
VII. 
 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    
 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů           
 

Návrh zákona byl do eKLEP vložen dne 18. července 2016. 
Termín pro zpracování stanovisek k návrhu zákona byl stanoven na 15. 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, Generální inspekci bezpečnostních sborů, Úřadu vlády ČR – Odboru kompatibility, Úřadu vlády ČR – Kabinetu vedoucího Úřadu 
vlády, Úřadu vlády ČR – ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, Úřadu vlády ČR – místopředseda 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 práce a sociálních věcí a Ministerstvo financí.  
 K návrhu zákona byly uplatněny doporučující připomínky Ministerstvem vnitra, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem 
spravedlnosti a Ministerstvem zemědělství.   
 Veškeré uplatněné připomínky byly řádně vypořádány způsobem uvedeným v připojené tabulce. Návrh zákona je předkládán bez 
rozporu.   
 
Resort Připomínky Vypořádání 
Úřad vlády ČR – 
Odbor  
kompatibility 

  

 K bodu 6 návrhu (§ 31c odst. 7): 
Ustanovení o poskytnutí finanční náhrady za neposkytnuté 
náhradní volno neodpovídá zásadám přijatým ve směrnici 
2003/88/ES za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví  

V Y SV Ě T L E NO.  
Důvodová zpráva byla na základě uplatněné připomínky 
upravena jak v obecné, tak ve zvláštní části, upravena 
takto:  
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při práci, která výslovně odmítá např. finanční náhrady  
za neposkytnutí řádné dovolené. Tzn. z hlediska zásad 
bezpečnosti by po výcviku mělo následovat vždy náhradní volno, 
možnost jeho neposkytnutí a proplacení finanční náhrady  
by měla být ponechána skutečně jen na výjimečné situace  
při vojenském nasazení, kdy náhradní volno poskytnuto být 
z objektivních příčin nemůže. Ačkoliv se ustanovení opírá  
o výjimku ze směrnice 2003/88/ES, judikatura soudního dvora 
EU trvá na zahrnutí pravidel a dodržení cílů směrnice 
2003/88/ES pro činnosti ozbrojených složek za normálních 
podmínek v co nejširším záběru. Novelizační bod proto 
navrhujeme vypustit. 
 
Ze stejných důvodů zajištění alespoň minimální úrovně 
bezpečnosti vojáků zároveň postrádáme úpravu nároku na volno 
po intenzivním vojenském výcviku v § 31c odst. 3.  
                                                      Tato připomínka je zásadní. 

Obecná část  
VI. Zhodnocení souladu navrhované úpravy 

s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká 
republika vázána, a s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie 
nebo obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie, a s judikaturou Evropského 
soudu pro lidská práva 

 
Návrh zákona je v souladu s mezinárodními smlouvami, 
jimiž je Česká republika vázána. Na záležitosti, které 
jsou předmětem úpravy návrhu části zákona, jenž 
upravuje poskytování služebního platu vojákům 
z povolání, se vztahují tyto mezinárodní smlouvy: 
- Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 111/1958, 

o diskriminaci v zaměstnání a povolání 
(č. 465/1990 Sb.). 

-  Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 100/1951, 
o stejném odměňování mužů a žen za práci stejné 
hodnoty (č. 450/1990 Sb.). 
 

Návrhu zákona se dotýkají zejména následující předpisy 
EU: 
- směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES 

ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy 
pracovní doby, 

- směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 
o zavádění opatření zlepšení bezpečnosti a ochrany 
zdraví zaměstnanců při práci.  

 
Ve vztahu ke kompenzaci služby, kterou voják vykonal 
nad běžnou základní týdenní dobu služby,  
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se návrh týká pouze úpravy parametrů již exitujícího 
institutu kompenzace volna za „zvláštní vojenské 
činnosti“, pro které platí výjimka ze směrnice 
2003/88/ES. Navrhovaná úprava fakticky pouze 
přesouvá nárok vojáka na další období, protože 
k náhradě v penězích by docházelo pouze na základě 
rozhodnutí vojáka a v situaci, kdy současně bude 
vykonávat činnosti, za které mu vznikne stejný nebo 
větší nárok na jiné volno. Návrh proto nepřekračuje již 
dnes existující v zákoně zakotvené parametry 
kompenzace vykonané služby vojákovi. 
 
Zvláštní část  
K bodu 4 až 6 
Při aplikaci ustanovení o nepřetržitém nasazení 
na území České republiky je nutné reagovat na nově 
vzniklou situaci, kdy i vojáci, kteří nejsou vysláni 
do zahraniční operace, se na území jiných států dostávají 
do situací, kdy je objektivně nutné omezit jejich práva 
v oblasti rozvržení doby služby z důvodu plnění 
služebních povinností. Jde o situace našich vojáků 
v mezinárodních štábech, kde jsou také vyhlašovány 
vyšší stupně pohotovosti z důvodu např. možných 
teroristických činů a právně k nim není možné u našich 
vojáků přijímat opatření. Postupy, které jsou možné     
na území republiky, by však byly plně dostačující a je 
proto navrhována možnost jejich využití i na území 
jiných států mimo zahraniční operace. Dlouhodobé 
nasazení vojáků při zabezpečování areálu ve Vrběticích 
ukázalo některá slabá místa při aplikaci institutu 
nasazení. Konkrétně jde o rozsah poskytovaného 
odpočinku a možnosti jeho čerpání v následném období.       
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Opakované nasazení vyvolává větší potřebu odpočinku 
vojáků a je tak navrhováno, aby ministr obrany mohl 
zvýšit rozsah poskytovaného volna podle podmínek, 
ve kterých nepřetržité nasazení probíhalo. Jde 
o obdobné rozhodnutí, jaké je používáno u zahraničních 
operací ve vztahu k výši příplatku za službu v zahraničí 
podle § 68d.  

