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 DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

k návrhu 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  
 

  Obecná část 
 
I. Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu ve vztahu 

k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen   
 

I. 1. Zhodnocení platného právního stavu 
 

I. 1.1  Vztah důvodové zprávy k Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace     
Zhodnocení platného právního stavu jako východiska pro přípravu návrhu 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. a zákona 
č. 47/2016 Sb. (dále jen „návrh zákona“), je provedeno závěrečnou zprávou z hodnocení 
dopadů regulace, která je součástí návrhu zákona. Pro ucelenost textu je proto v této kapitole 
provedeno pouze stručné shrnutí tohoto zhodnocení. 

 
I. 1.2 Stručné shrnutí zhodnocení platného právního stavu   
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, ve znění vyhlášky č. 286/2016 Sb., 
vydaná k provedení zákona o Vojenské policii.  

 
Některé okruhy právních vztahů vznikajících při činnosti Vojenské policie jsou doposud 

upraveny také v zákoně o přestupcích nebo v zákoně o provozu na pozemních komunikacích. 
 
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 předchozí 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 policejním orgánům Policie České republiky, které pak následně často 
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. 

 
 
I. 2 Vztah návrhu zákona k zákazu diskriminace    
Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádná ustanovení, která by narušovala právo 

na rovné zacházení a vedla k diskriminaci.  
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Navrhovaná právní úprava nepřipouští diskriminační přístup. Povinnosti jsou 
stanoveny pro všechny občany (fyzické osoby) bez rozdílu pohlaví, náboženské či politické 
příslušnosti. Návrh je v souladu zejména s čl. 14 Úmluvy o ochraně lidských práv 
a základních svobod (publikované ve Sbírce zákonů pod č. 209/1992 Sb.), neboť zaručuje 
stejná práva a povinnosti bez diskriminace založené na jakémkoli důvodu, jako je pohlaví, 
rasa, barva pleti, jazyk, náboženství, politické nebo jiné smýšlení, národnostní nebo sociální 
původ, příslušnost k národnostní menšině, majetek, rod nebo jiné postavení. 
 

I. 3 Vztah návrhu zákona k zachování principu rovnosti žen a mužů     
Z hlediska principů rovnosti žen a mužů je návrh zákona neutrální, neboť navrhovaná 

právní úprava nemá bezprostřední, ani sekundární dopady na rovnost žen a mužů a nevede  
k diskriminaci jednoho z pohlaví, neboť nijak nerozlišuje, ani nezvýhodňuje jedno  
z pohlaví a nestanoví pro něj odlišné podmínky.  

 
Případné rozdíly ve specifických případech (jak co do postavení vojenského policisty, 

tak co do shodného účelu úkonů vykonávaných vůči mužům nebo ženám) vycházejí 
z fyziologických rozdílů mužů a žen a zajištění jejich specifických práv; v těchto případech 
naopak úprava zohledňuje objektivní předpoklady vyvolávající rozdílnou právní úpravu nebo 
přístup k tomu kterému pohlaví právě při respektování jeho odlišností a ochrany jejich 
specifických práv (např. požadavek na způsob provedení prohlídek u žen nebo odebírání 
biometrických údajů u nich).             
 
II. Odůvodnění hlavních principů navrhované úpravy 

 
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. Návrh zákona se proto věnuje normativní úpravě oblastí (principů), kde 
dosavadní praxe dlouhodobě pociťuje absenci zákonné úpravy jako překážku pro výkon 
nezbytných, zásadních a zejména logicky očekávatelných činností. Provedená analýza 
právního a skutkového stavu pak potvrdila, že situaci již dále není možné řešit 
mimonormativní cestou, natož pak zvykovým výkonem odborných činností. 
  
Předkládaný návrh zákona se proto věnuje úpravě těchto oblastí:                

• Změna působnosti Vojenské policie   
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 
hospodařit státní organizace, jež Ministerstvo obrany zřídilo nebo založilo [k tomu viz také 
§ 12 odst. 2 písm. e) trestního řádu]. Jedná se o hospodaření příspěvkových organizací nebo 
hospodaření státních podniků, tedy  

∆   státních podniků, 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.    
a 
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∆    příspěvkových organizací: 
- 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.,  

ve kterém je spatřováno především zvýšení efektivity a ekonomičnosti policejní ochrany 
v návaznosti na lepší znalost prostředí. 

Návrh zákona 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. Navrhovaná úprava v této 
oblasti je reakcí na závazky České republiky přijeté Dohodou mezi smluvními stranami 
Severoatlantické smlouvy o statutu jejich ozbrojených sil, se kterou vyslovil souhlas 
Parlament České republiky a která byla vyhlášena sdělením Ministerstva zahraničních věcí 
č. 1/2002 Sbírky mezinárodních smluv, a to v oblasti poskytování ochrany ozbrojeným silám 
jiného státu na území České republiky. 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“. 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.         
  

V uvedené souvislosti bylo konstatováno, že Vojenské policii není na základě 
existujících právních předpisů umožněno podílet se na realizaci shora uvedeného závazku 
České republiky, jakkoliv by to bylo logické a odpovídalo by to obdobné praxi států, které 
jsou účastníky citované dohody. Podle § 1 zákona č. 300/2013 Sb. totiž Vojenská policie plní 
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 
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odlišuje „standardní plnění úkolů“ Vojenské policie prováděné na území České republiky, 
avšak pokud se týká zajišťování policejní ochrany ozbrojených sil České republiky, připouští 
její výkon také mimo toto území, avšak i zde připouští omezení citovaným nebo jiným 
zákonem. Z uvedeného je zřejmé, že obě uvedená ustanovení zákona č. 300/2013 Sb. 
nemohou být pro plnění předmětného závazku Vojenskou policií využita, stejně jako nelze 
najít oporu v jeho § 4 odst. 1 písm. e) až g) a n).  

 
Vzhledem k uvedenému je proto nutné provést v zákoně o Vojenské policii návazné 

změny, resp. doplnění jednotlivých konkrétních ustanovení zákona o Vojenské policii, a to 
pro oblasti: 

 

• Zajištění skryté identity vojenského policisty pro plnění specifických úkolů    
 S cílem zefektivnit plnění úkolů v oblasti kriminální služby, a to zejména při šetření 
závažné trestné činnosti, je navrhováno oprávnit vojenské policisty zastírat příslušnost 
k Vojenské policii.  
 

• Pořizování osobních údajů a jejich zpracovávání  
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, a to za účelem předcházení, vyhledávání, odhalování 
trestné činnosti a stíhání trestných činů a v zájmu zajišťování obrany a bezpečnosti, tedy 
z důvodů stanovených v § 3 odst. 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jako důvody osvobozující správce 
zpracování osobních údajů od plnění jemu uložených povinností stanovených v § 5 odst. 1 
a § 11 a 12 citovaného zákona (k tomu blíže viz kapitola VIII).   

 
 

• Zajištění přístupu Vojenské policie do prostor určených k podnikání  
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. 

 

• Užití donucovacích prostředků   
Dalším 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. 
 

• Užití podpůrných operativně pátracích prostředků  
Novela trestního řádu provedená 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 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. S ohledem 
na tuto skutečnost je tedy evidentní a žádoucí, že by Vojenská policie měla mít pro plnění 
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uvedených úkolů stejné podmínky jako Policie České republiky; resp. by měla být vybavena 
obdobnými legálními prostředky a nástroji k úspěšné realizaci své zákonné působnosti.  
 Provedení právní úpravy, která musí tyto podmínky sjednotit, je nutné také proto, 
že se v praxi předpokládá úzká spolupráce mezi Vojenskou policií a Policií České republiky, 
a nebylo by proto správné a žádoucí, aby při plnění shodných úkolů spolupracovaly dva 
policejní orgány vybavené zcela odlišnými pravomocemi.      
  

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 práv a svobod současně stanoví,  
že „státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem,  
a to způsobem, který stanoví zákon“, 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 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, zejména v oblasti odhalování 
ekonomické a hospodářské trestné činnosti, se jeví navrhované doplnění rozsahu oprávnění 
k používání podpůrných operativně pátracích prostředků důležitým a přiměřeným. Zejména 
při šetření závažné trestné činnosti se jeví nezbytné oprávnit pověřené orgány Vojenské 
policie k používání osob jednajících ve prospěch Vojenské policie. Prvoplánově se neuvažuje 
o využívání těchto osob v prostředí ozbrojených sil České republiky, kde je kriminalita na 
nízké úrovni a v posledních letech vykazuje trvale snižující tendenci. 

