
III. 

Návrh    

ZÁKON 

 ze dne ……. 2020,  

kterým se mění zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů 

(zákon o Vojenské policii), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony  

 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:  

 
ČÁST PRVNÍ 

 

Změna zákona o Vojenské policii 

 
 

Čl. I 
 

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., zákona  

č. 47/2016 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 104/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. 
a zákona č. 111/2019 Sb., se mění takto: 

 
 

1. V části první hlava I včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 20 a 21 zní:  
 

„HLAVA I 
 

POSTAVENÍ A PŮSOBNOST VOJENSKÉ POLICIE 

 

§ 1 
 

(1)Vojenská policie je součástí Ministerstva obrany (dále jen „ministerstvo“). 
 

(2) Vojenská policie v rozsahu stanoveném tímto zákonem plní úkoly policejní ochrany  
a) ministerstva, ozbrojených sil České republiky (dále jen „ozbrojené síly“), vojenských 

objektů, vojenského materiálu a ostatního majetku státu, s nímž jsou příslušné hospodařit 
ministerstvo nebo jím zřízené organizační složky státu nebo s nímž jsou příslušné 

hospodařit anebo s nímž mají právo hospodařit státní organizace, jež ministerstvo zřídilo 
nebo založilo, 

b) jednotek ozbrojených sil cizích států při průjezdu nebo pobytu na území České 
republiky20)(dále jen „ozbrojené síly cizích států“) a jejich materiálu, není-li dále stanoveno 
jinak. 

 
(3) Vojenská policie plní další úkoly, pokud tak stanoví tento zákon, jiný právní předpis2) 

nebo mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu (dále jen „mezinárodní smlouva“).  
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§ 2  

 
(1) Úkoly Vojenské policie plní vojenští policisté.  

 
(2) Vojenským policistou se může stát  

a) voják z povolání zařazený ve Vojenské policii, nebo  
b) voják v záloze povolaný k výkonu vojenské činné služby k Vojenské policii.  

 
§ 3 

 
(1) Vojenská policie při plnění úkolů podle § 1 působí na území České republiky 

i na území cizích států.   
 

(2) Vojenský policista plní úkoly na území cizího státu 
a) za podmínek, v rozsahu a způsobem stanoveným mezinárodní smlouvou, 

b) v rámci zahraniční nebo jiné operace, které se Česká republika účastní na základě 
rozhodnutí mezinárodní organizace, jejímž je členem nebo s níž má uzavřeny příslušné 

mezinárodní smlouvy, nebo na základě rozhodnutí příslušného orgánu nebo instituce 
Evropské unie, nebo 

c) na základě rozhodnutí ministra obrany uskutečněného 
1. na základě žádosti příslušného orgánu cizího státu, nebo 

2. se souhlasem příslušného orgánu cizího státu. 
 

(3) V případě, že vojenský policista plní úkoly na území cizího státu, může tak činit 
i mimo organizační strukturu Vojenské policie; tím není dotčeno jeho odborné řízení 

náčelníkem Vojenské policie. 
 

§ 4 
 

(1) Vojenská policie působí, pokud tento zákon nestanoví jinak, vůči  
a) vojákům v činné službě, příslušníkům ozbrojených sil cizích států nebo je doprovázejícímu 

civilnímu personálu21) (dále jen „voják“),  
b) osobám, které se nacházejí v chráněném objektu,  

c) osobám, které jsou podezřelé, že spáchaly nebo páchají trestný čin nebo přestupek, 
1. v chráněném objektu, 

2. spolu s vojáky, 
3. proti vojenskému objektu, vojenskému materiálu nebo materiálu ozbrojených sil cizích 

států, nebo 
4. proti majetku neuvedenému v bodě 3, s nímž je příslušné hospodařit ministerstvo nebo 

jím zřízené organizační složky státu nebo s nímž jsou příslušné hospodařit anebo s nímž 
mají právo hospodařit státní organizace, jež ministerstvo zřídilo nebo založilo.  

 
(2) Chráněným objektem podle odstavce 1 písm. b) se pro účely tohoto zákona rozumí 

vojenský objekt nebo prostor, kde  

a) se koná vojenské cvičení,  
b) je zajišťována bezpečnost ministra obrany, jím určených osob nebo osob, kterým je 

poskytována krátkodobá ochrana (dále jen „chráněná osoba“), nebo 
c) plní své úkoly ozbrojené síly, ozbrojené síly cizích států, Vojenské zpravodajství nebo 

Vojenská policie. 
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§ 5  

 
Vojenská policie plní tyto úkoly policejní ochrany: 

a) odhaluje trestné činy a zjišťuje jejich pachatele a činí opatření k předcházení trestné 
činnosti,  

b) působí v řízení o trestných činech jako policejní orgán a šetří přestupky,  
c) pátrá po hledaných nebo pohřešovaných vojácích a po ztraceném nebo odcizeném 

vojenském materiálu nebo po dalších věcech v majetku státu, s nímž je příslušné 
hospodařit ministerstvo nebo jím zřízené organizační složky státu, nebo s nímž jsou 

příslušné hospodařit anebo s nímž mají právo hospodařit státní organizace, jež ministerstvo 
zřídilo nebo založilo; Vojenská policie v těchto případech postupuje zpravidla 

