
1 
 

IV. 

 

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn 

výběr 

 

ČÁST DRUHÁ 

 

Platné znění částí zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 

Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č.163/1998 Sb., zákona č.71/2000 

Sb., zákona č.237/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona 

č.186/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č.281/2009 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., 

zákona č. 350/2011 Sb., zákona č.350/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 344/2013 

Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., s vyznačením navrhovaných změn 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

 

Jednotky požární ochrany 

 

§ 65 

 

Druhy jednotek požární ochrany 

 

 (1) Jednotkami požární ochrany jsou  

  

a) jednotka hasičského záchranného sboru kraje zřízená jako jednotka hasičského 

záchranného sboru kraje, jednotka generálního ředitelství nebo jednotka záchranného 

útvaru hasičského záchranného sboru, která je složena z příslušníků hasičského 

záchranného sboru (dále jen "příslušník") určených k výkonu služby na stanicích hasičského 

záchranného sboru kraje, 

  

b) jednotka hasičského záchranného sboru podniku, která je složena ze zaměstnanců 

právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, kteří vykonávají činnost v této jednotce jako 

své zaměstnání (dále jen "zaměstnanec podniku"),  

  

c) jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, která je složena z fyzických osob, které 

nevykonávají činnost v této jednotce požární ochrany jako své zaměstnání,  

  

d) jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku, která je složena ze zaměstnanců právnické 

osoby nebo podnikající fyzické osoby, kteří nevykonávají činnost v této jednotce požární 

ochrany jako své zaměstnání.  

  

 (2) Činnost v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce při hašení požáru, provádění 

záchranných prací při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech se považuje za 

výkon občanské povinnosti.3b) Činnost v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce při 

nařízeném cvičení nebo nařízené odborné přípravě je jiným úkonem v obecném zájmu.4a)  

  

 (3) Činnost v jednotce sboru dobrovolných hasičů vybrané obce je vykonávána 

zpravidla v pracovněprávním vztahu k obci nebo v pracovněprávním vztahu k hasičskému 

záchrannému sboru kraje.  
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 (4) Zaměstnanci podniků, členové jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a členové 

jednotek sborů dobrovolných hasičů podniků musí být starší 18 let a zdravotně způsobilí.  

  

 (5) Ministerstvo může k plnění mimořádných úkolů na úseku požární ochrany zřídit 

jednotku generálního ředitelství.  

  

 (6) Vnitřní organizace a vybavení jednotek požární ochrany včetně dislokace 

jednotlivých druhů a kategorií jednotek požární ochrany musí být volena tak, aby území obce 

bylo podle stupně nebezpečí zabezpečeno požadovaným množstvím sil a prostředků při 

splnění požadované doby jejich dojezdu na místo zásahu podle základní tabulky plošného 

pokrytí uvedené v příloze zákona.  

  

 (7) Jednotky požární ochrany používají jednotné barevné označení vozidel, lodí a 

letadel. Stanovené barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek požární ochrany4b) mohou 

používat jen jednotky požární ochrany uvedené v odstavci 1.  

  

 (8) Prováděcí právní předpis stanoví  

  

a) organizaci plošného pokrytí území jednotkami požární ochrany,  

  

b) organizaci, druhy a termíny preventivních zdravotních prohlídek zaměstnanců podniků a 

členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a podniků, obsah lékařského posudku, seznam 

nemocí, vad a stavů, pro které nelze vydat kladný posudkový závěr,  

  

c) barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek požární ochrany,  

  

d) způsob zřizování, vnitřní organizaci a vybavení jednotek požární ochrany požární 

technikou a věcnými prostředky požární ochrany, jakož i jejich používání.  

 

§ 69a 

 

 (1) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které jsou povinny zřídit jednotku 

požární ochrany, a obce mohou na základě smlouvy o sdružení uzavřené podle zvláštního 

zákona4d) vzájemně mezi sebou nebo s hasičským záchranným sborem kraje sdružovat 

prostředky a zřídit společnou jednotku požární ochrany. Společnou jednotku požární ochrany 

mohou dvě nebo více obcí zřídit jen vytvořením svazku obcí.4e) Druh společné jednotky 

požární ochrany se stanoví podle toho, jakou jednotku požární ochrany jsou právnické osoby 

a podnikající fyzické osoby nebo obce povinny zřídit, a to v pořadí podle § 65 odst. 1. 

  

 (2) Hasičský záchranný sbor kraje schvaluje zřizování společných jednotek požární 

ochrany, zejména zabezpečuje, aby byly dodrženy požadavky základní tabulky plošného 

pokrytí uvedené v příloze zákona. Ministerstvo schvaluje zřizování společné jednotky požární 

ochrany, pokud je jedním z účastníků hasičský záchranný sbor kraje. V hlavním městě Praze a 

ve městech Brno, Ostrava a Plzeň budou společné jednotky požární ochrany zřízeny 

smlouvou o sdružení4f) mezi těmito městy a hasičským záchranným sborem kraje. Tyto 

smlouvy upraví užívání majetku ve vlastnictví těchto měst a další vztahy. 

  

 (3) Obce, které nezřídí jednotku požární ochrany podle § 68 odst. 1, jsou povinny 

sdružit prostředky na společnou jednotku podle odstavce 1 s hasičským záchranným sborem 

kraje4d) nebo obcí, jejichž jednotky požární ochrany jsou předurčeny požárním poplachovým 
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plánem kraje k prvnímu zásahu pro uvedenou obec. 

  

 (4) Prostředky vynakládané obcí na společnou jednotku požární ochrany zřízenou 

podle odstavce 3 musí být minimálně ve výši potřebné k zajištění akceschopnosti jednoho 

požárního družstva o sníženém početním stavu.3c) 

  

 (5) U obce sdružující prostředky v místě dislokace stanice hasičského záchranného 

sboru kraje musí být prostředky vynakládané obcí na společnou jednotku požární ochrany 

minimálně ve výši potřebné k zajištění akceschopnosti jednoho požárního družstva 

příslušného typu stanice hasičského záchranného sboru kraje vynásobené počtem těchto stanic 

zřizovaných v obci podle základní tabulky plošného pokrytí uvedené v příloze zákona. 