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.  
 
 
III. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku       

 
Nezbytnost předložení návrhu zákona vyplývá v obecných mezích již ze skutečností 

uvedených v části I. a II. důvodové zprávy. Provedená analýza věcného a skutkového stavu 
pak přesněji vymezila oblasti provedení nutné normativní úpravy, resp. okruhy v praxi velmi 
pociťované absence jednoznačně předvídatelné úpravy okruhů právních vztahů, umožňujících 
výkon působnosti Vojenské policie komplexně, profesionálně a na srovnatelné úrovni 
s bezpečnostními sbory, jimž byla svěřena srovnatelná část úkolů.                 
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III. 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 nebo státních podniků v působnosti 
Ministerstva obrany. 

 
Novelizací § 12 odst. 2 písm. e) trestního řádu došlo k rozšíření působnosti 

pověřených orgánů Vojenské policie, která zmíněný nedostatek právní úpravy napravila.  
Podle této úpravy se policejními orgány rozumějí mimo jiné   
„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, proti vojenským objektům, vojenskému materiálu nebo proti ostatnímu majetku 
státu, s nímž jsou příslušné hospodařit Ministerstvo obrany nebo jím zřízené organizační 
složky státu, popřípadě, s nímž jsou příslušné hospodařit anebo s nímž mají právo 
hospodařit státní organizace, jež Ministerstvo obrany zřídilo nebo založilo“. 

 
Problém dosavadní 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 dochází k využívání oprávnění podle  
§ 161 odst. 8 trestního řádu, kdy k dožádání orgánů Policie České republiky jsou jednotlivé 
úkony 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 konstatovat, a to, že není 
důvodné, aby jedna ze služeb Vojenské policie (kriminální služba) měla rozdílně stanovenu 
působnost v oblasti policejní ochrany určité části majetku státu. A nejen to, praxe ukazuje  
na potřebu rozšíření působnosti ve smyslu výše uvedeného i u dalších služeb Vojenské policie 
(dopravní, pořádkové a ochranné), neboť např. příspěvkové organizace se často obracejí  
na Vojenskou policii s požadavky na provedení úkonů vůči osobám, které se v jejich 
objektech dopouštějí protiprávních jednání (např. poškozování majetku, výtržnosti, vzájemné 
napadání). 

   
III. 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 operačním 
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nasazení v zahraničí nebo při 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. 
 

III. 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 
vojenskopolicejních 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. 
 

III. 4 Platný zákon 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.  

 
III. 5 Současná právní úprava umožňuje vládě povolat k plnění úkolů Policie České 

republiky vojáky v činné službě. Vojenští policisté jsou rovněž vojáky v činné službě, ale  
na rozdíl od ostatních vojáků v činné službě jsou to profesionálové a specialisté v oblasti 
policejní ochrany. Jsou vyškolení a připravení obdobným způsobem jako příslušníci Policie 
České republiky. Je zřejmé, že za určitých konkrétních situací by vojenští policisté byli 
využitelnější pro plnění úkolů asistenční činnosti a plnění dalších úkolů ve prospěch Policie 
České republiky než jiní vojáci v činné službě, neboť pro plnění takových úkolů jsou 
předurčeni uvedenou specializací a možností úplného začlenění do jednotlivých týmů, aniž  
by museli být proškolováni nebo vedeni.  

 
III. 6 Konkrétním dalším problémem je název funkcionáře, který řídí Vojenskou 

policii. Současnému manažerskému způsobu řízení odpovídá spíše navrhovaný název 
„ředitel“, který přesněji vyjadřuje postavení jednoho z vedoucích zaměstnanců ministerstva, 
který je navíc přímo podřízen ministru obrany. Není od věci připomenout, že v rámci 
Ministerstva obrany působí např. ředitel Vojenského zpravodajství a rovněž v zahraničí 
je tento název obdobné funkce často používán, např. na Slovensku, v Bulharsku a Arménii 
je to ředitel vojenské policie, a v Chorvatsku ředitel sekce vojenské policie. 

 
III. 7 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 
nepočítal. 

 
III. 8 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 
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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 ale chybí také pro provádění 
dalších úkolů, při kterých je nezbytné 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.  
  

Dosavadní praxe v mnoha případech ukázala, že Vojenské policii vážným způsobem 
ztěžuje plnění úkolů v oblasti kriminální služby, tj. zejména při šetření závažné trestné 
činnosti, nemožnost používat osoby jednající ve prospěch Vojenské policie. Absence tohoto 
oprávnění snižuje možnost účinně předcházet závažné trestné činnosti, jako jsou korupce 
a závažná majetková trestná činnost, krádeže zbraní a munice, trhavin a trestná činnost na 
úseku drog, a rovněž signifikantně snižuje možnost odhalovat její pachatele, a to zejména 
ve stádiích přípravy a pokusu trestného činu, tedy ještě před vznikem škodlivého následku.  

Vojenská policie i přes povahu jí svěřených úkolů doposud zcela postrádá právní 
úpravu, podle které by byla oprávněna používat krycí prostředky, zejména krycí doklady, jako 
další nezbytnou součást podpůrných operativně pátracích prostředků. 

 
IV. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 

republiky  
 
Navrhovaná úprava odpovídá ústavnímu pořádku a právnímu řádu České republiky, 

zejména ústavnímu zákonu č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů, a usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny 
základních práv a svobod, jako součásti ústavního pořádku České republiky.  

 
Návrh zákona se v obecné rovině dotýká čl. 3 odst. 2 Listiny základních práv a svobod 

(zákaz diskriminace), čl. 10 odst. 3 Listiny základních práv a svobod (zákaz neoprávněného 
shromažďování, zveřejňování nebo jiného zneužívání údajů o své osobě), čl. 2 odst. 2 Listiny 
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základních práv a svobod (státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených 
zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví) a čl. 4 odst. 4 Listiny základních práv a svobod 
(zásada přiměřenosti zásahu do základních práv a svobod). Návrh zákona je s těmito 
ustanoveními v souladu, není v rozporu ani s jinými ustanoveními předpisů tvořícími ústavní 
pořádek České republiky. 

 
Ze základních práv a svobod deklarovaných Listinou základních práv a svobod jako 

hodných zvláštního zřetele a ústavní ochrany jsou pro návrh zákona relevantní: 
• čl. 2 odst. 2, a to co do vztahu zákonné úpravy a výkonu veřejné moci,  

• čl. 7, a to co do vztahu podmínek pro zajištění výkonu práva na nedotknutelnost osoby  
a jejího soukromí, resp. omezení tohoto práva výlučně jen v případech stanovených 
zákonem, 

• čl. 8, a to ve vztahu ke garantování osobní svobody a závazku státu stanovit zákonem 
případy, které považuje za důvodné pro omezení práva zákazu stíhání nebo zbavení 
svobody,   

• čl. 10, a to ve vztahu k výkonu práva na zachování lidské důstojnosti, osobní cti, dobré 
pověsti a ochrany jména a k ochraně před neoprávněným zasahováním do soukromého  
a rodinného života, 

• čl. 12, a to ve vztahu k výkonu práva na ochranu nedotknutelnosti obydlí.  
 
V. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s právem Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami 
práva Evropské unie, a s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva 

  
Obecně problematika policejní činnosti vojenských policií není předmětem komunitární 

úpravy – práva Evropské unie.    
 
Z hlediska implementovaných předpisů Evropské unie však byly uplatněny příslušné 

normy týkající se sdílení informací s členskými státy, včetně nakládání s osobními údaji, 
a to Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a Rámcové 
rozhodnutí Rady EU č. 2008/977/SVV o ochraně osobních údajů zpracovávaných v rámci 
policejní a justiční spolupráce v trestních věcech.  

 
Tato úprava bude s účinností od 25. května 2018 nahrazena nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, 
vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady č. 2008/977/SVV, které však na navrhovanou 
úpravu nebudou mít zásadní vliv. Navíc je velmi žádoucí, aby implementace obecného 
nařízení o ochraně osobních údajů i transpozice směrnice 2016/680 byly do právního řádu 
provedeny koncepčně jednotně jak např. pro Vojenskou policii, tak i pro Policii České 
republiky, popřípadě pro ostatní bezpečnostní složky. Z tohoto důvodu proto případné úvahy 
o možném individuálním provedení implementace (transpozice) byly opuštěny a byl zvolený 
postup koordinovaný Ministerstvem vnitra jako věcným gestorem této problematiky.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNAFXFPP53)



 

37 
 

 

  
Návrhem zákona jsou ve vztahu k nově doplňovaným ustanovením § 9a a § 25a 

transponovány také části směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/13/EU ze dne 
22. května 2012 o právu na informace v trestním řízení a směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2013/48/EU ze dne 22. října 2013 o právu na přístup k obhájci v trestním řízení 
a řízení týkajícím se evropského zatýkacího rozkazu a o právu na informování třetí strany 
a právu na komunikaci s třetími osobami a konzulárními úřady v případě zbavení osobní 
svobody. 