ve spolupráci s Policií České republiky,  
d) podílí se na ochraně vojenského materiálu a ostatního majetku státu, s nímž je příslušné 

hospodařit ministerstvo nebo jím zřízené organizační složky státu, nebo s nímž jsou 
příslušné hospodařit anebo s nímž mají právo hospodařit státní organizace, jež ministerstvo 

zřídilo nebo založilo, 
e) dohlíží na zabezpečování kázně v chráněných objektech a na dodržování kázně vojáky 

na veřejnosti,  
f) zajišťuje ochranu vojenských objektů určených ministrem obrany a dohlíží na zajišťování 

režimu vstupu a vjezdu do vojenských objektů,  
g) dohlíží nad bezpečností provozu vozidel ozbrojených sil, vozidel ozbrojených sil cizích 

států a nad bezpečností provozu ostatních dopravních prostředků v chráněných objektech,  
h) řídí provoz vozidel na pozemních komunikacích při pohybu vozidel ozbrojených sil nebo 

vozidel ozbrojených sil cizích států a zajišťuje ochranu a doprovod přesunů ozbrojených sil 
cizích států po území České republiky, 

i) vykonává dohled nad výcvikem a zdokonalováním odborné způsobilosti řidičů vozidel 
ozbrojených sil a provádí zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o řidičská oprávnění 

řidičů vozidel ozbrojených sil,  
j) schvaluje technickou způsobilost vojenských vozidel,  

k) zajišťuje bezpečnost chráněných osob, 
l) podílí se na zajišťování ochrany oficiálních delegací České republiky a občanů České 

republiky v místech nasazení Vojenské policie mimo území České republiky,  
m) zajišťuje ochranu vyčleněných vojenských dopravních letadel pro přepravu ústavních 

činitelů a ostatních osob využívajících přepravy vojenskými dopravními letadly 
a vojenských objektů určených pro odbavení a prostor určených ke vzletu a přistání 

vojenských dopravních letadel,  
n) zajišťuje na vyžádání bezpečnostním doprovodem ochranu vojenské letecké dopravy 

a přepravy,  
o) vede evidence a statistiky potřebné k plnění svých úkolů, zejména evidenci vozidel 

ozbrojených sil a evidenci případů Vojenské policie.  
 

___________________ 
20) Čl. 43 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona 

č. 300/2000 Sb. 
21) 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.“. 
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2. V části první se hlava II včetně nadpisu zrušuje. 

 
3. V § 6 odst. 2 se slovo „odborně“ zrušuje. 

 
4. V § 6 se doplňuje odstavec 3, který zní:    
 

„(3) Náčelník Vojenské policie odpovídá za činnost Vojenské policie ministru obrany.“.     
 

5. V § 8 odst. 1 se za slova „Vojenské policie“ vkládá slovo „nabývat,“.  
 

6. V § 8 odstavec 2 zní: 
 

„(2) Nebezpečnými látkami a věcmi se pro účely tohoto zákona rozumějí zejména  
a) výbušniny,  

b) výbušné předměty,  
c) jedy,  

d) omamné a psychotropní látky,  
e) jiné chemické látky nebo předměty určené k výrobě omamných a psychotropních látek, 

nebo  
f) prekursory drog.“. 

 
7. V § 8 odst. 4 se slova „při zákroku“ nahrazují slovy „při provádění úkonu, při němž 

dochází k přímému vynucování splnění právní povinnosti nebo k přímé ochraně práv 
za použití síly nebo hrozby jejího použití (dále jen „zákrok“)“. 

 
8. Za § 8 se vkládají nové § 8a a 8b, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 22 znějí:   
 

„§ 8a 
Zajištění, odstranění a zničení věci 

 
(1) Vojenská policie je oprávněna věc zajistit, popřípadě odstranit, je-li důvodné 

podezření, že představuje bezprostřední závažné ohrožení života, zdraví, majetku nebo 
životního prostředí, a nelze-li tomuto ohrožení zabránit jinak. 

 
(2) Nelze-li ohrožení podle odstavce 1 zabránit odstraněním věci, je Vojenská policie 

oprávněna věc zničit, popřípadě dočasně uložit do doby zničení, zejména je-li důvodné 
podezření, že obsahuje výbušninu. 

 
(3) Nebrání-li tomu právní důvod, vydá Vojenská policie zajištěnou věc bez zbytečného 

odkladu tomu, o jehož právu na vydání věci není pochyb, nebo oprávněnou osobu vyrozumí 
o možnosti věc převzít. Při pochybnostech Vojenská policie uloží věc do své úschovy 

a osobu, která si na vydání věci činí nárok, poučí o možnosti uplatnit nárok na vydání věci 
v řízení ve věcech občanskoprávních. 

 
(4) Je-li nebezpečí, že se věc, která nemohla být vydána podle odstavce 3, zkazí, 

Vojenská policie věc prodá a získané peněžní prostředky uloží do své úschovy. 

 
(5) Zajištěná věc včetně peněžních prostředků podle odstavce 4 propadá státu, pokud není 

nárok na její vydání uplatněn do 3 měsíců od jejího zajištění nebo není v této lhůtě 
vyzvednuta. 

