
              
                                                       III.  

 
Návrh  

 
ZÁKON 

 
ze dne                , 

 
kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání,  

ve znění pozdějších předpisů 
 
 
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 
 
 

Čl. I 
 
Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., 

zákona č. 129/2002 Sb., zákona č. 254/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona  
č. 546/2005 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., 
zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 272/2009 Sb., zákona  
č. 326/2009 Sb., zákona č. 147/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., 
zákona č. 122/2012 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona  
č. 377/2015 Sb. a zákona č. 47/2016 Sb., se mění takto: 
 
 
1. V § 19 odst. 1 písm. e) se za slova „organizačních změn“ vkládají slova „nebo odvolání 

ze služebního místa“. 
 

2. V § 26 odst. 1 věta čtvrtá zní: „Za nepřetržitý se považuje režim výkonu služby, v němž 
se vojáci 24 hodin denně po 7 dnů v týdnu vzájemně střídají k zajištění nepřetržitého 
plnění služebních povinností.“. 

 
3. V § 28 odst. 1 se slovo „vojenských“ zrušuje. 
 
4. V § 29 se doplňuje odstavec 6, který zní: 
 

„(6) Do počtu hodin nejvýše přípustné služby nad základní týdenní dobu služby 
ve vyrovnávacím období podle odstavce 3 se nezahrnuje služba, za kterou bylo vojákovi 
poskytnuto náhradní volno.“. 

 
5. V § 31b a § 31c včetně nadpisů, § 68j odst. 8 a § 143 odst. 4 písm. d) se slova „na území 

České republiky“ zrušují.  
 
6. V § 31c se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Ministr může pro konkrétní nepřetržité 

vojenské nasazení zvýšit nárok na volno za ukončených 48 hodin výkonu služby podle 
míry a intenzity rizika a doby trvání nepřetržitého vojenského nasazení až na 16 hodin.“. 
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7. V § 31c odst. 7 se za slova „vojenském nasazení“ vkládají slova „ , nepřetržitém 
vojenském výcviku nebo intenzivním vojenském výcviku“. 
 

8. V § 61a odstavec 3 zní: 
 
„(3) Manželům, kteří jsou oba vojáky, se výše služebního příspěvku zvyšuje podle 

odstavce 1 jen za nezaopatřené děti podle § 71 odst. 5, a to jen jednomu z nich. V případě 
druha a družky se pro účely zvýšení služebního příspěvku postupuje podle věty první 
obdobně.“. 

 
9. V § 68d se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 

 
 „(2) Vojákovi, který má rozvrženu základní týdenní dobu služby rovnoměrně 

a v kalendářním měsíci vykonal službu ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém 
režimu výkonu služby v rozsahu alespoň 80 hodin, náleží za tento měsíc příplatek podle 
odstavce 1.“.      

 
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3. 

 
10. V § 68e se slova „vojenského záchranného útvaru,“ a slova „ , který je ministrem 

zmocněn k samostatnému hospodaření s veřejnými prostředky, sestavování ekonomického 
výkazu o vyčleněných a použitých finančních prostředcích a personálních a majetkových 
zdrojích,“ zrušují. 

 
11. V § 68i odst. 2 písmeno b) zní:  

„b) je zajat nebo se stal v průběhu zahraniční operace nezvěstným, nejednalo-li 
se o svémocné odloučení nebo zběhnutí, nebo“.  

 
12. V § 71 odst. 6 se slova „ anebo vojenský záchranný útvar, v němž je voják služebně 

zařazen“ nahrazují slovy „ , v němž má voják místo výkonu služby“. 
 

13. V § 77 odst. 2 se text „§ 72 odst. 1 písm. e)“ nahrazuje textem „§ 74 odst. 5“ a na konci 
odstavce 2 se doplňují věty „Má-li voják více bydlišť, určí si pro účely náhrady jízdních 
výdajů jedno z nich. Jestliže má bydliště v zahraničí, poskytuje se mu náhrada jízdních 
výdajů jen za dopravu uskutečněnou na území České republiky.“. 
 

14. V § 77 odstavec 4 zní: 
 

„(4) Náhrada podle odstavce 2 se poskytuje měsíčně a vyplácí se bezhotovostně spolu 
se služebním platem v pravidelném termínu jeho výplaty. Výše náhrady se určí podle 
nejkratší silniční kilometrové vzdálenosti mezi místem bydliště a místem výkonu služby, 
a to vždy jen pro území České republiky. Výši jízdného v závislosti na kilometrové 
vzdálenosti a postup pro určení nejkratší silniční kilometrové vzdálenosti stanoví ministerstvo 
vyhláškou.“. 

 
15. V § 79 odst. 3 se za slova „nákladů stanoví“ vkládají slova „pro jednotlivé hodnosti“. 

 
16. V § 143 odst. 1 se věty třetí a čtvrtá nahrazují větami „Za dobu výkonu služby 

se pro účely zvýšeného zápočtu doby služby považuje i doba čerpání řádné a zvláštní 
dovolené, preventivní rehabilitace podle § 97 a mimořádné rehabilitace podle § 97a, doba 
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čerpání náhradního volna za službu konanou nad základní týdenní dobu služby a doba 
čerpání volna z důvodu nepřetržitého vojenského výcviku nebo nepřetržitého vojenského 
nasazení. Zvýšený zápočet doby služby se stanoví za celé kalendářní měsíce. Doba 
necelých měsíců se sčítá a každých 30 dnů se hodnotí jako měsíc.“. 

 
17. V § 145a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno o), které 

zní: 
 „o) stanovení výše stabilizačního příspěvku.“. 
 
18. V § 163a odst. 1 se slova „v zahraniční operaci“ zrušují. 
 
 

Čl. II 

Účinnost  
 

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce 
následujícího po dni jeho vyhlášení. 
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