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    VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:           VIII. 

   

Návrh zákona, 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   

 

 

Návrh zákona byl do eKLEP vložen dne 17. října 2019.   

 

Termín pro zpracování stanovisek k návrhu zákona byl stanoven na 15. listopadu 2019.  

  

Návrh zákona byl k posouzení v meziresortním připomínkovém řízení předložen Ministerstvu dopravy, Ministerstvu financí, Ministerstvu 

kultury, Ministerstvu práce a sociálních věcí, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu průmyslu a obchodu, Ministerstvu spravedlnosti, 

Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvu vnitra, Ministerstvu zahraničních věcí, Ministerstvu zdravotnictví, Ministerstvu 

zemědělství, Ministerstvu životního prostředí, Úřadu pro ochranu osobních údajů, Úřadu vlády ČR – Odboru kompatibility, Úřadu vlády ČR – 

Kabinetu vedoucího Úřadu vlády, Kanceláři prezidenta republiky, Kanceláři Veřejného ochránce práv a Úřadu vlády ČR - zmocněnkyni vlády pro 

lidská práva. 

 

K návrhu zákona uplatnily zásadní připomínky Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo dopravy, Nejvyšší státní 

zastupitelství a NÚKIB.   

  

K návrhu zákona uplatnily doporučující připomínky Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zdravotnictví, 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství a Úřad vlády – Odbor kompatibility.  

 

Žádné připomínky neuplatnily Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo kultury, Kancelář prezidenta 

republiky, Úřad pro ochranu osobních údajů, Ministerstvo zahraničních věcí, Úřad vlády ČR – Kabinet vedoucího Úřad vlády, Kancelář Veřejného 

ochránce práv a Úřad vlády ČR - zmocněnkyně vlády pro lidská práva.  

 

 Veškeré uplatněné připomínky byly řádně vypořádány způsobem uvedeným v připojené tabulce.  

 

Návrh zákona je do dalšího legislativního řízení předkládán bez rozporu. 
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Připomínkové 

místo 

Připomínka Vypořádání 

Ministerstvo 

vnitra    

Obecná připomínka: 

Návrhem dochází k velmi významnému rozšíření pravomocí 

Vojenské policie, domníváme se však, že v předloženém materiálu 

chybí řádné odůvodnění nezbytnosti takové úpravy, zvláště 

s ohledem na skutečnost, že Vojenská policie se nerovná Policii 

České republiky, a tudíž by ji neměla suplovat. V důvodové zprávě 

ani v Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA) nejsou 

obsaženy údaje, které by potřebnost navrhovaného rozšíření 

pravomocí argumentačně podpořily. Konstatování o přiblížení se 

zákonu č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů, či o žádoucnosti novelizace, lze považovat 

za poměrně vágní. Uvítali bychom, pokud by hlavní změny byly 

podloženy i odpovídajícími praktickými případy (kolika případů 

ročně se nově zaváděný institut dotýká), analytickým zhodnocením, 

podpůrnými daty a informacemi. Pouze v návaznosti 

na detekovanou potřebnost úpravy lze vyhodnotit, zda návrh 

přispěje k zefektivnění činnosti Vojenské policie. 

                                                  Tato připomínka je zásadní.   

Vysvětleno.     
K této zásadní připomínce je nutné poznamenat, 

že návrh zákona byl do legislativního procesu 
předložen na základě usnesení vlády České republiky 

ze dne 12. prosince 2018 č. 830 k návrhu Plánu 
legislativních prací vlády České republiky na rok 2019, 

a to jako druhé předložení této regulace poté, kdy 
v roce 2016 bylo ukončeno projednávání „původního“ 

návrhu zákona v Poslanecké sněmovně Parlamentu 
České republiky vzhledem k ukončení funkčního 

období sněmovny.     
 

Aktuální znění návrhu zákona bylo navíc před 
jeho finálním zpracováním projednáno v pracovní 

skupině Českého telekomunikačního úřadu 
a Ministerstva obrany a dále pak rovněž se zástupci 

Ministerstva vnitra a Ministerstva dopravy a následně 
pak rovněž ve výboru pro obranu Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky, přičemž vždy 
bylo jednomyslně přijato, že předložení návrhu zákona 

se shodným předmětem navrhované regulace je 
nanejvýš potřebné (nedostatek pravomocí Vojenské 

policie se prokázal kromě jiného také při zajišťování 
průjezdu ozbrojených sil USA v roce 2016 i dalších);  

koneckonců je jím realizován úkol stanovený vládou 
České republiky.     

 
Návrh zákona a jeho předložení bylo shledáno 

důvodným, a to kromě jiného pro nezbytnost doplnění 
transpozičních ustanovení vůči příslušným směrnicím 

Evropské unie (směrnice EP a Rady 2013/48/EU 
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o právu na přístup k obhájci v trestním řízení a řízení 

týkajícím se evropského zatýkacího rozkazu a o právu 
na informování třetí strany … a směrnice EP a Rady 

2012/13/EU o právu na informace v trestním řízení), 
tak pro zajištění obdoby mezi působností Policie České 

republiky a Vojenské policie. Z tohoto hlediska je tedy 
nedůvodné, aby Ministerstvo obrany v této fázi 

legislativního procesu ještě dále odůvodňovalo 
předložení návrhu zákona do legislativního procesu, 

pokud již o jeho předložení a důvodnosti jím 
navrhované regulace rozhodla vláda České republiky.  

Ministerstvo vnitra s vypořádáním vyslovilo 

souhlas. 

 Obecná připomínka: 

Jelikož se návrh při zakotvování jednotlivých ustanovení inspiruje 

aktuální novelou zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, 

ve znění pozdějších předpisů, považujeme z pohledu gestora 

předmětného zákona za nutné předkladatele upozornit, že návrh 

prošel po projednání pracovními komisemi Legislativní rady vlády 

úpravou, kterou je nutné zohlednit i v předkládané novele zákona 

o Vojenské policii. Namátkou lze uvést, že zařazení slov „řízení 

o jednání, které má znaky přestupku“ v každém odpovídajícím 

ustanovením bylo nahrazeno ustanovením společným, které stanoví, 

že pokud daný zákon hovoří o přestupcích, rozumí se tím i jednání, 

které má znaky přestupku (viz příloha ke stanovisku předsedkyně 

Legislativní rady vlády č.j. 715/19). Požadujeme, aby byl návrh 

v tomto smyslu upraven a také aby se nedůvodně od již navržených 

formulací neodchyloval (srov. např. navrhovaný § 8a, 8b a 25a 

daného zákona a § 24, 37 a 39 zákona o Policii České republiky). 

V mnoha ustanoveních je pozměněna třeba pouze jedna věta, která 

Akceptováno. 

 

Jedním z důvodů předložení návrhu zákona je 

provedení účelného souladu mezi oběma uvedenými 
právními úpravami. To, že se projednání novely zákona 

o Policii České republiky v LRV a předložení novely 
zákona o Vojenské policii do meziresortního 

připomínkového řízení minuly tak, že nebylo možné 
předpokládaný soulad zajistit již v mezidobí, 

samozřejmě nevylučuje vůli předkladatele návrhu 
zákona tuto legislativní činnost provést v rámci 

ukončení meziresortního připomínkového řízení. 
 

Text návrhu zákona byl upraven ve smyslu 
připomínky, resp. tak, jak je tato připomínka dále také 

promítnuta do připomínek následujících.    
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však dle našeho názoru ztrácí na srozumitelnosti, přitom k této 

vynucené úpravě není žádný důvod. 

                                                              Tato připomínka je zásadní. 

 K čl. I bodům 1 a 2 – k § 4 zákona č. 300/2013 Sb.: 
 Podle navržených změn hlavy I a II dojde k tomu, že úprava 

dosavadního § 3 bude nově přesunuta do ustanovení § 4. V této 
souvislosti upozorňujeme, že zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 

za přestupky a řízení o nich, ve znění zákona č. 285/2018 Sb., 
výslovně odkazuje na § 3 zákona o Vojenské policii v § 91 odst. 2, 

v němž je zakotvena příslušnost k rozhodování příkazem na místě 
o vybraných přestupcích podle zákona č. 251/2016 Sb., o některých 

přestupcích, ve znění zákona č. 178/2018 Sb. 
 Uvedený nesoulad požadujeme napravit tak, aby se vyloučily 

případné výkladové a aplikační problémy. Toho lze docílit změnou 
systematiky návrhu zákona (úprava dosavadního § 3 by zůstala 

v novém § 3); v opačném případě by bylo nutné do návrhu zákona 
zařadit i změnu § 91 odst. 2 písm. b) zákona č. 250/2016 Sb. 

                                                               

                                                              Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

 

Do návrhu zákona bude ve smyslu uplatněné 
připomínky vložena další část (změna zákona 

č. 250/2016 Sb.), v níž bude odkaz napraven 
a vyloučeny tak případné budoucí výkladové 

nejasnosti.   

 K čl. I bodu 8 – k § 8b zákona č. 300/2013 Sb.: 
 Dle navrhovaného ustanovení může Vojenská policie zahájit 

rušení provozu elektronických komunikací při plnění svých úkolů, 
popřípadě za účelem odstranění bezprostředního ohrožení životů 

nebo zdraví osob anebo za účelem odstranění bezprostředně hrozící 
škody velkého rozsahu na majetku. Stanovení takového oprávnění 

pro plnění všech úkolů Vojenské policie považujeme za nedůvodně 
široké. Zásah tak závažné míry, jakým rušení provozu 

elektronických komunikací bezesporu je, musí být řádně odůvodněn 
a musí být využíván obezřetně. Požadujeme zúžit okruh případů 

(úkolů Vojenské policie), za kterých bude moci být rušení provozu 
elektronických komunikací využito (k tomu srov. i navrhovaný § 39 

Akceptováno. 

 

Ustanovení § 8b čl. I části první návrhu zákona bude 
upraveno obdobně, jako je tomu v navrhovaném znění 

§ 39 odst. 1 čl. I části první novely zákona o Policii 
České republiky (v § 8b odst. 1 budou zrušena slova 

„plnění svých úkolů.“.      
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aktuální novely zákona o Policii České republiky).  

                                                              Tato připomínka je zásadní.   

 K čl. I bodu 32 – k § 39 odst. 1 písm. d) zákona č. 300/2013 Sb.: 

 Požadujeme vypustit slova „v případech, kdy opakování 
jednání majícího znaky přestupku by mohlo vést k uložení vyšší 

sankce“. Uvedenou úpravou by byla založena nedůvodná nerovnost 
vůči osobám podléhajícím obecnému režimu projednávání 

přestupků, neboť podle § 106 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., 
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších 

předpisů, si správní orgán příslušný k projednání přestupku 
zapisovaného do evidence přestupků vyžádá opis z evidence 

přestupků vždy, tedy nejen v případech, kdy zákon upravuje 
zpřísněný postih recidivy.  

 Obdobná úprava by měla platit i v případě jednání majícího 
znaky přestupku, neboť recidiva může být přitěžující okolností, k níž 

je nutno přihlížet i v případě, že není stanoven zpřísněný postih 
recidivy v podobě zvýšení horní hranice sazby pokuty. 

                                                              Tato připomínka je zásadní.       

Akceptováno. 

 

Znění § 39 odst. 1 písm. d) bylo upraveno v souladu 

s uplatněnou připomínkou.   

 K čl. II – k § 53 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb.: 

Požadujeme předmětnou úpravu zařadit do § 56 zákona 
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, tedy do společných ustanovení 
k přestupkům, kam systematicky náleží ustanovení o příslušnosti 

k rozhodování příkazem na místě. 
                                                              Tato připomínka je zásadní.       

Akceptováno. 

 

Předmětná úprava byla z § 53 odst. 3 převedena 

do § 56 lesního zákona.    

 Nad rámec návrhu – k § 12 odst. 4 zákona č. 300/2013 Sb.: 

 Požadujeme přeformulovat znění odstavce 4 tak, aby byla 
konkrétně pojmenována a vymezena evidenční ochrana údajů 

a způsob jejího provádění. Za novelizační bod 11 by měl být vložen 
nový bod 12 ve znění: „V § 12 odst. 4 se slova „může Ministerstvo 

vnitra požadovat pro Vojenskou policii na základě její žádosti 
od zpracovatele nebo správce evidence vedené na základě jiných 

Neakceptováno. 

Dosavadní znění § 12 odst. 4: 
„(4) Za účelem zajištění ochrany osoby, o níž 

lze důvodně předpokládat, že by mohl být ohrožen její 
život nebo zdraví, může Ministerstvo vnitra požadovat 

pro Vojenskou policii na základě její žádosti od 
zpracovatele nebo správce evidence vedené na základě 

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



 6   

právních předpisů, aby mu oznamovali každý výdej osobních údajů 

takové osoby.“ nahrazují slovy „se poskytované provozní údaje 
z informačních systémů zaznamenávají v elektronické podobě 

způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup pro zajištění 
evidenční ochrany údajů, kterou provádí pro Vojenskou policii 

Ministerstvo vnitra.“. 
                                                             Tato připomínka je zásadní. 

jiných právních předpisů, aby mu oznamovali každý 

výdej osobních údajů takové osoby.“.  
 

Účelem ustanovení § 12 odst. 4 zákona 
č. 300/2013 Sb. je zajištění informace, že 

ve sledovaných případech má Vojenská policie právo 
požadovat od správců nebo zpracovatelů údajů 

vedených v informačních systémech (bez ohledu na 
jejich označení) podle jiných právních předpisů, že pro 

údaje vedené o sledovaném subjektu údajů bylo 
požádáno o jejich výdej (sdílení). Obsahem návrhu 

Ministerstva vnitra ale není přesně to samé, navíc 
úprava se významně liší také od úprav provedených 

za stejným účelem v zákoně o zpravodajských službách 
České republiky, v zákoně o Celní správě České 

republiky nebo v zákoně o České obchodní inspekci. 
Takový nesoulad právní úpravy sledující obdobný cíl 

nelze připustit, protože je nedůvodný a v praxi bude 
přinášet výkladové potíže.        

 
 V navrhované úpravě navíc chybí definice 

pojmu „evidenční ochrana údajů“ (což právě vede 
k odklonu od původního cíle úpravy), který je pojmem 

zavedeným pouze pro zákon o zpravodajských 
službách České republiky (§ 11 odst. 7 „Evidenční 

ochranou údajů se rozumí vyhodnocování záznamů 
o poskytnutí a využití údajů a o přístupu do 

informačních systémů, včetně záznamů, které obsahují 
neveřejné nebo znepřístupněné údaje; tyto záznamy se 

poskytují z informačních systémů veřejné správy. 
V případě záznamů z informačního systému datových 

schránek se neposkytují údaje vztahující se k přihlášení 
osoby oprávněné k přístupu do datové schránky do této 
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datové schránky a k údajům vztahujícím se k datové 

zprávě. Pokud jiné informační systémy využívají údaje 
z informačních systémů veřejné správy, poskytují se 

záznamy také z nich, a to na náklady žádající 
zpravodajské služby. Je-li to technicky možné, poskytují 

se záznamy pro účely evidenční ochrany údajů 
způsobem umožňujícím dálkový přístup.“).  

 
Vojenská policie nesleduje cíl, aby za ni někdo 

vyhodnocoval záznamy o poskytnutí údajů, ale 
nezbytně nutně potřebuje, aby bylo stanoveno její 

oprávnění se k těmto záznamům dostat (aby jí byly 
poskytnuty) a aby ona sama mohla vyhodnotit účel, 

četnost … jejich poskytnutí.   Proto požadujeme 
ponechání dosavadní úpravy přístupu k provozním 

údajům (krajní variantou by mohlo být nové 
formulování normativní úpravy, avšak nikoliv 

s využitím v připomínce uvedeného textu, který není 
dostatečně srozumitelný.        

 
Ministerstvo vnitra s vypořádáním vyslovilo 

souhlas.  

 

 

 Obecná připomínka: 
Návrh [v rámci novely zákona č. 300/2013 Sb., o Vojenské 

policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii), 
ve znění pozdějších předpisů a novely zákona č. 65/2017 Sb., 

o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění 
pozdějších předpisů] na několika místech hovoří o kontrolních 

orgánech a kompetencích kontrolních orgánů či kontrolujících [srov. 
navrhovaný § 8b odst. 4, § 9 odst. 1 písm. a), § 9 odst. 2 písm. c), §9 

odst. 3 písm. a), § 9 odst. 4 písm. c) zákona o Vojenské policii 

Akceptováno. 