 

(6) Náklady spojené s úschovou hradí osoba, která věc převzala. 
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§ 8b 

Rušení provozu elektronických komunikací 

(1) Vojenská policie může za účelem odstranění bezprostředního ohrožení životů nebo 

zdraví osob anebo za účelem odstranění bezprostředně hrozící škody velkého rozsahu 
na majetku, rušit v nezbytné míře a po nezbytnou dobu  

a) provoz elektronických komunikačních zařízení a sítí,  
b) poskytování služeb elektronických komunikací, nebo  

c) provozování radiokomunikačních služeb;  
Vojenská policie informuje o zavedení rušení Český telekomunikační úřad, územně příslušné 

operační a informační středisko integrovaného záchranného systému a Národní úřad 
pro kybernetickou a informační bezpečnost. 

 

(2) Vojenská policie může provádět rušení podle odstavce 1 rovněž při výcviku, přičemž 
o tomto rušení informuje Český telekomunikační úřad, územně příslušné operační 

a informační středisko integrovaného záchranného systému a Národní úřad pro kybernetickou 
a informační bezpečnost v přiměřené lhůtě předem. Za účelem odstranění nebo zmírnění 

dopadů ohlášeného rušení může Český telekomunikační úřad stanovit podmínky tohoto rušení 
včetně povinnosti informovat v nezbytné míře o rušení dotčené provozovatele sítí a služeb 

elektronických komunikací. 
 

(3) Vojenská policie o rušení podle odstavců 1 a 2 neinformuje, pokud by poskytnutí 

informace mohlo ohrozit plnění úkolů Vojenské policie; v takovém případě informaci 
poskytne poté, co důvody jejího neposkytnutí pominou. 
 

(4) Kontrolu rušení prováděného podle odstavců 1 a 2 vykonává Poslanecká sněmovna 
prostřednictvím kontrolního orgánu zřizovaného podle zákona o Policii České republiky22). 

Kontrolní orgán provádí kontrolu po předchozím vyrozumění ministra obrany. Ministr obrany 
předkládá kontrolnímu orgánu nejméně jednou ročně zprávu o rušení prováděném podle 

odstavců 1 a 2 a dále též na jeho žádost informace o tomto rušení. Tím není dotčeno právo 
kontrolního orgánu požadovat informace a účast na jednání kontrolního orgánu od jiných 

osob. 
_________________ 
22) § 98 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb., ve znění zákona č. 341/2011 Sb.“. 

 

9. § 9 včetně nadpisu zní: 
 

„§ 9  
Oprávnění při dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu vozidel  

 

(1) Vojenská policie vykonává dohled nad bezpečností a plynulostí provozu vozidel 

ozbrojených sil nebo vozidel ozbrojených sil cizích států tím, že  
a) kontroluje dodržování pravidel provozu na pozemních komunikacích řidiči těchto vozidel,  

b) objasňuje dopravní nehody a jiné události v provozu, na kterých měla účast pouze tato 
vozidla, při nichž nevznikla škoda na majetku nebo zdraví třetí osoby.  

 
(2) Při dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu vozidel ozbrojených sil nebo 

vozidel ozbrojených sil cizích států je vojenský policista oprávněn   
a) vyzvat řidiče vozidla k předložení dokladů k řízení a provozu vozidla,  

b) vyzvat osobu provádějící výcvik řidičů vozidel ozbrojených sil a řidiče vozidla k  vyšetření 
ke zjištění, zda není ovlivněna alkoholem nebo jinou návykovou látkou,  
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c) vyzvat řidiče vozidla k podrobení vozidla nebo jízdní soupravy kontrole technického stavu,  

d) měřit rychlost vozidel,  
e) zabránit řidiči vozidla v jízdě použitím technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla 

nebo odtažením vozidla v případech stanovených zákonem o silničním provozu, 
f) zadržet řidičský průkaz; pro zadržení řidičského průkazu se zákon o silničním provozu 

použije obdobně.   
 

(3) V chráněných objektech Vojenská policie vykonává dohled nad bezpečností 
a plynulostí provozu vůči všem účastníkům provozu tím, že  

a) kontroluje dodržování pravidel provozu na pozemních komunikacích i mimo ně,  
b) objasňuje dopravní nehody a jiné události. 

 
(4) Při dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu vůči všem účastníkům provozu 

v chráněných objektech je vojenský policista oprávněn  
a) vyzvat řidiče vozidla k předložení dokladů k řízení a provozu vozidla,  

b) vyzvat řidiče vozidla k vyšetření, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou 
látkou, 

c) vyzvat řidiče vozidla k podrobení vozidla nebo jízdní soupravy kontrole technického stavu,  
d) měřit rychlost vozidel,  

e) rozhodnout o odstranění vozidla, je-li 
1. překážkou provozu na pozemní komunikaci nebo i mimo ni,  

2. důvodná obava ohrožení bezpečnosti chráněného objektu, nebo 
3. místní úpravou provozu v předmětném místě provoz vozidel omezen nebo zakázán; 

f) zabránit řidiči vozidla v jízdě použitím technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla 
nebo odtažením vozidla za podmínek stanovených zákonem o silničním provozu, 

g) zadržet řidičský průkaz; pro zadržení řidičského průkazu se zákon o silničním provozu 
použije obdobně.   

 
(5) Náklady na odstranění vozidla podle odstavce 4 písm. e) nese provozovatel vozidla. 

