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IV. 
O d ů v o d n ě n í 

Obecná část 

1 Důvod předložení 

1.1 Název 
Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České 

republiky v období do 31. prosince 2018.   

1.2 Definice problému a cíl návrhu právního předpisu 
 Složky Integrovaného záchranného systému pod vedením velitele zásahu provádějí 
ve Vrběticích na Zlínsku, kde dne 16. října 2014 vybuchl muniční sklad s uskladněnou municí 
v držení soukromého subjektu, záchranné a likvidační práce ve smyslu zákona 
č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. Velitel zásahu nařídil odvoz veškeré uskladněné munice z areálu, 
přičemž v této souvislosti vyvstal problém s tím, kam munici vyvézt, neboť přinejmenším 
někteří držitelé munice předem deklarovali, že nemají náhradní skladovací kapacity.  
  

Ministerstvo vnitra, Policie České republiky ani další složky Integrovaného 
záchranného systému nedisponovaly a nadále nedisponují potřebnými skladovacími 
kapacitami. Ministerstvo obrany jako jediné v České republice disponovalo a nadále 
disponuje vhodným areálem. Jedná se o areál muničních skladů Květná. Tento areál však byl 
v roce 2013 prohlášen za nepotřebný pro stát. Vláda proto na základě veřejného zájmu 
rozhodla svým usnesením ze dne 24. listopadu 2014 o potřebnosti tohoto areálu a zároveň 
uložila ministru obrany, aby předložil vládě návrh nařízení vlády o povolání vojáků v činné 
službě k plnění úkolů Policie České republiky za účelem zajištění střežení areálu muničních 
skladů Květná v období od 1. prosince 2014 do 31. prosince 2015. Uvedené povolání vojáků 
v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky za účelem zajištění střežení areálu 
muničních skladů Květná bylo následně nařízením vlády ze dne 21. prosince 2015 č. 396 
prodlouženo do 31. prosince 2016 a následně nařízením vlády ze dne 19. prosince 2016 č. 446 
prodlouženo do 31. prosince 2017. 

 
Dále pak vláda svým usnesením ze dne 29. července 2015 č. 610 (k náhradnímu řešení 

pro uskladnění munice a jiného nebezpečného materiálu pro potřeby integrovaného 
záchranného systému v případě mimořádné události), rozhodla, že si Ministerstvo obrany 
ponechá areál muničních skladů Květná ve své příslušnosti hospodařit a vyčlení v něm tři 
skladové objekty pro potřeby integrovaného záchranného systému. K tomuto řešení však 
Ministersvo obrany může z důvodů technických požadavků na skladování munice přistoupit 
až v okamžiku, kdy bude areál v Květné vyprázdněn a upraven v souladu s požadavky 
na skladování vojenské munice. 
  

V průběhu roku 2015 byla v muničním areálu v Květné uskladněna část materiálu 
vyskladněného z areálu muničních skladů ve Vrběticích. Areál muničních skladů v Květné 
byl k tomuto účelu poskytnut na základě žádosti velitele zásahu o poskytnutí věcné a osobní 
pomoci ve smyslu zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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Ve skladovacím areálu v Květné je v současnosti obloženo 12 z celkových 20 skladů, 

a to materiálem společností IMEX GROUP a VTÚ, s. p. Uskladnění materiálu v areálu 
Květná je plánováno jako dočasné do doby, než majitelé materiálu naleznou alternativní 
způsob uskladnění v ČR nebo v zahraničí. Společnosti byly o této skutečnosti ze strany 
velitele zásahu několikrát informovány a bylo urgováno vyskladnění, přičemž společnost 
IMEX s vyskladněním otálela. V současnosti je vyskladnění skladů, ve kterých je uložen 
materiál firmy IMEX, plánováno v harmonogramu, u kterého však v průběhu roku došlo 
několikrát k posunutí termínů a samotný odvoz se stále odkládá. Ministerstvo obrany 
ve spolupráci s Ministerstvem vnitra v průběhu roku 2017 projednaly všechny alternativy, jak 
zajistit vyklizení zbývajících skladů, a Ministerstvu obrany bylo doporučeno obrátit se 
na soud s příslušnou žalobou. 

