanoveným 
průkazem.  

 K bodu 19:  VYSVĚTLENO. 
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V § 41b odst. 2 doporučujeme objasnit, kdo bude rozhodovat o případné 
odměně informátora (ani zvláštní část důvodové zprávy tuto skutečnost blíže 
nespecifikuje). 
                                                                        Tato připomínka je doporučující. 

Tato skutečnost je shodně s obdobnými případy 
u dalších bezpečnostních sborů předmětem 
úpravy vnitřním předpisem, přičemž 
zákonodárce doposud nepovažoval za účelné 
provést ji zákonem, popřípadě prováděcím 
právním předpisem.   

 K bodu 19: 
§ 41d odst. 1 - text začínající slovy „a to zejména k…“ je podle našeho 
názoru možné bez náhrady vypustit, neboť pouze opakuje, k jakému účelu 
slouží krycí prostředky (přičemž to, že k tomuto účelu slouží i krycí doklady 
vyplývá již z textu § 41c, podle kterého jsou krycí doklady jedním z druhů 
krycích prostředků).   
                                                                         Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO. 
 Navrhované znění § 41d odst. 1 bylo upraveno 
takto:  
„(1) Krycím dokladem se pro účely tohoto 
zákona rozumí listina, popřípadě jiný dokument 
sloužící k dosažení účelu použití krycího 
prostředku.“.  

 K bodu 1:  
V § 1 odst. 1 písm. a) za slovem „popřípadě“ odstranit čárku.  
                                                                         Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO. 
Slovo „popřípadě“ bylo nahrazeno slovem 
„nebo“, resp. znění § 1 písm. a) bylo uvedeno 
do souladu se zněním § 12 odst. 2 písm. e) 
trestního řádu. 

 K bodu 3:  
V § 3 písm. c) bod 4 za slovem „popřípadě“ odstranit čárku 
                                                                        Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO. 
Slovo „popřípadě“ bylo nahrazeno slovem 
„nebo“, resp. znění § 3 písm. c) bod 4 bylo 
uvedeno do souladu se zněním § 12 odst. 2 
písm. e) trestního řádu. 

 K bodu 4:  
za slovem „popřípadě“ odstranit čárku.   

                                                           Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO. 
Slovo „popřípadě“ bylo nahrazeno slovem 
„nebo“, resp. znění § 4 odst. 1 písm. c) bylo 
uvedeno do souladu se zněním § 12 odst. 2 
písm. e) trestního řádu. 

 K bodu 5:  
za slovem „popřípadě“ odstranit čárku.   
                                                                         Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO. 
Slovo „popřípadě“ bylo nahrazeno slovem 
„nebo“, resp. znění § 4 odst. 1 písm. d) bylo 
uvedeno do souladu se zněním § 12 odst. 2 
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písm. e) trestního řádu. 
 K Platnému znění s vyznačením navrhovaných změn:  

V původním znění § 1 chybí druhá věta. 
                                                                   Tato připomínka je doporučující. 

VYSVĚTLENO. 
Ve vyznačení změn v platném znění zákona 
o Vojenské policii byl § 1 upraven podle 
výsledku meziresortního připomínkového 
řízení.   

   
Ministerstvo 
zemědělství  

  

 K bodu 3: 
Doporučujeme v § 3 písm. a) slova „jejich civilním složkám“ nahradit slovy 
„civilním osobám ozbrojených sil jiných států“.  
Odůvodnění: 
Podle navrhovaného ustanovení působí vojenská policie vůči osobám  
a nikoliv vůči organizační složce.   
                                                                        Tato připomínka je doporučující. 