 

Důvodová zpráva byla požadovaným způsobem 
doplněna.  
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a navrhovaný § 34 odst. 3 zákona o ochraně zdraví před škodlivými 

účinky návykových látek].  
V souvislosti s těmito ustanoveními považujeme za vhodné 

uvést (zejména v důvodové zprávě), v jakém procesním režimu jsou 
tyto kontrolní činnosti prováděny. Jinými slovy, zda bude 

aplikovatelný zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrolní řád“), jako obecný 

právní předpis, který je aplikovatelný pro celou řadu kontrolních 
činností, či naopak jiný zvláštní právní předpis, který má před 

použitím kontrolního řádu aplikační přednost. Zároveň je třeba 
zabývat se možností vzniku duplicitní právní úpravy. Doporučujeme 

uvedenou problematiku v souvislosti s aplikací kontrolního řádu 
blíže rozvést a vypořádat se s ní v důvodové zprávě. 

                                                                 Doporučující připomínka. 

 K čl. I bodu I – k § 5 odst. 1 písm. i) zákona č. 300/2013 Sb.: 
 Dle našeho názoru není úkol Vojenské policie uvedený 

v písmenu j) vhodně formulován, neboť navrhované znění by mohlo 
vést k výkladu, že Vojenská policie provádí zkoušky odborné 

způsobilosti všech žadatelů o řidičská oprávnění, nikoli např. pouze 
osob působících v ozbrojených silách, což však zřejmě nebyl záměr 

předkladatele. Doporučujeme ustanovení revidovat.  
                                                                 Doporučující připomínka. 

Akceptováno. 

 

Navrhované znění § 5 písm. i) bylo upraveno tak, že na 
konci textu byla doplněna slova „k řízení vozidel 

ozbrojených sil“.       

 K čl. I bodu 4 – k § 6 odst. 3 zákona č. 300/2013 Sb.: 
 Doporučujeme opětovně zvážit, zda je nezbytné 

v novelizovaném zákoně výslovně upravovat, že „náčelník Vojenské 
policie odpovídá za činnost Vojenské policie ministru obrany“. 

Domníváme se, že tato skutečnost je zřejmá již z odstavce 1 daného 
ustanovení, a tudíž působí duplicitně (srov. „náčelníka Vojenské 

policie jmenuje a odvolává ministr obrany“ a „náčelník Vojenské 
policie je přímo podřízen ministru obrany“). 

                                                                 Doporučující připomínka. 

Neakceptováno.  

Součástí Ministerstva obrany jsou Vojenská policie 

a Vojenské zpravodajství, přičemž podle § 16 odst. 2 
písm. e) kompetenčního zákona „ Ministerstvo obrany 

jako orgán pro zabezpečování obrany  … řídí Vojenské 
zpravodajství (taková úprava však není provedena 

ve vztahu k Vojenské policii). V § 4 odst. 4 zákona 
č. 153/1994 Sb. je pak dále stanoveno, že „ředitele 

Vojenského zpravodajství jmenuje, po projednání 
ve výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu 

příslušném ve věcech bezpečnosti, ministr obrany se 
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souhlasem vlády. Z výkonu své funkce je ředitel 

Vojenského zpravodajství odpovědný ministru obrany, 
který ho též se souhlasem vlády odvolává.“.  Vzhledem 

k tomu, dlouhodobá praxe ukazuje, že nevyvážená 
právní úprava v praxi působí problémy a zpochybňuje 

u obou uvedených složek Ministerstva obrany 
nastavení některých řídících a odpovědnostních vazeb, 

byl v rámci analýzy připravované regulace přijat zcela 
jednoznačný závěr, že přeložená úprava je nezbytná, 

a to právě v předložené podobě. Předkladatel 
předložené úpravy tedy v zájmu vyvážení právních 

úprav postavení a řízení Vojenské policie a Vojenského 
zpravodajství jako součástí Ministerstva obrany na 

zachování úpravy trvá.  

 K čl. I bodu 9 – k § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 300/2013 Sb.: 
 Navrhujeme v zájmu zachování přesnosti a logického 

významu ustanovení slova uvedená na konci písmene a) „těmito 
vozidly“ nahradit slovy „řidiči těchto vozidel“. 

                                                                 Doporučující připomínka. 

Akceptováno.  

 

Navrhované znění § 9 odst. 1 písm. a) bylo upraveno 
v souladu s uplatněnou připomínkou.  

 K čl. I bodu 10 – k § 9a odst. 2 zákona č. 300/2013 Sb.: 

 Není nám zcela zřejmé, z jakého důvodu je nutné žádost 
o schválení technické způsobilosti vojenského vozidla zpracovat 

jako dokument jak v listinné, tak v elektronické podobě, zvláště 
s ohledem na skutečnost, že Vojenská policie dále pracuje právě 

s elektronickou podobou dokumentu. Požadavek na listinnou formu 
lze v této souvislosti označit za zbytečnou administrativní zátěž. 

 Dále nám není zcela jasné omezení komunikačního kanálu, 
resp. nosiče žádosti v elektronické podobě na přenosný technický 

nosič (proč např. nelze užít datovou schránku).  
 Doporučujeme dané skutečnosti osvětlit v důvodové zprávě. 

                                                                 Doporučující připomínka. 

Vysvětleno.  

 

Navrhovaná úprava je promítnutím provedené analýzy 

potřeb a postupů praxe, kde dlouhodobě osvědčená 
praxe a nastavený systém schvalování technické 

způsobilosti vojenského vozidla odůvodňují úpravu 
hybridního zpracovávání dokumentů v listinné 

i digitální podobě, včetně požadavků na jednotné 
předávání žádosti na stanoveném technickém nosiči 

dat, umožňující jednotné a efektivní zpracování 
žádosti. Tento postup je pak provázán s úpravou 

provedenou vyhláškou č. 100/2018 Sb., o technické 
způsobilosti a pravidelných technických prohlídkách 

vojenských vozidel.  
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Důvodová zpráva byla doplněna o závěry zhodnocení 
dopad regulace v této oblasti vedoucí ke zpracování 

právní úpravy tak, jak byla předložena.         

 K čl. I bodu 10 – k § 9b zákona č. 300/2013 Sb.: 
 Nově zakotvované ustanovení obsahující úpravu vyrozumění 

o omezení na svobodě je dle našeho názoru poměrně nesystematicky 
zařazeno v hlavě III, dílu 1 předmětného zákona. Domníváme se, že 

by úpravu bylo příhodnější zařadit spolu s rovněž nově vkládaným 
ustanovením § 25a, který upravuje zákaz osobu omezenou na 

svobodě podrobit mučení nebo krutému, nelidskému anebo 
ponižujícímu zacházení. 

                                                                 Doporučující připomínka. 

Akceptováno.  

Navrhované znění § 9b bylo nově zařazeno jako § 25b . 

 K čl. I bodu 11 – k § 12 odst. 1 zákona č. 300/2013 Sb.: 

 S ohledem na aktuální novelu zákona o Policii České 
republiky považujeme za vhodné ustanovení přeformulovat. 

Za slova „rejstříků a evidencí vedených Úřadem pro civilní 
letectví22)“ navrhujeme vložit slova „a databází vedených Řízením 

letového provozu České republiky“, neboť z jednání Letecké služby 
Policie České republiky s Úřadem pro civilní letectví a Řízením 

letového provozu České republiky vyplynulo, že část agend 
současně vedených Úřadem pro civilní letectví bude do budoucna 

převedena na Řízení letového provozu České republiky. 
                                                                 Doporučující připomínka. 

Akceptováno.  

 V bodě 11 čl. I části první návrhu zákona byly text 
upraven v souladu s uplatněnou připomínkou, tedy 

došlo k dalšímu doplnění oprávnění Vojenské policie 
požadovat informace ze stanovených  informačních 

systémů o oprávnění vůči databázím vedených 
Řízením letového provozu České republiky.  

 K čl. I bodu 27 – k § 34a zákona č. 300/2013 Sb.: 

1. Navrhujeme terminologii upravit v souladu s požadavky 

Ministerstva dopravy vznesenými při projednávání aktuální 

novely zákona o Policii České republiky, tedy slova 

„zamezení provozu bezpilotního leteckého prostředku nebo 

modelu letadla“ nahradit slovy „zamezení provozu 

bezpilotního systému“. 

2. V odstavci 1 předmětného ustanovení dále doporučujeme 

Akceptováno.  

 

V bodě 27 čl. I části první návrhu zákona bylo 

navrhované znění § 34a upraveno v souladu 
s uplatněnou připomínkou (k tomu viz také zásadní 

připomínky Ministerstva dopravy).     
 

V bodě 27 bylo znění § 34a odst. 1 upraveno takto:   
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slova „jiný zájem chráněný jiným právním předpisem25)“ 

nahradit příhodnějšími slovy „nebo jiný důležitý zájem 

chráněný zákonem“. (Tato úprava zabezpečí sjednocení 

terminologie s výše uvedenou novelou zákona o Policii 

České republiky). 

                                                                 Doporučující připomínka. 

„(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 předpisem25).“.  
 

Změna terminologie bude samozřejmě promítnuta také 
do důvodové zprávy s tím, že současně bude upřesněn 

obsah jednotlivých použitých nových pojmů k zajištění 
vztahu mezi použitou a nově zavedenou terminologií.      

 K čl. I bodu 29 – k § 36a odst. 3 zákona č. 300/2013 Sb.: 

 O poskytnutí krátkodobé ochrany má rozhodovat na návrh 
pověřeného orgánu Vojenské policie náčelník Vojenské policie. 

Formulace „pověřený orgán Vojenské policie“ je dle našeho názoru 
poměrně neurčitá. Doporučujeme ji nahradit bližší specifikací 

orgánu.  
                                                                 Doporučující připomínka. 

Neakceptováno. 

 

Slova „pověřený orgán“ jako standardně používána 

a praxí bez problémů používána také v celé řadě 
dalších právních předpisů, včetně trestního řádu nebo 

občanského soudního řádu, a tedy není žádný zvláštní 
důvod navrhovaný text měnit. Přesto předkladatel 

návrhu zákona upřesnil důvodovou zprávu o uvedení 
příkladů konkrétního postupu Vojenské policie.   

 K čl. I bodu 45 – k § 58a písm. a) bodu 2 zákona č. 300/2013 Sb.: 

 Navrhujeme v zájmu šetření práv osoby, která je podrobena 

prohlídce fyzické osoby, dovětek „nebo jiný zájem chráněný tímto 
zákonem“ vypustit (srov. aktuální novelu zákona o Policii České 

republiky, kde se ve vztahu k zájmům tohoto předpisu dané 
oprávnění rovněž neobjevuje). 

                                                                 Doporučující připomínka. 

Akceptováno. 

Čl. III (navrhovaná změna v § 40 odst. 7) části třetí 

návrhu zákona byl upraven v souladu s uplatněnou 
připomínkou.      

 

 K čl. II – k § 53 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb.: 

 Dáváme ke zvážení, zda je zvolená legislativní technika 

formou normativního odkazu na § 4 zákona o Vojenské policii 
vhodným řešením, a to i s ohledem na výše uvedenou zásadní 

připomínku k čl. I bodům 1 a 2. Zvolené řešení totiž vyžaduje, aby 
v případě změny zákona o Vojenské policii byla vždy novelizována i 

Akceptováno jinak. 

 

Forma normativního odkazu bude v textu ponechána, 
a to s odkazem na zobecnění příslušných ustanovení 

zákona o Vojenské policii (jde-li o osoby, vůči kterým 
působí vojenská policie podle zákona o Vojenské 
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příslušná zmocňovací ustanovení k rozhodování příkazem na místě 

ve zvláštních zákonech, což může způsobovat zbytečné problémy.  
 Tuto připomínku obdobně vztahujeme i k čl. III, čl. IV bodu 

3, čl. VI a k čl. VII bodu 3 předloženého návrhu. 
                                                                 Doporučující připomínka. 

policiix)); současně bude v poznámce pod čarou 

provedena specifikace úpravy, na níž je konkrétně 
odkazováno.      

 K čl. III – k § 40 odst. 7 zákona č. 167/1998 Sb.: 

 Doporučujeme slovní spojení „vojenský policista“ nahradit 
v tomto případě formulací „orgán Vojenské policie“, neboť 

v předcházejícím textu se hovoří o orgánu Policie České republiky 
(také obecná úprava v zákoně č. 250/2016 Sb. užívá slovní spojení 

„orgán Vojenské policie“). 
                                                                 Doporučující připomínka. 

 

Akceptováno. 

Čl. III (navrhovaná změna v § 40 odst. 7) části třetí 
návrhu zákona byl upraven v souladu s uplatněnou 

připomínkou.      
 

 K čl. VII bodu 1 – k § 34 zákona č. 65/2017 Sb.: 

 Jelikož má nově ustanovení § 34 v odstavci 1 upravovat 
působnost Policie České republiky, v odstavci 2 působnost obecní 

policie a v odstavci 3 působnost Vojenské policie, doporučujeme 
v zájmu zachování logické posloupnosti, aby nadpis zněl: 

„Působnost Policie České republiky, obecní policie a Vojenské 

policie“. Toto znění je ostatně naznačeno i v materiálu, který 

obsahuje platné znění zákona s vyznačením navrhovaných změn. 
                                                                 Doporučující připomínka. 

Akceptováno. 

Bod 1 čl. VII části sedmé návrhu zákona byl upraven 
v souladu s uplatněnou připomínkou.      

 

 K čl. I bodu 1 – k části první, hlavě I zákona č. 300/2013 Sb.: 

 V souladu s čl. 57 odst. 2 Legislativních pravidel vlády 
navrhujeme za slovo „včetně“ vložit slova „nadpisu a“. 

                                                                 Doporučující připomínka. 

Akceptováno. 

Bod čl. I. části první návrhu zákona byl upraven 
v souladu s uplatněnou připomínkou.      

 

 K čl. I bodu 1 – k § 4 odst. 2 zákona č. 300/2013 Sb.: 

Navrhujeme tečku za slovy „bodu 1“ vypustit 
pro nadbytečnost. 

                                                                 Doporučující připomínka. 

Akceptováno. 

Bod 1 (navrhované znění § 4 odst. 2 ) čl. I části první 
návrhu zákona byl upraven v souladu s uplatněnou 

připomínkou.      
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 K čl. I bodu 1 – k § 5 zákona č. 300/2013 Sb.: 

 Jelikož ustanovení § 5 má pouze jeden odstavec, 
doporučujeme zrušit členění na odstavce, tedy vypustit označení 

odstavce 1. 
                                                                 Doporučující připomínka. 

Akceptováno. 

Bod 1 (navrhované znění § 5) čl. I části první návrhu 
zákona byl upraven v souladu s uplatněnou 

připomínkou.      
 

 K čl. I bodu 2 – k části první, hlavě II zákona č. 300/2013 Sb.: 

 Dle čl. 56 odst. 2 písm. j) Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme za slova „hlava II“ vložit slova „včetně nadpisu“. 

                                                                 Doporučující připomínka. 

Akceptováno. 

Bod 2 čl. I části první návrhu zákona byl upraven 
v souladu s uplatněnou připomínkou.      

 

 K čl. I bodu 6 – k § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 300/2013 Sb.: 

 Doporučujeme slovo „věci“ nahradit ustáleným výrazem 
„předměty“. 

                                                                 Doporučující připomínka. 

Akceptováno. 

Bod 6 [navrhované znění § 8 odst. 2 písm. f)] čl. I části 
první návrhu zákona byl upraven v souladu 

s uplatněnou připomínkou.      

 K čl. I bodu 8 – k § 8b zákona č. 300/2013 Sb.: 

1. Upozorňujeme, že při rušení provozu elektronických komunikací 

je vhodné mluvit o jeho „zavedení“, nikoli o jeho „zahájení“.  

 

2. V odstavci 2 je nutné slovní spojení „středisko Integrovaného 

záchranného systému“ nahradit formulací uvedenou v odstavci 1, 

tedy slovy „územně příslušné operační a informační středisko 

Integrovaného záchranného systému“, což je také v souladu se 

zněním § 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 

systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

                                                                 Doporučující připomínka. 

