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Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace (RIA) 

 
SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu zákona:  
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  

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  
Ministerstvo obrany  

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, v případě dělené účinnosti 
rozveďte 
07. 2017 

Implementace práva EU: ne 

2. Cíl návrhu zákona  
 
Cílem předkládaného návrhu je zlepšení podmínek pro výkon policejní ochrany stanovené platným zákonem, a to: 
- definovat rozšíření působnosti k policejní ochraně vojenského materiálu a ostatního 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, jež Ministerstvo obrany zřídilo nebo založilo; 

- rozšířit působnost Vojenské policie k policejní ochraně jednotek ozbrojených sil jiných států na základě     mezinárodních 
smluvních závazků, včetně definování úkolů a oprávnění Vojenské policie k jejímu plnění; 

- stanovit možnost samostatného působení Vojenské policie při plnění úkolů na území jiných států při plnění    mezinárodních 
smluvních závazků; 

- zpřesnit, v návaznosti na rozšíření působnosti Vojenské policie některé jí stanovené úkoly; 
- stanovit odpovídající označení pro funkcionáře, který stojí v čele a řídí Vojenskou policii; 
- zpřesnit povinností vojenského policisty při prokazování příslušnosti k Vojenské policii; 
- vytvořit podmínky pro užívání podpůrných operativních pátracích prostředků;    
- zpřesnění a doplnění některých oprávnění vojenského policisty (osobní prohlídka, oprávnění ke vstupu do obydlí, jiného prostoru 

nebo na pozemek a do provozovny sloužící k podnikání a použití  některých donucovacích prostředků). 

3. Agregované dopady návrhu zákona 
3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ne 
 
 
3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne   
 
 
3.3 Dopady na podnikatelské subjekty: Ano 
Z realizace nového oprávnění vstupu do obydlí, jiného prostoru nebo na pozemek a provozovny sloužící k podnikání vyplývá 
povinnost dotčených subjektů strpět tento zákonný postup a provedení úkonu vojenským policistou. 
3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) Ne 
 
  
3.5 Sociální dopady: Ne 
 
  
3.6 Dopady na spotřebitele: Ne 
 
 
3.7 Dopady na životní prostředí: Ne 
 
3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne   
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3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne     
 
 
3.10 Korupční rizika: Ne  
 
 
3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ano 
Navrhovanou změnou zákona o Vojenské policii dojde k zlepšení podmínek pro výkon služby vojenských policistů při    policejní 
ochraně Ministerstva obrany, ozbrojených sil České republiky, vojenských objektů, vojenského materiálu a ostatního majetku 
státu, s nímž jsou příslušné hospodařit jak ministerstvo tak jím zřízené organizační složky státu, nebo s nímž jsou příslušné 
hospodařit anebo s nímž mají právo hospodařit státní organizace, které ministerstvo zřídilo nebo založilo. Rozšíření působnosti 
umožní také efektivně plnit úkol policejní ochrany jednotek ozbrojených sil jiných států při jejich průjezdu nebo pobytu na území 
České republiky a jejich materiálu.  
 
Výkon policejní ochrany, jak je uveden v předchozím odstavci, tak přispívá k zvýšení bezpečnosti státu. Současně, s ohledem na 
působnost Vojenské policie při plnění jejích úkolů, přispívá k zajišťování obrany státu z hlediska zajišťování policejní ochrany 
zejména jeho ozbrojených sil.  
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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) 
 

1. Důvod předložení a cíle 
1.1. Název 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých 
zákonů (zákon o Vojenské policii), ve znění zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 45/2016 Sb., 
zákona č. 47/2016 Sb. a zákona č. 250/2016 Sb. 
 

1.2. Definice problému 
1.2.1   
Prvním problémem, na který se navrhovaná úprava zaměřuje, je nedostatečné vymezení 
působnosti Vojenské policie z hlediska provázanosti jejích úkolů, výkonu očekávaných 
činností a skutečných potřeb praxe. Podle současného znění § 1 zákona č. 300/2013 Sb., 
o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii), Vojenská policie 
plní úkoly policejní ochrany Ministerstva obrany, ozbrojených sil, vojenských objektů, 
vojenského materiálu a ostatního majetku státu, s nímž je příslušné hospodařit ministerstvo.  
 
Praktická aplikace působnosti Vojenské policie ve vztahu k vojenským objektům 
a vojenskému materiálu, tak jak jsou definovány v § 2 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených 
silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, nevyvolává žádné pochybnosti.  
 
K určitým nejasnostem ve výkladu však dochází při uplatňování působnosti Vojenské policie 
v případech, kdy je páchán trestný čin nebo přestupek proti ostatnímu majetku státu, s nímž  
je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany. Jde především o působnost Vojenské policie  
ve vztahu k hospodaření příspěvkových organizací (např. Ústřední vojenská nemocnice – 
Vojenská fakultní nemocnice Praha, Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, p. o., Armádní 
Servisní, příspěvková organizace – k tomu blíže viz bod 1.4) nebo státních podniků  
např. Vojenský technický ústav, s. p., VOP CZ, s. p., LOM, s. p., Vojenské lesy a statky, s. p. 
– k tomu blíže viz bod 1.4). 
 
Novelizací § 12 odst. 2 písm. e) trestního řádu, provedenou s účinností do 1. července 2016 
zákonem č. 150/2016 Sb., došlo k rozšíření působnosti pověřených orgánů Vojenské policie, 
která zmíněný nedostatek právní úpravy napravila. Podle této úpravy se policejními orgány 
rozumějí mj.  
„e) pověřené orgány Vojenské policie v řízení o trestných činech příslušníků ozbrojených sil 
a osob, které páchají trestnou činnost proti příslušníkům ozbrojených sil ve vojenských 
objektech anebo proti vojenským objektům, vojenskému materiálu nebo ostatnímu 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,“. 
 