Návrh je v souladu s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie 
a obecnými právními zásadami práva Evropské unie. Je rovněž v souladu s judikaturou 
Evropského soudu pro lidská práva. 

 
 

VI. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž 
je Česká republika vázána   

 
Návrh zákona není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika 

vázána, naopak je jím realizován závazek České republiky zajistit ochranu ozbrojených sil 
členských států Severoatlantické smlouvy při plnění jejich úkolů na území České republiky.        
  

Návrhem zákona je rozšiřována působnost 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. Navrhovaná úprava v této 
oblasti je reakcí na závazky České republiky přijaté Dohodou mezi smluvními stranami 
Severoatlantické smlouvy o statutu jejich ozbrojených sil, se kterou vyslovil souhlas 
Parlament České republiky a která byla vyhlášena sdělením Ministerstva zahraničních věcí 
č. 1/2002 Sbírky mezinárodních smluv, a to v oblasti poskytování ochrany ozbrojeným silám 
jiného státu na území České republiky. 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“.  
  

Jak je již uvedeno v kapitole III obecné části důvodové zprávy, byly Ministerstvem 
obrany vyhodnoceny dosavadní zkušenosti se zajišťováním ochrany ozbrojených sil 
členských států Severoatlantické smlouvy při plnění jejich úkolů na území České republiky, 
a to zejména co do zákonné opory jejího provádění Vojenskou policií jako logickým 
a organizačně i věcně nejvhodnějším nositelem této povinnosti. Řešení zjištěné absence jejího 
provedení, a tedy nedostatečné promítnutí uvedené Dohody mezi smluvními stranami 
Severoatlantické smlouvy o statutu jejich ozbrojených sil do právního řádu České republiky, 
je promítnuto do návrhu zákona.                     

 
V souvislosti s uvedenými skutečnostmi je nutné zmínit také to, že do zákona 

o Vojenské policii již jedna oblast závazků České republiky vyplývající z mezinárodních 
dohod zahrnuta byla, a to jako implementační prostředí pro dohled nad dodržováním pravidel 
mezinárodního humanitárního práva ozbrojenými silami. Mezinárodní humanitární právo 
je souborem mezinárodních pravidel smluvního i obyčejového typu aplikovatelných při 
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ozbrojených konfliktech. Ve smluvní oblasti je reprezentováno zejména Ženevskými  
a Haagskými úmluvami a jejich dodatkovými protokoly. Společný článek 1 Ženevských 
úmluv stanoví, že: „Vysoké smluvní strany se zavazují, že za všech okolností budou 
zachovávati tuto úmluvu a zajistí její zachování.“. Povinnost smluvních stran zachovávat 
a provádět tyto úmluvy blíže stanoví čl. 6 odst. 1 Dodatkového protokolu I.: “Vysoké smluvní 
strany budou usilovat i v mírové době o to, aby (…) byl připraven kvalifikovaný personál, 
který by napomáhal provádění úmluv a tohoto protokolu.“. Dle čl. 82 Dodatkového protokolu 
dále „vysoké smluvní strany v každé době a bojující strany v době ozbrojeného konfliktu 
zajistí, aby byli k dispozici právní poradci, kteří by mohli v případě potřeby poskytovat 
vojenským velitelům na příslušné úrovni pomoc, pokud jde o provádění úmluv a tohoto 
protokolu a o příslušné pokyny, které mají být v tomto směru ozbrojeným silám dány.  

 
Na základě těchto závazků České republiky byla do zákona 300/2013 Sb. zařazena 

úprava § 4 odst. 1 písm. a) a b), jíž je Vojenská policii v rámci policejní ochrany svěřena 
působnost v oblasti odhalování trestných činů, zjišťování jejich pachatelů a přijímání opatření 
k předcházení trestné činnosti a rovněž v oblasti jejího působení v řízení o trestných činech 
jako policejní orgán a šetření přestupků. Pokud je tedy porušení mezinárodního 
humanitárního práva vzhledem k míře jeho společenské nebezpečnosti v právním řádu 
vymezeno skutkovou podstatou trestného činu nebo přestupku, je uvedenými ustanoveními 
§ 4 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 300/2013 Sb. Vojenské policii stanovena v rámci výkonu 
policejní ochrany působnost v oblasti dohledu nad dodržováním mezinárodního 
humanitárního práva. Současně je však nutné mít na paměti, že oblast dohledu 
nad dodržováním mezinárodního humanitárního práva je primárně řešena zákonem 
č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů. Citovaným zákonem 
je povinnosti dodržovat normy mezinárodního humanitárního práva uložena vojákům 
z povolání (tedy jak příslušníky ozbrojených sil, tak i vojenskými policisty), přičemž kontrola 
dodržování i takto uložených služebních povinností je svěřena jejich nadřízeným na všech 
stupních velení [§ 48 odst. 1 písm. f) a § 49 zákona č. 221/1999 Sb.].  Ozbrojené síly pro tyto 
účely pak nejenom provádějí školení vojáků z povolání, ale disponují také poradci pro tuto 
oblast, kteří jsou k dispozici velitelům, a to včetně doby nasazení vojáků do bojových akcí.        
 
VII. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 
sociální dopady, dopady na životní prostředí  

 
VII. 1 Dopady na státní a ostatní veřejné rozpočty 
 
V souvislosti s přijetím navrhovaného zákona se nepředpokládá navýšení výdajů  

na činnost Vojenské policie.  
 
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.  

 
V rámci kriminální služby došlo dále k organizačním změnám, které vedly a povedou 

k zefektivnění její činnosti. Tyto změny byly navázány na novelu trestního řádu, týkající  
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se rozšíření působnosti pověřených orgánů Vojenské policie. V nadcházejícím období již 
nebude třeba zvyšovat náklady na činnost této služby.  

 
Rozšíření působnosti navrhované v § 1 zákona na Vojenskou policii jako celek, 

nezakládá důvod navyšování výdajů na Vojenskou policii. V rámci stávajících sil a prostředků 
ostatních služeb Vojenské policie (pořádkové, dopravní a ochranné) dojde podle potřeby 
k nastavení priorit zaměření jejich činnosti. Případně vzniklé náklady proto budou zcela 
marginální povahy. 
 

VII. 2 Dopady na podnikatelské prostředí  
 
Návrh zákona nedopadá z povahy věci na podnikatelské prostředí jako takové, týká  

se však v odůvodněných případech veřejného zájmu jednotlivých podnikatelů, a to v rozsahu 
stanovení práva na umožnění vstupu do jimi využívaných prostor v podnikání. Navrhovaná 
úprava využívá analogie s obdobným právem např. Policie České republiky, je založena  
na věcně objektivních důvodech a pro praxi bude plně předvídatelná.               

 
VII. 3 Dopady do životního prostředí   
 
V souvislosti s předkládaným návrhem zákona se vzhledem k jeho obsahu 

nepředpokládají dopady na životní prostředí.  
 
VII. 4 Sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, osoby  
se zdravotním postižením a národnostní menšiny  

 S přihlédnutím k věcnému obsahu návrhu zákona, ale také jeho účelu, je zřejmé,  
že aplikace jednotlivých ustanovení nemůže mít žádné dopady do sociální oblasti obecně,  
a tedy že návrh zákona žádným způsobem neovlivňuje ani postavení specifických skupin 
obyvatel, jako jsou zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením nebo 
národnostní menšiny.  

 
Návrh zákona vzhledem ke svému předmětu rovněž svým působením nezasahuje 

a neovlivňuje postavení skupin obyvatel sociálně slabých, osob se zdravotním postižením 
nebo národnostních menšin.  
 
VIII. Dopad navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů    

 
Z navrhované právní úpravy neplynou nepříznivé důsledky pro plnění povinností 

v oblasti ochrany soukromí a osobních údajů a je jím respektována ochrana osobních údajů  
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Nově navrhovaná úprava zpracovávání osobních údajů v rámci plnění úkolů Vojenské 

policie plně respektuje zásady jejich ochrany stanovené zákonem č. 101/2000 Sb. a stanoví 
účel a druh zpracovávaných údajů i pravidla pro jejich vedení. Na podmínky navrhovaného 
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 proveden test proporcionality mezi společenským zájmem 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNAFXFPP53)



 

40 
 

 

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. 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.                                