Akceptováno. 

 

V navrhovaném znění § 8b odst. 1 bylo slovo 
„zahájení“ nahrazeno slovem  „zavedení“. 

 

V navrhovaném znění § 8b odst. 1 byla slova 

„Integrovaného záchranného systému“ nahrazena slovy 
„integrovaného záchranného systému“ a v § 8b odst. 2 

byla slova „středisko Integrovaného záchranného 
systému“ nahrazena slovy „územně příslušné operační 

a informační středisko integrovaného záchranného 
systému“.  

 

 

 

K čl. I bodu 9 – k § 9 odst. 2 písm. c) a § 9 odst. 4 písm. c) zákona 
č. 300/2013 Sb.: 

 Navrhujeme slovo „ke“ vypustit pro nadbytečnost. 
                                                                 Doporučující připomínka. 

 

Akceptováno. 

 

Bod 9 [navrhované znění § 9 odst. 2 písm. c)] čl. I části 
první návrhu zákona byl upraven v souladu 

s uplatněnou připomínkou.      
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 K čl. I bodu 9 – k § 9 odst. 4 písm. e) zákona č. 300/2013 Sb.: 

 Doporučujeme úvodní část písmene e) uvést ve znění: 
„rozhodnout o odstranění vozidla, je-li“. Tím se předejde 

nadbytečnému opakování formulace „je-li“ ve všech bodech 
písmena e). 

                                                                 Doporučující připomínka. 

Akceptováno. 

 

Bod 9 [navrhované znění § 9 odst. 4 písm. e)] čl. I části 

první návrhu zákona byl upraven v souladu 
s uplatněnou připomínkou.      

 

 K čl. I bodu 9 – k § 9 odst. 4 písm. f) zákona č. 300/2013 Sb.: 
 Za slovo „řidiči“ doporučujeme vložit slovo „vozidla“, viz 

ostatní podbody předmětného ustanovení. 
                                                                 Doporučující připomínka. 

Akceptováno. 

 

Bod 9 čl. I části první návrhu zákona byl upraven 
v souladu s uplatněnou připomínkou.      

 

 K čl. I bodu 10 – k § 9a odst. 1 zákona č. 300/2013 Sb.: 

 Navrhujeme čárku za slovy „správního řádu“ vypustit 
pro nadbytečnost. 

                                                                 Doporučující připomínka. 

Akceptováno. 

 

Bod 10 čl. I. části první návrhu zákona byl upraven 

v souladu s uplatněnou připomínkou.      
 

 K čl. I bodu 10 – k § 9a odst. 3 zákona č. 300/2013 Sb.: 

 Doporučujeme za slova „Vojenská policie“ vložit slovo „si“. 
                                                                 Doporučující připomínka. 

Akceptováno. 

 

Bod 10 čl. I části první návrhu zákona byl upraven 

v souladu s uplatněnou připomínkou.      
 

 K čl. I bodům 10 a 17 – k § 9b a § 25a zákona č. 300/2013 Sb.: 
 Doporučujeme horní uvozovky uvést na konci předmětných 

ustanovení, nikoli až za číslem CELEX. 
                                                               Doporučující připomínka. 

Akceptováno. 

 

Body 10 a 17 čl. I části první návrhu zákona byly 
upraveny v souladu s uplatněnou připomínkou.      

 

 K čl. I bodům 12 a 18 – k § 13 odst. 3 a § 26 odst. 1 zákona 
č. 300/2013 Sb.: 

 Navrhujeme předmětné novelizační body spojit do jednoho. 
 

                                                                 Doporučující připomínka. 

Akceptování jinak. 

 

Účelu sledovaného spojením předmětných bodů bude 
dosaženo způsobem využitím v bodě 29 čl. I části první 

vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon 
č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů, a některé další zákony, a to tak, že 
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do navrhovaného znění § 58a bylo doplněno písmeno 

e), které zní: 
„e) přestupkem také i jednání mající znaky přestupku.“.  

          

 K čl. I bodu 23 – k poznámce pod čarou č. 24 zákona 
č. 300/2013 Sb.: 

 Dle čl. 61 odst. 3 písm. b) Legislativních pravidel vlády se 
úplná citace požívá při první citaci právního předpisu, který je 

poprvé citován v poznámce pod čarou. Doporučujeme znění 
poznámky pod čarou č. 24 v daném smyslu upravit. Pro úplnost 

uvádíme, že čárku za slovem „soudní“ je nezbytné vypustit. 
                                                                 Doporučující připomínka. 

Akceptováno částečně. 

 

V poznámce pod čarou č. 24 byla zrušena čárka 
za slovem „soudním“. 

 
Úplnou citaci trestního řádu v poznámce pod čarou 

ponecháváme, neboť se jedná o první citaci trestního 
řádu v poznámkách pod čarou. Zákon č. 3000/2013 Sb. 

sice již v § 43 a 61 trestní zákon zmiňuje, ale v prvním 
případě se jedná v rámci normativního odkazu pouze 

o slovní název zákona, ve druhém případě citace 
trestního řádu ve zrušovacích ustanoveních je součástí 

názvu jiného právního předpisu.           

 K čl. I bodu 31 – k § 38 odst. 2 a 3 zákona č. 300/2013 Sb.: 

 Upozorňujeme, že o zkušebním komisaři podle zákona 
o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení 

motorových vozidel pojednává již odstavec 2 předmětného 
ustanovení. Postrádá tedy smysl zakotvit poznámku pod čarou č. 28 

až u odstavce 3. Doporučujeme ustanovení v tomto smyslu 
revidovat. 

                                                                 Doporučující připomínka. 

Akceptováno jinak.        

 
V bodě 31 byla poznámka pod čarou č. 28 včetně 

odkazu na ni zrušena. Vzhledem k tomu, že se jedná 
o normativní odkaz, který v § 38 odst. 2 nerušeně 

působí již řadu let, nepovažujeme doplnění poznámky 
pod čarou za nezbytné.  

 K čl. I bodu 36 – k části první, hlavě III, dílu 6 zákona 
č. 300/2013 Sb.: 

 Navrhujeme novelizační bod uvést ve znění: „V části první 
hlavě III nadpis dílu 6 zní: „Získávání poznatků“.“, viz čl. 57 odst. 

1 Legislativních pravidel vlády. 
                                                                 Doporučující připomínka. 

Akceptováno. 

 

Bod 36 čl. I části první návrhu zákona byl upraven 
v souladu s uplatněnou připomínkou.      
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 K čl. I bodu 37 – k § 41 zákona č. 300/2013 Sb.: 

 Doporučujeme za slovo „zní“ vložit chybějící dvojtečku. 
                                                              Doporučující připomínka. 

Akceptováno. 

 

Bod 37 čl. I části první návrhu zákona byl upraven 

v souladu s uplatněnou připomínkou.      
 

 K čl. I bodu 43 – k § 53 odst. 2 zákona č. 300/2013 Sb.:  

 Doporučujeme za slovo „podle“ vložit slovo „tohoto“. 
                                                                 Doporučující připomínka. 

Akceptováno. 

 

Bod 43 čl. I části první návrhu zákona byl upraven 

v souladu s uplatněnou připomínkou.      
 

 

 K čl. III – k § 40 odst. 7 zákona č. 167/1998 Sb.: 

 Navrhujeme před slovo „nebo“ vložit chybějící čárku. 
Rovněž doporučujeme revidovat výčet novel, neboť ne všechny 

v návrhu uvedené zákony novelizovaly § 40 zákona č. 167/1998 Sb.   

                                                                 Doporučující připomínka. 

Akceptováno. 

 

Čl. III části třetí návrhu zákona byl upraven v souladu 

s uplatněnou připomínkou.   
 

 K čl. IV – k úvodní větě zákona č. 168/1999 Sb.: 

1. Upozorňujeme, že novely zákona o pojištění odpovědnosti 
z provozu vozidla provedené zákonem č. 137/2008 Sb. 

a zákonem č. 160/2013 Sb. jsou v úvodní větě uvedeny dvakrát.  
2. Dále doporučujeme ve výčtu novel zaměnit pořadí zákona 

č. 239/2013 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb.  
                                                               Doporučující připomínka. 

Akceptováno. 

 

Úvodní věta čl. IV části čtvrté návrhu zákona byla 

upravena v souladu s uplatněnou připomínkou.        

 K čl. IV bodu 2 – k § 16b odst. 3 zákona č. 168/1999 Sb.: 

 Navrhujeme opravit chybný odkaz na novelizované 
ustanovení, tedy text „§ 16b odst. 1“ nahradit textem „§ 16b 

odst. 3“. 
                                                                 Doporučující připomínka. 

Akceptováno. 

 

V bodě 2 čl. IV části čtvrté návrhu zákona byl text 

„§ 16b odst. 1“ nahrazen textem „§ 16 odst. 3“.     
 

 K čl. V bodům 1 a 2 – k § 64 odst. 1 písm. c) a § 67 odst. 1 písm. f) 
zákona č. 222/1999 Sb.: 

 Doporučujeme body 1 a 2 spojit do jednoho, neboť obsahují 
návrh totožné změny a jejich spojením nedojde ke znepřehlednění 

Akceptováno. 

 

Body 1 a 2 čl. V části páté návrhu zákona byly spojeny 
do jednoho bodu.  
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předložené novely. 

                                                                 Doporučující připomínka. 

 K čl. VI – k úvodní větě zákona č. 361/2000 Sb.: 

3. Zákon č. 31/2002 Sb. v právním řádu České republiky není, 

jednalo se o vyhlášku, která však již byla zrušena. 

Navrhujeme tento překlep opravit, nejspíše se mělo jednat 

o zákon č. 311/2002 Sb. 

4. Rovněž doporučujeme ve výčtu novel zaměnit pořadí zákona 

č. 297/2011 Sb. a zákona č. 193/2012 Sb. 

                                                 Doporučující připomínka. 

Akceptováno. 

 

Úvodní věta čl. VI části šesté návrhu zákona byla 

upravena v souladu s uplatněnou připomínkou.   

   

Ministerstvo 

spravedlnosti    

Obecně k návrhu:  

Konstatujeme, že předkládaný návrh do značné míry kopíruje návrh 
novely zákona o Policii ČR, který byl schválen vládou dne 

4. listopadu 2019. Požadujeme proto, aby textace návrhu, jakož 
i rozsah navrhovaných oprávnění Vojenské policie byly obdobné 

jako v citovaném návrhu týkajícím se Policie ČR. Hodnotili bychom 
totiž jako velmi problematické, kdyby některými instituty 

disponovala pouze Vojenská policie a nikoli Policie ČR anebo 
je měla Vojenská policie vymezeny šířeji nežli Policie ČR. 

                                                              Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

 
Přiblížení některých institutů zákona o Policii České 

republiky a zákona o Vojenské Policii je záměrem 
předkládané novely zákona o Vojenské policii, a to 

jednak vzhledem k obdobnému účelu a způsobu plnění 
jednotlivých úkolů, jednak vzhledem k nezbytnosti 

zajištění stejných podmínek, za nichž jsou tyto úkoly 
realizovány, a to i s předpokladem budoucího 

společného působení; v takových případech nelze 
připustit, aby Vojenská policie musela ukončit 

poskytování součinnosti jenom pro nedostatek 
pravomocí nebo odlišné podmínky výkonu služby.  

             
Návrh zákona byl proto již před jeho předložením 

do meziresortního připomínkového řízení projednáván 
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se zástupci Ministerstva vnitra s tím, že změny, které 

byly v mezidobí přijaty v citované novele zákona 
o Policii České republiky, budou do návrhu zákona 

dopracovány v průběhu meziresortního 
připomínkového řízení.      

 
K části první čl. I bodu 9 (§ 9 odst. 6):  

Požadujeme, aby předkladatel vysvětlil význam formulace 

„dopravním značením pro potřeby ministerstva“. Jsme toho názoru, 
že z ní není jednoznačně srozumitelné, na jakém území a z jakého 

důvodu se předmětná kompetence Vojenské policie uplatní a zda 
se jedná o pravomoc sdílenou s Policií ČR, či kompetenci výlučnou. 

Jde přitom o otázky zásadní pro aplikaci navrhovaného ustanovení, 
které je nezbytné postavit najisto. 

                                                              Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

 

Platná právní úprava dosud neumožňuje Vojenské 
policii účinně dohlížet na dodržování zákazů nebo 

povinností stanovených dopravním značením, které 
příslušný správní úřad stanovil ve prospěch rezortu 

Ministerstva obrany. Příkladem může být umístění 
dopravního značení před objekty vojenských útvarů 

a zařízení, které z hlediska např. ochrany utajovaných 
informací, zajištění dopravní obslužnosti nebo ochrany 

před možným napadením těchto objektů zakazuje 
v jejich blízkosti například zastavení nebo stání jiným 

vozidlům než vozidlům rezortu Ministerstva obrany.  
Navrhovaným ustanovením se tedy do právního řádu 

doplňuje ve prospěch Vojenské policie sdílená 
pravomoc s Policií České republiky, popřípadě 

městkou policií, která dosud má výlučné právo dohlížet 
na dodržování dopravního značení; v praxi se totiž 

dosavadní právní úprava ukázala jako neefektivní, 
neboť v případech, že se dopravním značením 

(přechodně) mění dosavadní režim provozu 
na pozemních komunikacích ve prospěch rezortu 

Ministerstva obrany, bývá tato změna nejčastěji 
provázena účastí Vojenské policie zajišťující policejní 

ochranu předmětu účelu značením provedené změny. 
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Současně je pak vhodné, aby tento dohled Vojenská 

policie prováděla také v těch případech, kdy je buď 
zcela vyloučena přítomnost Policie České republiky, 

nebo se bude jednat o společné plnění úkolů (např. 
zajištění pobytu nebo průjezdu ozbrojených sil cizích 

států).                  
Navrhovaná změna pak rovněž umožní Vojenské 

policii v daných případech řešit zjištění případy 
porušení zákona v rámci řízení, řízení, při němž je 

příkaz vydáván na místě, což lze považovat za přínos    
k zefektivnění vymahatelnosti práva v dané oblasti. 

 
V uvedeném smyslu bude doplněna důvodová zpráva 

a současně bylo upraveno navrhované znění § 9 odst. 6 
takto: 

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

komunikacích v místech určených dopravním 
značením umístěným pro potřeby ministerstva.“.  

 
 

 

 
K části deváté čl. IX bodu 3 (§ 161 odst. 7):  

V souvislosti s tímto novelizačním bodem požadujeme zapracovat 

ještě jednu změnu daného ustanovení trestního řádu spočívající ve 
vložení slov „, pokud konal prověřování“ za slova „koná pověřený 

orgán Vojenské policie“, tj. doplnit do návrhu další novelizační bod 
tohoto znění: 

„4. V § 161 se na konci textu odstavce 7 doplňují slova „, pokud 
konal prověřování“.“. 

Pravomoc pověřených orgánů Vojenské policie je v těchto 

Akceptováno.  

 

Připomínka byla věcně plně akceptována s tím, že 
vzhledem k zásadní připomínce uplatněné v souvislosti 

se změnami navrhovanými v § 161 odst. 7 trestního 
řádu nejvyšším státním zástupcem byla provedena 

změna znění celého odstavce 7, a to jako bod 3, který 
zní:      

 
„3. V § 161 odstavec 7 zní:  

„(7) Vyšetřování o trestných činech vojáků v činné 
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případech již dnes sdílená s Policií ČR, byť těžiště výkonu dané 

kompetence zpravidla spočívá u toho orgánu, který je k jejímu 
výkonu určen primárně a který disponuje příslušnými personálními, 

materiálními a časovými kapacitami; ve většině případů se tedy 
bude jednat o pověřený orgán Vojenské policie (pravomoc Policie 

ČR se uplatní v zásadě pouze v případech, kdy orgány Vojenské 
policie nekonají v dané věci prověřování). Jelikož není účelné ani 

efektivní, aby se po skončení prověřování celý trestní spis přesouval 
k jinému policejnímu orgánu, požadujeme úpravu textace shora 

uvedeného ustanovení, která povede k uplatnění principu „kdo 
prověřuje, ten vyšetřuje“ a k jednoznačnému rozdělení této sdílené 

kompetence. 

                                                              Tato připomínka je zásadní. 

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.“. 