Problémem trestní praxe při vyšetřování trestných činů spáchaných proti příslušníkům 
ozbrojených sil ve vojenských objektech, proti vojenským objektům vojenskému materiálu, 
ostatnímu majetku státu, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany, nebo proti 
majetku právnických osob, jež Ministerstvo obrany zřídilo nebo založilo, byla skutečnost,  
že orgány Policie České republiky konající v těchto případech vyšetřování nedisponovaly 
dostatečnou znalostí struktury, vnitřních předpisů, zvyklostí a postupů uvnitř Ministerstva 
obrany. V důsledku toho v praxi mnohdy docházelo k využívání oprávnění podle § 161 
odst. 8 trestního řádu, kdy k dožádání orgánů Policie České republiky byly jednotlivé úkony 
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vyšetřování prováděny pověřenými orgány Vojenské policie. Nová úprava trestního řádu tedy 
rozšířila oprávnění pověřeného orgánu Vojenské policie konat vyšetřování. 
 
Z výše uvedeného je zřejmý další problém, který je třeba vyřešit, a to skutečnost, že není 
důvodné, aby jedna ze služeb Vojenské policie (kriminální služba) měla oproti Policii České 
republiky rozdílně stanovenu působnost v oblasti policejní ochrany určité části majetku státu. 
Praxe však jednoznačně ukazuje také na potřebu rozšíření působnosti ve smyslu výše 
uvedeného i u dalších služeb Vojenské policie (dopravní, pořádkové a ochranné), neboť 
např. příspěvkové organizace v působnosti Ministerstva obrany se často obracejí 
na Vojenskou policii s požadavky na provedení úkonů vůči osobám, které se v jejich 
objektech dopouští protiprávních jednání. 
 
Pro ilustraci lze uvést, že Vojenská policie řešila v roce 2015 celkem 162 přestupků řidičů 
na úseku dopravy podle zákona č. 361/2000 Sb., kteří nerespektovali v souvislosti s územím 
vojenského újezdu dopravní značky (Zóna s dopravním omezením, Zákaz vjezdu všech 
motorových vozidel s dodatkovou tabulkou "Hranice vojenského újezdu“). Tito řidiči svým 
jednání naplnili skutkovou podstatu přestupku tím, že nedisponovali platným povolením 
k vjezdu do vojenského újezdu a svým jednáním narušili režim vstupu do vojenského objektu 
[§ 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 200/1990 Sb.].  
 
Vedle řidičů vozidel v roce 2015 Vojenská policie vedla řízení s 54 osobami v souvislosti 
s neoprávněným vstupem do prostoru označeného „Zákaz vstupu“; tyto osoby vědomě 
narušily režim vstupu do vojenského objektu.   
 
Další řízení byla vedena vůči třem osobám, které se v rozporu se zákonem č. 254/2001 Sb., 
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
pohybovaly v ochranném pásmu vodního zdroje. 
 
V souvislosti s uvedenými příklady z praxe Vojenské policie je nutné současně upozornit 
na skutečnost, že včasným zásahem proti uvedeným osobám je možné jejich jednání stále 
ještě posuzovat jako správní delikt (přestupek), zatímco v celé řadě případů lze předpokládat, 
že pokračováním jednání by došlo i k závažnějšímu protiprávnímu jednání (poškozování 
majetku, krádeže aj.) souvisejícího s neoprávněným vstupem do vojenského objektu.  
 
1.2.2  
Dalším problémem stávající právní úpravy je skutečnost, že působnost Vojenské policie  
se nevztahuje na jednotky ozbrojených sil jiných států, např. NATO, a to jak při jejich pobytu 
a pohybu na území České republiky, tak i v případě společného působení v zahraničních 
misích, operacích nebo cvičeních. Většina naznačených případů se děje v rámci uzavřených 
mezinárodních smluv nebo dohod, které však nepokrývají celou škálu potřeb policejní 
ochrany zmíněných jednotek nebo jejich příslušníků. Zcela zásadně se tento problém právní 
úpravy projevil při nutnosti zajištění bezpečného průjezdu a nerušeného pobytu jednotek US 
Armády na území České republiky ve dnech 29. března až 1. dubna 2015 v rámci akce 
DRAGOON RIDE. S tímto problémem je přímo propojena chybějící osobní působnost 
Vojenské policie vůči jednotkám (příslušníkům) ozbrojených sil jiných států, které na území 
České republiky působí na základě smluvních závazků. 
 
Základem pro poskytování ochrany ozbrojeným silám jiného státu na území České republiky 
tvoří „Dohoda mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o statutu jejich 
ozbrojených sil“, se kterou vyslovil souhlas Parlament České republiky a která byla vyhlášena 
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sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 1/2002 Sbírky mezinárodních smluv.  Dohoda 
je mezinárodních 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 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 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.  
 
Ustanovení § 3 a 4 zákona č. 300/2013 Sb. byla na základě vyhodnocení jejich použitelnosti 
v praxi Vojenské policie doplněna nebo upravena tak, aby jejich užití nemusela být 
překlenováno nejednoznačnou výkladovou praxí.  
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Podle § 3 písm. b) zákona č. 300/2013 Sb. Vojenská policie působí vůči:   
„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 státu nebo jiné určující vazby, je toto ustanovení zahrnuto 
do jednotlivých dále uvedených analýz a úvah, i když v případě působnosti vztažené 
k 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 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 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.  

     
1.2.3  
V souvislosti se zkušenostmi z dřívějšího působení Vojenské policie se jeví jako nedostatek 
právní úpravy především chybějící konkrétní možnost samostatného působení jednotky 
Vojenské policie v zahraničí, např. při plnění mise policejního výcviku národních vojensko- 
policejních jednotek na území jiných států v rámci příslušných zahraničních misí (konkrétní 
zkušenost je z minulých období z působení Vojenské policie v Iráku) nebo možnost působení 
jednotky Vojenské policie v součinnosti s jednotkami spojenců bez účasti ozbrojených sil 
České republiky v místě plnění konkrétních úkolů. 
1.2.4  
Dosavadní znění zákona č. 300/2013 Sb. ukládá Vojenské policii zajišťovat ochranu 
a doprovod ministra obrany a jím určených osob, ale postrádá úpravu krátkodobé ochrany 
osob v návaznosti na jejich možné ohrožení v souvislosti s vedeným trestním řízením.  
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1.2.5 
Konkrétním dalším problémem je název funkcionáře, který řídí Vojenskou policii. 
Současnému spíše manažerskému způsobu řízení již nedopovídá název „náčelník“, který  
je spíše poplatný stavu, kdy byla Vojenská policie službou armády a její nejvyšší velitel 
by náčelníkem služby. 
 