 
V současné době zákon stanovuje pro kompenzaci volna 
za „výjimečné vojenské činnosti“ postup, kdy v případě 
neudělení volna vzniklého za službu v nepřetržitém 
vojenském výcviku (§ 31a) a nepřetržitého vojenského 
nasazení na území České republiky (§ 31b) služebním 
orgánem v následujících 3 měsících si voják může sám 
určit dobu jeho čerpání v dalším měsíci. V této situaci 
zákon předpokládá možnost služebního orgánu odložit 
tento nástup pouze z důvodu důležitého zájmu služby 
anebo jej proplatit, když vznikla potřeba vojáka 
opětovně nasadit k plnění úkolů ozbrojených sil. Výše 
uvedená zkušenost s dlouhodobým nasazením 
ve Vrběticích, kdy bylo nasazení dlouhodobě 
plánováno, vedla k situaci, kdy voják fakticky mohl sám 
rozhodnout o proplacení tohoto volna, když si nástup 
určil na den, kdy bylo plánováno jeho nepřetržité 
vojenské nasazení. Současně vznikají v praxi problémy 
s případy, kdy zvýšená potřeba výcviku a případně 
i nasazení vede ke snaze vojáků vyhnout se dalšímu 
výcviku právě určením čerpání si volna. Parametrická 
úprava obsažená v novele (rozšíření okruhu podmínky 
pro kompenzaci volna v penězích o uvedené „výjimečné 
vojenské činnosti“ a intenzivní vojenský výcvik, který 
sice nespadá pod výjimku ze směrnice 2003/88/ES, ale 
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je nástrojem pro realizaci podstatné části vojenského 
výcviku) na tuto skutečnost reaguje a současně bere 
v úvahu i možnost zvýšení nároku na volno při 
rozhodnutí ministra podle upravovaného znění § 31c 
odst. 3 návrhu zákona. Návrh posiluje pozici vojáka 
při „rozhodování“ o možnosti nahradit volno v penězích 
tím, že si určí nástup volna na den, kdy má plánovanou 
vyjmenovanou činnost, a současně vždy fakticky povede 
ke vzniku dalšího volna za „výjimečné vojenské 
činnosti“ nebo úpravě normálního rozvržení doby 
služby v případě intenzivního vojenského výcviku. Ten 
nespadá do „výjimečných vojenských činností“, 
ale dochází díky němu ke koncentraci služby v týdnu 
i na pouhé dva kalendářní dny a faktickému „udělení“ 
volna v ostatních dnech. Předkladatel je tedy toho 
názoru, že výjimku ze směrnice 2003/88/ES využívá 
přiměřeně, účelně a při co nejvyšší ochraně práv vojáka. 

  K bodu 12 návrhu (§ 77 odst. 2): 
Domníváme se, že navrhovaná formulace poslední věty tohoto 
ustanovení není jasná vzhledem k tomu, že podle § 72 odst. 1 
písm. e) má jít o náhradu jízdních výdajů do místa trvalého 
pobytu/pobytu rodiny i zpět. Při cestě zpět by se ovšem nemělo 
jednat o náhradu jízdních nákladů z místa pobytu v zahraničí  
až po hraniční přechod České republiky, jak by mohla být 
poslední věta také vykládána. 
Není také zřejmé, zda předkladatel zvážil, že vojáky bude stavět 
navzájem do nerovné situace, neboť mnohem vyšší jízdní 
náklady jednoho vojáka v rámci ČR budou uhrazeny v plné výši, 
zatímco nižší jízdní náklady jiného vojáka na dojíždění přes 
hranice, budou hrazeny jen částečně, tj. pouze po hraniční 
přechod ČR. Pro limitaci nákladů na jízdní výdaje by přitom 
mělo být dostačující stanovení horní hranice takto poskytovaných 

AKCEPTOVÁNO. 
Ve vztahu k případné výkladové nejednoznačnosti věty 
druhé bodu 12. připomínku akceptujeme. Znění věty 
druhé navrhovaného doplnění § 77 odst. 2 zákona  
o vojácích z povolání bylo v souladu s připomínkou 
upraveno takto:        
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.“.  
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náhrad, která je v § 77 odst. 2 vyjádřena „maximálně výší denní 
částky stravného při služební cestě“. 
                                                         Tato připomínka je zásadní. 