 K části první čl. I bodu 1 (§ 3 odst. 2):  

Doporučujeme, aby předkladatel vyjasnil, zda má nějaký důvod pro 
užívání různých adjektiv k vyjádření, že se jedná o odlišný stát nežli 

Českou republiku. Zatímco v úvodní části ustanovení používá 
přídavného jména „jiného“, v písmenu c) užívá přídavného jména 

„cizího“. Interpretačně jsme tak na pochybách, zda jde o žádost či 
souhlas toho státu, na jehož území vojenský policista plní úkoly, 

nebo dalšího státu. 

                                               Tato připomínka je doporučující.     

Akceptováno. 

 
V celém textu návrhu zákona byla pro dané případy 

sjednocena terminologie tak, že je užíváno slov „cizí 
stát“. V čl. 43 Ústavy České republiky je sice pro 

obdobné případy užito slov „jiný stát“, avšak v dalších 
zákonech se terminologie ustálila na používání slov 

„cizí stát“, a proto bylo zvoleno užití těchto slov (čl. 40 
odst. 1 Legislativních pravidel vlády).  

 K části první čl. I bodům 2 a 36 (hlava II a nadpis hlavy III):  

Doporučujeme z novelizačního bodu 2 vypustit větu „Dosavadní 

hlavy III až IX se označují jako hlavy II až VIII.“, neboť podle čl. 55 
odst. 4 Legislativních pravidel vlády se v případě, kdy se hlava 

zrušuje, zbývající hlavy nepřečíslovávají. V důsledku toho pak 
doporučujeme v novelizačním bodu 36 nahradit slovo „třetí“ 

římskou číslicí „IV“. 

Akceptováno. 

 

Bod 2 byl upraven v souladu s uplatněnou 
připomínkou; současně byly provedeny odpovídající 

úpravy v bodě 36.      
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                                               Tato připomínka je doporučující.     

 K části první čl. I bodu 9 (§ 9):  

Podle čl. 39 odst. 2 Legislativních pravidel vlády by v paragrafu 
zpravidla nemělo být obsaženo více než 6 odstavců, pročež 

doporučujeme předkladateli zvážit vhodné rozdělení navrhované 
právní úpravy. 

                                               Tato připomínka je doporučující.     

 

 

 

 

 

Neakceptováno. 

 
Legislativní pravidla vlády v čl. 39 odst. 2 stanoví, že  

„V paragrafu nebo článku by zpravidla nemělo být 
obsaženo více jak 6 odstavců, jinak je třeba v zájmu 

přehlednosti dát přednost rozdělení právní úpravy téže 
věci na více paragrafů či článků.“. 

V navrhovaném znění § 9 je úprava jednotlivých 
ustanovení strukturována do 7 odstavců, což limit šesti 

odstavců převyšuje pouze o 1 odstavec, který však 
logicky náleží do paragrafu označeného nadpisem 

„Oprávnění při dohledu nad bezpečnostní a plynulostí 
silničního provozu“ a tvoří tak systematickou 

a uživatelsky přehlednou součást této úpravy.  Násilné 
rozdělení navrhované úpravy vzhledem k jedinému 

odstavci „navíc“, a to zejména také s přihlédnutím 
k doporučení „zpravidla“ užít pouze odstavců šesti, 

nepovažujeme za nezbytné a účelné.            

 
K části první čl. I bodu 10 [§ 9a odst. 1 písm. a)]:  

Vzhledem k vytčení slov „o dodavateli“ na začátku písmena a) 

doporučujeme pro nadbytečnost vypustit všechny výskyty slova 
„dodavatele“. 

                                                     Tato připomínka je doporučující.     

Akceptováno. 

 

Znění § 9a odst. 1 písm. a) bylo upraveno v souladu 
s uplatněnou připomínkou.    

 
K části první čl. I bodu 10 (§ 9b):  

Upozorňujeme, že jsou v navrhované textaci v souvislosti 
s omezením (zbavením) osobní svobody zapracovány pouze 

požadavky směrnice 2013/48/EU týkající se práva na informování 
třetí osoby (čl. 5), kdežto požadavky týkající se práva na komunikaci 

Akceptováno. 

 

Na základě upozornění připomínkového místa byla 

doplněna textace o ustanovení upravující komunikaci 
(záměrem je provedení implementace čl. 6 směrnice 

2013/48/EU).  
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s třetími osobami (čl. 6) zapracovány nejsou, ačkoli jsou příslušná 

ustanovení směrnice v rozdílové tabulce taktéž vykázána jako 
transponovaná. Doporučujeme proto odstranit nastíněný rozpor mezi 

návrhem a rozdílovou tabulkou, a to buď doplněním textace 
o ustanovení upravující komunikaci, pokud má být čl. 6 směrnice 

2013/48/EU návrhem implementován, anebo vypuštěním čl. 6 
směrnice 2013/48/EU z rozdílové tabulky, pokud nemá být návrhem 

implementován. 

                                                     Tato připomínka je doporučující.     

 

 
K části první čl. I bodům 10 a 17 (§ 9b odst. 1 a 3 a § 25a 

odst. 2):  

Doporučujeme zpřesnit navrhovaná ustanovení doplněním 

informace, že byla osoba omezena na svobodě Vojenskou policií, 
resp. vojenským policistou. 

                                                     Tato připomínka je doporučující.     

Akceptováno. 

 

Ustanovení § 9b odst. 1 a 3 a 25a odst. 2 byla upravena 

tak, že v § 9b odst. 1 byla slova „osoby omezené na 
svobodě“ nahrazena slovy „osoby, kterou omezila na 

svobodě,“, v § 9b odst. 1 a 3 byla slova „osoba/Osoba 
omezená na svobodě“ nahrazena slovy „osoba/Osoba 

Vojenskou policií omezená na svobodě“ a v § 25a 
odst. 2 byla shodně s odstavcem 1 za slova „Osoba 

omezená na svobodě“ vložena slova „vojenským 
policistou“. 

 
K části první čl. I bodu 10 (§ 9b odst. 1):  

Doporučujeme rozšířit informační povinnost Vojenské policie též 

o povinnost vyrozumět opatrovníka osoby, jejíž svéprávnost nebyla 
omezena. U nezletilých osob doporučujeme zvážit ve specifických 

případech rozšíření informační povinnosti také na pěstouna nebo 
toho, komu bylo dítě svěřeno do péče na základě rozhodnutí soudu 

(včetně zařízení pro výkon ústavní výchovy). 

                                                     Tato připomínka je doporučující.     

Akceptováno. 

 

Ustanovení § 9b bylo upraveno ve smyslu uplatněné 
připomínky. 

 
K části první čl. I bodu 10 (§ 9b odst. 2):  

Akceptováno. 
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V zájmu zpřesnění navrhované textace doporučujeme: (i) vysvětlit 

alespoň v důvodové zprávě, co předkladatel míní pod pojmem 
„závažný úkon“, (ii) nahradit slova „této skutečnosti“ slovy 

„neprovedení vyrozumění Vojenská policie“ a (iii) vložit za slovo 
„Osobu“ slova „či orgán“. 

                                                     Tato připomínka je doporučující.     

Ustanovení § 9b odst. 2 podle bodu 10 části první 

návrhu zákona bylo upraveno v souladu s uplatněnou 
připomínkou a současně k tomuto ustanovení bylo 

do zvláštní části důvodové zprávy doplněno vysvětlení 
významu užitých slov „závažný úkon“, a to jako úkonu 

Vojenské policie, který je důležitý k ochraně 
významných společenských zájmů, včetně ochrany 

pořádku a bezpečnosti, životů a zdraví, majetkových 
hodnot nebo životního prostředí, anebo odhalování 

pachatelů nejzávažnějších trestných činů. Pro dané 
případy to tedy budou individuálně, na základě aktuální 

situace posuzované úkony Vojenské policie 
realizované v rámci jí svěřené působnosti, a to nikoliv 

jenom podle zákona o Vojenské policii, ale také podle 
dalších prvních předpisů (např. trestního řádu). 

Rozhodující je, že závažnost úkonu je posuzována 
ve vztahu k jeho důsledkům v aktuální, konkrétní 

situace, a tedy nelze provést výčet takových úkonů, 
protože vzhledem k okolnostem případů mohou být 

posuzovány rozdílně.       

 
K části první čl. I bodu 14 [§ 23 odst. 1 písm. a)]:  

Z hlediska systematiky a přehlednosti novelizovaného zákona 

doporučujeme nově doplňovaný důvod pro neuplatnění povinnosti 
vojenského policisty provést úkon uvést v samostatném písmenu. 

                                                     Tato připomínka je doporučující.     

Akceptováno.  

 

Ustanovení § 23 odst. 1 bylo rozděleno do písmen a) až 
c) tak, jak je navrženo uplatněnou připomínkou.  

 
K části první čl. I bodu 17 (§ 25a odst. 2):  

Konstatujeme, že zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění 
pozdějších předpisů, nově umožňuje poskytování bezplatné právní 

pomoci, a proto by slova „na vlastní náklady“ měla být vypuštěna. 
Shodná změna se navrhuje i ve vládou schváleném návrhu novely 

Akceptováno.  

 
V navrhovaném znění § 25a odst. 2 byla slova „na 

vlastní náklady“ zrušena.    
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zákona o Policii ČR, pročež v předkládaném návrhu není důvod 

pro odchylnou právní úpravu. 

                                               Tato připomínka je doporučující.     

 
K části první čl. I bodu 23 (poznámka pod čarou č. 24):  

Doporučujeme v předmětné poznámce pod čarou uvést odkaz 
na trestní řád jako celek, jelikož institut předvedení je upraven 

ve vícero jeho ustanoveních (např. též § 90 TŘ aj.). Byť se v návrhu 
jedná o příkladmý výčet, mohl by tento vzbuzovat dojem, že se 

oprávnění Vojenské policie zajistit osobu vztahuje pouze k tomuto 
jednomu ustanovení trestního řádu. 

                                                     Tato připomínka je doporučující.     

Akceptováno. 

 
Poznámka pod čarou č. 24 byla upravena podle 

uplatněné připomínky.   

 
K části první čl. I bodu 27 (§ 34a):  

Doporučujeme, aby uvedené ustanovení bylo formulováno obdobně, 
jako je tomu ve vládou schváleném návrhu novely zákona o Policii 

ČR, neboť není důvod pro odchylnou právní úpravu v předkládaném 
návrhu. 

                                                          Tato připomínka je doporučující.     

Akceptováno. 

 
Navrhované ustanovení § 34a bylo na základě 

připomínky Ministerstva dopravy upraveno 
terminologicky, čímž došlo k požadovanému 

sjednocení obou úprav.    

 
K části první čl. I bodu 28 (§ 35 odst. 1): V zájmu terminologické 
jednotnosti doporučujeme nahradit slovo „cizího“ slovem „jiného“. 

                                                     Tato připomínka je doporučující.     

Akceptováno jinak.  

 

Viz také připomínka shora - v celém textu návrhu 
zákona byla pro dané případy sjednocena terminologie 

tak, že je užíváno slov „cizí stát“. V čl. 43 Ústavy 
České republiky je sice pro obdobné případy užito slov 

„jiný stát“, avšak v dalších zákonech se terminologie 
ustálila na používání slov „cizí stát“, a proto bylo 

zvoleno užití těchto slov (čl. 40 odst. 1 Legislativních 
pravidel vlády). 
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K části první čl. I bodům 30 a 31 (§ 38 odst. 2 a 3):  

Upozorňujeme, že z důvodů přehlednosti a srozumitelnosti 
novelizovaného zákona je třeba poznámku pod čarou zavést hned při 

prvním výskytu přibližovaného pojmu, a tudíž již v odstavci 2 
a nikoli až v odstavci 3. 

                                               Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno jinak. 

 
Odkaz na poznámku pod čarou i poznámka pod čarou 

byla zrušeny. Zákon č. 300/2013 Sb. bez jakékoliv 
nejasnosti v obdobném případě působí již po celou 

řadu let bez předmětné poznámky pod čarou, a proto 
není nezbytně nutné ji doplňovat.    

 
K části první čl. I bodu 32 [§ 39 odst. 1 písm. d)]:  

Z hlediska terminologie přestupkového práva doporučujeme 
nahradit slova „vyšší sankce“ slovy „vyšší výměry správního trestu“. 

                                               Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno jinak. 

 

V bodě 32 části první návrhu zákona bylo zavrhované 

znění § 39 odst. 1 písm. d) byla v souladu 
s připomínkou MV slova „v případech, kdy opakování 

jednání majícího znaky přestupku by mohlo vést 
k uložení vyšší sankce“ zrušena.   

 
K části první čl. I bodu 40 (§ 45 odst. 6 a 7):  

Konstatujeme, že ve zvláštní části důvodové zprávy schází 
odůvodnění navrhované právní úpravy ve vztahu k prostředku 

k zamezení prostorové orientace, které doporučujeme doplnit. 

                                               Tato připomínka je doporučující.     

Akceptováno. 

 
Zvláštní část důvodové zprávy byla požadovaným 

způsobem doplněna: 
 

„Navrhovaným ustanovením se stanoví oprávnění 
vojenského policisty použít prostředku k zamezení 

prostorové orientace, a to jako zcela mimořádného, 
výlučného prostředku k dosažení úkonem sledovaného 

účelu. Použití prostředku k zamezení prostorové 
orientace je vázáno na individuální posouzení každého 

případu, kdy by měl být použit, a to vzhledem 
k závažnosti (důležitosti) jím sledovaného zájmu (cíle). 

V daném případě se bude vždy jednat o sledovaný účel 
vyšší důležitosti, a to v případech, kdy pro dosažení 

účelu již byly vyčerpány všechny jinak v úvahu 
přepadající prostředky. Důvodem je skutečnost, že 

použití prostředku k zamezení prostorové orientace 
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představuje zásah do smyslové integrity jedince, 

omezuje jeho funkční celistvost v základních 
parametrech, které však mají přímý vliv na vnímání 

sebe samého ve vztahu k okolnímu světu tím, že tyto 
prostředky ovlivňují schopnost organismu přijímat 

určitý druh informací z vnějšího prostředí. Při 
krátkodobém užití těchto prostředků nemůže sice dojít 

ke změnám na zdraví jedince, ale i v těchto případech 
se vždy jedná o značnou psychickou zátěž s možným 

vytvořením fyziologické reakce do budoucna.     
 

Proto je užití prostředku k zamezení prostorové 
orientace vázáno nejenom na předpoklad vyčerpání 

jiných možností, ale také na volbu správného 
prostředku v tom kterém případě vzhledem 

k osobnostním vlastnostem jedince.    
 

Prostředek k vyvolání stavu omezené orientace musí 
být volen tak, aby tato skutečnost nemohla být 

považována za nelidské nebo ponižující zacházení. 
 

 Jako prostředek k zamezení prostorové 
orientace lze využít pomůcku pro ochranu zraku 

(např. ochranné brýle upravené do neprůhledné 
podoby) a sluchu (ochranná protihluková sluchátka), 

pokrývku hlavy nasazenou způsobem zakrývajícím oči, 
kápi přetaženou přes hlavu nebo jakýkoli jiný předmět, 

jímž bude dosaženo účelu omezení prostorové 
orientace. Předmět umístěný na hlavu nesmí bránit 

dýchání osoby.“. 
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K části první čl. I bodu 40 (§ 45 odst. 7):  

a) Dáváme ke zvážení, zda by vzhledem k zavedení legislativní 
zkratky „zákrok“ v § 8 odst. 4 nemělo být v předmětném 

ustanovení namísto slova „úkon“ použito právě slovo „zákrok“. 

b) Doporučujeme, aby předkladatel vysvětlil, z jakého důvodu se má 

limitace použití spočívající ve skutečnosti, že účelu úkonu 
(zákroku) nelze dosáhnout jinak, vztahovat pouze na prostředek 

k zamezení prostorové orientace. 

                                                     Tato připomínka je doporučující.     

Akceptováno/vysvětleno. 

 
Ad) a): Navrhované znění § 45 odst. 7 bude ponecháno 

v dosavadní podobě, a to vzhledem k možnostem 
širšího užití pojmu „úkon“.   