1.2.6  
V praktické činnosti, zejména pověřených orgánů Vojenské policie, se vyskytují situace,  
za nichž je nezbytné zastírání příslušnosti k Vojenské policii. Tato nezbytnost je však 
z pohledu platné právní úpravy problematická a zákon s touto eventualitou nepočítá. 
 
1.2.7  
Konkrétní problémy související s již výše uvedeným lze spatřovat v ne zcela perfektní 
provázanosti stanovených oprávnění Vojenské policie a oprávnění vojenského policisty.  
 
Vojenská policie nemá možnost podle stávající právní úpravy získat za zákonem stanovených 
podmínek osobní údaje umožňující v budoucnu ztotožnit osobu podle pořízených  
a uchovávaných údajů. To znamená provést u osob, u kterých je zvýšená pravděpodobnost 
recidivy, identifikační úkony, které je umožní identifikovat v případě, že se v budoucnu 
dopustí trestného činu a zanechají po sobě stopy. 
 
V platném znění zákona chybí stanovení obsahu pojmu „prohlídka osoby“. Tato skutečnost 
může být problémem vyvolávajícím právní nejistotu na straně službu konajících vojenských 
policistů, ale i osoby, vůči které úkon při plnění úkolů souvisejících s policejní ochranou 
chráněných objektů směřuje. Předvídatelnost zákona chybí také pro provádění dalších úkolů, 
při kterých je potřeba provést prohlídku osoby. 
 
V rámci plnění úkolů se vojenští policisté setkávají s případy, kdy hrozí nebezpečí, že v bytě 
(místnosti určené k ubytování), v provozovně sloužící k podnikání či jiném prostoru  
je ohrožen život nebo zdraví osoby. V takových případech je problémem, že podle stávající 
právní úpravy vojenský policista není oprávněn ke vstupu do těchto míst, případně otevřít byt 
nebo jiný prostor. Při plnění úkolů v oblasti dodržování kázně a pořádku ve vojenských 
objektech a vojáky na veřejnosti dochází k případům protiprávních jednání v provozovnách 
sloužících k podnikání ve vojenských objektech (mj. i vojenských újezdech). Podle platného 
zákona není Vojenská policie oprávněna do těchto provozoven vstupovat. Konkrétním 
problémem při absenci tohoto oprávnění je i prověřování případů neoprávněného podnikání 
vojáků. 
 
Ačkoliv v praxi nečiní potíže vymezení pojmu služební zákrok, jímž je úkon, při němž 
dochází k přímému vynucování splnění právní povinnosti nebo k přímé ochraně práv  
za použití síly nebo hrozby jejího použití, pro vyšší míru právní jistoty jak samotných 
vojenských policistů, tak i osob vůči kterým je veden služební zákrok lze považovat  
za vhodné podmínky použití některých donucovacích prostředků stanovit přímo zákonem. 
Jedná se, podle úvahy vedené zkušenostmi policejní praxe, o elektrický prostředek a pouta.  
 
1.2.8  
Novela trestního řádu provedená s účinností od 1. července 2016 zákonem č.  150/2016 Sb. 
postavila pověřené orgány Vojenské policie v řízení o trestných činech příslušníků 
ozbrojených sil a osob, které páchají trestnou činnost proti příslušníkům ozbrojených sil 
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ve vojenských objektech anebo proti vojenským objektům, vojenskému materiálu nebo 
ostatnímu 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 na roveň 
útvarům Policie České republiky, a tedy je nemyslitelné, aby Vojenská policie pro plnění 
uvedených úkolů měla jiné podmínky, než jsou vytvořeny Policii České republiky; resp. aby 
pro ně byla (ne) vybavena jinými prostředky a nástroji. Provedení právní úpravy, která musí 
tyto podmínky sjednotit je nutné také proto, že v praxi se předpokládá logická spolupráce 
mezi Vojenskou policií a Policií České republiky, a bylo by proto nesprávné, aby při plnění 
shodných úkolů spolupracovaly dva policejní orgány vybavené zcela odlišnými 
pravomocemi.      
 
Trestním řádem nově založená působnost pověřeného orgánu Vojenské policie jakožto 
policejního orgánu činného v trestném řízení, tedy v rozsahu trestných činů spáchaných proti 
příslušníkům ozbrojených sil ve vojenských objektech anebo proti vojenským objektům, 
vojenskému materiálu nebo ostatnímu 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, tomuto orgánu také rozšiřuje oprávnění konat podle ustanovení § 161 
odst. 7 trestního řádu vyšetřování.  
 
V tomto rozšíření je od samého počátku spatřováno zvýšení efektivity a ekonomičnosti 
trestního řízení, které plynou ze skutečnosti, že pověřené orgány Vojenské policie mají 
nesporně větší znalost struktury, vnitřních předpisů, zvyklostí a postupů uvnitř Ministerstva 
obrany.  
 