 
(6) Vojenská policie vykonává dohled nad dodržováním pravidel provozu na pozemních 

komunikacích v místech určených dopravním značením umístěným pro potřeby ministerstva. 
 

(7) Vojenská policie vydává písemné stanovisko k úpravě provozu na veřejně nepřístupné 
účelové komunikaci ve vojenském objektu. 

 
(8) Vzor a náležitosti potvrzení o zadržení řidičského průkazu stanoví ministerstvo 

vyhláškou.“. 
 

10. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který včetně nadpisu zní:  
 

„§ 9a 

Schvalování technické způsobilosti vojenského vozidla  

 
(1) Vojenská policie schvaluje technickou způsobilost vojenského vozidla, jeho součástí, 

vybavení nebo příslušenství. Řízení podle věty první se zahajuje na základě žádosti 
dodavatele vojenského vozidla, která vedle obecných náležitostí žádosti podle správního řádu 

obsahuje také údaje  
a) o dodavateli vojenského vozidla, a to v rozsahu obchodní firma, adresa sídla a identifikační 

číslo, adresa pro doručování a telefonní kontakty na dodavatelem určené osoby 
k poskytování součinnosti v řízení o žádosti,   
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b) o vojenském vozidle, a to v rozsahu 

1. celkový technický popis vojenského vozidla,  
2. základní technické údaje o vojenském vozidle, včetně stanovení užitečné a celkové 

hmotnosti,  
3. stanovení nejvyšší konstrukční hmotnosti vozidla a povoleného zatížení náprav,  

4. schéma elektrické instalace vojenského vozidla,  
5. schéma brzdové soustavy vojenského vozidla,  

6. schéma vzduchové (hydraulické) soustavy vojenského vozidla,  
7. seznam výbavy a výstroje (výzbroje) vojenského vozidla,  

8. příručka pro řidiče (návod pro obsluhu a údržbu),  
9. stanovené seřizovací hodnoty konstrukčních celků vojenského vozidla, hodnoty 

geometrie řízení,  
10. kopie homologačních protokolů, certifikátů a osvědčení, jednotlivých konstrukčních 

celků vojenského vozidla,  
11. kopie uzavřené smlouvy, na základě které budou realizovány dodávky pro  

ministerstvo,  
12. popis účelu použití vojenského vozidla,  

13. prohlášení o jakosti a kompletnosti výrobku. 
 

 (2) Žádost podle odstavce 1 musí být zpracována v českém jazyce jako dokument 
v listinné i elektronické podobě. Žádost zpracovaná v elektronické podobě se předkládá 

na přenosném technickém nosiči dat; požadovaný datový formát předkládaných dokumentů 
v elektronické podobě zveřejní Vojenská policie na úřední desce ministerstva 

a na internetových stránkách Vojenské policie. 
 

 (3) Vojenská policie si na základě požadavku akreditované zkušebny, pověřené 
ministerstvem k činnosti Národní autority v oblasti zkoušení vojenských vozidel, a výsledků 

dosažených v průběhu provádění zkoušek může vyžádat u dodavatele vojenského vozidla 
provedení dalších dílčích zkoušek, včetně zkoušek jízdních a provozních, a stanovit 

upřesňující podmínky pro jejich provedení. Náklady na provedení zkoušek pro schválení 
technické způsobilosti vojenského vozidla hradí dodavatel vojenského vozidla. 

 
 (4) O žádosti podle odstavce 1 Vojenská policie rozhodne do 60 dnů od doručení 

výsledků zkoušek provedených akreditovanou zkušebnou.“. 
 

 
11. V § 12 odst. 1 se slova „základního registru agend orgánů veřejné moci a některých práv 

a povinností“ nahrazují slovy „základního registru agend, orgánů veřejné moci, 
soukromoprávních uživatelů údajů a některých práv a povinností7)“, za slova „silničních 

vozidel8),“ se vkládají slova „informačního systému technických prohlídek8),“a za slova 
„centrálního registru řidičů“ se vkládají slova „, rejstříků a evidencí vedených Úřadem 

pro civilní letectví23) a databází vedených Řízením letového provozu České republiky, 
centrálního registru zbraní24)“. 

 

Poznámky pod čarou č. 23 a 24 znějí:  
„23) Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., 

o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění 
pozdějších předpisů.   

24) Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění 
pozdějších předpisů.“. 
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12. V § 22 se slova „úkonu, při němž dochází k přímému vynucování splnění právní 

povinnosti nebo k přímé ochraně práv za použití síly nebo hrozby jejího použití,“ 
nahrazují slovem „zákroku“. 

 

13. V § 23 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní: 
 

„b) je zřejmé, že nemůže úkon úspěšně dokončit,“. 
 

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c). 
 

14. V § 23 odst. 1 se tečka na konci písmene c) nahrazuje slovy „, nebo“ a doplňuje se 

písmeno d), které zní: 
  

„d) plní úkoly při používání operativně pátracích prostředků nebo zabezpečovací techniky.“. 
 

15. V § 24 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Povinnost prokázat příslušnost k Vojenské 
policii nemá vojenský policista, který tuto příslušnost oprávněně zastírá.“. 

