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V. 
PŘEHLED DOPADŮ NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu právního předpisu 

Návrh nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky 
 v období do 31. prosince 2018 

Předkladatel 
Spolupřed- 

kladatel  

Stanovený termín 
předložení vládě, 
v případě návrhu 

vyhlášek předsedovi 
LRV 

Předpokládaný termín 
nabytí účinnosti 

MV  - 11. 2017 01. 2018  

 

Transpozice práva EU: Číselné označení právních 
předpisů EU a jejich název v českém znění1 Termín stanovený pro implementaci 

- -  
 

2. Definice problému 

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 

                                                            

1 V případě, že se jedná o směrnici přijatou legislativním postupem, u které může být postupováno podle čl. 260 
odst. 3 Smlouvy o fungování EU, tato skutečnost se výslovně uvede. 
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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. 

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. 

3. Cíl návrhu právního předpisu  

Do doby, než dojde k vyklizení a úpravě areálu, je 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. 

4. Odůvodnění varianty přípravy legislativního návrhu  

ANO  Uveďte varianty, které byly zvažovány. 
NE  Uveďte důvody, proč nemohla být alternativní řešení zvažována.  
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 
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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. 

5. Stanovisko předkladatele k zpracování RIA.  

ANO   
NE  Uveďte zdůvodnění, proč nemá být k legislativnímu návrhu RIA zpracována.  
Návrh nařízení vlády pouze povolává vojáky k plnění úkolů policie, v počtu nejvýše 84 vojáků, 
na omezeném území a jen po dobu jednoho roku. Návrh nařízení vlády je repeticí nařízení vlády 
vydaných v téže věci pro roky 2015 až 2017 – ani k jednomu z nich nebyla RIA zpracována. 
Návrh nařízení vlády musí být schválen na (předpokládané poslední) schůzi vlády dne 29. 11., 
protože je nezbytné, aby nařízení nabylo účinnosti dnem 1. 1. 2018. 
Předseda Legislativní rady vlády stanovil dopisem č. j. 31272/2017-OVL ze dne 20. listopadu 
2017, že se k tomuto návrhu nařízení vlády hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 
(RIA) neprovede. 

6. Přijetí prováděcích právních předpisů  ANO   NE     

Jedná se o návrh prováděcího právního předpisu - nařízení vlády. 

 
 

7. Dotčené subjekty 
Policie ČR, Armáda ČR, MV, MO, MF. 

8. Konzultace  

Ano – Policie ČR, MO, MF. 

9. Dostupná data  

- 

 

10. Charakteristika specifických dopadů  

10.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty   ANO     NE     

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 
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pouze v případě jejich reálného nasazení.  
Celkově by bylo 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. Částka pokrývá celou dobu, na kterou budou vojáci v činné službě povoláni k plnění 
úkolů Policie České republiky, tj. do 31. prosince 2018. 

10.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR   ANO     NE     

- 

10.3 Dopady na podnikatelské prostředí   ANO     NE     

- 

10.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje)   ANO     NE     

 

10.5 Sociální dopady   ANO     NE     

 

10.6 Dopady na spotřebitele   ANO     NE     

 

10.7 Dopady na životní prostředí   ANO     NE 

 

10.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů   ANO    
 NE     

 

10.9 Dopady na výkon státní statistické služby   ANO     NE     

 

10.10 Zhodnocení korupčních rizik   ANO     NE     

 

10.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu   ANO     NE     

Povolání vojáků ke střežení areálu muničních skladů zajistí zvýšenou a déletrvající ostrahu 
areálu muničních skladů Květná včetně areálu hospodářského prostoru, který s muničním 
skladem bezprostředně souvisí, a zároveň zajistí řádné plnění základních činností policie 
na území Pardubického kraje. 
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