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

  

 1. Návrh variant: 
Upozorňujeme, že se ve skutečnosti nejedná o stanovení pořadí 
variant ani o výběr nejvhodnějšího řešení, které by vycházelo 
z porovnání nákladů a přínosů, argumentů či podkladů.  
Rovněž zde nejsou zhodnoceny dopady na bezpečnost nebo 
obranu státu. 
Požadujeme dopracovat vyhodnocení, stanovení pořadí variant  
a výběr nejvhodnějšího řešení dle platného znění Obecných zásad 
pro hodnocení dopadů regulace (schválených usnesením vlády  
č. 76 ze dne 3. 2. 2016). 
Odůvodnění: 
Předkladatel v rámci vyhodnocení variant pomíjí pravidla pro 
jejich porovnání, čímž nejsou dostatečně naplněny požadavky 
Obecných zásad RIA, dle kterých by dopady navrhovaných 
variant měly být prezentovány transparentním a srozumitelným 
způsobem. 

                                           Tato připomínka je zásadní.  

AKCEPTOVÁNO. 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace byla 
přepracována v souladu s požadavky připomínkového 
místa.     

 2. Vyhodnocení nákladů a přínosů: 
Požadujeme doplnit kalkulaci, na základě které předkladatel 
dospěl k částce 30 mil. Kč, o kterou se mají zvýšit výdaje 
státního rozpočtu, jakož i k částce 12,9 mil. Kč, kterou má být 
docíleno úspory rozpočtových prostředků.  
Požadujeme doplnit analýzu přínosů a následné porovnání 

AKCEPTOVÁNO. 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace byla 
přepracována v souladu s požadavky připomínkového 
místa.     
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nákladů a přínosů. 
Odůvodnění: 
Jelikož předkladatel tvrdí, že dojde k přesunu finančních 
prostředků v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany  
a že nedojde ke zvýšení finančních nároků, měl by být uveden 
postup, kterým se k číselným odhadům dospělo, spolu se zdrojem 
dat. 

                                             Tato připomínka je zásadní. 
 3. Definice problému: 

Popis problému není uváděn v dostatečné šíři. Doporučujeme 
dopracovat definici skutečného problému, který má být novou 
právní úpravou řešen, včetně jeho příčin, zda se jedná o problém 
jednorázový či opakující se. V rámci definice nejsou uvedeny 
příčiny nedostatků, které mají být právní úpravou odstraněny 
(např. vysoké administrativní nároky, legislativně-technické 
nedostatky, podmínky pro vznik nároků na volno, služební 
příspěvek či některé příplatky).  
 
V Přehledu dopadů předkladatel uvádí, že praxe ukázala  
na některé nedostatky právní úpravy, a že některé postupy se 
stanou překonanými. Jelikož platná právní úprava vstoupila 
v účinnost 1. 7. 2015, je nezvyklé označit implementaci postupů 
právní úpravy v tak krátkém časovém úseku za překonanou. 
 
Při doplnění problému doporučujeme zohlednit výsledky analýzy 
účinnosti dosavadní právní úpravy, která byla dle tvrzení 
předkladatele (uvedeno v Přehledu dopadů) provedena. Pokud  
se předkladatel odvolává na zkušenosti Generálního štábu, 
zkušenosti personálních útvarů a postřehy vojáků z povolání, měl 
by upřesnit, zda bylo k těmto zdrojům informací přihlédnuto při 
zpracování poslední novely (účinné k 1. 7. 2015). 
Odůvodnění: 

AKCEPTOVÁNO. 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace byla 
přepracována v souladu s požadavky připomínkového 
místa.     
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Předkladatel staví svou argumentaci na domněnce v podobě 
možných soudních sporů. Tvrzení o nejednoznačné formulaci 
v rámci některých ustanovení se podobá zdůvodnění předchozích 
novel daného zákona, ve kterých předkladatel uváděl jako 
problém či cíl „odstranění největších nejasností“. Zdá se,  
že možnou příčinou nedostatečně definovaného problému je 
opakování nepřesností při zpracování každé další novely. 
Samotný předkladatel v části Vyhodnocení variant uvádí,  
že zákon byl již mnohokrát novelizován. 
                                            Tato připomínka je doporučující.  

 4. Identifikace dotčených subjektů: 
Doporučujeme upravit formulaci, aby bylo patrné, o které 
subjekty se jedná, u koho dojde ke snížení či zvýšení nákladů či 
koho má regulace chránit. 
Odůvodnění:  
Účelem této části závěrečné zprávy je identifikovat subjekty,  
na které může mít navrhovaná regulace dopad. Jejich 
identifikace by měla vycházet z popisu problému a odrážet 
výsledky konzultací s těmito subjekty. 
Při (kvantitativním i kvalitativním) hodnocení rozsahu  
a závažnosti případného nežádoucího dopadu je přitom nutno 
brát v úvahu i množství subjektů, jichž se dopad může týkat. 
                                            Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO. 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace byla 
přepracována v souladu s požadavky připomínkového 
místa.     