 

16. Za § 25 se vkládají nové § 25a a 25b, které znějí:   
 

„§ 25a 
 

(1) Osoba omezená na svobodě vojenským policistou nesmí být podrobena mučení nebo 
krutému, nelidskému anebo ponižujícímu zacházení a nesmí s ní být zacházeno takovým 

způsobem, který nerespektuje lidskou důstojnost. Vojenský policista, který se stane svědkem 
takového zacházení, má povinnost přijmout opatření k zamezení takovému zacházení 

a oznámit je bezodkladně svému nadřízenému. 
 

(2) Osoba omezená na svobodě vojenským policistou má právo zajistit si právní pomoc 

a mluvit s právním zástupcem bez přítomnosti třetí osoby. Požádá-li o ni tato osoba, poskytne 
vojenský policista za účelem podle věty první neprodleně nezbytnou součinnost. 
 

§ 25b 
Vyrozumění o omezení na svobodě    

 

(1) Vojenská policie na žádost osoby, kterou omezila na svobodě, vyrozumí o této 

skutečnosti osobu jí blízkou nebo jinou osobu, kterou osoba Vojenskou policií omezená 
na svobodě určí. Jedná-li se o osobu nezletilou nebo osobu, jejíž svéprávnost byla omezena, 

vyrozumí také zákonného zástupce nebo opatrovníka této osoby. Jedná-li se o osobu mladší 
15 let, vyrozumí také orgán sociálně právní ochrany dětí, a u osob nezletilých rovněž 

pěstouna nebo toho, komu byla taková osoba svěřena do péče na základě rozhodnutí soudu. 
Vojenská policie provede vyrozumění neprodleně. 

  

(2) Vyrozumění podle odstavce 1 Vojenská policie neprovede, pokud by tím došlo 
k ohrožení splnění účelu závažného úkonu nebo pokud by bylo takové vyrozumění spojeno 

s nepřiměřenými obtížemi. O neprovedení vyrozumění Vojenská policie bez zbytečného 
odkladu písemně informuje státního zástupce. Osobu nebo orgán podle odstavce 1 vyrozumí 

ihned, jakmile překážka podle věty první pomine. 
 

(3) Osoba Vojenskou policií omezená na svobodě má právo nechat se vyšetřit nebo 
ošetřit lékařem podle svého výběru; to neplatí pro vyšetření provedené lékařem za účelem 

zjištění, zda lze osobu umístit do policejní cely nebo je nutno ji z ní propustit. Vojenská 
policie za účelem ošetření nebo vyšetření umožní přístup lékaře k této osobě.“. 

CELEX 32013L0048 
CELEX 32013L0048 
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17. V § 28 odst. 6, § 29 odst. 1, § 30 odst. 1, § 31 odst. 1 a § 32 odst. 1 se text „§ 3“ nahrazuje 

textem „§ 4 odst. 1“.   
 

18. V § 29 odst. 1 písm. a) se slova „a po výzvě od takového jednání neupustí“ zrušují. 
 

19. V § 29 odst. 1 se na konci písmene c) slovo „nebo“ zrušuje, na konci písmene d) se tečka 
nahrazuje slovy „, nebo“ a doplňuje se písmeno e), které včetně poznámky pod čarou 

č. 25 zní: 
 

„e) má být předvedena podle jiného právního předpisu25).  

_______________________________ 
25) Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších 

předpisů.“. 
 

20. V § 31 se odstavec 3 zrušuje.  
 

      Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 3 až 5.   
 

21. V § 34 odst. 1 písmeno b) zní:  
 

„b) zjišťovat důvod a oprávněnost vstupu osoby do chráněného objektu, a to i s využitím 
jejích osobních údajů,“. 

 
22. V § 34 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „; takové věci je oprávněn na dobu 

jejího pobytu v chráněném objektu osobě odebrat“. 
 

23. V § 34 odst. 4 se za slova „blízkosti chráněného objektu,“ vkládají slova „nebo v místě, 
odkud lze účinně ohrozit chráněný objekt,“. 

 
24. Za § 34 se vkládá nový § 34a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 26 zní:  

 

„§ 34a 

Zamezení provozu bezpilotního systému 

(1) Vojenský policista je oprávněn zamezit provozu bezpilotního systému technickými 

nebo jinými prostředky, popřípadě jeho poškozením nebo zničením, jestliže bezprostředně 
ohrožuje život, zdraví, majetek, veřejný pořádek, životní prostředí nebo jiný důležitý zájem 

chráněný jiným právním předpisem26).  
 

(2) Oprávnění podle odstavce 1 lze použít pouze v nezbytné míře a po nezbytnou dobu. 
_______________ 
26) Například zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.“. 
 

 
25. V § 35 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „nebo ozbrojených sil cizího státu“.  
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26. Za § 36 se vkládá nový § 36a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 27 a 28 zní: 

 
„§ 36a 

Krátkodobá ochrana osoby 

 

(1) Krátkodobou ochranou osoby se pro účely tohoto zákona rozumí opatření zahrnující 
a) fyzickou ochranu, 

b) dočasnou změnu pobytu osoby, 
c) použití zabezpečovací techniky, nebo 

d) poradensko-preventivní činnost. 
 