 
Navrhované řešení zpracovávání osobních údajů Vojenskou policií kromě uvedeného 

dále vychází z implementace Rámcového rozhodnutí Rady EU č. 2008/977/SVV o ochraně 
osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a justiční spolupráce v trestních věcech. 
Novela, respektive doplnění zákona, z těchto pravidel nevybočuje. 

 
Předmětem navrhované úpravy je získávat biometrické údaje Vojenskou policií  

pro budoucí identifikaci osob, tedy pro ztotožnění vedených údajů a identifikačními znaky 
fyzické osoby a na základě toho k prokázání její totožnosti.  

 
Navrhovaná úprava nesporně zasahuje do oblasti ochrany osobních údajů, avšak  

je tomu tak jen v nezbytné míře a přiměřeném rozsahu vzhledem ke sledovanému účelu jejich 
pořízení.  

 
 

IX.  Zhodnocení korupčních rizik (CIA)  

Navrhovaná úprava rozšíření zejména působnosti a pravomoci pověřených orgánů 
Vojenské policie odpovídá (při omezenosti věcného rozsahu) působnosti a pravomoci 
policejních orgánů Policie České republiky, tzn. nejen v oblasti prověřování, ale také 
vyšetřování trestných činů.  

 
V souvislosti s výkonem činností pověřeného orgánu Vojenské policie nelze zcela 

vyloučit, že osoby služebně činné v policejním orgánu se mohou stát „terčem“ korupčních 
nabídek ze strany obviněných. Toto riziko však není nové a jako takovému je nutné mu čelit 
prostředky prevence a kontroly. 

 
V obecné rovině se korupčním rizikům čelí také hrozbou trestního stíhání toho, kdo 

úplatek nabídl, poskytl nebo slíbil, i toho, kdo si úplatek dal slíbit nebo jej přijal. Je-li 
pachatelem trestného činu přijetí úplatku úřední osoba, jde navíc o okolnost podmiňující 
použití vyšší trestní sazby, kde hrozí trest odnětí svobody tři léta až deset let (v případě, kdy 
byl tento trestný čin spáchán v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch, je dána 
trestní sazba pět až dvanáct let). A rovněž v případě podplacení je skutečnost, že byl tento 
trestný čin spáchán vůči úřední osobě, okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby 
(pachateli v tomto případě hrozí podle § 332 odst. 2 trestního zákoníku trest odnětí svobody 
jeden až šest let). 
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Lze konstatovat, že do současné doby se ve Vojenské policii tato forma trestného 
jednání neprojevila, a to ani ze strany příslušníka Vojenské policie ani ze strany osoby 
prověřované. 

 
Předkládaný návrh zákona je takového charakteru, že lze v zásadě vyloučit vazbu mezi 

ní a potencionálním vlivem na vyvolání vzniku korupčního prostředí. Vzhledem k obsahu 
právní úpravy tak nebyla shledána žádná rizika, která by mohla vést ke korupčnímu jednání. 

 
V rámci posuzování korupčních rizik byla dále hodnocena tato kritéria: 
 

1. Přiměřenost 
Předmětný návrh zákona je svým rozsahem přiměřený množině vztahů, které má 
upravovat. Úprava neúměrně nerozšiřuje kompetence orgánu veřejné moci.  
 

2. Efektivita 
 Již účel předložení návrhu zákona směřuje ke zvýšení efektivity plnění úkolů 

Vojenské policie a zajištění předvídatelnosti podmínek, které jednak umožnují svěřené 
úkoly plnit, jednak podporují obecný výkon působnosti svěřené Vojenské policii.      
              

3. Odpovědnost 
Tato oblast zůstává oproti dosavadnímu, praxí prověřenému stavu beze změny. Oproti 
dosavadní právní úpravě je tedy jakékoliv riziko v případné kolizi více subjektů nebo 
naopak dovozování, kdo je odpovědným subjektem, zcela vyloučeno, a tedy zdroje 
korupčního rizika eliminovány.   
 

4. Opravné prostředky 
Rovněž v této oblasti nedojde přijetím návrhu zákona k žádné změně. 
 

5. Kontrolní mechanismy 
Ani v této oblasti nedojde přijetím návrhu zákona k žádné změně.  
 
 

X. Zhodnocení dopadů na bezpečnost a obranu státu  
 

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 i 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.  
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNAFXFPP53)



 

42 
 

 

 
Zvláštní část 
K čl. I 

 
K bodu 1 (§ 1 až 3): 

 
K § 1:  
Vojenská policie podle současného znění § 1 zákona č. 300/2013 Sb., o Vojenské 

policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii) 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 ustanovení § 2 zákona č. 219/1999 Sb.,  
o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, nevyvolává žádné 
pochybnosti. K určitým nejasnostem ve výkladu docházelo 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 nebo státních podniků 
v působnosti Ministerstva obrany.  

 
Novelizací ustanovení § 12 odst. 2 písm. e) trestního řádu dochází k rozšíření 

působnosti pověřených orgánů Vojenské policie, které zmíněný nedostatek právní úpravy řeší 
[„e) policejními orgány se rozumí  …  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, proti vojenským objektům, vojenskému materiálu 
nebo proti 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, jež Ministerstvo obrany zřídilo nebo založilo,“]. 

 
Vzhledem k tomu, že není důvodné, aby jedna ze služeb (byť speciální) měla rozdílně 

stanovenu působnost v oblasti policejní ochrany určité části majetku státu, navrhuje  
se obdobným způsobem upravit obecnou působnost Vojenské policie v ustanovení § 1 zákona  
o Vojenské policii. Současně se navrhuje promítnout navrhovanou změnu i do konkrétních 
ustanovení zákona o Vojenské policii.  

 
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, s. p., Vojenský technický ústav, s. p.) a příspěvkové organizace 
(např. Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, Ústav leteckého 
zdravotnictví) je odůvodněno zkušenostmi získanými v rámci rezortu 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 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 České republiky 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.  
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Ve stejném rozsahu, v jakém se nově zakládá 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, 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, se tomuto orgánu také rozšiřuje oprávnění konat podle ustanovení § 161 odst. 7 
trestního řádu vyšetřování. V tomto rozšíření je 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 jsou pověřené orgány Vojenské policie již podle současné 
právní úpravy oprávněny v převážné většině z uvedených věcí konat prověřování, po jeho 
skončení byly doposud nuceny celou věc s veškerými zjištěnými poznatky postoupit 
k provedení vyšetřování orgánům Policie České republiky podle § 161 odst. 1 trestního řádu, 
což není účelné a efektivní. Podle statistických údajů posledních let kriminální služba 
Vojenské policie postoupila věc k provedení vyšetřování Policii České republiky přibližně  
v 50 až 60 případech, byť by byla schopna na tomto úseku trestního řízení podstatným 
způsobem přispět. Z pohledu Policie České republiky je zřejmé, že se nejedná o velký počet 
případů v celkovém výskytu trestné činnosti, který řeší, přesto jsou zde i případy, kdy  
je znalost prostředí Ministerstva obrany velmi zásadní pro zdárné objasnění věci, přičemž 
Policie České republiky sama touto znalostí nedisponuje. 

 

K § 2:  
Nově se navrhuje policejní ochranu Vojenské policie vztáhnout na jednotky 

ozbrojených sil jiných států při průjezdu nebo pobytu na území České republiky a na ochranu 
jejich materiálu. Takto obecně stanovená působnost je následně promítnuta do konkrétních 
navrhovaných změn jednotlivých ustanovení zákona o Vojenské policii. 
   

V souvislosti se zkušenostmi z dřívějšího působení Vojenské policie se jeví 
nedostatkem právní úpravy, že chybí konkrétní možnost jednak samostatného působení 
jednotky Vojenské policie při operačním nasazení v zahraničí, např. při plnění mise 
policejního výcviku národních vojenskopolicejních jednotek na území jiných států v rámci 
příslušných zahraničních misí nebo v součinnosti s jednotkami spojenců bez účasti 
ozbrojených sil České republiky v místě plnění konkrétních úkolů (konkrétní zkušenost 
je z minulých období z působení Vojenské policie v Iráku). Uvedené nedostatky právní 
úpravy se navrhuje řešit novelizací ustanovení o působnosti Vojenské policie, a to jak obecné, 
tak i místní. 

