
ZÁKON 
ze dne …… 2019,  

 

kterým se mění zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů  

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

Čl. I 

 
V zákoně č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., 

zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., 

zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., 

zákona č. 15/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se v § 5 na konci odstavce 1 

tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena l) a m), která znějí: 

 

„l) vždy nejpozději každé čtyři roky vyhodnocuje stav zajištění obranných potřeb státu 

a mezinárodních závazků o společné obraně a stanoví pokyny pro výstavbu, přípravu a použití 

ozbrojených sil a s nimi související výdaje státního rozpočtu na desetileté plánovací období; 

pokyny pro výstavbu, přípravu a použití ozbrojených sil a s nimi související výdaje státního 

rozpočtu na desetileté období předkládá vláda k projednání Poslanecké sněmovně, 

 

m) k financování obranných potřeb státu a mezinárodních závazků o společné obraně vyčlení 

každoročně ve státním rozpočtu výdaje ve výši ne menší než 2 % hrubého domácího produktu 

predikovaného Ministerstvem financí na rok, na nějž je sestavován návrh státního rozpočtu.“ 

 

Čl. II 

Přechodné ustanovení  

Pro dosažení úrovně výdajů státního rozpočtu k financování obranných potřeb České 

republiky ve výši podle Čl. I se určuje přechodné období od nabytí účinnosti tohoto zákona, 

po které vláda každoročně ve státním rozpočtu vyčlení k financování obranných potřeb státu 

a mezinárodních závazků o společné obraně výdaje státního rozpočtu vždy vyšší než v roce 

předchozím tak, aby nejpozději v návrhu státního rozpočtu na rok 2024 tyto výdaje 

dosahovaly 2 % hrubého domácího produktu predikovaného Ministerstvem financí na rok 

2024. 

 

Čl. III  

Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho 

vyhlášení. 
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