VYSVĚTLENO. 
Podle čl. I odst. 1 písm. b) Dohody mezi 
smluvními stranami Severoatlantické smlouvy 
publikované ve Sbírce mezinárodních smluv 
sdělením MZV č. 1/2002 Sb. m. s.  se pojmem  
 „civilní složka"“ rozumí „civilní personál 
doprovázející ozbrojené síly smluvní strany, 
který je zaměstnán u ozbrojených sil této 
smluvní strany a který není bez státní 
příslušnosti ani není občanem státu, který není 
smluvní stranou Severoatlantické smlouvy ani 
není občanem státu nebo osobou s trvalým 
pobytem ve státě, v němž jsou ozbrojené síly 
rozmístěny“. Navrhované znění § 3 písm. a) 
v souladu s tím upravuje působnost Vojenské 
policie vůči fyzickým osobám (viz také 
legislativní zkratka „voják“). Pro upřesnění 
však v § 3 písm. a) za slova „civilním složkám“ 
byl vložen odkaz na poznámku pod čarou, 
ve které je uveden odkaz na čl. čl. I odst. 1 
písm. b) Dohody mezi smluvními stranami 
Severoatlantické smlouvy publikované 
ve Sbírce mezinárodních smluv sdělením MZV 
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č. 1/2002 Sb. m. s. a zvláštní část důvodové 
zprávy byla doplněna o uvedení vysvětlení 
obsahu použitého pojmu.      

 K bodu 10: 
Doporučujeme v § 5a odst. 2 slovo „uvedených“ zrušit a za slovo „úkolů“ 
vložit slova „Policie České republiky“.  
Odůvodnění: 
V navrhovaném ustanovení je vhodné přesně vymezit úkoly, při nichž má 
vojenský policista práva a povinnosti jako příslušník Policie České republiky.  
                                                                        Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO. 
§ 5a odst. 2 byl upraven a zní: 
„(2) Vojenští policisté mají při plnění úkolů 
Policie České republiky stejná práva  
a povinnosti jako příslušníci Policie České 
republiky; vláda České republiky může rozsah 
těchto oprávnění a povinností omezit.“. 

   
Ministerstvo  
průmyslu 
a obchodu   

  

 K úvodní větě Čl. I: 
Upozorňujeme, že úvodní věta obsahuje dvakrát zákon č. 47/2016 Sb., proto 
doporučujeme slova „zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb.  
a zákona č. 47/2016 Sb.“ nahradit slovy „zákona č. 204/2015 Sb., zákona  
č. 45/2016 Sb. a zákona č. 47/2016 Sb.“. 
                                                                         Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO.  
Úvodní věta byla upravena podle doporučení 
připomínkového místa.   

 K novelizačním bodům 1 až 3: 
Doporučujeme uvedené novelizační body sloučit a navržené úpravy provést 
v jednom novelizačním bodě, jehož úvodní část textu bude znít takto: 
„1. §1 až 3 znějí:“. 

                                                           Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO.  
Návrh zákona byl upraven podle doporučení 
připomínkového místa sloučením novelizačních 
bodů 1 až 3.   

 K bodu 1: 
Upozorňujeme, že v § 1 odst. 1 písm. a) je zavedena legislativní zkratka 
„ministerstvo“ pro Ministerstvo obrany, avšak tato zkratka není dále 
v normativním textu použita v ustanovení nového § 41d odst. 5 (novelizační 
bod 19). V kontextu se zavedením legislativní zkratky „ministerstvo“ je třeba 
také upozornit na nesoulad textu platného znění s vyznačením navrhovaných 
změn a návrhu zákona, kde je v novelizačních bodech 4 a 5 správně uvedeno 

AKCEPTOVÁNO JINAK. 
Znění § 41d odst. 5 bylo upraveno, tak že jeho 
věta druhá (tedy věta obsahující slova 
„Ministerstvo obrany“) byla v navrhovaném 
znění odstavce 5 zrušena. 
V platném znění zákona o Vojenské policii pak 
bylo provedeno vyznačení změn v souladu se 
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slovo „ministerstvo“, avšak v platném znění zákona s vyznačením 
navrhovaných změn je uvedeno „Ministerstvo obrany“. Doporučujeme tedy,  
i vzhledem k ostatním doporučujícím připomínkám, upravit text platného 
znění s vyznačením navrhovaných změn tak, aby odpovídal navrženým 
změnám zákona. 