 5. Zhodnocení rizika: 
V oblasti rizik je opomenut popis způsobu identifikace (zda na 
základě konzultací, druhu rizika), vyhodnocení rizika současného 
stavu a specifikace druhu a míry závažnosti rizika. Předkladatel 
poukazuje na právní nejistotu (nejednoznačnost právní úpravy, 
možné soudní spory), což indikuje riziko právní. Nutno vyloučit 
případná rizika věcná, např. ekonomická, sociální (lze vyvodit 
z navrhovaných změn týkajících se služebního příspěvku, 
služebního platu nebo stabilizačního příspěvku) či bezpečnostní 

AKCEPTOVÁNO. 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace byla 
přepracována v souladu s požadavky připomínkového 
místa.     
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(předkladatel sám poukazuje na hrozby a mimořádné situace). 
Odůvodnění: 
Tvrzení, že s odstupem času bylo shledáno, že některá ustanovení 
nejednoznačně formulují především práva vojáků na peněžitá 
plnění, nelze považovat za zhodnocení rizik; „odstup času“  
je příliš krátký, neboť poslední novela vstoupila v účinnost k 1. 7. 
2015. Lze se domnívat, že zhodnocení dopadů poslední novely 
nebylo dostatečné. Je rovněž nutno odlišit dopad zavedení 
regulace a riziko plynoucí z tohoto dopadu. 
                                             Tato připomínka je doporučující. 

 6. Implementace doporučené varianty a vynucování: 
Doporučujeme přeformulovat popis způsobu implementace  
a vynucování, aby dostatečně odrážel proces implementace  
a zajištění vynucování navrhované regulace. 
Odůvodnění: 
Sdělení, že je implementace a vynucování v působnosti 
Ministerstva obrany, je příliš obecné a stručné. Měla by být 
identifikována rizika spojená s implementací; její harmonogram; 
činnosti, které budou regulované subjekty nuceny provádět 
v jejím důsledku.  
                                             Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO. 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace byla 
přepracována v souladu s požadavky připomínkového 
místa.     

 7. Přezkum účinnosti regulace: 
Doporučujeme vymezit základní ukazatele, které by se měly 
k přezkumu účinnosti použít, a nastínit mechanismy 
monitorování a vyhodnocování účinnosti. 
Odůvodnění: 
Předkladatel by měl popsat, jakým způsobem bude vyhodnocovat 
účinnost a nastínit povahu, četnost a účel vyhodnocování. Získá 
tímto způsobem informace, do jaké míry bylo dosaženo  
za pomoci zvoleného opatření stanovených cílů. 
                                             Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO. 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace byla 
přepracována v souladu s požadavky připomínkového 
místa.     
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Ministerstvo 
práce a sociálních 
věcí  

  

 1. K čl. I bodu 2: 
Je nutné zpřesnit ustanovení tak, aby z něho jednoznačně 
vyplývalo, o jaké objekty se jedná. V důvodové zprávě je 
uvedeno, že se při určení daného objektu bude vždy vycházet 
přímo ze zákona, nebo z nařízení vlády. V návrhu zákona by toto 
mělo být zohledněno, použitý pojem „určený objekt“ je velmi 
vágní a není ani zřejmé, kdo dané objekty určí. 
                                                    Tato připomínka je zásadní. 

AKCEPTOVÁNO. 
Znění bodu 2 bylo upraveno takto: 
„2. V § 28 odst. 1 se slovo „vojenských“ zrušuje.“. 
 
V § 28 odst. 1 je plně postačující, pokud je ostraha 
vázána na objekty jako takové, bez dalšího učení, neboť  
otázka právního důvodu, proč voják daný objekt střežil, 
není pro toto ustanovení podstatná (k tomu viz také 
obdobná připomínka MV).  

 
 2. K čl. I bodu 8: 

Upozorňujeme, že zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, 
ve znění pozdějších předpisů, nezná a neupravuje pojem 
„střídavý režim výkonu služby“. Je nutné použít pojmy, které 
tento předpis zná, tzn. např. odkázat na § 26 odst. 1 druhá a třetí 
věta. Rovněž použitý termín „podílí“ je zcela nevhodný. Dle 
definice směnných režimů v § 26 odst. 1 (obdoba § 78 odst. 1 
písm. d) až f) zákoníku práce), je nutné, aby voják v konkrétním 
režimu služby vykonával tuto službu tak, že s jiným vojákem  
se bude vzájemně střídat. Pro naplnění tohoto režimu služby  
(tj. dvousměnný, třísměnný, nepřetržitý) nestačí, aby voják 
vykonal např. 8 denních směn v délce po 10 hodinách měsíčně, 
aby mu vzniklo právo na zvláštní příplatek. Slova „vzájemně 
střídá“ znamenají, že tento voják bude muset pracovat střídavě 
jak na denní směnu, tak na noční (u dvousměnného režimu 
služby) a navíc v rámci 24 hodin po sobě jdoucích. Z uvedeného 
důvodu požadujeme uvedené ustanovení v tomto smyslu 
přeformulovat.                                Tato připomínka je zásadní. 