Ačkoliv pověřené orgány Vojenské policie byly již podle právní úpravy účinné před 
1. červencem 2016 v převážné většině z uvedených věcí oprávněné konat prověřování, 
po jeho skončení byly doposud nuceny celou věc s veškerými zjištěnými poznatky postoupit 
k provedení vyšetřování orgánům Policie ČR podle § 161 odst. 1 trestního řádu, což bylo 
shledáno jako neúčelné a neefektivní. Podle statistických údajů posledních let kriminální 
služba Vojenské policie postoupila věc k provedení vyšetřování Policii ČR přibližně  
v 50 až 60 případech, byť by byla schopna na tomto úseku trestního řízení podstatným 
způsobem přispět. Z pohledu Policie ČR je zřejmé, že se nejedná o velký počet případů 
v celkovém nápadu trestné činnosti, který řeší, přesto jsou zde i případy, kdy je znalost 
prostředí Ministerstva obrany velmi zásadní pro zdárné objasnění věci, přičemž Policie ČR 
sama touto znalostí nedisponuje. 
 
Současný stav zákona o Vojenské policii však bohužel tuto potřebu nezohledňuje, přestože 
podle § 1 odst. 1 ústavního zákona č. 23/1991 Sb. musí být ústavní zákony, jiné zákony  
a další právní předpisy, jejich výklad a používání v souladu s Listinou základních práv  
a svobod.  Listina základních práv a svobod v čl. 4 odst. 3 a 4 pak stanoví, že „zákonná 
omezení základních práv a svobod musí platit stejně pro všechny případy, které splňují 
stanovené podmínky a že při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí 
být šetřeno jejich podstaty a smyslu. Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným 
účelům, než pro které byla stanovena. Listina základních práva a svobod současně stanoví, 
že státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, 
který zákon stanoví“, přičemž současně platí, že meze základních práv a svobod mohou být  
za podmínek stanovených Listinou základních práv a svobod upraveny pouze zákonem. 
Návrhem zákona je proto nutné doplnit jeho obsah používaných podpůrných operativně 
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pátracích prostředků o oprávnění k používání osob jednajících ve prospěch Vojenské policie 
a k používání krycích prostředků; 
 
Pro plnění úkolů v oblasti kriminální služby se jeví navrhované doplnění rozsahu oprávnění 
k používání podpůrných operativně pátracích prostředků klíčovým. Zejména při šetření 
závažné trestné činnosti se jeví nezbytné oprávnit vojenské policisty k používání osob 
jednajících ve prospěch Vojenské policie. Souvisejícím oprávněním, které je navrhováno,  
je oprávnění k používání krycích prostředků, zejména krycích dokladů.  
 
V souvislosti s odhalováním, prověřováním a vyšetřováním závažné trestné činnosti se mohou 
některé osoby dostat do bezpečnostního rizika resp. ohrožení života a zdraví. Novým 
oprávněním, které je navrhováno, je oprávnění k poskytování krátkodobé ochrany osob.  
 
Jako vhodné a potřebné se jeví doplnit do zákona podmínky použití donucovacích prostředků 
elektrického prostředku a pout.  
 

1.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
Současná právní úprava činnosti Vojenské policie je obsažena především v již zmíněném 
zákoně o Vojenské policii.  
 
Úpravu některých souvisejících dílčích problematik obsahuje vyhláška č. 301/2013 Sb.,  
o stanovení způsobu zevního označení Vojenské policie a vojenských policistů, vzoru 
služebního průkazu a barevného provedení a označení dopravních a speciálních prostředků 
Vojenské policie vydaná k provedení zákona o Vojenské policii.  
 
Některé okruhy právních vztahů vznikajících při činnosti Vojenské policie jsou upraveny také 
v zákoně o přestupcích nebo v zákoně o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů (zákon o silničním provozu). 
 
Pokud jde o činnost pověřeného orgánu Vojenské policie v souvislosti s trestním řízením, 
upravuje jeho oprávnění a povinnosti trestní řád. Konat vyšetřování podle § 161 odst. 7 
trestního řádu dávala právní úprava pouze ve vztahu k trestným činům příslušníků 
ozbrojených sil spáchaným při plnění úkolů v zahraničí. V jiných případech právě pověřené 
orgány Vojenské policie prováděly prověřování o trestných činech spáchaných proti 
příslušníkům ozbrojených sil ve vojenských objektech, proti vojenským objektům 
vojenskému materiálu nebo ostatnímu majetku státu, s nímž je příslušné hospodařit 
Ministerstvo obrany. Po skončení prověřování pověřený orgán Vojenské policie  
pro nedostatek oprávnění postupoval vyšetřování uvedených trestných činů podle § 162  
odst. 1 trestního řádu orgánům Policie České republiky. Začasté policejní orgány Policie 
České republiky následně žádaly Vojenskou policii o provedení jednotlivých úkonů 
vyšetřování. Novelou trestního řádu se oprávnění konat vyšetřování pověřenými orgány 
Vojenské policie rozšířilo i na další osoby v působnosti Vojenské policie podle zákona.  
 
Rozšíření působnosti pověřeného orgánu Vojenské policie jakožto policejního orgánu činného 
v trestním řízení podle § 12 odst. 2 písm. e) trestního řádu na státní podniky (např. Vojenské 
lesy a statky ČR, Vojenský technický ústav) a příspěvkové organizace (např. Ústřední 
vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, Ústav leteckého zdravotnictví) 
je odůvodněno zkušenostmi získanými v rámci Ministerstva obrany. Majetek, se kterým tyto 
organizace hospodaří, je majetkem důležitým pro obranu státu a resort obrany do těchto 
organizací vkládá velké finanční prostředky; propojení organizací se systémem plánování 
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a řízení Ministerstva obrany a personálu je značné. Vojenská policie má o tomto prostředí 
osobní a místní znalost, ale nemá ve vztahu k těmto organizacím založenou působnost. 
Naopak Policie ČR působnost založenou má, ale místní a osobní znalost prostředí je malá. 
V důsledku tohoto nastavení působnosti ve vztahu k uvedeným organizacím tak Vojenská 
policie nemůže v odůvodněných případech konat úkony trestního řízení a předcházet trestné 
činnosti. 