 
Ad b): viz doplněné odůvodnění  

 
K části první čl. I bodu 45 (§ 58a):  

Konstatujeme, že je legislativně technickou zvyklostí umisťovat 
ustanovení, v nichž jsou definovány pojmy pro účely daného 

právního předpisu, v jejich úvodní části. Zde je však zvolen postup 
opačný, což považujeme za velmi nepraktické, pročež doporučujeme 

předkladateli, aby navrhované ustanovení přemístil systematicky 
vhodnějším způsobem v rámci novelizovaného zákona. 

                                                     Tato připomínka je doporučující.     

Neakceptováno. 

 

 

 
K části první čl. I bodu 45 [§ 58a písm. a)]:  

Upozorňujeme, že podmínka provádění prohlídky osoby osobou 
stejného pohlaví je uvedena již v § 31 odst. 3, pročež doporučujeme 

popsanou duplicitu navrhované právní úpravy odstranit. 

                                                     Tato připomínka je doporučující.     

Akceptováno. 

 
Definice prohlídky bude obsažena pouze v § 58a 

písm. a) a v souvislosti s tím bude do návrhu zákona 
vložen nový novelizační bod, kterým bude zrušeno 

ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 300/2013 Sb.         

 
K části první čl. I bodu 45 [§ 58a písm. a) bod 2]:  

Dáváme ke zvážení, zda je účelné navrhované ustanovení limitovat 
pouze na zájmy chráněné novelizovaným zákonem. 

                                                     Tato připomínka je doporučující.     

Vysvětleno.  

 

Navrhované znění § 58a písm. a) bodu 2 zůstává beze 

změny, ochrana zájmů se vztahuje k zájmům 
chráněným zákonem č. 300/2013 Sb.  
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K částem druhé až deváté:  

Doporučujeme seřadit novely vzestupně podle čísla a roku publikace 
novelizovaných zákonů. 

                                         Tato připomínka je doporučující.  

Akceptováno. 

 

Jednotlivé části návrhu zákona byly ve smyslu 

uplatněné připomínky uspořádány chronologicky.     

 
K části deváté úvodní větě čl. IX:  

Upozorňujeme, že ve výčtu novel trestního řádu chybí zákon 

č. 203/2019 Sb. a zákon č. 255/2019 Sb., které doporučujeme 
doplnit. 

                                                     Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 

 

Uvedené novely byly do textu doplněny.  
 

 
 

 

 

 

Nejvyšší státní 

zastupitelství   

  

 K části deváté čl. IX bodu 3 (§ 161 odst. 7 trestního řádu): 

 

Návrh zákona počítá se změnou trestního řádu, kdy se navrhuje 

nahradit pojem „příslušník ozbrojených sil“ pojmem „voják v činné 
službě“. Vojáky v činné službě jsou však mj. i příslušníci Vojenské 

policie a Vojenského zpravodajství, přičemž vyšetřování o trestných 
činech spáchaných příslušníky Vojenské policie, ale i Vojenského 

zpravodajství, koná v souladu s § 161 odst. 4 trestního řádu státní 
zástupce, nikoli pověřený orgán Vojenské policie (§ 161 odst. 7 

trestního řádu). Abychom do budoucna předešli výkladovým 
nejasnostem, který orgán u této podskupiny vojáků v činné službě 

koná vyšetřování, neboť dochází určitému překrývání, navrhujeme 
doplnění § 161 odst. 7, kdy za  nově uváděná slova „vojáků v činné 

Akceptováno.  

 
Připomínka byla věcně plně akceptována s tím, že 

vzhledem k zásadní připomínce uplatněné v souvislosti 
se změnami navrhovanými v § 161 odst. 7 trestního 

řádu Ministerstvem spravedlnosti byla pro přehlednost 
textu provedena změna znění celého odstavce 7, 

a to jako bod 3, který zní:      
 

„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 
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službě“ se uvedou slova „s výjimkou vojáků v činné službě 

uvedených v odstavci 4,“. 
 

Novelizační bod 3 by tedy zněl: 
„3. V § 161 odst. 7 se slova „příslušníků ozbrojených sil“ nahrazují 

slovy „vojáků v činné službě, s výjimkou vojáků v činné službě 
uvedených v odstavci 4,“ a slova „příslušníkům ozbrojených sil“ se 

nahrazují slovy „vojákům v činné službě“.  
 

V důvodové zprávě doporučujeme zdůraznit specialitu ustanovení 
§ 161 odst. 4 trestního řádu ve vztahu k § 161 odst. 7 trestního řádu 

a tam, kde se v důvodové zprávě hovoří o „podskupině vojáků 
v činné službě“, uvést vedle vojenských policistů i příslušníky 

Vojenského zpravodajství.  
                                                              Tato připomínka je zásadní. 

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.“. 

 K důvodové zprávě:   

 

  Upozorňujme na určitou nepřesnost, která do budoucna může 
taktéž vyvolat výkladové pochybnosti. V důvodové zprávě ke změně 

trestního řádu se uvádí, že trestní zákoník pracuje s pojmy voják, 
voják v činné službě, ale již nezná pojem „příslušník ozbrojených 

sil“. Není tomu tak, neboť „příslušník ozbrojených sil“ je uveden 
mezi znaky pojmu „úřední osoba“ v ustanovení § 127 písm. e) 

trestního zákoníku a dále je pojem „příslušník ozbrojených sil“ 
taktéž součástí skutkové podstaty trestného činu válečná krutost 

podle § 412 trestního zákoníku.  
                                                     Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno jinak. 

 
Součástí návrhu zákona není novela zákona 

č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a tedy je otázkou, zda připomínkovým 

místem navrhovanou úpravu by nebylo možné 
považovat za „jdoucí nad rámec účelu“ předkládané 

regulace.  
V souvislosti s uplatněnou připomínkou však 

ve smyslu uplatněné připomínky bude opravena 
zvláštní část důvodové zprávy k části deváté s tím, že 

v textu bude uvedeno, že tam, kde trestní zákoník 
v § 127 odst. 1 písm. e) stanoví, že úřední osobou je 

také „příslušník ozbrojených sil“, významově se tím 
rozumí „voják v činné službě“. Jiná situace je však v § 

412 s nadpisem „Válečná krutost“ zákona č. 40/2009 
Sb., která v odstavci 1 stanoví, že „Kdo za války nebo 

jiného ozbrojeného konfliktu poruší předpisy 
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mezinárodního práva tím, že nelidsky zachází 

s civilním obyvatelstvem, utečenci, raněnými, 
nemocnými, s příslušníky ozbrojených sil, kteří zbraně 

již složili, nebo s válečnými zajatci, bude potrestán 
odnětím svobody na pět až dvanáct let.“.   V tomto 

případě se příslušníkem ozbrojených sil rozumí 
příslušník některé ze stran ozbrojeného konfliktu, 

a tedy významově na tato slova automaticky nelze 
vztáhnout stav českého právního řádu, ale je nutné 

v souladu s právem mezinárodním ponechat slova 
„příslušník ozbrojeného konfliktu“.         

        

   

Národní úřad 

pro 

kybernetickou 

a informační 

bezpečnost   

  

 K části první, novelizačnímu bodu č. 8, navrhovanému § 8b, 

možnosti rušení provozu elektronických komunikací: 

 

Institut rušení elektronických komunikací je v zákoně č. 273/2008 
Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, ze kterého je úprava 

přejímána, upraven, a to i v nové vládou schválené novele zákona 
o Policii ČR (viz usnesení vlády ze dne 4. 11. 2019 č. 767), jako 

prostředek k odstranění bezprostředního ohrožení životů nebo zdraví 
osob anebo bezprostředně hrozící škody velkého rozsahu 

na majetku, tedy výrazně restriktivněji, než je nyní uváděno 
v návrhu zákona o Vojenské policii, kde je navrhováno jeho 

provádění i při „plnění svých úkolů“ – tato formulace se jeví jako 
značně široká a důvodová zpráva ji nijak neupřesňuje, a to ani 

v části obecné ani v části zvláštní. Přitom úkolem Vojenské policie 

Akceptováno. 

 
 

Ustanovení § 8b čl. I části první návrhu zákona bude 
upraveno obdobně, jako je tomu v navrhovaném znění 

§ 39 odst. 1 čl. I části první novely zákona o Policii 
České republiky (v § 8b odst. 1 budou zrušena slova 

„plnění svých úkolů.“.      
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je mimo jiné de lege lata „ochrana ostatního majetku státu, s nímž je 

příslušné hospodařit ministerstvo“ a de lege ferenda i takový 
majetek, s nímž hospodaří např. státní organizace zřízené 

ministerstvem. Nadto se ve zvláštní části důvodové zprávy hovoří 
pouze o rušení z důvodů odstranění bezprostředního ohrožení životů 

nebo zdraví osob nebo bezprostředně hrozící škody velkého rozsahu 
na majetku, a tedy důvodová zpráva v tomto ohledu ani neodpovídá 

normativnímu textu. Považujeme za vhodné, aby úprava zákona 
o Vojenské policii odpovídala v tomto ohledu nastavení pravomocí 

podle zákona o Policii ČR ve znění vládou schválené novely. 
Požadujeme zúžení možnosti využití institutu rušení 

elektronických komunikací. 
                                                             Tato připomínka je zásadní. 

 K části první, novelizačnímu bodu č. 8, navrhovanému § 8b, 

informování dotčených subjektů a orgánů: 

 

Vzhledem k rozsahu a typu rušení provozu elektronických 
komunikací mohou být situace s ním spojené považovány 

za kybernetické bezpečnostní incidenty, a to zejména subjekty 
o těchto zásazích neinformovanými.  

S ohledem na působnost Národního úřadu pro kybernetickou 
a infomační bezpečnost (dále jako „NÚKIB“) jako ústředního 

orgánu státní správy pro kybernetickou bezpečnost, který přijímá 
hlášení kybernetických bezpečnostních incidentů podle zákona 

č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících 
zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších 

předpisů, je pak nutné o těchto situacích NÚKIB přinejmenším 
informovat, mimo jiné aby nebyly na základě ohlášení podnikány 

kroky k řešení situace, které by mohly být nehospodárné 
či kontraproduktivní. 

Vzhledem k tomu, že i ve výše zmiňované novele zákona o Policii 
ČR jsou uváděny obdobné pravomoci, pak si nelze představit důvod, 

proč by neměl být NÚKIB do navrhované regulace Vojenské policie 

Akceptováno (s drobnou odchylkou).  

 
Ministerstvo obrany souhlasí s tím, aby do budoucna 

byl adresátem informační povinnosti související 
s využitím institutu „rušení provozu elektronických 

komunikací“ také Národní úřad pro kybernetickou 
a informační bezpečnost; v tomto smyslu byla 

připomínkovým místem navrženým způsobem 
doplněna do § 8b odst. 1 a 2.  

 
K úpravě uvozující části textu odstavce 1 – viz shora.    
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vtažen totožným způsobem. 

Navrhuje se tedy znění: 
„§ 8b 

Rušení provozu elektronických komunikací 

 

(1) Vojenská policie může při plnění svých úkolů, popřípadě 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 zahájení 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 a, 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.“ 
                                                              Tato připomínka je zásadní. 

   

Ministerstvo 

dopravy  

  

 
K novelizačnímu bodu 1 [§ 5 odst. 1 písm. i)]: 

Akceptováno. 
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Požadujeme, aby v novelizačním bodu 1 v navrhovaném znění § 5 

odst. 1 byla na konci textu písmene i) doplněna slova „řidičů vozidel 
ozbrojených sil“. Ustanovení § 5 odst. 1 písm. i) by tak znělo 

následovně: 

„i) vykonává dohled nad výcvikem a zdokonalováním odborné 

způsobilosti řidičů vozidel ozbrojených sil a provádí zkoušky 
z odborné způsobilosti žadatelů o řidičská oprávnění řidičů vozidel 

ozbrojených sil,“. 

Vojenská policie nemůže být zmocněna k provádění zkoušek 

z odborné způsobilosti žadatelů o řidičská oprávnění podle zákona 
č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti 

k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odborné 

způsobilosti“), neboť k provádění zkoušek z oborné způsobilosti 
žadatelů o řidičská oprávnění jsou ve smyslu ustanovení § 33 zákona 

o odborné způsobilosti zmocněny pouze příslušné úřady obcí 
s rozšířenou působností, a to v rámci výkonu přenesené působnosti 

podle § 59a tohoto zákona. Navrhované ustanovení § 5 odst. 1 písm. 
i) zákona č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých 

zákonů (zákon o Vojenské policii), ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „zákon o Vojenské policii“) je tak v kolizi s ustanovením 

§ 33 odst. 1 zákona o odborné způsobilosti. Vojenská policie může 
být zákonem o Vojenské policii zmocněna pouze k dohledu nad 

výcvikem, získáváním a zdokonalováním odborné způsobilosti 
vojáků v činné službě pro řízení vozidel ozbrojených sil. 

                                                              Tato připomínka je zásadní. 

V bodě 1, v navrhovaném znění § 5 odst. 1 byla na 

konci textu písmene i) doplněna slova „řidičů vozidel 
ozbrojených sil“.   

 
K novelizačnímu bodu 8 (§ 8b odst. 1): 

Požadujeme, aby v novelizačním bodu 8 v navrhovaném ustanovení 

§ 8b odst. 1 byl redukován výčet úkolů, v rámci kterých může 
Vojenská policie sáhnout k opatřením uvedeným pod písm. a) až c). 

Navrhovaný výčet považujeme za nepřípustně extenzivní a přespříliš 

Akceptováno. 

 

Ustanovení § 8b čl. I části první návrhu zákona bude 
upraveno obdobně, jako je tomu v navrhovaném znění 

§ 39 odst. 1 čl. I části první novely zákona o Policii 
České republiky (v § 8b odst. 1 budou zrušena slova 
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zasahující do práv dotčených osob. V tomto ohledu považujeme za 

příhodnější obsahově vycházet z koncepce uvedené v ustanovení 
§ 39 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o Policii“) a tu 
případně rozšířit o konkrétní (prioritní) úkoly Vojenské policie, než 

převzít dikci ustanovení § 42b odst. 1 zákona č. 219/1999 Sb., 
o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o ozbrojených silách“). 

Základním úkolem ozbrojených sil je ve smyslu ustanovení § 9 

zákona o ozbrojených silách především vojenská obrana státu 
s příslušnými aliančními vazbami, tedy úkoly, jejichž plněním 

dochází k udržování celistvosti a svrchovanosti státu, jakož i k plnění 
závazků vyplývajících z mezinárodního práva. Naproti tomu úkolem 

Policie České republiky je dle § 2 zákona o Policii chránit 
bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné 

činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku 
vnitřního pořádku a bezpečnosti, čímž zajišťuje fungování státu 

na každodenní bázi. Úkolem Vojenské policie je pak policejní 
ochrana vybraných entit (ať už úřadů, předmětů, míst či osob), tedy 

jakási selektivní ochrana, a svou působností se tak vyčleňuje 
z působnosti Policie České republiky i ozbrojených sil, pročež se 

musí lišit i výčet opatření, která může učinit za účelem splnění těchto 
úkolů. 

Úkoly Vojenské policie uvedené obecně v § 1 odst. 2 a 3 návrhu 
zákona jsou dále specifikovány v ustanovení § 5, kde je pod písm. a) 

až o) uvedeno celkem patnáct různých skupin úkolů. S obecným 
odkazem na „plnění svých úkolů“ pak § 8b vybavuje Vojenskou 

policii oprávněními rušit provoz a poskytování vybraných zařízení, 
sítí a služeb (míněno tedy zřejmě při plnění kterékoliv z úkolů 

uvedených v § 5). Takový přístup považuje za nepřípustný 
a požadujeme provést redukci. Jak nastíněno výše, jako vhodné se 

jeví vyjít z koncepce nastavení v zákoně o Policii a dále umožnit 

„plnění svých úkolů.“.      
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aplikaci dotčených opatření i ve vztahu k plnění některých úkolů, ať 

již specifikovaných výčtem těchto úkolů (například odkazem 
na konkrétní úkol) či vymezených obecně skrze význam (například 

umožnit uplatňování uvedených nástrojů pouze v situaci, kdy je 
závažným způsobem ohrožen společensky důležitý zájem). 

Zásadně protestujeme proti možnosti uplatňovat uvedené nástroje 
jako standardní opatření při plnění četných úkolů Vojenské policie. 

  

                                                              Tato připomínka je zásadní.  