 
V návaznosti na rozšíření působnosti Vojenské policie ve směru policejní ochrany 

jednotek ozbrojených sil jiných států se navrhuje rozšířit odpovídajícím způsobem také osobní 
působnost Vojenské policie tak, aby zahrnovala personál jednotek ozbrojených sil cizích států 
při jejich pohybu nebo pobytu na území České republiky. Podle konkrétních mezinárodních 
smluv by pak tato osobní působnost mohla být uplatňována rovněž při plnění úkolů Vojenské 
policie v zahraničí (k tomu viz také kapitola III obecné části důvodové zprávy). 

 
Podle stávající právní úpravy se působnost Vojenské policie 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 
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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. Výrazně se tento nedostatek právní úpravy projevil při zajišťování 
bezpečného průjezdu a nerušeného pobytu jednotek US Armády na území České republiky 
v roce 2015 při akci DRAGOON RIDE. 

 
K § 3: 
Navrhovaná úprava rozšiřuje dosavadní znění § 3 tak, aby vytvářelo funkční celek 

s úpravou provedenou v navrhovaném znění § 1a 2.  Rozšiřuje se proto okruh osob, vůči 
kterým je Vojenská policie oprávněna zasahovat, a to zejména o příslušníky ozbrojených sil 
jiných států nebo jejich civilní složky podléhajícím vojenským předpisům vysílajícího státu. 
Pojem civilní složkou je přitom chápán ve smyslu jeho definice provedené v čl. I bod 1 
písm. b) Dohody mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy publikované ve Sbírce 
mezinárodních smluv sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 1/2002 Sb. m. s., která 
je provedena takto:    

„civilní složka znamená civilní personál doprovázející ozbrojené síly smluvní strany, 
který je zaměstnán u ozbrojených sil této smluvní strany a který není bez státní příslušnosti 
ani není občanem státu, který není smluvní stranou Severoatlantické smlouvy ani není 
občanem státu nebo osobou s trvalým pobytem ve státě, v němž jsou ozbrojené síly 
rozmístěny“. 

Dále se nově stanovuje Vojenské policii úkol krátkodobé ochrany osob v návaznosti 
na jejich možné ohrožení v souvislosti s vedeným trestním řízením.  
 V odstavci 2 je podobě jako je tomu v dosavadní úpravě provedena definice chráněného 
objektu, a to s rozšířením o „prostor, ve kterém se nacházejí ozbrojené síly jiných států“  

 
K bodům 2 a 3 [§ 4 odst. 1 písm. c) a d)]:  

Navrhovaná úprava je legislativně technickým promítnutím změny provedené v § 1 
odst. 1 písm. a) návrhu zákona do § 4 odst. 1 písm. c) a d) zákona o Vojenské policii.      
 
K bodům 4 a 5 [§ 4 odst. 1 písm. g) a písm. h)]: 

Navrhovaná změna je opět legislativně technickým důsledkem změn provedených 
v § 1 odst. 1 písm. b) a § 2 návrhu zákona o Vojenské policii.   
 
K bodu 6 [§ 4 odst. 1 písm. k)]: 

Rovněž v tomto případě je navrhovaná změna legislativně technickým důsledkem 
nového znění § 3 odst. 2 písm. b), jímž je zavedena legislativní zkratka „chráněná osoba“; tato 
legislativní zkratka proto musí být v § 4 odst. 1 písm. c) již využita, nikoliv zavedena.        
 
K bodu 7 [§ 4 odst. 1 písm. l)]: 

Nově navrhované znění § 2 by mělo umožnit samostatné působení jednotky Vojenské 
policie v zahraničí, např. při plnění mise policejního výcviku národních vojenskopolicejních 
jednotek na území jiných států v rámci příslušných zahraničních misí nebo v součinnosti 
s jednotkami spojenců bez účasti ozbrojených sil České republiky. V uvedené situaci lze 
uvažovat také o konkrétním podílu Vojenské policie na zajišťování ochrany delegací České 
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republiky nebo jejích občanů v místě, kde Vojenská policie bude plnit konkrétní úkoly mimo 
území České republiky. Z tohoto důvodu je provedena úprava znění § 4 odst. 1 písm. l) 
zákona o Vojenské policii, která doposud váže podíl na zajišťování ochrany oficiálních 
delegací České republiky a občanů České republiky k místi nasazení ozbrojených sil České 
republiky mimo území České republiky, nikoliv k místu nasazení Vojenské policie.   
 
K bodům 8 a 9 (§ 6 odst. 1 a 2, § 24 odst. 4, § 38 odst. 1, § 50 odst. 2 a § 57): 

Podle § 6 zákona o Vojenské policii v čele Vojenské policie stojí náčelník Vojenské 
policie, kterého jmenuje a odvolává ministr obrany po projednání v příslušném výboru 
Poslanecké sněmovny Parlamentu. Náčelník Vojenské policie je přímo podřízen ministru 
obrany. Náčelník Vojenské policie odborně řídí a kontroluje Vojenskou policii.  

 
 Označení nejvyšší funkce ve Vojenské policii vzniklo v začátcích budování této 
služby, která byla součástí Čsl. armády, a tak i její struktura a názvy funkcí odpovídaly této 
skutečnosti a vojenským zvyklostem.  
  

Postupem doby se však měnil charakter a uspořádání této policejní služby a její 
struktura (dnes je Vojenská policie součástí Ministerstva obrany a osoba v jejím čele má 
podle ustanovení Organizačního řádu Ministerstva obrany postavení a působnost jako ředitel 
sekce). Organizační struktura je založena na územním principu a systém řízení je více 
manažerský. V tomto systému organizace, plánování, řízení a kontroly se jeví jako vhodné 
změnit název vedoucího řídícího funkcionáře se zdůrazněním řídícího charakteru této funkce. 
V této souvislosti je vhodné připomenout, že i v rámci Ministerstva obrany existuje 
systemizované místo ředitele Vojenského zpravodajství. V zahraničí je tento název obdobné 
funkce používán např. na Slovensku, v Bulharsku, Arménii, v Chorvatsku.  
 
  
K bodu 10 (§ 9 odst. 5 a 6): 
 S rozšířením působnosti Vojenské policie vůči jednotkám ozbrojených sil jiných států, 
které na území České republiky působí na základě smluvních závazků (navrhovaná změna 
ustanovení § 1 zákona o Vojenské policii) dojde k faktickému rozšíření také osobní 
působnosti Vojenské policie, které se bude nově vztahovat i na příslušníky ozbrojených sil 
jiných států po dobu jejich pobytu na územní České republiky. V návaznosti na uvedenou 
změnu se jako potřebná jeví také úprava § 9, a to doplněním nového odstavce, kterým 
se vztáhne stávající úprava taktéž na vozidla ozbrojených sil jiných států a jejich řidiče.  
 Platná právní úprava neumožňuje Vojenské policii účinně dohlížet na dodržování 
zákazů nebo povinností stanovených dopravním značením, které příslušný správní úřad 
stanovil ve prospěch rezortu Ministerstva obrany. Příkladem může být umístění dopravního 
značení před objekty vojenských útvarů a zařízení, které z hlediska např. ochrany utajovaných 
informací, zajištění dopravní obslužnosti nebo ochrany před možným napadením těchto 
objektů zakazuje v jejich blízkosti například zastavení nebo stání jiným vozidlům než 
vozidlům rezortu Ministerstva obrany. Dohlížet na dodržování tohoto dopravního značení  
je v současné době oprávněna pouze Policie České republiky nebo Městská policie. 
Doplněním navrhovaného ustanovení by byla dnem účinnosti novely zákona č. 200/1990 Sb., 
o přestupcích, provedené zákonem č. 204/2015 Sb., (1. 10. 2016) Vojenská policie oprávněna 
řešit naznačené případy porušování zákona formou blokového řízení na místě, a tím přispět  
k zefektivnění vymahatelnosti práva v dané oblasti. 
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K bodům 11 a 15 (§ 9a a § 25a): 
 Návrhem zákona dochází k rozšíření pravomocí Vojenské policie, která její postavení 
v některých situacích přiblíží postavení Policie České republiky. Zákon o Policii České 
republiky provádí některé požadavky práva EU týkající se zejména přiměřenosti postupu 
policejního orgánu (§ 11), ale též např. poučování (§ 24), které vycházejí z rámcového 
rozhodnutí Rady 2008/977/SVV ze dne 27. listopadu 2008 o ochraně osobních údajů 
zpracovávaných v rámci policejní a justiční spolupráce v trestních věcech, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2012/13/EU ze dne 22. května 2012 o právu na informace 
v trestním řízení a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/48/EU ze dne 22. října 2013 
o právu na přístup k obhájci v trestním řízení a řízení týkajícím se evropského zatýkacího 
rozkazu a o právu na informování třetí strany a právu na komunikaci s třetími osobami 
a konzulárními úřady v případě zbavení osobní svobody.  
 