AKCEPTOVÁNO. 
Znění bodu 8 bylo upraveno takto:   
1. „8. 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.“.“ 
 
 
V souvislosti s vypořádáním této připomínky bylo 
Ministerstvo obrany upozorněno, že obdobné 
skutečnosti, resp. výkladová a judikovaná stanoviska, 
dopadají na úpravu nepřetržitého výkonu služby tak, jak 
je stanovena v § 26 odst. 1 zákona o vojácích 
z povolání. Po dohodě s připomínkovým místem byl 
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proto do návrhu zákona zařazen nový novelizační bod 
(bod 2, dosavadní body 2 až 17 jsou nově označeny jako 
body 3 až 18), který zní:      
 
„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. K zvláštní části důvodové zprávy – k bodu 3: 
Požadujeme na konci vypustit slova „a došlo tak fakticky 
k přesunu doby služby“, jelikož jsou nepřesná a zavádějící. 
                                                   Tato připomínka je zásadní. 

AKCEPTOVÁNO. 
Znění odůvodnění bodu 3 zvláštní části důvodové 
zprávy bylo upraveno v souladu s připomínkou.          

 4. K čl. I bodu 9: 
Navrhovanou novelizací § 68e zákona se odnímá dosavadní nárok 
na příplatek za zvýšenou odpovědnost veliteli vojenského 
záchranného útvaru. Tato úprava  postrádá i po provedené další 
korekci tohoto ustanovení podle našeho názoru věcné opodstatnění, 
v každém případě není v předloženém materiálu zdůvodněna. 
Za předpokladu setrvání předkladatele na uvedeném opatření vůči 
veliteli vojenského záchranného útvaru doporučujeme doplnit 
v důvodové zprávě k tomuto bodu potřebné věcné zdůvodnění. 
                                              Tato připomínka je doporučující.  

AKCEPTOVÁNO. 
Důvodová zpráva byla ve zvláštní části k bodu 9 
doplněna o vysvětlení navrhované právní úpravy, 
a to takto:    
„Z okruhu vojáků, kterým náleží příplatek za zvýšenou 
odpovědnost, se zrušuje začlenění velitelů vojenských 
záchranných útvarů. Tento typ vojenského útvaru již 
neexistuje a tato skutečnost byla promítnuta s účinností 
od 1. července 2016 do § 2 zákona č. 219/1999 Sb.,  
o ozbrojených silách České republiky, ve znění zákona 
č. 46/2016 Sb.“.   

 5. K čl. I bodu 10: 
Novelizace § 68i odst. 2 písm. b) má umožnit, aby se zachoval 
služební plat vojákovi, který byl při splnění stanovených podmínek 
zajat na území České republiky nebo v zahraniční operaci mimo 
území ČR, anebo se stal nezvěstným v průběhu zahraniční operace 
mimo území ČR. Se zřetelem na současnou bezpečnostní situaci 
zmiňovanou v důvodové zprávě k tomuto bodu, která se připomíná 
a akcentuje v souvislosti se zajetím vojáka na území  ČR,  
se domníváme, že by měl být zachován služební plat vojákovi  

NEAKCEPTOVÁNO. 
Akceptací připomínky by se zakládal nárok vojáka 
na služební plat ihned po nepřítomnosti a v té době není 
znám důvod nepřítomnosti. Nezvěstným je voják 
označován tehdy, pokud nenastoupil výkon služby, 
přičemž důvody této skutečnosti nejsou známy. Úpravou 
textu ve smyslu připomínky by došlo k tomu, 
že služební orgán by byl nucen rozhodnout o nároku 
na služební plat i v případě, kdy neví, zda se náhodou 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNADSJWYFJ)



 12 

i v případech, kdy se voják stal za stanovených podmínek 
nezvěstným na území ČR. Z tohoto důvodu doporučujeme zvážit 
právní úpravu i této možnosti. 
                                                Tato připomínka je doporučující. 

voják nerozhodl zběhnout. Nutně by tak přijetí návrhu 
vyvolávalo potřebu úpravy podmínek pro výplatu 
služebního platu, tak aby nebyl vyplácen do prokázání, 
zda nešlo o zběhnutí nebo svémocné odloučení.  
Věcné řešení podle původního návrhu však plně 
pokrývá i připomínkovým místem zmíněnou situaci, 
protože při následném prokázání důvodu oprávněné 
nepřítomnosti vojákem (například zajetí) služební orgán 
služební plat vojákovi doplatí.  
Nedostaví-li se voják k výkonu služby podle rozvržení 
základní týdenní doby služby bez jakékoli omluvy  
a nedá o sobě vědět, služební orgán vyčká po dobu 30 
dnů, zda-li nebudou zjištěny důvody jeho nepřítomnosti. 
Po této době se určuje do dispozice s tím, že mu 
nenáleží služební plat ani jiná peněžitá plnění. Pokud se 
voják dostaví k výkonu služby a/nebo svou 
nepřítomnost ve službě prokáže, služební orgán posoudí 
a ověří vojákem uvedené skutečnosti a rozhodne  
o dalších opatřeních. Pokud se prokáže, že byl: 

- zajat, doplatí se mu peněžní náležitosti ode dne 
zajetí, 

- byl neschopen k výkonu služby pro nemoc nebo 
úraz (např. hospitalizován, v bezvědomí), bude 
doba nepřítomnosti přehodnocena na omluvenou 
nepřítomnost ve službě pro nemoc nebo úraz, 
apod.  