(2) Krátkodobou ochranu osoby Vojenská policie poskytne v odůvodněných případech 
osobě, které zřejmě hrozí újma na zdraví nebo jiné vážné nebezpečí, avšak nelze jí poskytnout 

zvláštní ochranu osob27) nebo nejsou splněny podmínky zajišťování bezpečnosti chráněné 
osoby podle § 5 odst. 1 písm. k). Krátkodobá ochrana osoby se v odůvodněných případech 

poskytne také osobám blízkým28) osobě uvedené ve větě první. Krátkodobou ochranu osoby 
nelze poskytovat bez souhlasu osoby, které má být poskytnuta.  

 
(3) O poskytnutí krátkodobé ochrany osoby rozhoduje na návrh pověřeného orgánu 

Vojenské policie náčelník Vojenské policie. V případě bezprostředně hrozícího útoku na život 
nebo zdraví osoby poskytne vojenský policista této osobě předběžně fyzickou ochranu 

do doby rozhodnutí o poskytnutí krátkodobé ochrany osoby. 
 
____________________________ 
27) Zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením 

a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve znění 

pozdějších předpisů. 
28) § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.“. 

 
27. V § 38 odst. 2 se slova „vojáků v činné službě“ zrušují. 

 
28. V § 39 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „, nebo opis z evidence 

přestupků“. 
 

29. § 40 včetně nadpisu zní:  

„§ 40 
Vydání a odnětí věci 

 
(1)Vojenský policista je oprávněn vyzvat osobu k vydání věci, jestliže  

a) lze mít za to, že v řízení o přestupku může být uloženo její propadnutí nebo může být 
zabrána, nebo  

b) jde o věc důležitou pro řízení o přestupku.  
 

(2) Po předchozí marné výzvě k vydání věci podle odstavce 1 je vojenský policista 
oprávněn tuto věc odejmout. Nelze odejmout věc, jejíž hodnota je v nápadném nepoměru 

k povaze přestupku. Vyžaduje-li to bezpečnost osob nebo majetku nebo jiný obdobný obecný 
zájem, věta druhá se nepoužije. 

 

(3) O vydání věci nebo jejím odnětí sepíše vojenský policista úřední záznam a osobě 
vystaví potvrzení. Vydanou nebo odňatou věc, je-li jí třeba k dalšímu řízení, vojenský 

policista předá orgánu, který je příslušný rozhodnout o přestupku; jinak ji vydá osobě, 
o jejímž právu na věc není pochyb, popřípadě osobě, která ji vydala nebo které byla odňata. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBKMFDTH7)

aspi://module='ASPI'&link='273/2008%20Sb.%252349'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='137/2001%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='99/1963%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'


 

11 

 

 

(4) Je-li věcí podle odstavce 1 nebo 2 omamná nebo psychotropní látka nebo prekursor 

drog nebo jiná chemická látka nebo předmět určený k výrobě omamných nebo 
psychotropních látek, Vojenská policie takovou věc po skončení řízení zničí nebo zaeviduje 

k účelům uvedeným v § 8, pokud nebylo rozhodnuto o propadnutí nebo zabrání věci. 
Obdobným způsobem Vojenská policie postupuje u věci uvedené ve větě první získané 

v souvislosti s činností uvedenou v § 41.“. 
 

30. V části první hlavě III nadpis dílu 6 zní „Získávání poznatků“. 
 

31. Nadpis § 41 zní:„Získávání poznatků o trestné činnosti“.  
 

32. § 42 včetně nadpisu zní:  
 

„§ 42 
Zabezpečovací technika 

 
Vojenský policista je oprávněn při předcházení a odhalování trestné činnosti, 

při získávání poznatků o trestné činnosti, v souvislosti s trestním řízením, v souvislosti 
se zajišťováním krátkodobé ochrany osoby nebo zajišťováním bezpečnosti chráněné osoby 

nebo chráněného objektu používat zabezpečovací techniku.“. 
 

33. V § 43 odst. 1 se slova „nástrahových prostředků a“ zrušují. 
 

34. V § 45 se doplňují odstavce 5 až 7, které znějí: 
 

„(5) Elektrický donucovací prostředek může vojenský policista použít pouze, pokud by 

použití jiného donucovacího prostředku zjevně nebylo dostatečné k dosažení účelu 
sledovaného zákrokem. 

 
(6) Je-li důvodná obava, že může být ohrožena bezpečnost osob nebo majetku anebo 

že se osoba pokusí o útěk, je vojenský policista oprávněn použít pouta a prostředek 
k zamezení prostorové orientace také ke spoutání osoby 

a) zajištěné, 
b) zadržené, 

c) zatčené, nebo 
d) převzaté vojenským policistou k provedení procesních úkonů z vazby nebo výkonu trestu 

odnětí svobody, zabezpečovací detence, ochranného léčení nebo ochranné výchovy.  
 

(7)  Vojenský policista je oprávněn použít pouta ke vzájemnému připoutání dvou nebo 
více osob. Prostředek k zamezení prostorové orientace je policista oprávněn použít pouze, 

nelze-li účelu zákroku dosáhnout jinak.“. 
 

35. V § 49 se slovo „varovný“ nahrazuje slovem „výstražný“.  
 
36. V § 49 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:    

 

„(2) Omezení podle odstavce 1 neplatí pro použití slzotvorného prostředku, zásahové 

výbušky a vytlačování vozidlem nebo štítem, jsou-li použity proti skupině osob.“. 
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37. V § 53 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 

 
„(2) Přestupky spáchané osobami uvedenými v § 4 odst. 1 písm. b) a c) může projednat 

vojenský policista příkazem na místě.“. 
 