Návrhem zákona je proto harmonizována úprava podmínek výkonu obdobné 
působnosti Policie České republiky a Vojenské policie a do zákona o Vojenské policii 
je doplňována obdobná úprava, jaká je v zákoně o Policii České republiky provedena v § 24.   

 
Úprava přiměřenosti postupu (§ 11 zákona o Policii České republiky) je v zákoně 

o Vojenské policii již obsažena, a to v § 21.  
 

Navrhovaná úprava § 9a a § 25a je obsahem obdobou § 24 zákona o Policii České 
republiky s tím, že je pouze systematicky začleněna do zákona o Vojenské policie do části, 
která se týká povinností vojenského policisty, a do části, která se týká povinností Vojenské 
policie. Navrhovaná úprava tak poskytuje potřebné a jednoznačné záruky pro plnění úkolů 
Vojenskou policií tak, jak vyplývají z práva EU (viz shora).      
 
 
K bodu 12 (§ 11a): 

Vedle § 28 zákona o Vojenské policii upravujícího odebírání otisků prstů, měření těla  
a dalších podobných identifikačních úkonů je nově navrhováno oprávnění vojenského 
policisty k možnosti získat za zákonem stanovených podmínek osobní údaje umožňující  
i v budoucnu ztotožnit fyzickou osobu podle získaných dat. Tímto způsobem lze provést  
u fyzické osoby, u které je zvýšená pravděpodobnost recidivy, identifikační úkony, které 
umožní identifikovat fyzickou osobu v případě, že se v budoucnu dopustí trestného činu 
a zanechá po sobě stopy. Navrhované ustanovení uvádí taxativní výčet identifikačních úkonů, 
které lze provést. Vojenská policie by tak mohla sejmout daktyloskopické otisky (otisky prstů, 
dlaní), prohlížet tělo osoby ke zjištění individuálních tělesných znaků, provádět měření těla 
(antropometrická měření), pořizovat audio, vizuální aj. obdobné záznamy (např. rentgenový 
snímek) a odebírat biologické vzorky umožňující získání informací o genetickém vybavení 
(sliny, ale i vlasy apod.). Typicky se institut uplatní např. u trestných činů násilných, kde 
jejich pachatelé často zanechávají větší množství stop. Oproti institutu prokazování totožnosti 
se v případě tohoto ustanovení vytváří předpoklad pro budoucí identifikaci fyzické osoby. 
Tento institut je tak velmi účinnou prevencí recidivy a reviktimizace zejména v případě těch 
nejzávažnějších trestných činů, jako jsou trestné činy proti životu a zdraví. Toto oprávnění je 
zákonem povoleným omezením práva na nedotknutelnost fyzické osoby dle čl. 7 odst. 1 
Listiny základních práv a svobod.  Navrhované ustanovení je obdobné ustanovení § 65 
zákona o Policii České republiky. 
  

Při odběru biologického vzorku umožňujícího získání informace o genetickém 
vybavení se postupuje neinvasivně - např. bukální stěr. Analýzou získaných biologických 
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vzorků (např. slin) se získává toliko informace o tzv. genetickém profilu. Tato informace 
umožňuje jednoznačně identifikovat fyzickou osobu a určit její pohlaví. Žádnou jinou 
informaci o genetickém vybavení z tohoto profilu získat nelze. Použití pojmu „biologické 
vzorky umožňující získat informaci o genetickém vybavení“ v kombinaci se zásadou 
přiměřenosti tvoří právní překážku pro zjišťování jiných než výše uvedených informací 
o genetickém vybavení.  

 
Potřebné je také uvést, že na zpracovávání takto získaných údajů plně dopadá úprava 

ochrany osobních údajů jak podle návrhu zákona, tak podle obecné právní úpravy. Vojenská 
policie samostatnou evidenci získaných osobních údajů nevede, ale tyto získané osobní údaje 
předává včetně všech souvisejících pravomocných rozhodnutí v trestním řízení Policii České 
republiky pro plnění jejích úkolů. V rámci spolupráce pak Vojenská policie recipročně 
využívá příslušné evidence vedené Policií České republiky.  
  

Na zpracovávání osobních údajů se pak vztahuje také úprava podmínek 
pro zlikvidování takto získaných údajů poté, kdy pomine účel jejich pořízení.   
  

Oproti institutu prokazování totožnosti se v případě tohoto ustanovení vytváří 
předpoklad pro budoucí identifikaci fyzické osoby jako preventivní opatření (k tomu blíže viz 
kapitola VIII. obecné části důvodové zprávy).   
  

Vojenská policie v rámci mezinárodní spolupráce v boji proti terorismu, provádí sběr 
biometrických dat zadržených fyzických 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 našim či koaličním jednotkám, 
a to za účelem ztotožnění těchto fyzických osob. Aby bylo možné i v budoucnu tyto fyzické 
osoby ztotožnit, je za tímto účelem pořizována fotodokumentace speciálních znaků na těle 
těchto fyzických osob např. 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. Pokud jde o sběr biometrických údajů v zahraničí, toto 
bude prováděno na základě mezinárodních smluv, pravidel nasazení (ROE) apod. 
Po ukončení mise bude s údaji zacházeno (postupováno) podle mandátu, který byl operaci 
udělen.  

 
Předkládaný návrh zákona počítá s novým oprávněním Vojenské policie provádět 

identifikační úkony pro účely budoucí identifikace u fyzické osoby obviněné ze spáchání 
úmyslného trestného činu nebo fyzické osoby, které bylo pro spáchání takového trestného 
činu sděleno podezření. Tuto změnu považujeme za nutnou zejména s ohledem na nové 
postavení Vojenské policie v rámci trestního řízení, protože s účinností od 1. července 2016 
vede pověřený orgán Vojenské policie nově také vyšetřování. Obdobné oprávnění má podle 
§ 65 zákona o Policii České republiky také Policie České republiky, která vede trestní řízení 
ve většině případů. Pro potřeby plnění svých úkolů také vede evidence, v nichž uchovává 
údaje, které identifikačními úkony získala.  

 
Policie České republiky v uvedených databázích zpracovává také stopy z míst 

trestných činů, o nichž trestní řízení vede jiný orgán veřejné moci. V praxi se tak jedná právě 
například o stopy zajištěné Vojenskou policií. Význam kriminalistických databází je tím větší, 
čím úplnější a celistvější je jejich obsah. Proto je žádoucí, aby v nich byly soustředěny 
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i osobní údaje získané identifikačními úkony provedenými právě např. Vojenskou policií 
(obdobně je např. Generální inspekce bezpečnostních sborů podle § 34 odst. 5 zákona  
o Generální inspekci bezpečnostních sborů povinna osobní údaje získané identifikačními 
úkony podle § 34 odst. 1 citovaného zákona předat včetně všech souvisejících pravomocných 
rozhodnutí v trestním řízení Policii České republiky pro plnění jejích úkolů). Policie České 
republiky umožňuje využívání informací shromážděných v databázích všem orgánům veřejné 
moci, které plní úkoly orgánu činného v trestním řízení, tedy nejenže Vojenská policie přístup 
k jí získaným informacím kontinuálně bude mít, navíc pak bude i nadále 
disponovala přístupem i k informacím získaným jinými orgány.  

 
Z uvedených důvodů byl proto do struktury navrhovaného znění § 11a také 

odstavec 6, kterým je upravena povinnost Vojenské policie předávat osobní údaje získané 
při plnění svých úkolů na území České republiky, a to včetně všech souvisejících 
pravomocných rozhodnutí v trestním řízení, Policii České republiky pro plnění jejích úkolů.  
Současně je stanoven limit této povinnosti, kterým je ohrožení plnění úkolů Vojenské policie. 

  
Zpracování osobních údajů, které Vojenská policie pořídí v rámci operací mimo území 

České republiky, je podřízeno možnosti jejich využití výlučně způsobem odpovídajícím účelu 
jejich pořízení, který je stanoven přímo v zákoně a je jím předcházení, vyhledávání nebo 
odhalování trestné činnosti anebo stíhání trestných činů, plnění úkolů Vojenské policie nebo 
pomine-li účel, pro který byly pořízeny. Účelem zpracování pořízených osobních údajů 
je také vázána doba možného uchovávání údajů.      
 