 
1.4. Identifikace dotčených subjektů 
• Ministerstvo obrany a jím zřízené organizační složky státu a státní organizace, jež 

Ministerstvo obrany zřídilo nebo založilo, a to konkrétně:   
 
∆   státní podniky, jejichž je Ministertsvo obrany zakladatelem: 
- VOP CZ, s.p. 
- LOM PRAHA, s.p. 
- Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
- Vojenský technický ústav, s.p. 
- Vojenský výzkumný ústav, s.p.    
 
∆   příspěvkové organizace: 
- Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, p. o. 
- Ústav leteckého zdravotniství Praha, p. o.  
- Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, p. o.  
- Vojenská nemocnice Brno, p. o. 
- Vojenská nemocnice Olomouc, p. o.  
- Armádní Servisní, p. o. 
- Handball club DUKLA Praha, p. o. 
- Volejbalový klub DUKLA Liberec, p. o. 
- CASRI (Vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu), p. o.     
 

• 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, 
 

• Ministerstvo vnitra,  
 

• Policie České republiky. 
 

1.5. Popis cílového stavu 
 

Předmět sledovaného cíle:   
Základním cílem předkládaného návrhu je zefektivnit činnost Vojenské policie a dílčími 
změnani zajistit soulad  zákona o Vojenské policii s právním řádem a jeho změnami,  
ke kterým došlo od přijetí zákona o Vojenské policii, resp. od data nabytí jeho účinnosti 
1.10.2013.  
 
Na prvním místě je cílem návrhu úprava, respektive rozšíření, stanovené působnosti Vojenské 
policie, ktrerá by měla odpovídat reálným potřebám zabezpečení policejní ochrany 
Ministerstva obrany, ozbrojených sil, vojenských objektů, vojenského materiálu a ostatního 
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 
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hospodařit státní organizace, jež Ministerstvo obrany zřídilo nebo založilo (viz bod 1.4). 
Jedná se o řešení, ve kterém je spatřováno především zvýšení efektivity a ekonomičnosti 
policejní ochrany v návaznosti na lepší znalost prostředí. 
 
Návrh si rovněž klade za cíl rozšíření působnosti Vojenské policie na jednotky ozbrojených 
sil jiných států, např. NATO, a to při ochraně a doprovodu kolon jejich techniky při jejich 
pohybu nebo pobytu na území České republiky, ale i v případě společného působení  
v  zahraničních misích, operacích nebo společných cvičeních. V této souvislosti jde  
i o návazné změny resp. doplnění jednotlivých konkrétních ustanovení zákona o Vojenské 
policii. 
 
Dalším cílem návrhu je za zákonem stanovených podmínek oprávnit Vojenskou policii  
k pořizování a dalšímu zpracovávání osobních údajů umožňujících v budoucnu ztotožnit 
osobu podle zpracovávaných údajů.  
 
Jako potřebný cíl se pro plnění úkolů Vojenské policie jeví návrh oprávnění otevřít byt nebo 
jiný prostor a také vstupovat do provozoven sloužících k podnikání. 
 
S cílem ochránit ohrožené osoby, a to zejména při šetření závažné trestné činnosti,  
je navrhováno oprávnit vojenské policisty k  poskytování krátkodobé ochrany osobám.  
 
Jistě neposledním cílem navrhované změny zákona je doplnění podmínek použití některých 
donucovacích prostředků stanovením přímo v zákoně o Vojenské policii. Jedná se o použití 
elektrického prostředku a pout. 
 
Pro zajištění srovnatelných podmínek plnění úkolů Vojenské policie a Policie České 
republiky je obsah zákona o Vojenské policie doplňován o podmínky používání podpůrných 
operativně pátracích prostředků o oprávnění k používání osob jednajících ve prospěch 
Vojenské policie a k používání krycích prostředků; 
 
Pro plnění úkolů v oblasti kriminální služby se jeví navrhované doplnění rozsahu oprávnění 
k používání podpůrných operativně pátracích prostředků klíčovým. Zejména při šetření 
závažné trestné činnosti se jeví nezbytné oprávnit vojenské policisty k používání osob 
jednajících ve prospěch Vojenské policie. Souvisejícím oprávněním, které je navrhováno,  
je oprávnění k používání krycích prostředků, zejména krycích dokladů.  
 

Obecné zásady pro dosažení sledovaného cíle:  
Rozšíření pravomocí Vojenské policie je kromě dosažení sledovaného cíle zvýšení efektivity 
jí prováděných činností co do nastavení podmínek jejich výkonu podrobeno rovněž 
požadavkům vyplývajícím z práva EU, a to zejména co do striktního dodržení zásady 
přiměřenosti postupu policejního orgánu, ale také například poučování zadržené osoby apod. 
Tyto požadavky vyplývají především 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. 
Cílem normativního řešení shora vyhodnocených problematických míst dosadavního znění 
zákona č. 300/2013 Sb. je proto současně upravit mantinely činnosti Vojenské policie 
pro případy, kdy jí má být umožněno omezit fyzickou osoby na svobodě. Navrhovaná úprava  
proto musí obsahovat obecnou úpravu podmínek omezování osobní svobody, a to v rozsahu 
nastavení ochrany osoby omezené na svobodě před ponižujícím a nedůstojným zacházením, 
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před mučením nebo krutým jednáním ze strany vojenských policistů. Stejně tak musí být 
nastaveny povinnosti v oblasti vyrozumívání osob blízkých nebo zákonných zástupců, práva 
spojit se s advokátem nebo povinnosti zajistit lékařské ošetření.  
 
Jedním ze sledovaných cílů je rovněž rozšíření působnosti Vojenské policie v oblasti 
zpracovávání osobních údajů, a to zejména co do stanovení účelu a druhu zpracovávaných 
údajů a pravidel pro jejich vedení.  Pro vlastní zpracování normativní úpravy však platí, že    
na podmínky sledovaného zpracovávání osobních údajů se plně použije ustanovení § 3 odst. 6 
písm. d) citovaného zákona, a to vzhledem k tomu, že pořizování údajů se vždy děje s cílem 
předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů.   
 