 
K novelizačnímu bodu 11 (§ 12 odst. 1): 

Požadujeme, aby v novelizačním bodu 11 v navrhovaném znění 
ustanovení § 12 odst. 1 byla za slovo „vozidel8)“ doplněna slova 

„, informačního systému technických prohlídek8)“.  

 

Dle ustanovení § 48a odst. 7 písm. a) zákona č. 56/2001 Sb., o 
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně 

zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění 
zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

„[m]inisterstvo umožní nepřetržitý dálkový přístup k informacím z 
informačního systému technických prohlídek Policii České republiky 

a Vojenské policii,“, pročež považujeme za zásadní doplnit do § 12 
zákona o Vojenské policii i informační systém technických 

prohlídek, z něhož je Vojenská policie oprávněna požadovat 
informace. 

                                                              Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

 

Navrhovaná úprava § 12 odst. 1 zákona 

č. 300/2013 Sb. byla požadovaným způsobem 
doplněna o informační systém technických prohlídek.   

 
K novelizačnímu bodu 27 (§ 34a odst. 1): 

Akceptováno. 
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Požadujeme, aby v novelizačním bodu 27 v navrhovaném ustanovení 

§ 34a odst. 1 byla sjednocena terminologie s pojmoslovím užívaným 
právem Evropské unie, konkrétně nařízením Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných 
pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské 

unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) 
č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) 

č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU 
a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) 
č. 3922/91, prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/947 ze dne 

24. května 2019 o pravidlech a postupech pro provoz bezpilotních 
letadel a nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/945 

ze dne 12. března 2019 o bezpilotních systémech a o provozovatelích 
bezpilotních systémů ze třetích zemí. Uvedené předpisy práva 

Evropské unie používají a definují výrazy „bezpilotní letadlo“ 
a „bezpilotní systém“, které výslovně zahrnují rekreačně 

i profesionálně užívané „drony“ všech váhových kategorií, včetně 
dosavadních „modelů letadel“. Těmito pojmy proto požadujeme 

nahradit pojmy „letecký prostředek“ a „model letadla“ užívané 
v navrhovaném znění § 34a odst. 1 návrhu zákona. 

Sjednotit terminologii je nutno i v důvodové zprávě 
k předkládanému návrhu zákona. 

                                                              Tato připomínka je zásadní. 

V bodě 27 bylo v souladu s uplatněnou připomínkou 

znění § 34a odst. 1 upraveno takto:   
 

„(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 předpisem25).“.  

 
Změna terminologie bude samozřejmě promítnuta také 

do důvodové zprávy s tím, že současně bude upřesněn 
obsah jednotlivých použitých nových pojmů k zajištění 

vztahu mezi použitou a nově zavedenou terminologií.      

 
K novelizačnímu bodu 27 (§ 34a odst. 2): 

Požadujeme, aby v novelizačním bodu 27 v navrhovaném ustanovení 

§ 34a odst. 2 bylo uvedené oprávnění vojenského policisty zasáhnout 
proti bezpilotnímu systému konkretizované tak, aby zásah 

neznamenal nebezpečí pro leteckou dopravu nebo osoby na zemi. 
Tuto změnu lze provést například doplněním slov „při zohlednění 

Akceptováno v navržené variantní podobě.  

 

Připomínkovým místem uplatněná připomínka byla 
akceptováno v navrženém variantním řešením, tedy 

doplněním důvodové zprávy, což předkladatel návrhu 
zákona jednak považuje za účelné, jednak se tak zajistí 

soulad s řešením využitým v aktuální novele zákona    
o Policii České republiky, což je koneckonců jeden 
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rizik pro letecký provoz a osoby na zemi“ na konec věty. 

Alternativně navrhujeme toto výslovně uvést alespoň v důvodové 
zprávě. 

Připomínky č. 4 a 5 byly obdobně uplatněny a následně zcela 
akceptovány v rámci projednávání návrhu zákona, jímž se měnil 

zákon o Policii, v mezirezortním připomínkovém řízení 
(předkladatelem uvedeného návrhu zákona bylo Ministerstvo vnitra). 

Z hlediska jednoty a souladu právního řádu považujeme za žádoucí 
tyto připomínky zapracovat. 

                                                              Tato připomínka je zásadní. 

z účelů předložení návrhu zákona.  

 
Navrhované znění § 34a odst. 2 tedy bude shodné se 

zněním § 36a odst. 2 novely zákona o Policii České 
republiky, tedy:  

      „(2) Oprávnění podle odstavce 1 lze použít pouze 
v nezbytné míře a po nezbytnou dobu.“.       

 
V souvislosti s uplatněnou připomínkou bude rovněž 

doplněna zvláštní část důvodové zprávy, ve které 
budou vysvětleny zásady přiměřenosti a důvodnosti 

prováděných zásahů, a to jednak ve vztahu k existující 
úpravě v zákoně o Vojenské policii, jednak ve vztahu 

k obecným zásadám činnosti policie.      
 

 
K novelizačnímu bodu 30 (§ 38 odst. 2): 

Požadujeme, aby byl novelizační bod 30 uveden v následujícím 
znění: 

„30. V § 38 odstavec 2 zní: 

„Zkoušky z odborné způsobilosti k řízení vozidel ozbrojených sil 

vojáků v činné službě nebo osob civilního personálu doprovázející 
vojáky v činné službě a příslušníky ozbrojených sil jiných států 

provádí vojenský zkušební komisař řidičů, který je současně 
držitelem platného průkazu zkušebního komisaře podle zákona 

o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení 
motorových vozidel.“.“. 

Upozorňujeme, že platný § 3 zákona o Vojenské policii vymezuje 
okruh osob, vůči nimž Vojenská policie působí. Vzhledem k tomu, 
že prováděním zkoušek z odborné způsobilosti žadatelů o řidičská 

oprávnění k řízení motorových vozidel podle zákona o odborné 

Akceptováno jinak. 

V rámci jednání o vzniklém rozporu k této připomínce 
byl Ministerstvem obrany učiněn závěr, že bod 30 bude 

z části první návrhu zákona vypuštěn, tedy že nebude 
provedena navrhovaná změna v § 38 odst. 2.     
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způsobilosti jsou pověřeny pouze úřady obcí s rozšířenou působností 

v přenesené působnosti, nemůže zákon o Vojenské policii stanovit 
jinak. Návrh zákona ruší § 3, přičemž právní úprava v něm dosud 

zakotvená je po obsahové stránce nově obsažena v § 4, v němž je 
dána působnost Vojenské policie vůči vojákům v činné službě, 

příslušníkům ozbrojených sil jiných států nebo je doprovázejícímu 
civilnímu personálu, osobám, které se nacházejí v chráněném 

objektu a osobám, které jsou podezřelé, že spáchaly nebo páchají 
trestné činy, přestupky nebo jednání mající stanovené znaky. 

Vojenská policie tak může být zmocněna pouze k provádění zkoušek 
z odborné způsobilosti k řízení vozidel ozbrojených sil vojáků 

v činné službě, osob civilního personálu doprovázejících vojáky 
v činné službě a příslušníků ozbrojených sil jiných států. Může 

přitom stanovit podmínku, že k provedení této zkoušky bude určen 
jenom vojenský zkušební komisař, který je současně držitelem 

průkazu zkušebního komisaře vydávaného podle zákona o odborné 
způsobilosti.    

                                                              Tato připomínka je zásadní. 

 
K novelizačnímu bodu 31 (§ 38 odst. 3): 

Požadujeme, aby novelizační bod 31 byl uveden v následujícím 

znění: 

„31. V § 38 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky 

pod čarou č. 28 zní: 

„(3) Základní a zdokonalovací školení vojenského zkušebního 

komisaře řidičů vozidel ozbrojených sil  je  prováděno v zařízeních 
ministerstva.“.“.   

Základní a zdokonalovací školení vojenských zkušebních komisařů, 
kteří provádějí zkoušky z odborné způsobilosti k řízení vozidel 

ozbrojených sil vojáků v činné službě, osob civilního personálu 
doprovázejících vojáky v činné službě a příslušníků ozbrojených sil 

Akceptováno jinak. 

V rámci jednání o vzniklém rozporu k této připomínce 

byl Ministerstvem obrany učiněn závěr, že bod 31 bude 
z části první návrhu zákona vypuštěn, tedy že do § 38 

nebude doplněn odstavec 3.    
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jiných států, je uskutečňováno Vojenskou policií coby součástí 

Ministerstva obrany (viz § 1 odst. 1 zákona o Vojenské policii). 
Upozorňujeme na to, že vstupní a zdokonalovací školení zkušebních 

komisařů provádějících zkoušky z odborné způsobilosti žadatelů 
o řidičská oprávnění pro řízení motorových vozidel podle zákona 

o odborné způsobilosti je prováděno Ministerstvem dopravy, které 
ovšem může podle ustanovení § 34 odst. 2 a § 36 odst. 3 téhož 

zákona prováděním těchto školení pověřit právnickou osobu (nikoliv 
organizační složku státu). Odkaz obsažený v § 38 odst. 3 návrhu 

zákona směřující na zákon o odborné způsobilosti z tohoto pohledu 
nepovažujeme za vhodný. Je zřejmé, že základní a zdokonalovací 

školení vojenských zkušebních komisařů podle zákona o Vojenské 
policii a vstupní a zdokonalovací školení zkušebních komisařů podle 

zákona o odborné způsobilosti není možno ztotožňovat. 
                                                              Tato připomínka je zásadní. 

 
K části osmé (§ 33 zákona o odborné způsobilosti): 

Požadujeme vypuštění části osmé návrhu zákona, kterou se mění 
§ 33 zákona o odborné způsobilosti, neboť provádění zkoušek 

z odborné způsobilosti žadatelů o řidičská oprávnění pro řízení 
motorových vozidel podle zákona o odborné způsobilosti nelze (jak 

shora uvedeno) ztotožňovat se zkouškami z odborné způsobilosti 
vojáků v činné službě, osob civilního personálu doprovázejících 

vojáky v činné službě a příslušníků ozbrojených sil jiných států 
podle zákona o Vojenské policii. 

Ustanovení § 2 odst. 1 zákona o odborné způsobilosti dává možnost 
organizační složce státu provádět na základě vydané registrace 

k provozování autoškoly výuku a výcvik k získání řidičského 
oprávnění a zdokonalování odborné způsobilosti pouze svých 

zaměstnanců a osob ve služebním poměru nebo zaměstnanců a osob 
ve služebním poměru jiných organizačních složek státu zajišťujících 

obranu a bezpečnost státu, přičemž pouze s vojáky v činné službě 

Akceptováno jinak. 

V rámci jednání o vzniklém rozporu k této připomínce 
Ministerstvem obrany učiněn závěr, že  část osmá bude 

z návrhu zákona vypuštěna.  
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může podle § 33 zákona o odborné způsobilosti příslušný úřad obce 

s rozšířenou působností provést zkoušku z odborné způsobilosti 
k řízení motorových vozidel s jím určeným vojenským zkušebním 

vojenským komisařem. 

Zákon o odborné způsobilosti nestanoví možnost provádět výuku 

a výcvik formou nákupu služby, a to ani pro potřeby některé 
z organizačních složek státu. Možnost poskytování výuky a výcviku 

v autoškole formou nákupu služby striktně eliminuje ustanoveními 
týkajícími se povinností provozovatele autoškoly od přijetí žadatele 

k výuce a výcviku, ukončení výuky a výcviku, přihlášení žadatele 
ke zkoušce, včetně účasti učitele jím provozované autoškoly 

při prováděných zkouškách. 

Z výše uvedeného vyplývá, že jedině provozovatel autoškoly, který 

oznámil zahájení výuky a výcviku žadatele o řidičské oprávnění pro 
řízení motorových vozidel, může tohoto žadatele přihlásit 

k provedení zkoušky nebo opakované zkoušky místně příslušnému 
úřadu obce s rozšířenou působností. Je bezpředmětné, zda tento 

provozovatel poskytl výuku a výcvik k získání řidičského oprávnění 
k řízení motorových vozidel vojákům v činné službě, osobám 

civilního personálu doprovázejících vojáky v činné službě, 
příslušníkům ozbrojených sil jiných států, nebo jiné fyzické osobě. 

Pokud by v zákoně o odborné způsobilosti byla provedena změna 
ustanovení § 33 odst. 3 v navržené podobě, bylo by toto ustanovení 

v rozporu s ostatními ustanoveními tohoto zákona. 
                                                              Tato připomínka je zásadní. 

 
Nad rámec návrhu zákona: 

Do zákona o Vojenské policii požadujeme doplnit oprávnění 
umožňující Vojenské policii zadržet řidičský průkaz s tím, že 

se postup podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním 

provozu), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o silničním 

Akceptováno. 

 
Do § 9 odst. 2 a 4 čl. I části první návrhu zákona bylo 

doplněno oprávnění Vojenské policie zadržet řidičský 
průkaz s tím, že za toto oprávnění  bude doplněna věta 

za středníkem, obsahující úpravu postupu při zadržení 
řidičského průkazu, a to s využitím úpravy provedené 
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provozu“) použije obdobně. 

K návrhu novely zákona o silničním provozu uplatnilo v rámci 
mezirezortního připomínkového řízení Ministerstvo obrany zásadní 

připomínku, ve které požadovalo do zákona o silničním provozu 
zakotvit řadu oprávnění Vojenské policie. Na společném jednání 

Ministerstva dopravy a Ministerstva obrany k vypořádání výše 
uvedené zásadní připomínky bylo dohodnuto, že z požadovaných 

oprávnění by bylo vhodné zakotvit oprávnění Vojenské policie 
zadržet řidičský průkaz ve smyslu § 118b zákona o silničním 

provozu, avšak nikoliv v zákoně o silničním provozu, ale přímo 
v zákoně o Vojenské policii. 

Navrhujeme proto, aby oprávnění k zadržení řidičského průkazu 
bylo upraveno v zákoně o Vojenské policii s odkazem na obdobné 
použití postupu podle zákona o silničním provozu. 

                                                              Tato připomínka je zásadní. 

v zákoně o silničním provozu.    

 
V § 9 odst. 2 bude doplněno písmeno f) a v odstavci 4 

písmeno g) tohoto znění. 
 

„f) (g) zadržet řidičský průkaz; pro zadržení řidičského 
průkazu se zákon o silničním provozu použije 

obodbně.“.   
 

Současně bude do § 9 doplněn odstavec 8, který zní: 
 

„(8) Vzor a náležitosti potvrzení o zadržení řidičského 
průkazu stanoví ministerstvo vyhláškou.“. 

 
K důvodové zprávě 

K bodům 30 a 31 (k § 38 odst. 2 a 3): 

Požadujeme provést úpravu důvodové zprávy k bodům 30 a 31, tedy 
ustanovením § 38 odst. 2 a 3, (s. 49), kde je uvedeno, že Vojenská 

policie v rámci své zákonné působnosti vykonává dohled a provádí 
zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění, pokud 

v textu není uvedeno, že se jedná o zkoušky k získání řidičského 
oprávnění podle zákona o Vojenské policii k řízení vozidel 

ozbrojených sil. Taktéž poslední odstavec na s. 49 důvodové zprávy 
považujeme za nevhodný, neboť v současné praxi běžně provádí 

obecní úřady obcí s rozšířenou působností zkoušky z odborné 
způsobilosti žadatelů přihlášených ke zkoušce jedním 

provozovatelem autoškoly několika zkušebními komisaři. Žadatel 
o řidičské oprávnění pro řízení motorových vozidel musí být 

schopen prokázat získané znalosti, dovednosti a schopnosti před 

Akceptováno jinak. 

Body 30 a 31 byly na základě připomínek uplatněných 

připomínkovým místem v části první návrhu zákona 
zrušeny (viz shora).  
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jakýmkoliv zkušebním komisařem. 

                                                              Tato připomínka je zásadní. 