  

§ 69a 

 

 (1) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které jsou povinny zřídit 

jednotku požární ochrany, nebo obce mohou namísto vlastní jednotky požární ochrany 

zajistit plnění úkolů této jednotky na základě smlouvy mezi sebou nebo se státem, který 

zastupuje hasičský záchranný sbor kraje, nebo zřízením společné jednotky požární 

ochrany. 

(2) Za společnou jednotku požární ochrany se považuje také jednotka požární 

ochrany podle § 65 odst. 1, na jejíž činnost a vybavení na základě smlouvy podle 

odstavce 1 finančně přispívá právnická osoba, podnikající fyzická osoba nebo obec, 

které jsou jinak povinny jednotku požární ochrany zřídit. 

(3) Postup podle odstavce 1 je podmíněn předchozím souhlasem hasičského 

záchranného sboru kraje se sdružením prostředků nebo se zřízením společné jednotky 

požární ochrany. Hasičský záchranný sbor kraje může udělit souhlas za podmínky, že 

budou dodrženy mimo jiné požadavky základní tabulky plošného pokrytí uvedené v 

příloze zákona a smlouvou určená jednotka bude akceschopná. Hasičský záchranný 

sbor kraje současně stanoví druh společné jednotky v souladu s § 65 odst. 1. V případě, 

že smlouvu podle odstavce 1 uzavírá hasičský záchranný sbor kraje, souhlas uděluje 

generální ředitelství.  

(4) Na základě smlouvy podle odstavce 1 musí být hasičskému záchrannému sboru 

kraje nebo obci poskytovány finanční prostředky ve výši potřebné k zajištění 

akceschopnosti jednoho požárního družstva o zmenšeném početním stavu. V případě, 

kdy je smlouva uzavírána mezi hasičským záchranným sborem kraje a obcí v místě 

dislokace stanice hasičského záchranného sboru kraje, musí být tyto prostředky ve výši 

potřebné k zajištění akceschopnosti jednoho požárního družstva příslušného typu 

stanice hasičského záchranného sboru kraje vynásobené počtem těchto stanic 

zřizovaných v obci podle základní tabulky plošného pokrytí uvedené v příloze zákona, 

pokud není ve smlouvě podle odstavce 1 stanoveno jinak.  

(5) Obce, které nezřídí jednotku požární ochrany podle § 68 odst. 1 nebo postupem 

uvedeným v odstavci 1, jsou povinny přispívat na společnou jednotku podle odstavce 4 

hasičskému záchrannému sboru kraje nebo obci, jejíž jednotka požární ochrany je 

předurčena požárním poplachovým plánem kraje pro uvedenou obec jako první za 

dodržení podmínek uvedených v § 65 odst. 6. 

(6) Obec, na jejímž území je dislokována stanice hasičského záchranného sboru 

kraje, může uzavřít s místně příslušným hasičským záchranným sborem kraje smlouvu, 
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v níž upraví užívání majetku ve vlastnictví této obce, poskytování prostředků, případně 

další vztahy ve vazbě na činnosti hasičského záchranného sboru kraje. 

 

ČÁST ŠESTÁ 

 

POSTIH PRÁVNICKÝCH OSOB, PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB A 

FYZICKÝCH OSOB 

 

Pokuty právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám 

 

§ 76 

 

 (1) Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit 

pokutu až do 250 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti 

bez zvýšeného požárního nebezpečí nebo až do 500 000 Kč právnické osobě nebo podnikající 

fyzické osobě provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, jestliže poruší 

povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně tím, že  

  

a) neoznačí místa a pracoviště příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a 

pokyny ve vztahu k požární ochraně, včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky 

požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení,  

  

b) neprovádí pravidelně kontrolu dodržování předpisů o požární ochraně a plnění příkazů, 

zákazů a pokynů týkajících se požární ochrany nebo neodstraňuje zjištěné závady,  

  

c) nezabezpečí pravidelné školení svých zaměstnanců o požární ochraně a odbornou přípravu 

preventivních požárních hlídek nebo preventistů požární ochrany, jakož i odbornou přípravu v 

jednotkách požární ochrany,  

  

d) neumožní nebo ztěžuje výkon státního požárního dozoru,  

  

e) nevyhotoví předepsanou dokumentaci požární ochrany nebo ji neudržuje v souladu se 

skutečným stavem anebo neplní podmínky požární bezpečnosti v ní stanovené,  

  

f) nezabezpečí v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky požární 

ochrany nebo požárně bezpečnostní zařízení nebo tyto neudržuje v provozuschopném stavu 

anebo u vyhrazené požární techniky, věcných prostředků požární ochrany nebo požárně 

bezpečnostních zařízení používá neschválené druhy,  

  

g) neumožní vstup na nemovitost k provedení potřebných opatření v souvislosti se cvičením 

jednotek požární ochrany, ačkoli tomu byla povinna podle rozhodnutí obce nebo hasičského 

záchranného sboru kraje,  

  

h) neoznámí bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje vznik 

požáru při činnostech, které provozuje, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá,  

  

i) nepodá písemnou zprávu o odstranění nedostatků zjištěných při kontrole ve lhůtě stanovené 

orgánem vykonávajícím státní požární dozor,  

  

j) nestanoví organizaci zabezpečení požární ochrany s ohledem na požární nebezpečí nebo 
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prokazatelně nestanoví podmínky požární bezpečnosti podle § 6 odst. 1 písm. b) nebo § 6 

odst. 2,  

  

k) nedodržuje stanovené podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností, 

technologických postupů nebo zařízení anebo nezabezpečuje údržbu a opravy technických a 

technologických zařízení způsobem a ve lhůtách stanovených technickými podmínkami nebo 

výrobcem zařízení,  

  

l) nestanoví požadavky na odbornou kvalifikaci osob podle § 6 odst. 1 písm. d) nebo 

nezabezpečí provádění prací, které by mohly vést ke vzniku požáru osobou s příslušnou 

kvalifikací,  

  

m) používá neoprávněně barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek požární ochrany.  