Při zvažování optimálního normativního řešení podmínek zpracovávání osobních údajů 
Vojenskou policií byl proto proveden test proporcionality mezi společenským zájmem 
na umožnění předmětného zpracovávání osobních údajů a zajištěním bezvýjimečné ochrany 
těchto osobních údajů. Veškeré zvažované skutečnosti, resp. dosavadní zkušenosti a potřeby 
Vojenské policie přitom jednoznačně prokázaly, že potřebné zpracování osobních údajů lze 
podřadit obecně pod účel „zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti“, specificky pak 
především, jak je již uvedeno – pod účel „předcházení, vyhledávání, odhalování trestné 
činnosti a stíhání trestných činů“. Oba uvedené důvody zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, považuje  
za natolik významné z hlediska veřejného zájmu, že při jejich existenci umožňuje, aby  
při zpracovávání osobních údajů nebyli správci údajů vázáni obecnými povinnostmi správců 
podle § 5 odst. 1 tohoto zákona, stejně jako je v těchto případech uplatněna výluka z plnění 
informační povinnosti správce vůči subjektu údajů a z povinnosti správce umožnit subjektu 
údajů přístup k informacím o zpracovávání o něm vedených údajů. Obě uvedené výluky 
nepochybně vyplývají z povahy věci, tedy účelu pořízení osobních údajů, když nepochybně 
zachování uvedených povinností by vedlo ke zmaření předmětného účelu, a tedy ohrožení 
zákonem deklarovaného zájmu státu.                                
 
Úprava pak dále musí implementovat Rámcového rozhodnutí Rady EU č. 2008/977/SVV 
o ochraně osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a justiční spolupráce v trestních 
věcech.  

 
1.6. Zhodnocení rizika 

V případě nečinnosti bude zachován současný stav v situacích, kdy je veřejností (vojenskou  
i civilní) obecně předpokládáno provedení odpovídajícího úkonu či zákroku Vojenské policie, 
avšak tento úkon či zákrok být proveden nemůže z důvodu chybějícího zákonného zmocnění. 
 

2. Návrh variant řešení  
Návrh variant řešení problémů a jejich hodnocení byl připravován u problémů, které by bylo 
možné řešit variantně, ale za předpokladu, že nebude naplněn zcela cíl, který si návrh zákona 
klade. U ostatních řešení problémů bylo uvažováno pouze o navrhované změně nebo 
zachování nulového stavu, který je však z pohledu navrhovatele nevhodný.  
 rozšíření působnosti Vojenské policie na jednotky ozbrojených sil jiných států, 

zejména cvičících jednotek spojenců, při jejich pobytu a pohybu na území České 
republiky; 

Varianta 0 
Ponechání současného stavu. 
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Varianta 1 
Oprávnit Vojenskou policii k doprovodu kolon techniky jednotek ozbrojených sil jiných států 
a v souvislosti s tím přijímání opatření k zabezpečení bezpečnosti a plynulosti silničního 
provozu na území České republiky.  
Varianta 2 
Oprávnit Vojenskou policii ke komplexní policejní ochraně jednotek ozbrojených sil jiných 
států při průjezdu a pobytu na území České republiky a v souvislosti s tím k přijímání 
potřebných opatření.  
 
Vyhodnocení: 
Varianta 0 
Ponechání současného stavu, jak ukázaly zkušenosti v případech pohybu a pobytu jednotek 
jiných států v rámci vojenských cvičení v České republice nebo přesun jednotek armády 
Spojených států amerických při akci DAGOON RIDE, nevyhovuje potřebám jejich policejní 
ochrany Vojenskou policií.  
Varianta 1 
Tato varianta je pouze polovičatým řešením neboť by vyřešila pouze doprovody kolon 
techniky jednotek ozbrojených sil jiných států na území České republiky.  
Varianta 2 
Dle této varianty by Vojenská policie plně zabezpečovala jak opatření k zabezpečení 
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na území České republiky v souvislosti s přesuny 
kolon techniky jednotek ozbrojených sil jiných států, ale také přiměřeně i policejní ochranu 
příslušníků těchto jednotek, techniku a ostatní materiál těchto jednotek.  
Závěr: 
Doporučuje se přijmout variantu 2, jež se jeví jako nejvhodnější. Při vyhodnocování variant 
bylo současně přihlíženo k tomu, že užití každá z navržených variant vyžaduje nezbytnou 
součinnost Vojenské policie s Policií České republiky. 
 
 změnit název funkcionáře, který řídí Vojenskou policii; 
Varianta 0 
Ponechání současného stavu. 
Varianta 1 
Změnit název funkcionáře, který řídí Vojenskou policii z „náčelník“ na „ředitel“.  
Varianta 2 
Přijmout jiný název funkcionáře, který řídí Vojenskou policii.  
 
Vyhodnocení: 
Varianta 0 
S přihlédnutím k okolnostem vzniku názvu této funkce a charakteru náplně práce tohoto 
funkcionáře se ponechání současného stavu nejeví vhodné.  
Varianta 1 
Pro současný spíše manažerský způsob řízení Vojenské policie je přiléhavější název 
vedoucího funkcionáře „ředitel“. Návrh navíc koresponduje se zařazením Vojenské policie 
jako součásti Ministerstva obrany a postavení jejího vedoucího funkcionáře na úrovni ředitele 
sekce.  
Varianta 2 
Do úvahy by mohly přicházet i jiné názvy pro řídícího funkcionáře Vojenské policie  
např. vedoucí Vojenské policie nebo prezident Vojenské policie.  
Závěr: 
Doporučuje se přijmout variantu 1, která se jeví jako nejvhodnější. 
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 oprávnit Vojenskou policii pořizovat a dále zpracovávat za zákonem stanovených 

podmínek osobní (biometrické) údaje umožňující i v budoucnu ztotožnit osobu podle 
získaných údajů;  

Varianta 0 
Ponechání současného stavu, který problematiku neupravuje. 
Varianta 1 
Stanovit možnost pořizovat a dále zpracovávat, včetně sdílení, biometrické údaje při plnění 
policejních úkolů v zahraničních operacích.  
Varianta 2 
Oprávnit Vojenskou policii k získávání a dále zpracovávat biometrické údaje v rámci  
a pro plnění úkolů policejní ochrany dle zákona o Vojenské policii, a to jak v České republice, 
tak i při plnění úkolů v zahraničí.  
 