 
Do doby, než k tomu dojde, je však nutné zajistit zvýšenou a déletrvající ostrahu 

areálu muničních skladů Květná včetně areálu hospodářského prostoru, který s muničním 
skladem bezprostředně souvisí, a zároveň zabezpečit řádné plnění základních činností policie 
na území Pardubického kraje. Využití vojáků v činné službě, povolaných k plnění úkolů 
policie, znamená odpovídající zajištění těchto úkolů. Zajištění ostrahy areálu muničních 
skladů Květná ozbrojenými složkami, byla od počátku také jedna z podmínek starostů 
okolních měst a obcí, kteří podmiňovali svůj souhlas s uskladněním munice právě tím, že 
bude střežena ozbrojenými složkami státu. Tyto místní samosprávy jsou zároveň vlastníky 
velké části z celkové výměry pozemků v areálu muničních skladů Květná. 

1.3 Popis existujícího právního stavu 
Problematiku povolání vojáků upravuje § 22 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii 

České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o policii“), jenž umožňuje 
vládě, pokud síly a prostředky policie nebudou dostatečné k zajištění vnitřního pořádku 
a bezpečnosti, povolat k plnění úkolů policie vojáky v činné službě a příslušníky Vězeňské 
služby České republiky nebo Celní správy České republiky. Vojáky a příslušníky lze povolat 
na nezbytnou dobu. 

V tomto případě je z relevantních alternativ povolání příslušníků bezpečnostních 
sborů a vojáků v činné službě navrhováno povolání vojáků v činné službě.  

Další relevantní ustanovení představuje § 14 odst. 1 písm. b) zákona č. 219/1999 Sb., 
o ozbrojených silách České republiky, ve znění zákona č. 274/2008 Sb., kde zákonodárce 
umožnil využití Armády České republiky k plnění úkolů policie, pokud síly a prostředky 
policie nebudou dostatečné k zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti. 

1.4 Identifikace dotčených subjektů  
Dotčenými osobami a orgány jsou ministr obrany, jím určení vojáci v činné službě 

a dále Policie České republiky, Vojenská policie a Armáda České republiky. 
Dalšími dotčenými subjekty jsou vlastníci pozemků v areálu muničních skladů Květná 

a držitelé munice, která bude v tomto areálu uskladněna. 
Nepřímo dotčenými subjekty jsou fyzické a právnické osoby s bydlištěm (místem 

pobytu), resp. se sídlem na území Pardubického kraje. 
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1.5 Popis cílového stavu 
Přijetí navrhované prováděcí právní úpravy umožní využít určený počet vojáků 

v činné službě v rámci ostrahy areálu muničního skladu Květná a současně jim poskytne 
práva a uloží povinnosti policistů. Cílem legislativní aktivity předkladatele je zachování 
současného rozsahu každodenní služby Policie ČR občanům ČR a zároveň splnit podmínku 
místních samospráv a vlastníků některých pozemků v areálu ohledně střežení areálu 
muničních skladů Květná.  

1.6 Zhodnocení rizika 
V případě nepřijetí předmětného nařízení vlády hrozí situace, kdy Krajské ředitelství 

policie Pardubického kraje a další útvary Policie České republiky nebudou schopny vlastními 
silami a prostředky garantovat zachování rozsahu každodenní služby Policie ČR občanům 
ČR, neboť není možné poskytnout z vlastních zdrojů dostatečný počet policistů a prostředků 
k tomu, aby mohla být po delší časovou dobu zajištěna zvýšená ostraha muničního skladu 
a přilehlého okolí. 