  

 (2) Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit 

pokutu až do 500 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která porušila 

povinnost vyplývající z předpisů o požární ochraně tím, že  

  

a) nezabezpečí posouzení požárního nebezpečí podle § 6a odst. 1 nebo je nepředloží ve 

stanovené lhůtě orgánu státního požárního dozoru,  

  

b) nevytváří podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, neudržuje volné příjezdové 

komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k 

nouzovým východům, rozvodným zařízením elektrické energie, uzávěrům vody, plynu, topení 

a produktovodům, věcným prostředkům požární ochrany a ručnímu ovládání požárně 

bezpečnostních zařízení,  

  

c) poruší rozhodnutí o vyloučení věci z užívání, rozhodnutí o zákazu činnosti nebo rozhodnutí 

o zastavení provozu,  

  

d) nezajistí plnění úkolů požární ochrany podle kategorie požárního nebezpečí osobami s 

odbornou způsobilostí nebo nezřídí preventivní požární hlídku podle § 13 odst. 1,  

  

e) nezřídí jednotku požární ochrany nebo ji smluvně nezabezpečí, ačkoli k tomu byla povinna,  

  

f) nevybaví jednotku požární ochrany potřebnou požární technikou, věcnými prostředky 

požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními anebo jednotku požární ochrany 

využívá k činnostem, které by mohly ohrozit její akceschopnost,  

  

g) neplní opatření stanovená posouzením požárního nebezpečí,  

  

h) neprovede ve stanovené lhůtě opatření uložená k odstranění zjištěných nedostatků,  

  

i) neposkytne na výzvu velitele zásahu nebo velitele jednotky požární ochrany obce potřebnou 

věcnou pomoc,  

  

j) neumožní vstup na nemovitost k provedení potřebných opatření v souvislosti se zdoláváním 

požáru nebo prováděním záchranných prací,  

  

k) nemá k dispozici požárně technické charakteristiky vyráběných, používaných, 
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zpracovávaných nebo skladovaných látek a materiálů nutných ke stanovení preventivních 

opatření k ochraně života, zdraví a majetku,  

  

l) nedodržuje návody a technické podmínky výrobce nebo obchodní organizace vztahující se 

k požární bezpečnosti,  

  

m) neposkytne bezúplatně výrobky nebo vzorky k provedení požárně technické expertizy v 

rámci zjišťování příčin vzniku požáru,  

  

n) vypaluje porosty nebo neoznámí spalování hořlavých látek na volném prostranství orgánu 

státního požárního dozoru, případně nestanoví opatření proti vzniku a šíření požáru,  

  

o) neuvědomí písemně orgán státního požárního dozoru nebo nepostupuje podle jeho pokynu 

v případě změny charakteru nebo podmínek anebo rozsahu provozované činnosti, která je 

předmětem posouzení požárního nebezpečí,  

  

p) nesplní lhůtu stanovenou orgánem státního požárního dozoru k odstranění nedostatků v 

předloženém posouzení požárního nebezpečí,  

  

r) neudržuje zdroje vody pro hašení požárů v takovém stavu, aby bylo umožněno použití 

požární techniky a čerpání vody k hašení požáru, neplní povinnosti k ochraně lesů v době 

zvýšeného nebezpečí vzniku požáru podle § 7 odst. 2 nebo povinnosti vlastníka podle § 2 

odst. 2,  

  

s) při přepravě nebezpečných látek nemá k dispozici na místě s nákladem požárně technické 

charakteristiky přepravovaných látek nebo tyto neodpovídají vykazovanému přepravovanému 

nákladu.  

  

 (3) Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit 

pokutu až do 1 000 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující 

činnosti s vysokým požárním nebezpečím, jestliže poruší povinnosti vyplývající z předpisů o 

požární ochraně uvedené v odstavcích 1 a 2.  

  

 (4) Právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která zruší jednotku požární 

ochrany bez souhlasu hasičského záchranného sboru kraje (§ 67 odst. 3 a § 68 odst. 4), může 

hasičský záchranný sbor kraje uložit pokutu až do 10 000 000 Kč.  

  

 (5) Právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která opětovně poruší povinnost, 

za kterou jí byla v předchozích třech letech uložena pokuta pravomocným rozhodnutím, může 

hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru uložit další pokutu až do 

výše dvojnásobku pokuty stanovené v odstavcích 1 až 4.  

  

 (6) Při stanovení výše pokuty se přihlíží zejména k závažnosti a době trvání 

protiprávního jednání a k rozsahu způsobené škody.  

  

 (7) Uložení pokuty nezbavuje právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu 

povinnosti odstranit nedostatky ve stanovené lhůtě. Uložením pokuty podle odstavců 1 až 4 

zůstává nedotčena odpovědnost právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby za 

způsobenou škodu a postih jejích zaměstnanců podle pracovněprávních předpisů.  
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§ 77 

 

 (1) Řízení o uložení pokuty lze zahájit do jednoho roku ode dne, kdy se o porušení 

povinnosti dozvěděl orgán vykonávající státní požární dozor, a musí být pravomocně 

skončeno do tří let od porušení povinnosti. 

  

(2) Hasičský záchranný sbor kraje vybírá a vymáhá pokuty. Pokuta uložená podle § 76 

je příjmem státního rozpočtu. 

  

 (2) Pokutu podle § 76 vybírá hasičský záchranný sbor kraje.  