Vyhodnocení: 
Varianta 0 
Ponechání současného stavu nepřichází v úvahu, neboť právní úprava zpracování 
biometrických údajů neupravuje.  
Varianta 1 
Platná právní úprava oprávnění Vojenské policie neupravuje možnost získávat biometrická 
data pro možnost budoucí identifikace osob, s výjimkou získávání těchto dat při zjišťování 
totožnosti. Vojenská policie v rámci mezinárodní spolupráce v boji proti terorismu, provádí 
sběr biometrických dat zadržených osob v zahraničních operacích (otisky prstů, fotografie 
obličeje, oční duhovky, DNA), které se aktivně podílejí nebo jsou důvodně podezřelé  
z napomáhání přípravy teroristických útoků vůči vlastním či koaličním jednotkám za účelem 
jejich ztotožnění. Aby bylo možné i v budoucnu tyto osoby ztotožnit, je za tímto účelem 
pořizována fotodokumentace speciálních znaků na těle těchto osob (tetování, amputace 
horních či dolních končetin popřípadě jejich částí - konečky prstů apod. 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. 
Z pohledu právní čistoty úpravy činnosti Vojenské policie se jeví jako potřebné zakotvit 
v zákoně oprávnění k této činnosti. 
Varianta 2 
Podle platné právní úpravy Vojenská policie nemá upravenu možnost získávat biometrická 
data pro možnost budoucí identifikace osob, s výjimkou získávání těchto dat při zjišťování 
totožnosti. Pro plnění úkolů Vojenské policie, a to jak doma v České republice, 
tak i při plnění policejních úkolů v zahraničních misích se jeví potřebné, aby byli vojenští 
policisté oprávněni za zákonem stanovených podmínek získávat a zpracovávat osobní údaje 
umožňující i v budoucnu podle těchto uchovaných dat ztotožnit osobu. V praxi to znamená 
provést u osob, u kterých je zvýšená pravděpodobnost recidivy, identifikační úkony, které je 
umožní identifikovat v případě, že se v budoucnu dopustí trestného činu a zanechají po sobě 
stopy. V zahraničí, k doplnění vyhodnocení varianty 1, to pak umožní identifikovat osoby, 
které se vyskytnou na různých místech a často se pokouší zastírat svoji identitu. 
Z ávěr :  
Doporučuje se přijmout variantu 2, jež se jeví jako nejvhodnější. 
 
Vyhodnocení dalších návrhů změn, doplnění či zpřesnění konkrétních ustanovení zákona 
o Vojenské policii, u kterých, jak bylo uvedeno výše, nebyla zvažována variantní řešení, 
protože se jeví nanejvýš potřebné navrhované změny přijmout; zachování dosavadního 
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právního stavu není žádoucí, neboť nevytváří požadované předvídatelné právní podmínky 
pro výkon činností svěřených do působnosti Vojenské policie a absencí potřebné úpravy 
je překážkou v plnění jí svěřených úkolů v kompletním rozsahu a předpokládané kvalitě.   
 
V tomto směru je nutné v zákoně o Vojenské policii pozornost věnovat zejména:   
 
  rozšíření působnosti Vojenské policie na případy, kdy je páchán trestný čin nebo 

přestupek proti ostatnímu majetku státu, s nímž je příslušné hospodařit 
Ministerstvo obrany. Jde především o působnost Vojenské policie ve vztahu 
k hospodaření příspěvkových organizací nebo státních podniků; 

Ponechání současného stavu není žádoucí, neboť novelizací § 12 odst. 2 písm. e) trestního 
řádu dochází k rozšíření působnosti pověřených orgánů Vojenské policie a není reálně možné, 
aby jedna složka Vojenské policie měla právně upravenou věcnou i osobní působnost odlišně 
než Vojenská policie jako celek. V návaznosti na rozšíření působnosti pověřených orgánů 
Vojenské policie ve vztahu k příspěvkovým organizacím nebo státních podniků se jeví nové 
stanovení rozsahu působnosti pro celou Vojenskou policii jako nezbytné. 
 
 umožnění samostatného působení jednotky Vojenské policie v zahraničí,  

 např. při plnění mise policejního výcviku národních vojenskopolicejních jednotek  
 na území jiných států v rámci příslušných zahraničních misí; 

Ponechání současného stavu je nevhodné, neboť právní úprava nijak neobsahuje působení 
samostatných jednotek Vojenské policie v zahraničí. Vojenská policie má již z dřívějšího 
působení v zahraničí zkušenosti např. z Iráku, kde dlouhodobě poskytovala pomoc  
při výcviku nových iráckých policejních sil. Působila tam v samostatných kontingentech, 
jejichž součástí byly i méně početné jednotky ozbrojených sil České republiky. Do budoucna 
se jeví potřebné, aby mohly jednotky Vojenské policie v zahraničí působit i zcela samostatně. 
Této myšlence odpovídá i dlouhodobá příprava a certifikace jednotek Vojenské policie  
pro mnohonárodní prapor Vojenské policie připravovaný jak pro NATO, tak i pro EU.  
 
 stanovení oprávněnosti zastírání příslušnosti k Vojenské policii v případech, kdy  

  je to pro výkon služby nezbytné; 
Právní úprava nyní neumožňuje zastírat příslušnost k Vojenské policii. Zejména plnění úkolů 
za použití podpůrných operativně pátracích prostředků Vojenské policie, ale i provádění 
šetření nebo prověřování v závadovém prostředí však nebytně vyžaduje možnost navrhované 
výjimky z povinnosti prokázat při plnění úkolů příslušnost k Vojenské policii.  
 