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.  
 

38. Za § 57 se vkládá nový § 57a, který včetně nadpisu zní:  
 

„§ 57a 
Výcvik vojenských policistů  

 
(1) Výcvik vojenských policistů se uskutečňuje ve vojenských objektech, vojenských 

újezdech, vojenských útvarech, vojenských zařízeních a vojenských školách.  
 

(2) Výcvik, který nelze uskutečnit podle odstavce 1, lze po dohodě se správními úřady, 
orgány územní samosprávy, právnickými nebo fyzickými osobami provádět v jejich 

zařízeních, objektech nebo na jejich pozemcích. O provedení takovéhoto výcviku rozhoduje 
náčelník Vojenské policie.  

 
(3) Výcvik v řízení vozidel ozbrojených sil lze provádět na pozemních komunikacích 

za podmínek stanovených právním předpisem upravujícím kategorizaci pozemních 
komunikací, jejich stavbu, podmínky užívání a jejich ochranu6).  

 
(4) Vojenská policie může poskytovat výcvik i jiným osobám než vojenským policistům, 

jestliže se jedná o osoby plnící úkoly ve spolupráci s Vojenskou policií nebo v její prospěch. 
Tento výcvik může Vojenská policie poskytovat, není-li tím ohroženo plnění jejích úkolů, 

na základě rozhodnutí náčelníka Vojenské policie.“. 
 

39. Za § 58 se vkládá nový § 58a, který zní: 
 

„§ 58a 
 

Pro účely tohoto zákona se rozumí  
a) prohlídkou osoby prohlídka fyzické osoby prováděná osobou stejného pohlaví, včetně 

prohlídky oděvních svršků osoby a věcí, které má tato osoba u sebe v době prohlídky, a to   
1. s využitím přímých fyzických kontaktů, nebo 

2. je-li to nezbytné, přímého pozorování odhaleného těla této osoby, při kterém 
je vojenský policista oprávněn vyzvat osobu k provedení pohybu sloužícího 

k odhalení zbraně nebo jiné věci způsobilé ohrozit život anebo zdraví,  
b) hledaným vojákem voják v činné službě, u kterého je dán některý ze zákonných důvodů 

omezení jeho osobní svobody, místo jeho pobytu není známo a Policií České republiky po 
něm bylo vyhlášeno pátrání,  

c) pohřešovaným vojákem voják v činné službě, o němž se lze důvodně domnívat, že 

je ohrožen jeho život nebo zdraví, místo jeho pobytu není známo a Policií České republiky 
po něm bylo vyhlášeno pátrání,  

d) zbraní cokoli, čím je možno učinit útok proti tělu důraznějším, nestanoví-li tento zákon 
jinak, 

e) přestupkem také jednání mající znaky přestupku.“. 
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ČÁST DRUHÁ  

 

Změna trestního řádu    

 
Čl. II 

 
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona 

č. 57/1965 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 48/1973 Sb., zákona 
č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 178/1990 Sb., 

zákona č. 303/1990 Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona č. 25/1993 Sb., zákona č. 115/1993 
Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného 

pod č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 8/1995 Sb., zákona 
č. 152/1995 Sb., zákona č. 150/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., 

zákona č. 166/1998 Sb., zákona č. 191/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 
Sb., zákona č. 227/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 77/2001 Sb., zákona 

č. 144/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod 
č. 424/2001 Sb., zákona č. 200/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., 

zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona 
č. 257/2004 Sb., zákona č. 283/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., 

nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 45/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu 
vyhlášeného pod č. 239/2005 Sb., zákona č. 394/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona 

č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., 
zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 321/2006 Sb., zákona č. 170/2007 

Sb., zákona č. 179/2007 Sb., zákona č. 345/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného 
pod č. 90/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 135/2008 Sb., 

zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona 
č. 384/2008 Sb., zákona č. 457/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., 

zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 52/2009 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 272/2009 
Sb., zákona č. 306/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 163/2010 Sb., 

zákona č. 197/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 219/2010 Sb., zákona 
č. 150/2011 Sb., zákona č. 181/2011 Sb., zákona č. 207/2011 Sb., zákona č. 330/2011 Sb., 

zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 459/2011 
Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 43/2012 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona 

č. 273/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., 
zákona č. 141/2014 Sb., zákona č. 77/2015 Sb., zákona č. 86/2015 Sb., zákona č. 150/2016 

Sb., zákona č. 163/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona 
č. 298/2016 Sb., zákona č. 301/2016 Sb., zákona č. 455/2016 Sb., zákona č. 55/2017 Sb., 

zákona č. 56/2017 Sb., zákona č. 57/2017 Sb., zákona č. 58/2017 Sb., zákona č. 59/2017 Sb., 
zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 178/2018 Sb., zákona 

č. 287/2018 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 203/2019 Sb., zákona č. 255/2019 Sb. 
a zákona č. 315/2019 Sb., se mění takto:  
 

1. V § 12 odst. 2 písm. d) bod 1. zní: 
 

  „1. celních předpisů a předpisů o dovozu, vývozu nebo průvozu zboží, a to 

i v případech, kdy se jedná o trestné činy vojáků v činné službě nebo příslušníků 
bezpečnostních sborů,“. 