Dále hrozí, že místní samosprávy v případě, že areál muničních skladů Květná nebude 
střežen ozbrojenými složkami, přestanou poskytovat podporu uskladnění munice v tomto 
areálu, neboť samosprávy a vlastníci pozemků v tomto areálu podmiňují svou podporu 
uskladnění munice tím, že střežení budou provádět ozbrojené složky České republiky.  

2 Návrh variant řešení  

Varianta 1: „Nulová“ varianta – nepřijetí nařízení vlády. Legislativní nečinnost by 
neumožňovala využít vojáky v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky, což by 
v Pardubickém kraji omezilo schopnost policie vlastními silami a prostředky garantovat 
zachování současného rozsahu každodenní služby Policie ČR občanům ČR.  

Varianta 2: Přijetí nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě ve smyslu § 22 odst. 1 
zákona o policii a zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů, s nímž budou spojeny níže popsané přínosy. 

3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů všech variant 
Nepřijetí navrhovaného nařízení vlády by v konečném důsledku vedlo 

k nedostatečnému střežení uskladněné munice a zároveň ke snížení dosavadního rozsahu 
každodenní služby Policie ČR občanům ČR. Dále by nepřijetí nařízení vedlo ke ztrátě 
podpory skladování munice v Květné ze strany zástupců místních samospráv a vlastníků 
dotčených pozemků, kteří podmiňovali svůj souhlas s uskladněním munice tím, že střežení 
budou provádět ozbrojené složky České republiky.  

Navrhovaný počet (nejvýše) 84 vojáků v činné službě vychází ze skutečnosti, že 
k zajištění ostrahy muničního skladu, tedy k zamezení přístupu nepovolaným osobám 
do střežených objektů a prostor, je zapotřebí 21 příslušníků Vojenské policie a dále dalších 
vojáků v činné službě AČR. Vojenská policie pro plnění předmětného úkolu přepokládá 
vyčlenění směny policejní ochrany ve složení 1+2 denně (velitel + 2 příslušníci směny VP) 
v šesti obloženích + řídicí prvek (velitel pracoviště, kontista, vedoucí kynolog), celkem tedy 
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21 vojenských policistů). Dále bude připraveno dalších 63 vojáků v činné službě k posílení 
nepřetržitého střežení objektu Květná ve třech směnách po 21 vojácích v mimořádných 
případech. 

  

 
Doba povolání vojáků k plnění úkolů policie do 31. prosince 2018 se odvíjí 

od očekávané doby skladování, může však být ukončena dříve, pokud společnosti, jejichž 
materiál je v Květné uložen, odvezou tento materiál v dřívějším termínu. 

3.2 Náklady 
Náklady spojené s povoláním vojáků k plnění úkolů Policie České republiky budou 

zabezpečeny v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech, ve znění pozdějších předpisů (§ 22 a 27). Je nutno zdůraznit, že se nejedná 
o pravidelný výdaj, který by bylo možno předvídat a plánovat v rámci veřejných rozpočtů.  

3.3 Přínosy 
 Stěžejním přínosem nařízení vlády bude zachování stávajícího rozsahu plnění 
základních úkolů policie v Pardubickém kraji a zároveň možnost pokračování uskladnění 
munice za podpory místních samospráv.  

3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 
 Varianta 1: Nepřijetí navrhovaného nařízení vlády by v konečném důsledku mohlo 
vést k omezení sil a prostředků Policie České republiky na území Pardubického kraje 
potřebných k zachování stávajícího rozsahu každodenní služby Policie ČR občanům ČR.  
 Varianta 2: Povolání příslušného počtu vojáků v činné službě k plnění úkolů policie 
zajistí řádné střežení areálu muničních skladů Květná a dále povede k odstranění rizika, že by 
policie nebyla kvůli zvýšené a déletrvající ostraze výše popsaných objektů schopna vlastními 
silami a prostředky garantovat zachování stávajícího rozsahu každodenní služby Policie ČR 
občanům ČR. 
 