Pokud voják dobu nepřítomnosti ve službě neprokáže, 
peněžní náležitosti mu doplaceny nebudou a může být 
přistoupeno k trestněprávní odpovědnosti za takové 
jednání. 
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Ministerstvo 
financí  

  

 1. K čl. I. bodu 9: 
K příplatku za zvýšenou odpovědnost dle § 68e uvádíme,  
že nesouhlasíme s vypuštěním specifikace, za co příplatek  
za zvýšenou odpovědnost náleží. Namísto jeho definice  
by v materiálu zůstal pouze okruh velitelů, kterým by příplatek 
náležel, takže by měl spíše charakter příplatku za vedení a navíc 
by mohlo dojít i k rozšíření příjemců tohoto příplatku. Pokud 
bude předkladatel na úpravě trvat, navrhujeme příplatek zrušit  
a § 68e vypustit ze zákona jako neopodstatněný. 
                                                       Tato připomínka je zásadní.  

VYSVĚTLENO. 
Účelem navrhovaná úpravy je sjednotit obsah 
ustanovení § 68e s jeho nadpisem, když účelem úpravy 
je skutečně ocenit zvýšenou odpovědnost  
za komplex velitelských činností, nikoliv pouze 
za výkon individuálně svěřených úkolů, tak jak 
to v praxi vnímají mnozí vojáci.   
 
V praxi nedojde k rozšíření osob, které budou mít na 
tento příplatek nárok, čímž ani nedochází k vyšší 
potřebě zabezpečení výdajů v platové oblasti rozpočtu 
kapitoly Ministerstvo obrany. 

 2. K důvodové zprávě a návrhu usnesení:   
Protože z materiálu to není příliš patrné, trváme na tom, aby 
předkladatel do příslušných částí předloženého materiálu (např. 
Důvodová zpráva, Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů 
regulace (RIA) apod.) a případně do usnesení vlády doplnil 
ustanovení, že realizací předmětné novely zákona nedojde k tlaku 
na navyšování objemu prostředků na platy a ostatní platby  
za provedenou práci v kapitole, tedy že novela do budoucna 
nepředstavuje dopady nad rámec dosavadních parametrů  
v platové oblasti rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany. 
                                                         Tato připomínka je zásadní.   

AKCEPTOVÁNO. 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace  
i důvodová zpráva byla přepracována v souladu 
s požadavky připomínkového místa.     

 3. K § 163a odst. 2 písm. c) zákona: 
V souladu s úpravou obsaženou v bodech 10 a 17 dáváme  
ke zvážení, zda v § 163a odst. 2 písm. c) nezrušit slova  
„v zahraniční operaci“.     
                                                    Tato připomínka je doručující.  

NEAKCEPTOVÁNO. 
Dosavadní znění § 163a odst. 2 písm. c) zákona  
o vojácích z povolání obsahuje slova „v zahraniční 
operaci“  jako určující sdělení vůči uvozující části textu.  
Uvedená úprava reflektuje rozdílné podmínky,  
ve kterých se voják může „ztratit“ a nepodat svému 
nadřízenému zprávu, kde se zdržuje. Na území České 
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republiky půjde maximálně o hodiny, kdy se bude moci 
ohlásit svému nadřízenému, nebo se dostavit do služby. 
V podmínkách zahraniční operace však může jít i o dny, 
kdy právě proto, aby nepadl do zajetí, bude hledat cesty 
pro kontakt se svým nadřízeným v mnohem 
nepříznivějších podmínkách. 

 4. K úplnému znění: 
Podle našeho názoru není do úplného znění správně promítnut 
bod 15 materiálu.   
                                                Tato připomínka je doručující. 

AKCEPTOVÁNO. 
Znění bodu 15 bylo přepracováno (a v souvislosti 
s tímto přepracováním pak bude rovněž správně 
vyznačeno v úplném znění). Doplňovaná věta by se 
měla vztahovat jak k písmenu a), tak k písmenu b), tedy 
měla by mít postavení jakéhosi „závětí“.  
Pro přehlednost textu však byla zpracována  
do samostatného odstavce.           

   
Ministerstvo 
vnitra  

  

 1. K čl. I bodu 2 – k § 28 odst. 1: 
Změnou předmětného ustanovení má dle předkladatele dojít 
zejména k odstranění překážek vyvstalých v souvislosti  
s realizací ustanovení § 14 odst. 3 zákona č. 219/1999 Sb.,  
o ozbrojených silách České republiky. Navrhované znění 
používající slovní spojení „určený objekt“ by dle našeho názoru 
mohlo činit výkladové nesnáze, jelikož se jedná o poměrně 
neurčitý až zavádějící termín. Pro zachování srozumitelnosti  
a jasnosti textu ustanovení doporučujeme ponechat stávající 
pojem „vojenské objekty“ (ve významu používaném v zákoně  
o vojácích z povolání) a doplnit jej o zmínku o „určených 
objektech“ (jak je popisuje důvodová zpráva).  
 
Alternativně dáváme na zvážení, zda by nebylo možné hovořit 
pouze o ostraze objektů, neboť otázku právního důvodu, proč 

AKCEPTOVÁNO pro navrhované variantní řešení. 
Znění bodu 2 bylo upraveno takto: 
„2. V § 28 odst. 1 se slovo „vojenských“ zrušuje.“. 
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 voják daný objekt střežil, není pro potřeby § 28 nezbytné řešit.  
                                                 Tato připomínka je doporučující.  