  

Přestupky 

 

§ 78 

 

 (1) Přestupku na úseku požární ochrany se dopustí ten, kdo  

  

a) poruší příkazy nebo zákazy týkající se požární ochrany na označených místech,  

  

b) neumožní vstup na nemovitost při cvičení jednotky požární ochrany, ačkoliv je k tomu 

povinen podle rozhodnutí hasičského záchranného sboru kraje nebo obce,  

  

c) neuposlechne nařízení velitele zásahu nebo velitele jednotky požární ochrany vydané podle 

§ 88 odst. 1 písm. a),  

  

d) poruší zásady bezpečného provozu tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů 

a komínů,  

  

e) neobstará nebo neudržuje v provozuschopném stavu věcné prostředky požární ochrany 

nebo požárně bezpečnostní zařízení, poškodí, zneužije nebo jiným způsobem znemožní 

použití věcných prostředků požární ochrany nebo požárně bezpečnostních zařízení,  

  

f) vědomě bezdůvodně přivolá jednotku požární ochrany nebo zneužije linku tísňového 

volání,  

  

g) nedodrží podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo 

činností,  

  

h) neumožní výkon státního požárního dozoru nebo ve stanovené lhůtě nesplní opatření 

uložená orgánem státního požárního dozoru,  

  

i) neposkytne osobní nebo věcnou pomoc v souvislosti se zdoláváním požáru, ačkoli je k 

tomu povinen,  

  

j) neumožní orgánu státního požárního dozoru provedení potřebných úkonů ke zjišťování 

příčiny vzniku požáru nebo bezúplatně neposkytne výrobky nebo vzorky k provedení požárně 

technické expertizy,  

  

k) nedodrží předpisy o používání, skladování a manipulaci s hořlavými nebo požárně 

nebezpečnými látkami nebo nesprávným skladováním materiálu znemožní přístup k 
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rozvodným zařízením elektrické energie a uzávěrům plynu, vody a topení,  

  

l) nedodrží zásady požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně nebo jiného zdroje 

zapálení,  

  

m) nevytváří v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolávání 

požáru a pro provádění záchranných prací nebo neumožní jednotce požární ochrany vstup na 

nemovitost při zdolávání požáru nebo provádění záchranných prací anebo jinak ztíží 

provedení opatření nutných ke zdolávání požáru nebo při provádění záchranných prací,  

  

n) poruší rozhodnutí o vyloučení věci z užívání nebo rozhodnutí o zákazu činnosti anebo 

rozhodnutí o zastavení provozu,  

  

o) provádí práce, které mohou vést ke vzniku požáru, ačkoli nemá odbornou způsobilost 

požadovanou pro výkon takových prací zvláštními právními předpisy,  

  

p) zanedbá z hlediska požární ochrany dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky 

svého jednání,  

  

r) způsobí svým jednáním požár, nejde-li o trestný čin,  

  

s) vypaluje porosty,  

  

t) neoznámí bezodkladně místně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje požár v 

objektech a jiných místech, které vlastní nebo užívá,  

  

u) omezí nebo znemožní použití označených nástupních ploch pro požární techniku,  

  

v) používá neoprávněně barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek požární ochrany,  

  

z) neudržuje zdroje vody pro hašení požárů v takovém stavu, aby bylo umožněno použití 

požární techniky k hašení požáru, neplní povinnosti k ochraně lesů před požáry podle § 7 

odst. 2 nebo neplní povinnosti vlastníka podle § 2 odst. 2.  

  

 (2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d) lze uložit pokutu do 10 000 Kč, za 

přestupek podle odstavce 1 písm. e) až l) pokutu do 20 000 Kč a za přestupek podle odstavce 

1 písm. m) až z) pokutu do 25 000 Kč.  

  

§ 79 

 

 (1) Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, platí o přestupcích a jejich projednávání 

obecné předpisy.8)  

  

(2) Pokutu za přestupek podle § 78 ukládá hasičský záchranný sbor kraje, který pokutu 

rovněž vybírá a vymáhá podle zvláštního zákona.7b) Pokuta je příjmem státního rozpočtu. 

 

 (2) Pokutu za přestupek podle § 78 ukládá a vybírá hasičský záchranný sbor 

kraje.  

 

§ 87a 
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Hasičský záchranný sbor a jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí mohou při plnění 

svých úkolů používat zásahovou požární techniku s celkovou hmotností převyšující 3500 kg, 

která je schopna dlouhodobého provozu 

a) bez pomocných činidel do systému pro kontrolu oxidu dusíku,  

b) při použití nestandardního paliva.  

 

ČÁST TŘETÍ 

 

Platné znění částí zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní 

báňské správě, ve znění zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 376/2007 Sb., zákona č. 184/2011 

Sb. a zákona č. 18/2012 Sb., s vyznačením navrhovaných změn 

 

ČÁST PRVNÍ 

 

Základní ustanovení 

 

§ 1 

Předmět úpravy 

 

 (1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje 

  

a) podmínky pro provádění hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, 

  

b) podmínky pro nakládání s výbušninami a s výbušnými předměty, 

  

c) podmínky pro bezpečné provozování podzemních objektů, 

  

d) podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví osob, bezpečnost provozu a ochranu 

pracovního prostředí při činnostech uvedených pod písmeny a) a b), 

  

e) organizaci a působnost orgánů státní báňské správy. 

  

 (2) Tento zákon se též vztahuje na výbušniny, pokud přešly z držení ozbrojených sil, 

bezpečnostních sborů, zpravodajských služeb České republiky1d), Hasičského záchranného 

sboru České republiky nebo Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva1f) do držení 

organizací oprávněných s výbušninami nakládat podle tohoto zákona. 

  

 (3) Tento zákon se nevztahuje na 

  

a) výbušniny, výbušné předměty a pomůcky, které drží pro své potřeby ozbrojené síly České 

republiky, ozbrojené bezpečnostní sbory, zpravodajské služby České republiky, Český úřad 

pro zkoušení zbraní a střeliva, policejní školy zřízené Ministerstvem vnitra České republiky 

nebo Hasičský záchranný sbor České republiky pro výkon služby1g), 

  

b) výbušniny, výbušné předměty a pomůcky, které drží pro své potřeby ozbrojené síly a sbory 

jiných států při jejich pobytu na území České republiky, při průjezdu přes území České 

republiky nebo při přeletu nad územím České republiky, vyplývá-li to z mezinárodní 

smlouvy, kterou je Česká republika vázána, 
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c) střelivo, pyrotechnické výrobky a vojenskou munici1h), 

  

d) podzemní objekty, které podléhají dozoru Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra, 

Ministerstva dopravy a Ministerstva spravedlnosti, 

 pokud tento zákon nestanoví jinak. 