 Zajištění ochrany životů, zdraví a majetkových hodnot je podle čl. 1 ústavního zákona 
č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, základní povinností státu. Za situace, kdy 
jsou počty příslušníků policie v souvislosti s výše specifikovaným rizikem hodnoceny jako 
nedostatečné, porovnání nákladů a přínosů svědčí jednoznačně pro přijetí předmětného 
nařízení vlády, tedy využití varianty 2. 
 
  

• celkem bude povoláno nejvýše 84 vojáků, 
• 21 příslušníků Vojenské policie, 
• 63 vojáků armády jako záloha pro případ mimořádných událostí (3 směny 

po 21 vojácích, 
• sloužit se bude ve směně, která potrvá 25 hodin, 
• složení směny: velitel směny + 2 příslušníci směny = 3, 
• celkem bude 6 takových obložení, tzn. 6x3 = 18,  
• každý den budou v Květné nad rámec výše uvedených počtů přítomni 

v pracovní době velitel, kontista, kynolog (tzv. velitelský prvek) – tedy 3 
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Nákladovost na střežení areálu Květná:  
 
 Zajištění střežení areálu Květná v šesti směnách vyvolá nutnost vynaložit prostředky 
na platové výdaje v předpokládané výši 674 700,-- Kč za každý měsíc, což představuje 
do konce roku 2017 náklady ve výši 8 096 400,-- Kč. Rovněž je nutno přičíst další nezbytné 
náklady k provozu a zajištění střežení ve výši 900 000,- Kč (osobní mandatorní výdaje, PHM, 
krmivo pro psy, nákup materiálu). 
 

Náklady k případnému nasazení dalších 63 vojáků v činné službě AČR bude možné 
provést pouze v případě jejich reálného nasazení.  
 
 Celkově by mělo být možné převést v souvislosti se střežením areálu muničních 
skladů Květná a v důsledku povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České 
republiky, Ministerstvu obrany do jeho rozpočtové kapitoly finanční prostředky až 
do výše 8 996 400,-- Kč. Uvedená částky by pokryla celou dobu, na kterou budou vojáci 
v činné službě povoláni k plnění úkolů Policie České republiky, tj. do 31. prosince 2018. 
 

Vzhledem k tomu, že dosud nebyl schválen zákon o státním rozpočtu na rok 2018, 
nelze s ohledem na usnesení vlády č. 105 z 8. února 2016, rozhodnout o využití 
finančních prostředků z položky vládní rozpočtová rezerva současně se schválením 
návrhu nařízení vlády.  

4 Návrh řešení 

4.1 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
Jak vyplývá z výše uvedeného, „nulovou“ variantu nelze považovat za přípustnou. 

Je totiž nezbytné adekvátně reagovat na vzniklou mimořádnou situaci a zajistit jak řádnou 
ostrahu popsaných objektů, tak zároveň neohrozit plnění základních činností Policie České 
republiky na území Pardubického kraje. Nečinnost, tedy nepřijetí nařízení vlády by 
znamenalo vědomé nastolení rizika ohrožení bezpečnosti a veřejného pořádku. 

Aby mohli vojáci v činné službě plnit úkoly Policie České republiky a disponovat 
příslušnými oprávněními a povinnostmi policistů, je nezbytné přijetí nařízení vlády podle § 22 
odst. 1 zákona o policii, neboť bez uvedeného legislativního kroku by se nemohli aktivně 
podílet na řešení celé situace a posílit tak žádoucím způsobem početní stavy Policie České 
republiky.  

Navrhované nařízení vlády nebude mít žádné nepříznivé dopady na sociální sféru ani 
na životní prostředí. Pro ochranu bezpečnosti, veřejného pořádku i ochranu zdraví a lidských 
životů bude přínosem. 