 2. K čl. I bodu 7 – k § 61a odst. 3: 
 Domníváme se, že postup zvyšování služebního 
příspěvku na bydlení za nezaopatřené dítě, by u druha a družky 
neměl být oproti manželům v čemkoli rozdílný. Není důvod, aby 
bylo postupováno pouze „přiměřeně“. Dáváme tedy na zvážení 
nahrazení slova „přiměřeně“ slovem „obdobně“. Této variantě 
odpovídá i znění důvodové zprávy. 
                                              Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO.  
Znění bodu 7 bylo upraveno v souladu s připomínkou.   

 3. K čl. I bodu 8 – k § 68d odst. 2: 
S ohledem na to, že zákon o vojácích z povolání, jeho 
navrhovaná novela ani žádný jiný právní předpis neupravuje 
„střídaný režim výkonu služby“, navrhujeme jej v souladu 
se zamýšleným účelem změny navrhovaného ustanovení, který 
vyplývá z důvodové zprávy, nahradit slovy „směnný režim 
výkonu služby“. 
                                              Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO. 
Navrhované znění § 68d odst. 2 bylo upraveno 
v souladu s uplatněnou připomínkou (viz také obdobná 
připomínka MPSV). 
„8. 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.“.“. 

 4. K čl. I bodu 12 – k § 77 odst. 2: 
Doporučujeme revidovat navrhovaný text doplňovaných vět 
na konci odstavce 2, kdy navrhované znění není formulačně příliš 
zdařilé – umožňovalo by totiž dle našeho názoru i výklad, že se 
počítá vzdálenost od bydliště v zahraničí po hranice České 
republiky, nikoli pro trasu na jejím území, jak předpokládá 
důvodová zpráva.  
                                             Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO. 
Ve vztahu k případné výkladové nejednoznačnosti věty 
druhé bodu 12. připomínku akceptujeme. Znění věty 
druhé navrhovaného doplnění § 77 odst. 2 zákona  
o vojácích z povolání bylo v souladu s připomínkou 
upraveno takto:        
V § 77 odst. 2 se text „§ 72 odst. 1 písm. e)“ nahrazuje 
textem „§ 74 odst. 5“ a současně se na konci odstavce 2 
doplňují věty: „Má-li voják více bydlišť, určí si pro 
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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.“.  

 5. K čl. I bodu 15 – k § 143 odst. 1 písm. b): 
V doplňované větě navrhujeme slovo „zákona“ pro nadbytečnost 
bez náhrady vypustit. 
Výraz „zdůvodu“ je nutno nahradit slovy „z důvodu“. 
                                             Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO. 
Text byl požadovaným způsobem upraven. 

   
Ministerstvo 
spravedlnosti  

  

 1. K čl. I bodu 2 (§ 28 odst. 1): 
Konstatujeme, že nově zaváděný termín „určený objekt“ lze 
považovat za zavádějící. Ve stávající právní úpravě je uvedený 
termín obsažen toliko v § 14 odst. 3 zákona č. 219/1999 Sb.,  
o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů, kde se však tento váže pouze k objektům důležitým pro 
obranu státu, jež byly určeny usnesením vlády podle § 14  
odst. 1 písm. a) a § 14 odst. 3 zákona o ozbrojených silách. Pod 
uvedený termín tudíž nelze bez dalšího subsumovat i jiné 
vojenské objekty, jež jsou střeženy v rámci výkonu dozorčí 
služby. Pro předejití případným interpretačním obtížím 
doporučujeme namísto navržené dikce „při ostraze určených 
objektů“ užít dikci „při ostraze vojenských objektů a objektů 
určených podle jiného zákona“. 
                                            Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO. 
Bod 2 byl upraven takto: 
„2. V § 28 odst. 1 se slovo „vojenských“ zrušuje.“. 
 
V § 28 odst. 1 je plně postačující, pokud je ostraha 
vázána na objekty jako takové, bez dalšího učení, neboť  
otázka právního důvodu, proč voják daný objekt střežil, 
není pro toto ustanovení podstatná. 
 
(tomu viz také připomínka MPSV a MV). 

 2. K čl. I bodům 5 a 6 (§ 31c odst. 3 a 7): 
Upozorňujeme na rozpor mezi odstavci 3 a 7 § 31c. Podle nové 
dikce odst. 7 lze odpovídající část služebního platu namísto 
náhradního volna poskytnout i v případě opětovného intenzivního 
vojenského výcviku. Podle odst. 3 však nárok na volno vojáku 

NEAKCEPTOVÁNO. 
Případy, kdy vzniká nárok na proplacení volna, nejsou 
shodné s případy, kdy vzniká nárok na volno samé.  
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náleží pouze za účast na nepřetržitém vojenském nasazení  
a na nepřetržitém vojenském výcviku, tj. a contrario nikoliv na 
intenzivním vojenském výcviku ve smyslu § 31 odst. 1 zákona  
o vojácích z povolání.  
S ohledem na uvedený rozpor není zřejmé, zda má být nově 
volno poskytováno i v případě intenzivního vojenského výcviku 
(arg. „opakovaně“), či zda má býti vojáku odpovídající část 
služebního platu poskytnuta pouze v případě, že z důvodu účasti 
na intenzivním vojenském cvičení nemohl čerpat volno, jež mu 
náleží z titulu účasti na nepřetržitém vojenském nasazení nebo na 
nepřetržitém vojenském výcviku. 
Pro zamezení uvedeným výkladovým nejasnostem doporučujeme 
zpřesnit dikci uvedených ustanovení, popřípadě jejich vztah 
osvětlit v důvodové zprávě.  
                                                 Tato připomínka je doporučující. 