 
K bodu 13 (§ 17 odst. 4):  
 Podle § 17 odst. 4 Vojenská policie nejméně jednou za 3 roky prověřuje, jsou-li 
zpracované osobní údaje i nadále potřebné pro plnění úkolů Vojenské policie nebo při plnění 
dalších úkolů podle zákona. Aby mohla být tato povinnost plněna skutečně efektivně, je nově 
stanovována „informační povinnost“ orgánům činným v trestním řízení, Ministerstvu 
spravedlnosti, Ústavnímu soudu a Kanceláři prezidenta republiky, a to v rozsahu sdělení 
o jimi vydaných pravomocných rozhodnutích, promlčení trestního stíhání, výkonu trestu nebo 
o rozhodnutích prezidenta republiky týkajících se trestního řízení, trestů nebo udělené 
amnestie anebo milosti. 
 
 
K bodu 14 (§ 24):  

Navrhovaná úprava liberalizace povinnosti prokazování příslušnosti k Vojenské policii 
stanoveným způsobem pro případy plnění úkolů vojenskými policisty zastírajícími svou 
služební příslušnost by do budoucna měla umožnit vojenskému policistovi zastírat příslušnost 
k Vojenské policii zejména v souvislosti s používáním podpůrných operativně pátracích 
prostředků, ale také operativně pátracích prostředků podle trestního řádu, kdy je zcela 
nežádoucí, aby byla prozrazena jeho příslušnost k Vojenské policii.  
 
K bodu 15 (§ 25a): 
 K tomu viz bod 11.  
 
 
K bodu 16 (§ 31 odst. 3): 

Dosavadní znění zákona o Vojenské policii pojem „prohlídka osoby“ nespecifikuje.  
V rámci plnění úkolů Vojenské policie, zejména při policejní ochraně chráněných objektů,  
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ale i dalších úkolů, kdy je potřeba prohlídku osoby provést, nemají vojenští policisté jistotu,  
že konají správně. V zákoně o Policii České republiky je tento pojem podrobněji vysvětlen.  
Z pohledu právní jistoty jak osoby vůči které úkon směřuje, tak i vojenského policisty, který 
úkon vykonává, se jeví vhodné vysvětlení pojmu „prohlídka osoby“ a jeho obsahu uvést  
i v zákoně o Vojenské policii. Navrhovaná změna by měla posílit právní jistoty jak osob, vůči 
kterým je úkon prohlídka osoby prováděn, tak i vojenských policistů, kteří tento úkon 
provádějí. 
 
 
K bodu 17 (§ 33a): 

Trestní řád v § 83c upravuje institut vstupu do obydlí, jiných prostor a na pozemek, 
jako oprávnění odvrácení reálně hrozícího nebezpečí, které nesleduje účel trestního řízení. 
V rámci plnění úkolů se vojenští policisté setkávají s případy, kdy hrozí nebezpečí, že v bytě 
(místnosti určené k ubytování), jiném prostoru nebo na pozemku je ohrožen život nebo zdraví 
osoby. V takových případech je nutné, aby byl vojenský policista oprávněn vstupovat  
do těchto míst, popřípadě otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor. Jiným uzavřeným prostorem 
se nerozumí pouze jiné nebytové prostory, ale mohou to být také např. automobily a jiné 
dopravní prostředky. 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.  

Návrh zákona proto kromě jiného doplňuje oprávnění vojenského policisty vstupovat 
do obydlí, jiného prostoru nebo na pozemek anebo provozovny sloužící k podnikání, 
a to způsobem, který je v právním řádu již proveden pro příslušníky Policii České republiky. 
Navrhované znění § 33a  je proto obdobou úpravy provedenou ustanovením § 40 a 41 zákona 
o Policii České republiky. Navrhovaným znění § 33a je navíc zdůrazněno, že jde o oprávnění 
užívaná při plnění konkrétního úkolu Vojenské policie.  

 
Nově je také navrhováno oprávnit vojenského policistu při plnění konkrétního úkolu 

vstoupit i bez souhlasu uživatele nebo vlastníka do provozovny sloužící k podnikání, u které 
lze mít důvodně za to, že v ní zdržují fyzické osoby, a to i po skončení prodejní nebo provozní 
doby. Oprávnění otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor je upraveno tak, aby nové ustanovení 
pokrývalo situace, za kterých by měla být Vojenská policie oprávněna do prostor vstoupit (jak 
na základě zákona o Vojenské policii, tak na základě trestního řádu). Současně 
je navrhovanou úpravou garantováno, a to shodně s obdobnou úpravou činnosti Policie České 
republiky, že stanovenými oprávněními není dotčena úprava vstupu do obydlí, jiného prostoru 
nebo na pozemek. 

 
K bodu 18 (§ 36a): 

Nově je v návrhu zákona upravena tzv. krátkodobá ochrana osoby. Toto oprávnění 
umožňuje policejnímu orgánu přijímat opatření spočívající v zajištění fyzické ochrany 
konkrétní osoby, zajištění dočasné změny pobytu takovéto osoby, použití zabezpečovací 
techniky a rovněž poskytování preventivně – poradenské činnosti. Krátkodobá ochrana 
je poskytována osobě, které zřejmě hrozí újma na zdraví či jiné vážné nebezpečí, avšak nejsou 
splněny všechny podmínky vyžadované zákonem č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka 
a nejsou splněny podmínky zajišťování bezpečnosti chráněné osoby. V odůvodněných 
případech je možno krátkodobou ochranu poskytnout rovněž osobám blízkým takovéto osobě. 
Důležitým institutem zamezujícím jakémukoliv zneužití tohoto ustanovení policejním 
orgánem je skutečnost, že krátkodobá ochrana je vázána na souhlas osoby, které má být 
poskytována.  
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Základním smyslem institutu krátkodobé ochrana osoby je poskytnout policejnímu 

orgánu možnost chránit osobu, které hrozí reálné nebezpečí v souvislosti s vedeným trestním 
řízením. Klasickým příkladem může být situace, kdy jakékoliv osobě je různými způsoby 
vyhrožováno, intenzita jednání pachatele se zvyšuje, policejním orgánem je hrozba 
vyhodnocena jako reálná a dosud provedené úkony nevedly ke zjištění pachatele, respektive 
nebyly dosud zjištěny takové skutečnosti, které by opravňovaly zahájení trestního stíhání 
vedeného vazebním způsobem. Dalším příkladem může být situace, kdy osoba poskytne 
v rámci vedeného trestního řízení svědeckou výpověď a v souvislosti s touto výpovědí 
je vystavena verbálnímu nebo fyzickému nátlaku. Policejní orgán i v tomto případě poskytne 
takové osobě krátkodobou ochranu, pokud hrozbu vyhodnotí jako závažnou a reálnou. 
Z těchto důvodů je nutno krátkodobou ochranu osoby důsledně oddělit od procesu zajišťování 
bezpečnosti chráněných osob. Ačkoliv metody a intenzita poskytované ochrany jsou často 
shodné či velmi podobné, zásadní odlišnost je nutno spatřovat v důvodech,  
pro které je ochrana poskytována. V případě institutu krátkodobé ochrany osob se jedná  
o činnosti související v naprosté většině s vedením trestního řízení, u zajišťování bezpečnosti 
chráněných osob tento znak primárně absentuje. I s přihlédnutím k této skutečnosti  
je krátkodobá ochrana osoby v gesci policejního orgánu přímo činného v trestním řízení, tedy 
kriminální služby, naproti tomu bezpečnost chráněných osob je zajišťována specializovaným 
útvarem – ochrannou službou.  
 
 
K bodu 19 (§ 41a až 41d): 

Na základě novelizace § 12 odst. 1 písm. e) trestního řádu provedené zákonem 
č. 150/2016 Sb. mají do 1. července 2016 pověřené orgány Vojenské policie stejné postavení, 
oprávnění a kompetence jako policejní orgány Policie České republiky. Působnost Vojenské 
policie se po novelizaci uvedeného ustanovení trestního řádu rozšiřuje a nově bude zahrnovat 
také prověřování a vyšetřování trestné činnosti spáchané nebo páchané v ministerstvem 
zřízených organizačních složkách státu a státních organizacích, jež ministerstvo zřídilo nebo 
založilo. Do citované novelizace trestního řádu tuto činnost vykonávala Policie České 
republiky, která při této činnosti využívala ustanovení § 72 - 77 zákona o Policii České 
republiky. S přenesením této činnosti na orgány Vojenské policie se jeví jako nezbytné, aby 
Vojenská policie mohla využívat stejné prostředky a nástroje, které má k dispozici  
a využívá Policie České republiky.  
 