5 Implementace doporučené varianty a vynucování 
 Z  nařízení vlády budou plynout Policii České republiky oprávnění použít za daných 
okolností nejvýše 84 vojáků v činné službě k plnění jejích úkolů, těmto vojákům pak právo 
plnit tyto úkoly se zbraní. Nařízením vlády bude vojákům uložena povinnost plnit úkoly 
Policie České republiky pod velením příslušníka policie a ministru obrany povinnost určit 
vojáky v činné službě, včetně vojenské techniky a výzbroje, k plnění daných úkolů Policie 
České republiky. Jedná se z povahy věci o regulaci, již nebude nutno implementovat. Není 
třeba ani nastavovat procesy k vynucení této regulace. 
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6 Přezkum účinnosti regulace 
 Přezkum účinnosti nařízení vlády bude dotčenými subjekty prováděn průběžně, 
při zjištění nepotřebnosti této regulace pro futuro bude iniciováno zrušení tohoto právního 
předpisu. Povolání vojáků v činné službě může být ukončeno v okamžiku, kdy dojde 
k vyklizení materiálu v současné době uskladněného v Květné. Tento okamžik však nelze 
blíže předvídat. Podle navrhovaného ustanovení o účinnosti jinak nařízení vlády pozbude 
platnosti k 31. prosinci 2018. 

7 Konzultace a zdroje dat 
 Záměr vydání nařízení vlády byl konzultován s dotčenými složkami Policie České 
republiky. Konkrétní podoba návrhu nařízení vlády vychází dále z konzultací uskutečněných 
s Ministerstvem obrany a s Ministerstvem financí. V současné době tedy neexistuje rozpor 
ohledně znění návrhu nařízení.   

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky 
Předložený návrh nařízení vlády je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. 

Nařízení vlády je vydáno k provedení zákona o policii a zákona č. 219/1999 Sb., 
o ozbrojených silách České republiky, z jejichž mezí nevybočuje. 

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je navržena 
Navržené nařízení vlády je v souladu se zákonem o policii, konkrétně s § 22 odst. 1, 

jenž umožňuje vládě, pokud síly a prostředky policie nebudou dostatečné k zajištění 
vnitřního pořádku a bezpečnosti, povolat k plnění úkolů policie vojáky v činné službě 
a příslušníky Vězeňské služby České republiky nebo Celní správy České republiky. Vojáky 
a příslušníky lze povolat na nezbytnou dobu. 

Navržené nařízení vlády je v souladu se zákonem č. 219/1999 Sb., o ozbrojených 
silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, který v § 14 uvádí, že mezi úkoly 
vojáků Armády České republiky patří také plnění úkolů Policie České republiky. I tento 
zákon stanovuje, že vojáky Armády České republiky lze použít k plnění úkolů Policie České 
republiky pouze na nezbytně nutnou dobu. 

Návrh nařízení vlády vyhovuje i zákonnému požadavku, že k povolání vojáků má 
dojít pouze na nezbytnou dobu. Pojem nezbytné doby je v tomto případě stanoven až do 31. 
prosince 2018. V současnosti totiž není dostatek informací, které by umožňovaly stanovit 
dobu potřebnosti uskladnění munice přesněji, a proto je podle názoru předkladatele nutné 
počítat s nutností nasazení vojáků v činné službě až k nejzazšímu datu. 

Zhodnocení slučitelnosti navrhované úpravy s předpisy Evropské unie 
Návrh není v rozporu s právními předpisy Evropské unie ani s obecnými právními 

zásadami práva Evropské unie, resp. uvedená problematika není tímto právním systémem 
řešena. Návrh není v rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské unie. Dosavadní 
judikatura těchto orgánů se povolání vojáků k plnění úkolů policie nedotýká.  

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

Mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána, neupravují přímo 
problematiku povolání vojáků k plnění úkolů policie. 