  3. K čl. I bodům 12 a 13 (§ 77 odst. 2 a 4): 
Podle navrženého znění § 77 odst. 2 by mělo nově platit,  
e pakliže má voják bydliště v zahraničí, „poskytuje se mu 
náhrada jízdních výdajů jen po hraniční přechod České 
republiky“. Upozorňujeme, že se uvedená změna nepromítla do 
návrhu nové textace § 77 odst. 4, jež za účelem určení výše shora 
uvedené náhrady stanovuje způsob určení vzdálenosti mezi 
místem bydliště a místem výkonu služby. Doporučujeme proto 
v ustanovení § 77 odst. 4 vložit za slovo „bydliště“ slova „nebo 
hraničního přechodu“.     
                                                  Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO.     
V souladu s připomínkou bylo znění § 77 odst. 2 
upraveno takto:  
V § 77 odst. 2 se text „§ 72 odst. 1 písm. e)“ nahrazuje 
textem „§ 74 odst. 5“ a současně se na konci odstavce 2 
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.“. 
  

   
Ministerstvo 
průmyslu  
a obchodu   

  

 1. K čl. I bodu 10: 
Vzhledem k navrženým úpravám doporučujeme, z hlediska 

AKCEPTOVÁNO. 
Znění bodu 10. bylo legislativně přepracováno 
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přehlednosti navržené právní úpravy, uvést celé nové znění 
písmene b). Novelizační bod 10 by nově vypadal takto: 

      „10. V § 68i odst. 2 písm. b) zní: 
„b) je zajat nebo se stal v průběhu zahraniční operace 

nezvěstným, nejednalo-li se o svémocné odloučení nebo 
zběhnutí, nebo“.“. 

                                             Tato připomínka je doporučující. 

ve smyslu připomínky.    

 2. K čl. I bodu 15: 
Vzhledem k tomu, že je nově doplňovaná věta součástí 
společného závěrečného ustanovení odstavce 1 a nikoliv přímo 
písmene b), doporučujeme zvolit jiné vhodné legislativní řešení 
(například podle čl. 58 odst. 6 písm. h) LPV) a uvést předmětný 
bod v tomto znění: 
„15. V § 143 odst. 1 závěrečná část ustanovení zní: 

„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 zákona, doba 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.“.“. 

Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO. 
Znění bodu 15. bylo upraveno takto:  

„15. V § 143 odst. 1 se slova „Zvýšený zápočet doby 
služby se stanoví za celé kalendářní měsíce. Doba 
necelých měsíců se sčítá a každých 30 dnů se hodnotí 
jako měsíc.“ nahrazují slovy „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 zákona, doba 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.“.“. 

 3. K Čl. II:  
– doporučujeme nadpis tohoto článku uvést v souladu s čl. 28 
odst. 3 LPV, tedy aby text nadpisu byl napsán tučně malými 
písmeny s velkým počátečním písmenem „Účinnost“. 

Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO. 
Nadpis čl. II byl požadovaným způsobem upraven.    
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Ministerstvo 
zemědělství  

  

 K čl. I bodu 7: 
     Doporučujeme v odstavci 3 slovo „přiměřeně“ nahradit 
slovem „obdobně“.  
 
Odůvodnění: 

Podle článku 41 odst. 2 Legislativních pravidel vlády lze 
slovo „přiměřeně“ použít výjimečně. Toto slovo podle 
Legislativních pravidel vlády vyjadřuje volnější vztah mezi 
vymezenými právními vztahy. Tento volnější vztah není 
v důvodové zprávě odůvodněn. Z důvodové zprávy popisující 
vztah zákona k zákazu diskriminace a odůvodňující novelizační 
bod naopak vyplývá, že se u manželů nebo druha a družky vojáka 
z povolání při zvyšování příspěvku na bydlení na každého člena 
rodiny bude postupovat stejně. V souladu s ustanovením čl. 41 
odst. 1 Legislativních pravidel vlády je tedy v tomto případě 
vhodné v navrhovaném ustanovení použít slovo „obdobně“, které 
vyjadřuje, že se při zvyšování služebního příspěvku v případě 
druha a družky bude postupovat stejně jako u manželů. V případě 
neakceptování připomínky doporučujeme v důvodové zprávě 
přiměřenost postupu při zvyšování služebního příspěvku u druha 
a družky odůvodnit.    
                                            Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO. 
Text bodu 7 byl požadovaným způsobem upraven (viz 
také připomínka Ministerstva vnitra).    

   
   
 
V Praze dne 28. dubna 2017 
 
Vypracovala: JUDr. Jana Hájková         Podpis: …………………………… 
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