 doplnění ustanovení zákona o obsah pojmu „prohlídka osoby“; 
Navrhované doplnění je potřebné zejména při plnění úkolů souvisejících s policejní ochranou 
chráněných objektů, ochranou určených osob, ale i dalších úkolů, kdy je potřeba prohlídku 
osoby provést. 
 
 oprávnění vojenského policisty vstoupit do obydlí, provozovny sloužící k podnikání,  
      do jiného prostoru nebo na pozemek; 
Pro plnění úkolů Vojenské policie je potřebné oprávnit vojenské policisty, v případech, kdy 
hrozí nebezpečí, že v bytě (místnosti určené k ubytování) či jiném prostoru je ohrožen život 
nebo zdraví osoby, otevřít byt nebo jiný prostor. Souvisejícím je i oprávnění v mezích 
působnosti Vojenské policie vstupovat do provozoven sloužících k podnikání nebo 
na pozemek z důvodu plnění úkolů v oblasti dodržování kázně a pořádku ve vojenských 
objektech a vojáky na veřejnosti, kdy dochází k případům protiprávních jednání 
v provozovnách sloužících k podnikání. 
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 doplnění používaných podpůrných operativně pátracích prostředků o oprávnění  
k používání osob jednajících ve prospěch Vojenské policie a k používání krycích 
prostředků; 

Pro plnění úkolů v oblasti kriminální služby se jeví navrhované doplnění rozsahu oprávnění 
k používání podpůrných operativně pátracích prostředků klíčovým. Zejména při šetření 
závažné trestné činnosti se jeví nezbytné oprávnit vojenské policisty k používání osob 
jednajících ve prospěch Vojenské policie. Souvisejícím oprávněním, které je navrhováno,  
je oprávnění k používání krycích prostředků, zejména krycích dokladů.  

 
 doplnění oprávnění vojenských policistů k poskytování krátkodobé ochrany osob; 

V souvislosti s odhalováním, prověřováním a vyšetřováním závažné trestné činnosti se mohou 
některé osoby dostat do bezpečnostního rizika resp. ohrožení života a zdraví. Novým 
oprávněním, které je navrhováno, je oprávnění k poskytování krátkodobé ochrany osob.  

 
 

 doplnění ustanovení o použití donucovacích prostředků; 
Jako vhodné a potřebné se jeví doplnit do zákona podmínky použití donucovacích prostředků 
elektrického prostředku a pout.  
 
 
3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů  
V souvislosti s přijetím navrhovaného zákona se nepředpokládá navýšení výdajů na činnost 
Vojenské policie.  

 
3.2 Náklady  

V souvislosti s předkládanou novelou zákona č. 300/2013 Sb. se nepředpokládá navýšení 
nákladů na činnost Vojenské policie v návaznosti na nově začleňovaná ustanovení, týkající 
se působnosti, úkolů nebo nově navrhovaných oprávnění Vojenské policie, resp. vojenských 
policistů. Náklady související s využíváním podpůrných operativně pátracích prostředků byly 
plánovány ve výši 0,5 mil Kč. Čerpání těchto prostředků následně vyplývá z konkrétních 
případů realizovaných kriminální službou Vojenské policie. V roce 2016 (do doby zpracování 
tohoto hodnocení) k čerpání nedošlo. 
 
Pokud jde o část návrhu týkající se rozšíření působnosti pověřených orgánů Vojenské policie, 
kriminální služba Vojenské policie již v návaznosti na novelu trestního řádu z roku 2010, 
která zavedla oprávnění pověřeného orgánu Vojenské policie konat vyšetřování o trestných 
činech příslušníků ozbrojených sil spáchaných při plnění úkolů v zahraničí, zabezpečila 
proškolení 26 svých příslušníků v kurzu pro vyšetřovatele ve školícím zařízení Ministerstva 
vnitra v Pardubicích, přičemž z uvedeného počtu má již 7 osob praxi s faktickým prováděním 
vyšetřování u Policie České republiky. Další související náklady s proškolením většího počtu 
osob budou čerpány z existujícího objemu rozpočtových finančních prostředků určených 
pro financování činnosti Vojenské policie.   

 
3.3 Přínosy  

Rozšíření působnosti navrhované v § 1 zákona č. 300/2013 Sb. 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. Navrhovaným rozšířením působnosti v rozsahu činností a úkolů pořádkové, 
dopravní a ochranné služby dojde k pokrytí potřeb policejní ochrany u majetku státu, s nímž 
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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 pro jednotky 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 policie vůči jednotkám (příslušníkům) ozbrojených sil jiných států, které na území 
České republiky působí na základě smluvních závazků. Vojenská policie tak bude moci přímo 
postupovat v součinnosti 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 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 
právní jistoty jak občanů, tak i zasahujících vojenských policistů je zmíněn v odůvodnění 
navrhovaného ustanovení. 
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5. Implementace doporučené varianty a vynucování 
 
5.1 Implementace 

Za implementaci a vynucování nové právní úpravy ve vztahu k Vojenské policii bude 
odpovědné Ministerstvo obrany.  
 
           5.2 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 přináší zvýšení (žádoucí) administrativní zátěže pro Policii ČR, které budou 
předávány osobní údaje pořízené Vojenskou policií.  Další zvýšení administrativní zátěže při 
plnění nově stanovených úkolů se předpokládá pro samotnou Vojenskou policii, pro což však 
již v době předložení návrhu zákona byly vytvářeny potřebné organizační podmínky.        
 
6. Přezkum účinnosti regulace 
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 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.  
 
7. Konzultace a zdroje dat 
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 vyplynula z opakovaných žádostí příspěvkových 
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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 bodě 1.4. nebyla v etapě 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 i služby pořádkové a ochranné.  
 
 
8. Kontakt a prohlášení o schválení RIA 
Závěrečnou zprávu zpracoval a kontaktní osobou pro případné připomínky a dotazy je: 
Jméno: JUDr. Ladislav Dolejší   
Tel.:  973 215 859 
E-mail: dolejsil@army.cz 
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