                                                           Tato připomínka je doporučující. 

stavem novely odrážející také výsledky 
meziresortního připomínkového řízení. 

 K novelizačnímu bodu 8:  
Upozorňujeme, že v § 4 písm. k) je zavedena legislativní zkratka „chráněná 
osoba“, ale tato zkratka je prvně použita již v usnesení § 3 písm. b) bodu 2 
(novelizační bod 3). Doporučujeme upravit a zavést tuto zkratku v ustanovení 
§ 3. 

                                                          Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO. 
Vzhledem k úpravě definice pojmu „chráněný 
objekt“ v navrhovaném znění § 3 odst. 2 byla 
legislativní zkratka „chráněná osoba“ zavedena 
právě v tomto nově doplňovaném odstavci, a to 
takto:  

„(2) Chráněným objektem podle odstavce 1 
písm. b) a c) se pro účely tohoto zákona rozumí 
prostor, kde  
a) se koná vojenské cvičení,  
b) je zajišťována bezpečnost ministra obrany, 
    jím určených osob a dále osob, kterým  
    je poskytována krátkodobá ochrana (dále jen 
   „chráněná osoba“), nebo  
c) ozbrojené síly, ozbrojené síly jiných států 
    nebo Vojenská policie plní své úkoly.“. 
V souvislosti s tím byla provedena úprava znění 
§ 4 odst. 1 písm. k), a to takto:  
„k) zajišťuje bezpečnost chráněných osob,“. 

 K novelizačnímu bodu 18: 
Vzhledem k tomu, že nově vkládaný § 36a obsahuje také nadpis, 
doporučujeme uvést úvodní část textu tohoto novelizačního bodu v souladu 
s čl. 58 odst. 2 písm. a) Legislativních pravidel vlády takto: „18. Za § 36  
se vkládá nový § 36a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 18 a 19 
zní:“. 

                                                           Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO. 
Text byl požadovaným způsobem upraven. 
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 K Čl. II:  
Doporučujeme nadpis tohoto článku uvést v souladu s čl. 28 odst. 3 
Legislativních pravidel vlády, tedy tak, aby text nadpisu byl napsán tučně 
malými písmeny s velkým počátečním písmenem „Účinnost“. 

                                                           Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO. 
Text byl požadovaným způsobem upraven.  

   
Úřad pro 
ochranu 
osobních 
údajů  

  

 K čl. I bodu 13:  
V čl. I bodu 13 se v § 11a odst. 6 se slovo „zpracovávání“ nahrazuje slovem 
„zpracování“.  
Odůvodnění:  
Zpracování“ je jedním ze základních pojmů ochrany osobních údajů 
a je definován v § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., zákona o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů. Tento pojem je korektně 
používán v novelizovaném zákoně (§§ 10, 14, 15, 17 a 20) a mj. i v odst. 1 
samotného bodu 13. 
                                                                         Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO. 
Znění § 11a odst. 6 (nově odstavec 7) bylo 
požadovaným způsobem upraveno.  

   
Česká národní 
banka   

  

 K bodu 19: 
V ustanovení § 41d odst. 2 návrhu se stanovuje, že krycím dokladem nesmí 
být mimo jiné průkaz guvernéra České národní banky.  
Odůvodnění: 
Vzhledem ke skutečnosti, že zákon o České národní bance neupravuje 
náležitosti takového průkazu a samotný takový průkaz fakticky neexistuje, 
dovolujeme si předkladatele návrhu zákona na to upozornit. 
                                                                         Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO. 
V navrhovaném znění § 41d odst. 2 byla slova 
o předmětném dokladu zrušena.  
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	V čl. I bodu 13 se v § 11a odst. 6 se slovo „zpracovávání“ nahrazuje slovem
	„zpracování“. 
	Odůvodnění: 
	Zpracování“ je jedním ze základních pojmů ochrany osobních údajů a je definován v § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Tento pojem je korektně používán v novelizovaném zákoně (§§ 10, 14, 15, 17 a 20) a mj. i v odst. 1 samotného bodu 13.