 

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



8 
 

Sociální dopady  
Navržená právní úprava nemá dopad na osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním 

postižením, ani na národnostní menšiny nebo na životní prostředí.  
 Návrh nařízení vlády nemá dopady ve vztahu k zákazu diskriminace ani ochrany 
soukromí a osobních údajů. 

Dopady na státní rozpočet  
Náklady spojené s povoláním vojáků k plnění úkolů Policie České republiky, které 

Ministerstvu obrany vzniknou nad rámec běžných činností zajištěných schváleným rozpočtem 
na rok 2018, by měly být následně zabezpečeny cestou Ministerstva financí, transferem 
z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položka Vládní rozpočtová rezerva ve prospěch 
kapitoly 307 – Ministerstvo obrany.  

 
Vzhledem k tomu, že dosud nebyl schválen zákon o státním rozpočtu na rok 2018, nelze 

s ohledem na usnesení vlády č. 105 z 8. února 2016, rozhodnout o využití finančních 
prostředků z položky vládní rozpočtová rezerva současně se schválením návrhu nařízení 
vlády.  

Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
Povoláním vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky bude nadále 

personálně zajištěna ostraha areálu muničních skladů Květná, v nichž je uskladněna vojenská 
munice, zároveň však bude zachován současný rozsah každodenní služby Policie ČR 
poskytované občanům České republiky.   

Povoláním 21 (v mimořádných případech až 84) vojáků činné službě k plnění úkolů 
Policie ČR by neměla být snížena obranyschopnost České republiky ani plnění jejích 
mezinárodních závazků. Shodný počet vojáků v činné službě byl v souvislosti s ostrahou 
tohoto areálu k plnění úkolů Policie ČR povolán již v letech 2015, 2016 a 2017. 
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Zvláštní část 

K § 1 
V tomto ustanovení se vymezuje účel právní úpravy a důvod jejího přijetí. Jedná se 

o reakci na nastalou situaci, zároveň se zde stanoví počet vojáků v činné službě, kteří jsou 
v této souvislosti k plnění úkolů Policie České republiky povoláni. 

Navrhovaný počet nejvýše 84 vojáků v činné službě vychází z toho, že musí být 
nepřetržitě zamezen přístup jiným než povolaným osobám do areálu mj. také z důvodů 
zvýšené potřeby ochrany a zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti s cílem ochránit životy, 
zdraví a majetek osob v souvislosti s významem celé události, která požadavku velitele 
zásahu na převoz munice předcházela.  

K § 2 
Nezbytnou součástí nařízení vlády tohoto charakteru je vymezení velitelské pravomoci 

ve vztahu k povolaným vojákům v činné službě. Ta má být svěřena příslušníkovi policie. 
Ustanovení § 2 dále stanoví, že úkoly policie budou plnit vojáci ozbrojení. 

K § 3 
Tímto ustanovením se ministru obrany ukládá určit vojáky v činné službě, kteří budou 

plnit úkoly policie podle tohoto nařízení, a vojenskou techniku a výzbroj, která jim k tomu 
bude dána k dispozici. 

K § 4 
 Tímto ustanovením se vymezují práva a povinnosti podle zákona o policii, které 
budou povolaní vojáci mít. 

K § 5 
Je navrhováno stanovení dne nabytí účinnosti dne 1. ledna 2018, tedy tak, aby 

účinnost tohoto nařízení bezprostředně navazovala na účinnost nařízení vlády 
č. 446/2016 Sb., o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky 
v období do 31. prosince 2017, které pozbývá platnosti (a tím i účinnosti) uplynutím dne 
31. prosince 2017. 

S ohledem na požadavek stanovený v § 22 odst. 1 zákona o policii, totiž povolat 
vojáky k plnění úkolů policie toliko na nezbytnou dobu, navrhuje se, aby nařízení vlády 
pozbylo platnosti ke dni 31. prosince 2018. K tomuto datu by již mělo dojít k vyklizení areálu 
v Květné. 
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