  

 (4) Tento zákon byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 

98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických 

norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES. 

  

____________________  

  
1) Směrnice Rady 93/15/EHS o harmonizaci předpisů týkajících se uvádění na trh a dozoru nad výbušninami pro 

civilní použití. 

 Směrnice Komise 2004/57/ES o definování pyrotechnických předmětů a určité munice pro účely Směrnice 

Rady 93/15/EHS o harmonizaci předpisů týkajících se uvádění na trh a dozoru nad výbušninami pro civilní 

použití. 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 6. července 2005 o uznávání odborných 

kvalifikací. 

 Zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

 1d) Zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství. 

 Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů. 

1f) Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona 

č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a 

zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů. 

 1g) Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

 1h) Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování 

střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a 

střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 156/2000 Sb. 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

 

Platné znění částí zákona č. 218/2000Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 

některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., 

zákona č.141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 

Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 

186/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb.,  zákona č. 436/2004 Sb.,  zákona č.  482/2004 Sb., 

zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č 377/2005 

Sb., zákona č.  546/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č.  

138/2006 Sb., zákona č.  140/2006 Sb., zákona č.  230/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb. , 

zákona č.  174/2007 Sb., zákona č. 214/2007 Sb. , zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 26/2008 

Sb. , zákona č.  306/2008 Sb., zákona č.  109/2009 Sb., zákona č. 154/2009 Sb. , zákona č. 

214/2009 Sb. , zákona č. 227/2009 Sb., zákona č.  281/2009 Sb., zákona č. 417/2009 Sb. , 

zákona č.  421/2009 Sb. , zákona č. 139/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 

427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb. , zákona č. 366/2011 Sb., zákona 

č.  370/2011 Sb. , zákona č. 428/2011 Sb. , zákona č. 456/2011 Sb., zákona č.  457/2011 Sb., 

zákona č. 458/2011 Sb. zákona č. 465/2011 Sb. , zákona č. 171/2012 Sb., zákona č. 407/2012 

Sb. a zákona č. 501/2012 Sb., s vyznačením navrhovaných změn 
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HLAVA XIII 

 

HOSPODAŘENÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU A PŘÍSPĚVKOVÝCH 

ORGANIZACÍ 

 

DÍL 1 

Hospodaření organizačních složek státu 

 

§ 45 

  

 (1) Organizační složka státu hospodaří s prostředky státního rozpočtu, které jí stanoví 

správce kapitoly v rámci rozpočtu kapitoly, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, 

minimálně v rozsahu členění závazných ukazatelů daných zákonem o státním rozpočtu. Její 

příjmy jsou příjmy státního rozpočtu a výdaje jsou výdaji státního rozpočtu, nestanoví-li tento 

zákon jinak. Rozpočet organizační složky státu může zahrnovat pouze příjmy a výdaje 

související s činnostmi vymezenými ve zřizovací listině, případně stanovenými jí zákonem, 

kterým byla zřízena. 

  

 (2) Organizační složka státu je povinna dbát, aby dosahovala příjmů stanovených 

rozpočtem a plnila určené úkoly nejhospodárnějším způsobem. Prostředky, kterými 

disponuje, může používat na krytí nezbytných potřeb a na opatření zakládající se na právních 

předpisech. Prostředky může čerpat jen do výše závazných ukazatelů stanovených jí zákonem 

o státním rozpočtu nebo správcem kapitoly v rámci rozpočtu kapitoly a v souladu s věcným 

plněním, nestanoví-li tento zákon jinak (§ 24, 25 a 47). 

  

 (3) Organizační složka státu dále hospodaří s mimorozpočtovými zdroji, kterými jsou 

prostředky fondů organizační složky státu, zisk získaný hospodářskou činností vykonávanou 

na základě zvláštního zákona, peněžité dary a prostředky poskytnuté ze zahraničí podle jejich 

vymezení na základě právního aktu, kterým byly poskytnuty a prostředky zvláštních účtů k 

financování obměn a záměn státních hmotných rezerv podle zvláštního předpisu24b). 

Mimorozpočtové zdroje se používají prostřednictvím rozpočtu. Prostředky fondu kulturních a 

sociálních potřeb se s výjimkou prostředků určených na financování reprodukce 

dlouhodobého hmotného majetku a prostředků zvláštních účtů k financování obměn a záměn 

státních hmotných rezerv používají přímo. 

  

 (4) Organizační složka státu sestavuje rozpočet příjmů a výdajů v členění podle 

rozpočtové skladby. Veškeré rozpočtové příjmy dosažené v rámci svého hospodaření 

soustřeďuje na svém příjmovém účtu státního rozpočtu a uhrazuje všechny rozpočtové výdaje 

ze svého výdajového účtu státního rozpočtu. Zůstatky těchto účtů Česká národní banka 

uspořádá vždy ke dni 31. prosince tak, aby výsledný zůstatek těchto účtů byl nulový. 

  

 (5) Každá organizační složka státu zřídí u České národní banky jeden příjmový a jeden 

výdajový účet státního rozpočtu. Výjimku z důvodu složité vnitřní organizační struktury 

organizační složky státu může povolit ministerstvo. Ministerstvo může zřídit jeden příjmový a 

jeden výdajový účet státního rozpočtu pro každou kapitolu, jejímž je správcem. 