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.  Pokud tedy 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“, je zřejmé, že pakliže novela trestního řádu 
provedená 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 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, je z výše uvedených důvodů 
nemyslitelné, aby Vojenská policie pro plnění uvedených úkolů měla jiné podmínky, než jsou 
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vytvořeny Policii České republiky (nebo dalším policejním orgánům ve smyslu § 12 odst. 1 
trestního řádu); 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.     
 

Dosavadní praxe v mnoha případech ukázala, že Vojenské policii vážným způsobem 
ztěžuje plnění úkolů v oblasti kriminální služby, tj. zejména při šetření závažné trestné 
činnosti (např. ve státních podnicích založených ministerstvem či ve zřízených příspěvkových 
organizacích) nemožnost používat osoby jednající ve prospěch Vojenské policie. Nemožnost 
využívat toto oprávnění snižuje schopnost účinně předcházet závažné trestné činnosti, jako 
jsou korupce a závažná majetková trestná činnost, krádeže zbraní a munice, trhavin a trestná 
činnost na úseku drog, a také významně snižuje možnost odhalovat její pachatele, a to 
zejména ve stádiích přípravy a pokusu trestného činu, tedy ještě před vznikem škodlivého 
následku.  
 Využívání osob jednajících ve prospěch Vojenské policie je především prostředkem 
policejního orgánu k předcházení a odhalování závažné trestné činnosti. Bude se typicky 
jednat o osoby, které v daném prostředí působí a dobrovolně budou na požádání pomáhat 
Vojenské policii při plnění jejích úkolů. Za její pomoci může policejní orgán získávat 
informace z prostředí, kde by přítomnost policejního orgánu získání takových informací zcela 
znemožnila, příp. zásadním způsobem ovlivnila kvalitu a věrohodnost získávaných informací. 
Zejména jde tedy o její využití v prostředí, kde může docházet k přípravě nebo kde již došlo 
ke spáchání závažné majetkové trestné činnosti, krádeží zbraní a munice, trhavin nebo trestné 
činnosti na úseku drog. Prvoplánově se neuvažuje o využívání těchto osob v prostředí 
ozbrojených sil České republiky, kde je kriminalita na nízké úrovni a v posledních létech 
vykazuje trvale snižující tendenci. 

 
Dosavadní oprávnění k používání nástrahových prostředků a zabezpečovací techniky 

(oproti dosavadní právní úpravě bude nově používán pouze pojem zabezpečovací technika, 
obdobně jako v zákoně o Policii České republiky) je pověřenými orgány Vojenské policie 
efektivně využíváno k odhalování pachatelů trestných činů, zejména v těch případech, kdy se 
jedná o opakovaná jednání, násilné překonávání překážek s cílem odcizit materiál a věci ve 
státních podnicích založených ministerstvem či ve zřízených příspěvkových organizacích, 
jakož i v dispozici jednotlivých útvarů ozbrojených sil, které mohou být následně zneužitelné 
k páchání trestné činnosti vyšší společenské nebezpečnosti. Doplnění tohoto ustanovení 
o další oprávnění k používání osob jednajících ve prospěch Vojenské policie, krycích 
prostředků a krycích dokladů nepochybně povede ke zvýšení efektivity výkonné policejní 
činnosti. V této oblasti je předpokládána úzká spolupráce s příslušným útvarem Policie České 
republiky, neboť Vojenská policie si nečiní ambice tuto složitou a zásadní problematiku řešit 
samostatně. 
 
K bodům 20 a 21 (§ 42 a § 43 odst. 1): 

Bodem 20 a 21, jsou v souladu s bodem 19, konkrétně navrhovaným zněním § 41a, 
upravena dosavadní znění § 42 a § 43 odst. 1, a to včetně nadpisu § 42. V § 41a jsou mezi 
podpůrné operativně pátrací prostředky zařazeni informátor, krycí prostředky, zabezpečovací 
technika a zvláštní finanční prostředky, tedy nikoliv nástrahové prostředky. Obsah ustanovení 
§ 41a je tedy nutné promítnout také do dosavadního znění zákona o Vojenské policii, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNAFXFPP53)



 

52 
 

 

a to konkrétně do § 42 (včetně nadpisu) a § 43 odst. 1, z jejichž znění jsou odstraňována slova 
„nástrahových prostředků“.      
 
K bodu 22 (§ 45 odst. 5 až 7): 

Zákon o Vojenské policii neobsahuje konkrétní vymezení předpokladů a podmínek  
pro použití donucovacích prostředků, přičemž toto ustanovení je nutné vnímat v kontextu 
existujících § 45 a § 47 až 49 zákona o Vojenské policii a nově také bodů 11a 15, tedy 
vkládaných navrhovaných ustanovení § 9a a 25a. Těmito paragrafy jsou stanoveny meze 
postupů Vojenské policie, přiměřenost prováděných úkonů a garance zachování a ochrany 
základních práv osob, vůči nimž je postup Vojenské policie namířen. Konkrétní vymezení 
použití donucovacích prostředků je navíc dále stanoveno vnitřním předpisem Vojenské 
policie.  

 
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.  

 
Pokud jde o tzv. elektrické paralyzéry, ty při přímém kontaktu s tělem pachatele 

vyšlou elektrický výboj o přesně definované síle, který pachatele paralyzuje. Tyto paralyzéry 
jsou volně dostupné i civilním osobám a řadí se svými účinky vedle slzných sprejů. Takto 
je mezi donucovací prostředky řadí i zákon o Vojenské policii. 

 
Použití donucovacích prostředků (§ 45 zákona o Vojenské policii) opravňuje 

vojenského policistu k jejich použití vůči osobám, je-li jimi napaden nebo je-li ohrožen život 
nebo zdraví jiné osoby. Toto omezení konkrétně u donucovacího prostředku – pout brání 
vojenským policistům plnit úkoly efektivně a s ohledem na vlastní ochranu před možným 
napadením jakoukoli osobou a na ochranu života a zdraví jiných osob, případně majetku. 

 
Zkušenosti policejní praxe, zejména Policie České republiky, ukazují, že podmínka 

přímé aktivity ze strany osoby je omezující do té míry, že může vést k ohrožení života 
a zdraví vojenských policistů, kteří provádějí příslušný úkon. V zájmu ochrany bezpečnosti 
osob, své vlastní a majetku a ochrany veřejného pořádku se jeví nutné, aby vojenský policista 
(stejně jako je tomu u příslušníka Policie České republiky) byl oprávněn při doprovodu 
(eskortování) osob používat pouta i v okamžiku, kdy se eskortovaná osoba ještě nedopouští 
ohrožujícího konání, ale existuje důvodný předpoklad, že se takto bude chovat, nebo 
že se pokusí uprchnout. Obdobné oprávnění mají i příslušníci Vězeňské služby, kteří mohou, 
pokud je to nezbytné ke splnění účelu úkolu, při předvádění osoby ve výkonu vazby nebo 
výkonu trestu odnětí svobody mimo objekt ústavu použít pouta, popřípadě pouta s poutacím 
opaskem a předváděcí řetízky preventivně. Dotčená osoba nemusí aktivně jednat. 

 
Zavedení této úpravy nabývá na významu také v návaznosti na rozšíření kompetencí 

pověřených orgánů Vojenské policie v trestním řízení. Již v současné praxi policejních orgánů 
Vojenské policie, která se v rámci fáze prověřování nijak neliší od praxe obecných policejních 
orgánů (útvarů Policie České republiky), však navrhovaná právní úprava chybí a vojenští 
policisté nemají před protiprávním jednáním dotčené osoby právní podklad pro použití pout 
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ani v tak naléhavých případech jako nastávají např. při zadržení osoby v rámci trestního 
řízení.   

 
Omezující podmínky používání donucovacích prostředků stanovené § 45 a § 47 až 49 

zákona o Vojenské policii zůstávají navrhovanou úpravou nedotčeny. 
 
K čl. II 

Datum nabytí účinnosti zákona bylo stanoveno s přihlédnutím ke standardní délce 
legislativního procesu a v zájmu zachování alespoň minimální legisvakanční lhůty, a to dnem 
1. července 2017. 
 
 

V Praze dne 16. listopadu 2016 
 
 

 
Předseda vlády: 

 
Mgr. Bohuslav Sobotka v. r. 

 
 

Ministr obrany: 
 

MgA. Martin Stropnický v. r.   
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