 
K části osmé (§ 33 zákona o odborné způsobilosti): 

V návaznosti na připomínku k části osmé (§ 33 zákona o odborné 
způsobilosti) nesouhlasíme se souvisejícím textem důvodové zprávy 

uvedeným na str. 56, konkrétně s formulací, podle níž Vojenská 
policie provádí zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o řidičská 

oprávnění, aniž by bylo upřesněno, zda se jedná o zkoušky k získání 
řidičského oprávnění podle zákona o Vojenské policii nebo k získání 

řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel podle zákona 
o odborné způsobilosti. Dále nesouhlasíme s formulací textu 

uvedeného na str. 57 důvodové zprávy, podle něhož „mohou 
zkoušky k získání řidičského oprávnění provádět vojenští zkušební 

komisaři pouze u vojáků v činné službě a civilní zaměstnanci musí 
být předváděni ke zkouškám na obecní úřad obce s rozšířenou 

působností“. Tento text je zavádějící, protože jak je již výše 
uvedeno, každý žadatel o řidičské oprávnění musí být přihlášen 

provozovatelem autoškoly ke zkouškám z odborné způsobilosti 
k řízení motorových vozidel u příslušného obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností, který je jako jediný zákonem zmocněn 
provádět tyto zkoušky, ať již určeným vojenským zkušebním 

komisařem v případě vojáků v činné službě, nebo zkušebním 
komisařem v ostatních případech. 

                                                              Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak. 

Část osmá byla na základě připomínky uplatněné 

připomínkovým místem v návrhu zákona zrušena.  

 
K novelizačnímu bodu 1 (§ 1 odst. 2): 

Doporučujeme, aby v novelizačním bodu 1 v navrhovaném 
ustanovení § 1 odst. 2 návětí bylo in fine doplněno o slova „policejní 

ochrany“, tedy aby znělo „Vojenská policie v rozsahu stanoveném 
tímto zákonem plní úkoly policejní ochrany“ a současně aby tatáž 

slova byla vypuštěna na počátku § 1 odst. 2 písm. a) a b). 

Akceptováno. 

 

Navrhované znění § 1 odst. 2 bylo upraveno v souladu 

s uplatněnou připomínkou.      
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                                                      Tato připomínka je doporučující.  

 
K novelizačnímu bodu 1 [§ 4 odst. 1 písm. c)]: 

Doporučujeme, aby v novelizačním bodu 1 v navrhovaném 

ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) byla slova „trestné činy, přestupky“ 
nahrazena slovy „trestný čin, přestupek“, tedy aby byl v souladu 

s čl. 40 odst. 5 legislativních pravidel vlády užit singulár. V bodě 1 
téhož ustanovení pak doporučujeme vypustit slova „proti osobám“, 

neboť nedůvodně zužují působnost Vojenské policie (dle 
navrhovaného znění by nebylo možné působit vůči osobám, které 

spáchaly např. majetkovou trestnou činnost v chráněném objektu). 
                                                      Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 

 

Navrhované znění § 1 odst. 4 písm. c) bylo upraveno 
v souladu s uplatněnou připomínkou.      

 
K novelizačnímu bodu 1 (§ 5 odst. 1): 

Doporučujeme, aby v novelizačním bodu 1 v návětí navrhovaného 
ustanovení § 5 odst. 1 byla slova „plní tyto úkoly policejní ochrany“ 

vypuštěna. Současně doporučujeme, aby bylo zrušeno členění 
na odstavce, neboť v textu ustanovení se nalézá odstavec jediný. 

Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno v rozsahu první části připomínky. 

 

 

 
K novelizačnímu bodu 2: 

Doporučujeme, aby v novelizačním bodu 2 byla za text „II“ vložena 
slova „včetně nadpisu“. 

                                                      Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 

 

Bod 2 byl upraven v souladu s uplatněnou 

připomínkou.      

 
K novelizačnímu bodu 9 [§ 9 odst. 4 písm. f)]: 

Doporučujeme, aby v novelizačním bodu 9 v navrhovaném 

ustanovení § 9 odst. 4 písm. f) bylo za slovo „řidiči“ vloženo slovo 
„vozidla“. 

                                                      Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 

 

Navrhované znění § 1 odst. 4 písm. c) bylo upraveno 
v souladu s uplatněnou připomínkou.      
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K novelizačnímu bodu 10 (§ 9b odst. 1): 

Doporučujeme, aby v novelizačním bodě 9 v navrhovaném 

ustanovení § 9b odst. 1 větě první byla slova „osobu jí blízkou nebo 
jinou“ vypuštěna, ve větě druhé slova „Jedná-li se o osobu nezletilou 

nebo osobu“ nahradit slovy „Je-li osobou omezenou na svobodě 
nezletilá osoba nebo osoba“ tak, aby bylo jednoznačné, kdo má být 

vyrozuměn, jakkoli jsme si vědomi skutečnosti, že dikce tohoto 
ustanovení vychází ze znění ustanovení § 24 odst. 2 zákona o Policii.  

                                                      Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno. 

 

Ve shodě s účelem předložení návrhu zákona 
a zásadními připomínkami dalších připomínkových 

míst je text ponechán ve znění, které odpovídá obdobné 
úpravě provedené v zákoně o Policii České republiky.        

 
K novelizačním bodům 10 a 17: 

V novelizačních bodech 9 a 17 doporučujeme uvozovky nahoře 

vložit na konec textu § 9b, resp. § 25a, a nikoli za odkaz na číslo 
CELEX, neboť tento odkaz se nestává součástí textu normativního.  

                                                      Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 

 

Body 10 a 17 byly upraveny v souladu s uplatněnou 
připomínkou.      

 
K novelizačním bodům 12 a 18: 

Doporučujeme, aby v novelizačním bodu 12 byla za číslo „3“ 
vložena slova „a § 26 odst. 1“ a v důsledku této změny byl vypuštěn 

novelizační bod 18. Oba novelizační body provádějí totožnou 
substituci ve znění zákona, pročež je vhodné spojit je do bodu 

jediného. 
                                                      Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno jinak. 

 

Body 12 a 18 byly zrušeny  

 
V textu návrhu zákona byla provedena úprava sloučení 

novelizačních bodů předmětného obdobného obsahu 
tak, jak je na základě doporučení pracovních komisí 

Legislativní rady vlády provedena v návrhu zákona, 
kterým se mění zákon o Policii České republiky 

a některé další zákona; do příslušných částí návrhů 
zákonů proto bude vloženo ustanovení, jímž bude 

stanoveno, že tam, kde je v dosavadním znění zákona 
užito pojmu „přestupek“, má se za to, že se jím rozumí 

„přestupek nebo jednání mající znaky přestupku“.    
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Tato úprava se dále týká bodů 19, 20 a 24.      

 
K novelizačnímu bodu 17 (§ 25a odst. 1): 

Doporučujeme, aby v novelizačním bodu 17 v navrhovaném 

ustanovení § 25a odst. 1 byla vypuštěna věta první, a to navzdory 
skutečnosti, že dikce tohoto ustanovení vychází z ustanovení § 24 

odst. 1 zákona o Policii. Rozsah ochrany osoby omezené na svobodě 
zde uvedený je zcela (a ve skutečnosti ještě šířeji) pokryt ústavními 

předpisy, zejména Listinou základních práv a svobod, podle jejíhož 
čl. 7 odst. 2 „nikdo nesmí být mučen ani podroben krutému, 

nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu“, čl. 1 věty 
první „jsou lidé svobodní a rovní v důstojnosti i v právech“ a čl. 10 

odst. 1 „má každý právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, 
osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno“. V důsledku této 

změny pak doporučujeme patřičným způsobem upravit znění věty 
druhé téhož ustanovení. 

                                                      Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno.    

 

Jedná se o transpoziční ustanovení, a jak je již uvedeno 
shora, snahou předkladatele je rovněž zajistit obdobné 

normativní řešení shodných věci v zákoně o Vojenské 
policie a v zákoně o Policii České republiky.        

 
K novelizačním bodům 19, 20 a 34: 

Doporučujeme, aby v novelizačním bodu 19 byla za číslo „2“ 

vložena „slova „, v § 27 odst. 2 na konci textu písmene a), d) a f) 
a v § 39 na konci textu odstavce 4“ a v důsledku toho byly vypuštěny 

novelizační body 20 a 34. Všechny novelizační body provádějí 
totožnou substituci ve znění zákona, pročež je vhodné spojit je do 

bodu jediného. 

                                                      Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno jinak. 

 

Body 19, 20 a 24 18 byly zrušeny  
 

V textu návrhu zákona byla provedena úprava sloučení 
novelizačních bodů předmětného obdobného obsahu 

tak, jak je na základě doporučení pracovních komisí 
Legislativní rady vlády provedena v návrhu zákona, 

kterým se mění zákon o Policii České republiky 
a některé další zákona; do příslušných částí návrhů 

zákonů proto bude vloženo ustanovení, jímž bude 
stanoveno, že tam, kde je v dosavadním znění zákona 

užito pojmu „přestupek“, má se za to, že se jím rozumí 
„přestupek nebo jednání mající znaky přestupku“.    
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K novelizačnímu bodu 35 (§ 40): 

Doporučujeme, aby v novelizačním bodu 35 zněl nadpis 
navrhovaného § 40 „Vydání a odnětí věci“, neboť dané ustanovení 

upravuje jak vydávání, tak odnímání věci. 

                                                      Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno.  

 
Nadpis § 40 byl upraven v souladu s připomínkou.   

 
K novelizačnímu bodu 36: 

Doporučujeme, aby návětí novelizačního bodu 36 znělo „Nadpis dílu 
šestého v hlavě třetí zní“. 

                                                      Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno. 

 
K části čtvrté návrhu zákona 

K novelizačním bodům 1 a 2: 

Doporučujeme, aby v novelizačním bodu 1 byla na konec věty 

doplněna slova „a za slova „Policií České republiky“ se vkládají 
slova „nebo Vojenskou policií““ a v důsledku této změny byl 

vypuštěn novelizační bod 2. Oba novelizační body provádějí 
substituci totožného ustanovení, tudíž je vhodné spojit je do bodu 

jediného. 

                                                      Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno.  

 

Jedná se o úpravu v odstavcích 1 a 3, a tedy je 

vhodnější pro obě úpravy použít samostatné body.  

 
K části páté návrhu zákona 

K novelizačním bodům 1 a 2: 

Doporučujeme, aby v novelizačním bodu 1 byla za text „c)“ vložena 

slova „a § 67 odst. 1 písm. f)“ a v důsledku této změny byl vypuštěn 
novelizační bod 2. Oba novelizační body provádějí totožnou 

substituci ve znění zákona, pročež je vhodné spojit je do bodu 

Akceptováno.  

 

Bod 1a 2 v části páté byly spojeny.   
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jediného. 

                                                      Tato připomínka je doporučující. 

 
K části deváté návrhu zákona 

K novelizačním bodům 2 a 3: 

 
Doporučujeme, aby v novelizačním bodu 2 byla za text „e)“ vložena 

slova „a § 67 odst. 1“ a v důsledku této změny byl vypuštěn 
novelizační bod 3. Oba novelizační body provádějí totožnou 

substituci ve znění zákona, pročež je vhodné spojit je do bodu 
jediného. 

                                                      Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno.  

 

Vzhledem k úpravám provedeným v bodě 3 nebylo 
možné doporučení připomínkového místa využít.   

  

 
 

 

 DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKY DALŠÍCH 

PŘIPOMÍNKOVÝCH MÍST 

  

Ministerstvo 

průmyslu  

a obchodu  

        

 K bodu 1: 

Vzhledem k navrhovaným změnám doporučujeme tento bod uvést 
např. takto: „1. V části první hlava I včetně nadpisu a poznámky pod 

čarou č. 20 zní:“. 

Akceptováno. 

Znění bodu 1 bylo upraveno požadovaným způsobem.     

 K bodu 2: 

Doporučujeme tento novelizační bod uvést v souladu s čl. 55 odst. 4 
Legislativních pravidel vlády, tedy: „Je-li novelou rušen, vkládán 

nebo doplňován odstavec, pododstavec nebo bod právního předpisu 
a tato změna si vyžadá přečíslování následujících odstavců, 

pododstavců nebo bodů, vyjádří se tato změna přečíslování v závěru 
příslušného bodu novely v samostatné větě. Obdobně to platí, je-li 

Akceptováno. 

Věta druhá bodu 2 byla v souladu s připomínkou 
zrušena.   
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do právního předpisu vkládána nová část, hlava, díl, oddíl nebo 

pododdíl; pokud se však část, hlava, díl, oddíl, nebo pododdíl 
zrušuje, zbývající části hlavy, díly, oddíly nebo pododdíly 

se nepřečíslovávají.“ 

 K bodu 8: 

Doporučujeme na konci textu poznámky pod čarou č. 21 doplnit 

slova: „ ve znění pozdějších předpisů“. 

Akceptováno jinak. 

V poznámce pod čarou č. 21 se doplňují slova 

„, ve znění zákona č. 341/2011 Sb.“, tak, aby výčet 
uvedených novelizací odpovídal citovanému 

ustanovení § 98 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb.   

 K bodu 9: 

Doporučujeme uvést uzavírací uvozovky a tečku na konec 
normativního textu nově navrženého ustanovení § 9b, nikoliv až za 

označení „CELEX 32012L0013“. Obdobnou úpravu doporučujeme 
provést také v novelizačním bodě 17. 

Akceptováno. 

V obou případech byla provedena požadovaná úprava 
v umístění uvozovek na závěr citovaného normativního 

textu.    

 K bodu 11: 

U poznámky pod čarou č. 23 doporučujeme slova „v znění“ nahradit 
slovy „ve znění“. 

Akceptováno. 

Na základě připomínky byla předmětná chyba v psaní 
odstraněna. 

 K části deváté, k úvodní větě: 

Doporučujeme do výčtu novel trestního řádu doplnit zákon 

č. 203/2019 Sb. a zákon č. 255/2019 Sb. 

Akceptováno. 

Obě uvedené novelizace trestního řádu byly do úvodní 

věty části deváté návrhu zákona doplněny.   

   

Ministerstvo 

zdravotnictví   

  

 K části čtvrté čl. IV bodu 3:  

Ve změně zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se 
v § 17 odkazuje na § 9 zákona o Vojenské policii, pravděpodobně se 

však má odkazovat na § 4, kde je upraveno, vůči komu Vojenská 
policie působí. 

Neakceptováno.  

Odkaz je proveden správně, jedná se o osoby, vůči 
kterým vojenský policista působí při dohledu nad 

bezpečností a plynulostí silničního provozu, a tedy vůči 
úpravě provedené v § 9 části první návrhu zákona.  

 K části šesté čl. VI:  

Ve změně zákona o silničním provozu se v § 124 odst. 12 mluví 
o řidiči dle § 9 zákona o Vojenské policii, § 9 však neobsahuje 

definici řidiče, § 9 upravuje oprávnění při dohledu nad bezpečností 

Neakceptováno.  

Odkaz je proveden správně, i v tomto případě se jedná 
o osoby, vůči kterým vojenský policista působí při 

dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního 
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a plynulostí provozu vozidel. provozu, a tedy vůči úpravě provedené v § 9 části první 

návrhu zákona. 

 Doporučujeme provést kontrolu odkazů na jednotlivá normativní 
ustanovení zákona.  

Akceptováno.  

V celém textu návrhu zákona byla provedena kontrola 

odkazů na příslušná normativní ustanovení. 

   

Ministerstvo 

financí  

  

 K úplnému znění: 

Poznámky pod čarou - upozorňujeme na chybějící poznámku pod 

čarou č. 21). 

Akceptováno. 

Do úplného znění zákona č. 300/2013 Sb. 
s vyznačením navrhovaných změn byla do souboru 

poznámek pod čarou doplněna rovněž poznámka pod 
čarou č. 21.   

 K bodu 11: 

V poznámce pod čarou č. 23 chybí písmeno „e“ ve slově „ve“. 

 

Akceptováno. 

V části první návrhu zákona, v poznámce pod čarou 

č. 23 byla opravena chyba v psaní, tedy slovo „v“ bylo 
nahrazeno slovem „ve“.  

 K bodu 23: 

Navrhujeme doplnit čárku před slovo „které“. 

Akceptováno.  

V bodě 23 byla za slova „písmeno e)“ vložena čárka.   
       

   

Ministerstvo 

životního 

prostředí  

  

 K části první – Změna zákona o Vojenské policii, čl. I, bodu 9: 

Doporučujeme zvážit možnost upřesnění, resp. sjednocení formulací 
používaných v § 9 odst. 2. 

V § 9 odst. 2 písm. a) až c) doporučujeme upřesnit, že se daná 
ustanovení vztahují pouze na provoz vozidel ozbrojených sil nebo 

vozidel ozbrojených sil jiných států. V § 9 odst. 2 písm. d) a e) je 
tato skutečnost vyjádřena prostřednictvím příslušného tvaru zájmena 

Akceptováno. 