  

 (6) Organizační složky státu dále zřizují účty fondů tvořených podle tohoto zákona, 

účet cizích prostředků, účet sdružených prostředků, a účty, o kterých to stanoví zvláštní 

právní předpis nebo z povahy příjmů a výdajů dané právním předpisem vyplývá, že nejsou 

součástí příjmů nebo výdajů státního rozpočtu.25) Ministerstvo zahraničních věcí zřizuje 
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zvláštní účet pro vedení zálohy k zajištění financování vnitřních organizačních jednotek, které 

jsou zastupitelskými úřady České republiky v zahraničí. 

  

 (7) Organizační složky státu mohou po předchozím souhlasu ministerstva zřizovat u 

bank účty, ze kterých lze uskutečňovat výdaje související s pracovní cestou prostřednictvím 

platebních karet při pracovních cestách. Prostřednictvím platebních karet lze z těchto účtů 

uskutečňovat další výdaje, jejichž úhradu není možné provést jiným způsobem. 

  

 (8) Zůstatky na účtech podle odstavce 6 koncem roku nepropadají. 

  

 (9) Účet cizích prostředků se zřizuje pro oddělené uložení cizích peněžních 

prostředků, zejména pro omylem došlé peněžní prostředky, mzdy pracovníků organizační 

složky státu a s nimi související výdaje za měsíc prosinec, vyplácené v lednu následujícího 

roku, prostředky, které správci kapitol soustřeďují v rámci finančního vypořádání od příjemců 

prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, peněžní částky pacientů a chovanců v 

léčebných a jiných ústavech a pro prostředky kulturních fondů obyvatel ústavů sociální péče. 

  

 (10) Soustřeďovat příjmy na jiných účtech a uhrazovat výdaje z jiných účtů může 

organizační složka státu jen v případech stanovených tímto zákonem. Příjmy státního 

rozpočtu soustředěné na jiných než příjmových rozpočtových účtech je organizační složka 

státu povinna do 10 pracovních dnů po připsání částky na její účet odvést do státního 

rozpočtu, pokud tento zákon nestanoví jinak. 

  

 (11) Organizační složka státu je oprávněna překročit závazné ukazatele výdajů 

státního rozpočtu podle jejich vymezení o příjmy podle zákona č. 133/1985 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, s výjimkou vybraných pokut, a o prostředky přijaté z rozpočtu územního 

samosprávného celku, od jiné právnické osoby nebo od fyzické osoby pro účely požární 

ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatel prováděné organizačními 

složkami státu zřízenými zákonem č. 238/2000 Sb. o Hasičském záchranném sboru České 

republiky na základě právního aktu, kterým byly poskytnuty. 

  

 (12) Ministerstvo zřídí účet u České národní banky, na který budou převáděny peněžní 

prostředky určené jako vlastní zdroje Evropské unie.25a) 

 

___________________________________________ 
42) Zákon č. /2014 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů 

 

ČÁST PÁTÁ  

 

Platné znění částí zákona č. 219/2000 o majetku České republiky a jejím vystupování v 

právních vztazích, ve znění zákona č. 503/2012 Sb., s vyznačením navrhovaných změn 

 

Nakládání s majetkem mezi organizačními složkami 

 

§ 19 

  

 (1) Nakládání s majetkem mezi organizačními složkami navzájem se uskutečňuje na 

základě zápisu. Náležitosti zápisu, podmínky úplatného nebo bezúplatného nakládání s 

majetkem a další pravidla pro nakládání s majetkem mezi organizačními složkami upraví 

prováděcí právní předpis. 
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 (2) Nakládají-li organizační složky podle odstavce 1 s věcmi, které se evidují v 

katastru nemovitostí České republiky,26) zajistí též, aby byl proveden záznam27) do katastru 

nemovitostí. Pro tyto účely je zápis podle odstavce 1 listinou osvědčující příslušnost 

přejímající organizační složky.28) 

  

 (3) Příslušné organizační složky (§ 9 a 11) nakládají s majetkem ve prospěch 

právnických a fyzických osob podle dalších ustanovení tohoto zákona teprve poté, neprojeví-

li o majetek ani na základě širší nabídky zájem jiná organizační složka. Postup při nakládání s 

majetkem, o který neprojevily zájem jiné organizační složky ani jiné právnické nebo fyzické 

osoby, upraví prováděcí právní předpis. 

  

§ 20 

  

 (1) Pokud to tento zákon připouští, lze s majetkem nakládat také jednostranným 

opatřením. Opatření je vždy písemné. Musí obsahovat určení organizačních složek, kterých se 

týká, jakož i určení majetku, s nímž se nakládá, a musí v něm být stanoven den, jímž nastávají 

účinky opatření. Opatření se doručuje dotčeným organizačním složkám a jejich zřizovatelům, 

a nakládá-li se jím s věcí, která se eviduje v katastru nemovitostí České republiky,26) rovněž 

příslušnému katastrálnímu úřadu. 

  

 (2) Opatření podle odstavce 1 mohou vydávat zřizovatelé organizačních složek při 

výkonu funkce zřizovatele podle tohoto zákona a příslušné orgány Poslanecké sněmovny a 

Senátu v souvislosti s rozhodováním o příslušnosti (§ 9).  

(2) Opatření podle odstavce 1 mohou vydávat zřizovatelé organizačních složek 

při výkonu funkce zřizovatele podle tohoto zákona a příslušné orgány Poslanecké 

sněmovny a Senátu v souvislosti s rozhodováním o příslušnosti (§ 9). Opatření podle 

odstavce 1 může vydat i ředitel bezpečnostního sboru, nakládá-li se s majetkem za 

podmínek stanovených zvláštním právním předpisem. 

 (3) Ministerstvo financí může vydat opatření podle odstavce 1 v souvislosti s 

rozhodováním o příslušnosti (§ 9 a 11) nebo v rámci kontroly (§ 49 odst. 4); opatření musí 

obsahovat odůvodnění. 

  

 (4) Na vydání opatření podle tohoto zákona se nevztahují předpisy o správním 

řízení34) a opatření nepodléhají přezkoumání soudem. 

  

 (5) Opatření podle tohoto zákona se pro účely katastrálních právních předpisů27) 

považuje za rozhodnutí státního orgánu. 