2. V § 12 odst. 2 písm. e) se slova „příslušníků ozbrojených sil“ nahrazují slovy „vojáků 
v činné službě“ a slova „příslušníkům ozbrojených sil“ se nahrazují slovy „vojákům 

v činné službě“.  
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3. V § 161 odstavec 7 zní: 

 
„(7) Vyšetřování o trestných činech vojáků v činné službě, s výjimkou vojáků v činné 

službě uvedených v odstavci 4, a osob, které páchají trestnou činnost proti vojákům v činné 
službě 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, koná 
pověřený orgán Vojenské policie, pokud konal prověřování.“. 

 
ČÁST TŘETÍ  

 

Změna lesního zákona  

 
 Čl. III 

 
V § 56 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní 

zákon), ve znění zákona č. 281/2009 Sb., zákona 250/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb. 
se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 41 zní: 

 
„(5) Přestupky podle § 53 odst.  1 může projednat příkazem na místě vojenský 

policista, pokud byly spáchány osobou, vůči které je Vojenská policie oprávněna působit 
podle zákona o Vojenské policii41). 

 
     
41) § 4 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých 

zákonů (zákon o Vojenské policii), ve znění zákona č. …/2020 Sb.“. 

 

ČÁST ČVRTÁ  

 

Změna zákona o návykových látkách   

 
 Čl. IV 

  
 V § 40 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění zákona č. 362/2004 Sb., zákona č. 74/2006 Sb., zákona č. 141/2009 
Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona 

č. 273/2013 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se na konci textu odstavce 7 doplňují slova „, nebo 
vojenský policista, jde-li o osoby podle § 4 odst. 1 písm. b) a c) zákona o Vojenské policii“. 
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ČÁST PÁTÁ  

 

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla    

 

 Čl. V 
 

Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem 
vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu 

vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., zákona č. 56/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., 
zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona 

č. 296/2007 Sb., zákona č. 137/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., 
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona 

č. 160/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 354/2014 Sb., 
zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 304/2016 Sb., zákona č. 63/2017 Sb., zákona 

č. 183/2017 Sb. a zákona č. 293/2017 Sb., se mění takto:  
 

1. V § 16b odst. 1 se za slova „Policie České republiky“ vkládají slova „nebo Vojenská 
policie“. 

 
2. V § 16b odst. 3 se za slova „Policií České republiky“ vkládají slova „nebo Vojenskou 

policií“. 
 

3. V § 17 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „nebo vojenskému policistovi,  
je-li řidič osobou podle § 9 zákona o Vojenské policii“. 

 

 

 
ČÁST ŠESTÁ  

 

Změna zákona o zajišťování obrany České republiky    

 
 Čl. VI 

 
Zákon 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 mění takto:  

 
1. V § 64 odst. 1 písm. c) a § 67 odst. 1 písm. f) se za slovo „vstupu“ vkládají slova „nebo 

režim ochrany a vstupu“. 
 
2. V § 68a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:  

 
 „(2) Přestupek podle § 64 odst. 1 písm. c) nebo podle § 67 odst. 1 písm. f) může 

projednat příkazem na místě vojenský policista.“. 
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ČÁST SEDMÁ  

 

Změna zákona o silničním provozu    

 
 Čl. VII 

 
V § 124 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 

některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 62/2002 Sb., zákona 
č. 320/2002 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., 

zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., zákona č. 300/2013 Sb., zákona č. 268/2015 
Sb., zákona č. 48/2016 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona 

č. 199/2017 Sb. a zákona č. 193/2018 Sb., se za odstavec 11 vkládá nový odstavec 12, který 
zní: 

 
 „(12) Příkazem na místě může vojenský policista projednat přestupky podle § 125c 

odst. 1 až 3, jde-li o osobu provádějící výcvik řidičů vozidel ozbrojených sil nebo řidiče podle 
§ 9 zákona o Vojenské policii, mimo vojáků v činné službě.“. 

 

Dosavadní odstavce 12 a 13 se označují jako odstavce 13 a 14.  

 
 

ČÁST OSMÁ   

 

Změna zákona o odpovědnosti za přestupky  

 

 Čl. VIII 

 

V § 91 odst. 2 písm. b) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení 
o nich, se slova „podle § 3“ nahrazují slovy „podle § 4 odst. l.“. 

 
 

ČÁST DEVÁTÁ  

 

Změna zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek  

 

 Čl. IX 
 

Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, 
ve znění zákona č. 183/2017 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 81/2018 Sb., 

se mění takto:   
 

1. Nadpis § 34 zní: „Působnost Policie České republiky, obecní policie a Vojenské 

policie“.   
 

2. V § 34 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:   
 

„(3) Vojenská policie kontroluje dodržování všech povinností stanovených tímto 
zákonem, s výjimkou povinností podle § 4, 6, 7, 12, 15 a 23 až 29.“. 
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Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.   

3. V § 40 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:    
 

„e) Vojenská policie, jde-li o přestupky podle § 35 odst. 1 písm. a), e) až g), i), k), l), n) až p), 
spáchané osobou podle § 4 odst. 1 zákona o Vojenské policii, mimo vojáků v činné 

službě.“. 
 

 
 

ČÁST DESÁTÁ 

 

ÚČINNOST 

 

Čl. X 

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 2020. 
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