V bodě 9, v navrhovaném znění § 9 odst. 2 písmeno d) 
bylo slovo „těchto“ zrušeno a v písmenu e) bylo slovo 

„takového“ zrušeno.       
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„toto“, resp. „takové“ v návaznosti na úvodní část ustanovení, 

v němž jsou tato vozidla specifikovaná, podobně, jako je tomu také 
v případě § 9 odst. 1 („těmito vozidly“, „tato vozidla“). 

V § 9 odst. 2 písm. a) až c) takové upřesnění uvedeno není, což může 
vyvolávat výkladovou pochybnost (argumentum a contrario). 

 K části první – Změna zákona o Vojenské policii, čl. I, bodům 1 

a 18 a obdobně k bodům 19, 20 a 34: 

Doporučujeme využít možnost danou čl. 55 odst. 1 Legislativních 

pravidel vlády a sloučit novelizační body, kterými se provádí 
identická změna ve více ustanoveních zákona, do jednoho. 

Akceptováno jinak. 

V textu návrhu zákona byla provedena úprava sloučení 
novelizačních bodů předmětného obdobného obsahu 

tak, jak je na základě doporučení pracovních komisí 
Legislativní rady vlády provedena v návrhu zákona, 

kterým se mění zákon o Policii České republiky 
a některé další zákona; do příslušných částí návrhů 

zákonů proto bude vloženo ustanovení, jímž bude 
stanoveno, že tam, kde je v dosavadním znění zákona 

užito pojmu „přestupek“, má se za to, že se jím rozumí 
„přestupek nebo jednání mající znaky přestupku“.    

 
 

  

Ministerstvo 

školství 

mládeže 

a tělovýchovy  

   

 K čl. I bod 18. [k § 26 odst. 1]:  

Doporučujeme předmětný novelizační bod sjednotit s Platným 

zněním s vyznačením navrhovaných změn, neboť v tomto znění 
nejsou, na rozdíl od samotného návrhu, žádná slova v předmětném 

ustanovení nahrazována a vkládaná slova také plně neodpovídají 
v návrhu uvedeným slovům. 

Akceptováno. 

Úplné znění zákona č. 300/2013  Sb. s vyznačením 

navrhovaných změn bylo sjednoceno s novelizačním 
bodem 18.   

 K čl. I bod 23. [k § 29 odst. 1]:  

Upozorňujeme, že v souvislosti se změnou navrhovanou 

v předmětném novelizačním bodě je také nutno odstranit slovo 
„nebo“ na konci § 29 odst. 1 písm. c), neboť toto slovo má být 

Akceptováno. 

Znění § 29 odst. 1 bylo upraveno tak, jak je uvedeno 

v připomínce.  
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případně uvedeno pouze mezi posledními dvěma možnostmi, jak 

stanovuje čl. 42 odst. 1 Legislativních pravidel vlády. Doporučujeme 
materiál doplnit ve smyslu uvedeném. 

 K čl. I bod 23. [k Poznámce pod čarou č. 24]:  

Z formálního hlediska doporučujeme odstranit čárku za slovem 
„soudním“. 

Akceptováno. 

 
Poznámka pod čarou č. 24 byla upravena podle 

uplatněné připomínky.   

 K čl. I bod 26. [k § 34 odst. 4]:  

S ohledem na Platné znění s vyznačením navrhovaných změn 
doporučujeme vložit čárku za slovo „objektu“. 

Akceptováno. 

Novelizační bod 26 byl upraven podle uplatněné 
připomínky.   

 K čl. I bod 32. [k § 39 odst. 1 písm. d)]:  

Vzhledem ke skutečnosti, že se v předmětném novelizačním bodě 
mají určitá slova doplnit před tečku na konci pododstavce, 

doporučujeme za slova „na konci“ vložit slovo „textu“, ve smyslu 
čl. 58 odst. 9 Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno. 

Novelizační bod 32 byl upraven podle uplatněné 
připomínky.   

 K čl. I bod 34. [k § 39 odst. 4]:  

Doporučujeme předmětný novelizační bod sjednotit s Platným 

zněním s vyznačením navrhovaných změn, neboť v tomto znění 
je v doplňovaných slovech uvedeno slovo „majícího“, na rozdíl 

od samotného návrhu, kde je uvedeno slovo „mající“. 

Akceptováno. 

 

Na základě připomínky byl v novelizačním bodě 34 
opraven správný gramatický tvar slova „mít“.     

 

 K čl. II [k § 53 odst. 3 lesního zákona]:  

S ohledem na čl. 55 odst. 3 Legislativních pravidel vlády 

doporučujeme v předmětném novelizačním bodě nahradit slova 
„Na konci“ slovem „V“. Dále také s ohledem na skutečnost, že se 

v navrhovaném znění odstavce 3 odkazuje na odstavec 1 téhož 
paragrafu, doporučujeme text „§ 53 odst.“ nahradit slovem 

„odstavce“, jak stanovuje čl. 45 odst. 1 Legislativních pravidel 
vlády. 

Akceptováno. 

  

V části druhé návrhu zákona byl čl. II upraven podle 
uplatněné připomínky.   
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 K čl. III:  

Upozorňujeme, že v úvodní větě předmětného článku by měly být 
uvedeny pouze ty novely, které zde uvedené ustanovení určitým 

způsobem měnily. Neměl by zde tedy být uveden např. zákon 
č. 375/2011 Sb., zákon č. 50/2013 Sb., zákon č. 135/2016 Sb., zákon 

č. 243/2016 Sb., zákon č. 298/2016 Sb. a zákon č. 65/2017 Sb. 
Doporučujeme úvodní větu změnit ve smyslu uvedeném. 

Akceptováno. 

 
V části třetí návrhu zákona byl čl. III upraven podle 

uplatněné připomínky.   
 

 K čl. IV:  

Z formálních důvodů doporučujeme v úvodní větě uvést jednotlivé 
novely v souvislém pořadí dle jejich číselného označení. Dále také 

z hlediska formálního doporučujeme jednotlivé novely uvést pouze 
jednou, neboť např. zákon č. 137/2008 Sb. a zákon č. 160/2013 Sb. 

jsou v předmětné úvodní větě uvedeny vícekrát, a před číselné 
označení „183/2017 Sb.“ vložit mezeru. 

Akceptováno. 

 
V části čtvrté návrhu zákona byl čl. IV upraven podle 

uplatněné připomínky.   
 

 K čl. IV bod 2.:  

Vzhledem ke skutečnosti, že slova, za která se navrhuje vložit jiná 

slova, nejsou v uvedeném ustanovení obsažena a s ohledem 
na Platné znění s vyznačením navrhovaných změn doporučujeme 

text „odst. 1“ nahradit textem „odst. 3“. 

Akceptováno. 

 

V části čtvrté návrhu zákona byl čl. IV upraven podle 
uplatněné připomínky.   

 

 K čl. VI:  

Doporučujeme nesprávně uvedená slova „zákona č. 31/2002 Sb.“ 

nahradit slovy „zákona č. 311/2002 Sb.“. 

Akceptováno. 

 

V části šesté návrhu zákona byl čl. VI upraven podle 
uplatněné připomínky.   

 

 K čl. VII body 1. a 3. [k § 34 a k § 40 odst. 2 zákona o ochraně 

zdraví před škodlivými účinky návykových látek]:  

Doporučujeme předmětné novelizační body sjednotit s Platným 

zněním s vyznačením navrhovaných změn, neboť nadpisy 
§ 34 nejsou shodné a není vyznačena změna na konci 

Akceptováno. 

 
V části sedmé návrhu zákona byl čl. VII upraven podle 

uplatněné připomínky.   
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§ 40 odst. 2 písm. d). 

 K čl. IX:  

Obdobně, jak jsme již uváděli k čl. VI, by i v  úvodní větě předmětné 
článku měl být uveden výčet zde uvedených novel do souvislého 

pořadí a měly by být odstraněny novely, které jsou uvedeny vícekrát, 
tedy např. zákon č. 200/2002 Sb., zákon č. 539/2004 Sb., zákon 

č. 105/2013 Sb., zákon č. 204/2017 Sb. Zároveň doporučujeme 
z úvodní věty odstranit nesprávně uvedené slovo „(část)“ a doplnit 

také zákon č. 203/2019 Sb., jako jednu z novel trestního řádu. 

Akceptováno. 

 
V části deváté návrhu zákona byl čl. IX upraven podle 

uplatněné připomínky.   
 

   

Ministerstvo 

zemědělství   

  

 K části první čl. I:  

K bodu 1 [§ 1 odst. 2 písm. b)]: 

Doporučujeme upřesnit ustanovení tak, aby bylo zřejmé, že se jedná 

o policejní ochranu jednotek ozbrojených sil jiných států při 
průjezdu nebo pobytu na území ČR v souladu s mezinárodními 

smlouvami. 

Odůvodnění: 

Z neupřesněného pojmu „ozbrojené síly jiných států“ lze v krajním 
případě dovodit, že Vojenská policie by měla zajišťovat policejní 

ochranu a dohled nad bezpečností provozu i vozidel ozbrojených sil 
jiného státu, byť by byly na území České republiky „bez jejího 

vědomí a souhlasu“.   

Neakceptováno.  

 

Návrh zákona, resp. již dosavadní znění zákona 

č. 300/2013 Sb., se v případě policejní ochrany 
jednotek ozbrojených sil cizích států při průjezdu nebo 

pobytu na území České republiky opírá o čl. 43 Ústavy 
České republiky, a tedy není nutné odkazovat 

předpokládaný soulad postupu Parlamentu České 
republiky a vlády České republiky s mezinárodními 

smlouvami.         

 K části první čl. I:  

K bodu 1 (§ 4 odst. 2): 

 

V § 4 doporučujeme na konci odstavce 2 doplnit písmeno d, které 

Neakceptováno.  

 

Navrhovaná úprava je ve vztahu k navrhovanému znění 
§ 4 odst. 2 nadbytečná, neboť je již zahrnuta 
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zní: 

„d) je příslušné hospodařit ministerstvo nebo jím zřízené organizační 
složky státu nebo v němž jsou příslušné hospodařit anebo mají právo 

hospodařit státní organizace, jež ministerstvo zřídilo nebo založilo.“. 
 

Odůvodnění: 
Ministerstvo nebo jím zřízené organizační složky státu či státní 

organizace zřízené nebo založené ministerstvem, mohou vlastnit 
kromě vojenských objektů nebo prostor uvedených v písmenech a) 

až c) i další prostory nevojenského charakteru (např. Vojenské lesy 
a statky ČR, s.p., vlastní kromě vojenských újezdů i další území lesa, 

jejich ředitelství se nachází v civilním objektu).  
 

V těchto objektech by však podle navržené úpravy vojenská policie 
nemohla působit vůči osobám podezřelým ze spáchání nebo páchání 

trestných činů, přestupků nebo majících znaky přestupku proti 
osobám.  

Navrhujeme tedy úpravu koncipovat obdobně jako při ochraně 
majetku (§ 4 odst. 1 písm. c) bod 4). 

 
Dále v souvislosti s úpravou § 4 odst. 1 písm. c) doporučujeme 

obdobně rozšířit i text ustanovení § 12 odst. 2 písm. e) a § 161 
odst. 7 zákona č. 141/1969 Sb., o trestním řízení soudním (trestní 

řád), ve znění pozdějších předpisů (v ustanovení jsou uvedeny pouze 
vojenské objekty, nikoliv jiné). 

 

v písmenech a) až d) tohoto ustanovení [z tohoto 

pohledu by se pak mohla zdát také pro úpravu 
provedenou v písmenech a) až c) poněkud matoucí, 

neboť by mohla z úpravy v nich uvedené vyloučit 
právě ty objekty a prostory, jež jsou navrhovány 

pro úpravu v doplňovaném písmenu d), což je 
nežádoucí]; navrhovaná úprava § 4 odst. 2 proto není 

postavena na „majetkovém“ vztahu k objektům 
a prostorám, resp. příslušnosti hospodařit s nimi, ale 

na činnostech, které se dějí v „libovolných“ prostorách 
a objektech, přičemž povaha těchto činností vypovídá 

o tom, že se mohou uskutečnit v řadě případů kdekoliv.           

 K části první čl. I:  

K bodu 2: 

V souladu s čl. 56 odst. 2 písm. j) Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme za číslo „II“ vložit slova „včetně nadpisu“.  

 

Akceptováno. 

 

Bod 2 části první návrhu zákona byl upraven podle 
uplatněné připomínky.   

 K části první čl. I:  Akceptováno. 
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K bodům 9 (§ 9b) a 17 (§ 25a): 

Na konci textu § 9b a § 25a doporučujeme vložit uvozovky nahoře 
a za číslem CELEX uvozovky vypustit. 

 

 

Bod 9 části první návrhu zákona byl upraven podle 
uplatněné připomínky.   

 Ke zvláštní části důvodové zprávy: 

K čl. I, k bodu 1 (§ 5): 

▪ Ve třetím odstavci doporučujeme nahradit slova „v § 1 odst. 
1 písm. a)“ nahradit slovy „v § 1 odst. 2 písm. a)“. 

▪ Ve čtvrtém odstavci doporučujeme nahradit slova „v § 1 odst. 
1 písm. b) a § 2“ nahradit slovy „v § 1 odst. 2 písm. b) a § 3“. 

 
Odůvodnění:  

Jedná se o chybný odkaz na ustanovení zákona.  

Akceptováno.  

 

Důvodová zpráva byla upravena v souladu 
s uplatněnou připomínkou.  

   

ÚVČR - KOM   

 Předkladatel nesplnil formální náležitosti týkající se vykazování 
slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z Legislativních 

pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 
12. října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro zajišťování 

prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České 
republiky v Evropské unii, v platném znění. 

Návrhem zákona jsou v zákoně o Vojenské policii zakotvována 
ustanovení obdobná zákonu o Policii. Některá takto přebíraná 

ustanovení zákona o Policii však představují provedení požadavků 
práva Evropské unie. Pokud bude Vojenská policie mít obdobné 

pravomoci, je nezbytné v důvodové zprávě vysvětlit vztah 
navrhované úpravy k právu Evropské unie a tento vztah také řádným 

způsobem vykázat. 

V takovém případě musí předkladatel zvážit, do jaké míry se jedná 

o materiální provedení dotčených předpisů Evropské unie. Pokud 

Akceptováno.  
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dochází k věcné implementaci, je nutné ji takto vykázat, tj. příslušné 

ustanovení podtrhnout a označit celexovým číslem v souladu s čl. II 
odst. 1 Přílohy č. 5 Legislativních pravidel vlády. K návrhu je pak 

nutno přiložit rozdílovou tabulku (čl. II odst. 2 Přílohy č. 5 
Legislativních pravidel vlády) a (což se ani u v současnosti 

vykazovaných ustanovení neděje) aktualizovanou tabulku srovnávací 
v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. e) Legislativních pravidel vlády. 

Pokud se jedná toliko o formální změny související se změnou 
číslování, terminologie nebo dochází jen k úpravě implementačních 

ustanovení, která je důsledkem jiných čistě vnitrostátních změn, 
postačí postupovat podle čl. 9 odst. 2 písm. e) Legislativních 

pravidel vlády a přiložit k návrhu jen aktualizované srovnávací 
tabulky dotčených unijních předpisů. 

Jen například, § 93 zákona o policii implementuje čl. 17 odst. 1, 
čl. 18 písm. c) a čl. 20 rozhodnutí Rady 2008/615/SVV ze dne 

23. června 2008 o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji 
proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti. Budou tato ustanovení 

unijního práva nově implementována i navrhovaným § 3 zákona 
o Vojenské policii? Není navrhovaný § 9b provedením mj. také čl. 8 

odst. 1 a 5 a čl. 12 odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/800 ze dne 11. května 2016 o procesních zárukách pro 

děti, které jsou podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním 
řízení? Jaký je vztah ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány 

za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů 
nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů, když návrh 

přinejmenším novelizuje § 13 odst. 3 zákona o Vojenské policii, 
který je vykazován jako implementační vůči čl. 10 směrnice?           

Je proto nezbytné doplnit výkaznictví k návrhu a důvodovou 

zprávu ve smyslu výše uvedené připomínky. 
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