  

____________________  

  
26) § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

 27) § 7 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona 

č. 90/1996 Sb. 

 28) § 2 odst. 4 písm. b) zákona č. 344/1992 Sb., ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 220/2000 Sb. 

 34) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb. 

 

 

ČÁST ŠESTÁ 
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Platné znění zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů 

(krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 430/2010 Sb., s vyznačením 

navrhovaných změn 
 

 

§ 10 

Ministerstvo vnitra 

 

(1) Ministerstvo vnitra za účelem koordinace výkonu státní správy v oblasti krizového 

řízení12) 

  

a) sjednocuje postupy v oblasti krizového řízení, 

  

b) organizuje instruktáže a školení a podílí se na přípravě k získání zvláštní odborné 

způsobilosti13) zaměstnanců orgánů krizového řízení, 

  

c) provádí kontrolu zajištění připravenosti ostatních ministerstev a jiných ústředních 

správních úřadů na řešení krizových situací a ve spolupráci s příslušným ministerstvem 

provádí kontrolu krizových plánů krajů, 

  

d) v době nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu vede ústřední evidenci údajů o 

přechodných změnách pobytu osob, 

  

e) navrhuje průřezová kritéria, 

  

f) zpracovává seznam, který je podkladem pro určení prvků kritické infrastruktury a 

prvků evropské kritické infrastruktury podle § 4 odst. 1 písm. e), 

  

g) plní úkoly v oblasti kritické infrastruktury vyplývající z členství České republiky v 

Evropské unii, zabezpečuje mezinárodní výměnu informací v této oblasti, plní funkci 

kontaktního místa České republiky v rámci evropské kritické infrastruktury a podává 

Evropské komisi zprávy o plnění úkolů vyplývajících z právních předpisů Evropské unie v 

této oblasti, 

  

h) každoročně informuje Evropskou komisi o počtu prvků evropské kritické 

infrastruktury podle odvětví a o počtu členských států Evropské unie, které jsou závislé na 

jednotlivých prvcích evropské kritické infrastruktury, 

  

i) každé dva roky předkládá Evropské komisi souhrnnou zprávu se všeobecnými údaji 

o typech zranitelnosti, hrozbách a rizicích zjištěných v jednotlivých odvětvích evropské 

kritické infrastruktury, 

  

j) zpracovává ve spolupráci s jiným ústředním správním úřadem plán cvičení orgánů 

krizového řízení, 

  

k) předává ministerstvům a jiným ústředním správním úřadům na jejich žádost údaje 

podle § 15 odst. 3, 

  

l) v rozsahu potřebném pro zajištění připravenosti na řešení krizových situací 

koordinuje další úkoly. 
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(2) Ministerstvo vnitra odpovídá za přípravu a řešení krizových situací souvisejících s 

vnitřní bezpečností a veřejným pořádkem a přitom určuje a kontroluje postupy Policie České 

republiky.13a) 

  

(3) Ministerstvo vnitra řeší rozpory v oblasti krizového řízení. 

 

(4) Úkoly Ministerstva vnitra uvedené v odstavcích 1 a 3 plní generální ředitelství 

hasičského záchranného sboru. 
 

_____________________ 
12) § 12 odst. 1 písm. m) zákona č. 2/1969 Sb., ve znění zákona č. 239/2000 Sb. 

13) Například zákon č. 129/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

13a) Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

ČÁST SEDMÁ 

 

Platné znění částí zákona č. 585/2004 o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný 

zákon), ve znění zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 318/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a 

zákona č. 375/2011 Sb., s vyznačením navrhovaných změn 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

 

VOJENSKÁ ČINNÁ SLUŽBA ZA STAVU OHROŽENÍ STÁTU A ZA VÁLEČNÉHO 

STAVU 

 

Mimořádná služba 

 

§ 15 

  

 (1) Voják na vojenském cvičení, na výjimečném vojenském cvičení nebo ve 

služebním poměru vojáka z povolání vykonává ode dne účinnosti vyhlášení stavu ohrožení 

státu nebo válečného stavu mimořádnou službu. 

  

 (2) Voják v záloze vykonává mimořádnou službu ode dne nástupu k vojenskému 

útvaru na základě povolávacího rozkazu nebo veřejné vyhlášky, vydanými krajským 

vojenským velitelstvím, anebo na základě mobilizační výzvy. 

  

 (3) Voják v záloze je povinen dostavit se na stanovené místo v době uvedené v 

povolávacím rozkaze, který se dodává jako poštovní zásilka do vlastních rukou; pokud mu 

povolávací rozkaz nebyl dodán, je povinen se dostavit na stanovené místo v době uvedené ve 

veřejné vyhlášce nebo v mobilizační výzvě. Do mimořádné služby se může u příslušného 

krajského vojenského velitelství dobrovolně přihlásit i voják v záloze, který k jejímu výkonu 

povolán nebyl. 

  

 (4) O nastoupení výkonu mimořádné služby, není-li stanoveno jinak, platí obdobně 

ustanovení § 13 odst. 2. 

  

§ 16 
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 (1) Mimořádná služba končí nejpozději do 3 měsíců po zrušení stavu ohrožení státu 

nebo válečného stavu. Během této doby se vojáci z jejího výkonu propouštějí buď jednotlivě 

nebo hromadně. Před propuštěním z výkonu mimořádné služby je voják povinen podrobit se 

lékařské prohlídce vojenským lékařem. 

  

 (2) Z výkonu mimořádné služby se dále propustí voják dnem 

  

a) právní moci rozhodnutí vydaného v přezkumném řízení, kterým se stal neschopným 

vykonávat vojenskou činnou službu, 

  

b) kterým byl vzat do vazby, 

  

c) kterým byl vyzván k nastoupení výkonu trestu odnětí svobody, nebo 

  

d) následujícím měsíc po dni jeho svémocného vzdálení. 

  

Zproštění výkonu mimořádné služby 

 

§ 17 

  

 (1) Vojáka v záloze, u něhož je v důležitém zájmu bezpečnosti České republiky třeba, 

aby mohl dále vykonávat své civilní zaměstnání, lze zprostit výkonu mimořádné služby. 

  

 (2) Za důvody důležitého zájmu bezpečnosti České republiky se považuje 

  

a) zabezpečení nezbytné činnosti Kanceláře Poslanecké sněmovny, Kanceláře Senátu, 

Kanceláře prezidenta republiky, soudů, státních zastupitelství, bezpečnostních sborů, 

zpravodajských služeb České republiky, poskytovatelů zdravotnické záchranné služby, 

subjektů hospodářské mobilizace, státních podniků, prvků kritické infrastruktury, 

organizačních složek státu a příspěvkových organizací, jejichž zakladatelem nebo 

zřizovatelem je ministerstvo nebo Ministerstvo vnitra anebo Ministerstvo spravedlnosti, 

právnických a fyzických osob, které převzaly závazek k zajišťování obrany státu, České 

pošty, diplomatických misí České republiky nebo konzulárních úřadů České republiky v 

zahraničí a dalších státních orgánů a orgánů samosprávy, 

  

b) zabezpečení nezbytného chodu národního hospodářství, 

  

c) zabezpečení úkolů obcí na úseku požární ochrany, nebo 

  

d) zabezpečení nezbytné ochrany obyvatel. 

  

 (3) Žádost o zproštění výkonu mimořádné služby podává zaměstnavatel pro svého 

zaměstnance za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu u krajského vojenského 

velitelství podle místa trvalého pobytu zaměstnance. Zaměstnavatel může od svého 

zaměstnance vyžadovat předložení vojenské knížky nebo rozhodnutí o jeho schopnosti 

vykonávat vojenskou činnou službu ke zjištění údajů potřebných pro podání žádosti. 

Zaměstnanec je povinen tomuto požadavku vyhovět. Na zproštění výkonu mimořádné služby 

není právní nárok. 
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 (4) Krajské vojenské velitelství rozhoduje o zproštění výkonu mimořádné služby a 

vede evidenci zproštěných vojáků v záloze. Rozhodnutí o zproštění výkonu mimořádné 

služby nabývá účinnosti dnem následujícím po dni, kdy krajské vojenské velitelství o 

zproštění rozhodlo. 

  

 (5) Zaměstnavatel je povinen krajskému vojenskému velitelství, které o zproštění 

rozhodlo, neprodleně oznámit pominutí důvodů, pro něž byl jeho zaměstnanec zproštěn 

výkonu mimořádné služby. 

  

 (6) Zprostit výkonu mimořádné služby lze vojáka v záloze na dobu trvání stavu 

ohrožení státu nebo válečného stavu. Rozhodnutí o zproštění výkonu mimořádné služby se po 

pominutí důvodů zruší, podle potřeb ozbrojených sil jej lze zrušit i dříve. Proti rozhodnutí o 

zproštění výkonu mimořádné služby a o zrušení tohoto rozhodnutí se nelze odvolat. 

 

ČÁST ŠESTÁ 

 

NĚKTERÁ OPATŘENÍ SOUVISEJÍCÍ S VYHLÁŠENÍM STAVU OHROŽENÍ STÁTU 

NEBO VÁLEČNÉHO STAVU 

 

§ 22 

Pozastavení propouštění vojáků z výkonu vojenské činné služby 

 

 Ode dne účinnosti vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu nelze propustit 

vojáka z výkonu vojenské činné služby z jiných důvodů než uvedených v § 16 odst. 2. 

  

§ 23 

Mobilizace ozbrojených sil 

 

 (1) Mobilizací ozbrojených sil se rozumí hromadné povolávání vojáků v záloze do 

mimořádné služby. Mobilizace ozbrojených sil může být částečná nebo všeobecná. 

  

 (2) Částečná mobilizace ozbrojených sil se za stavu ohrožení státu vztahuje na část 

vojáků v záloze nebo na část státního území České republiky. 

  

 (3) Všeobecná mobilizace ozbrojených sil se za válečného stavu vztahuje na všechny 

vojáky v záloze. 

  

 (4) Mobilizaci ozbrojených sil nařizuje a zrušuje prezident republiky mobilizační 

výzvou na návrh vlády. Mobilizační výzvu vyhlašuje prezident republiky prostřednictvím 

hromadných sdělovacích prostředků. 

  

 

§ 24 

 

Cestování do zahraničí 

 

 Občan, který má brannou povinnost, a voják musejí mít po dobu stavu ohrožení státu 

nebo válečného stavu k cestování do zahraničí souhlas. Souhlas k cestování do zahraničí 

občanu dosud neodvedenému a vojákovi v záloze vydává příslušné krajské vojenské 
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velitelství; vojákovi v mimořádné službě tento souhlas vydává ministerstvo. Na vydání 

souhlasu k cestování do zahraničí není právní nárok. 

  

§ 25 

 

Výjimky z povinnosti dostavit se k odvodnímu řízení a vykonávat mimořádnou službu 

 

 (1) Poslanci a senátoři Parlamentu, členové vlády, soudci Ústavního soudu, prezident, 

viceprezident a členové Nejvyššího kontrolního úřadu, občané ve funkcích s diplomatickými 

a konzulárními výsadami a imunitami a ředitelé krajských úřadů se po dobu výkonu funkce k 

odvodnímu řízení a k výkonu mimořádné služby nepovolávají. 

  

 (2) Občan nebo voják, který v bezpečnostním sboru vykonává službu podle zvláštního 

právního předpisu,10) se po dobu trvání tohoto poměru k odvodnímu řízení nebo k výkonu 

mimořádné služby nepovolává; obdobně to platí i pro zaměstnance České republiky 

zařazeného k výkonu práce v bezpečnostním sboru. 

  

 (3) Těhotná žena, a žena nebo osamělý muž, kteří pečují o dítě ve věku do 15 let, se k 

odvodnímu řízení nebo k výkonu mimořádné služby nepovolávají. 

  

____________________  

  
10) Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů. 
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