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IV. 

Odůvodnění 

Obecná část 

A. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace (RIA) 

1 Důvod předložení 

1.1 Název 

 Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České 

republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2. 

1.2 Definice problému a cíl návrhu právního předpisu 

 Vláda rozhodla o posílení bezpečnostních opatření v souvislosti s epidemií viru 

SARS- CoV-2. Provedení tohoto opatření znamená zvýšené nároky na výkon činnosti Policie 
České republiky. 

Cílem návrhu nařízení vlády je zajistit, aby dlouhodobější plnění těchto zvýšených 

bezpečnostních opatření neovlivnilo negativně zabezpečení standardních úkolů Policie České 

republiky v oblasti vnitřní bezpečnosti, a to jak úkoly při standardním výkonu zajišťování 

veřejného pořádku, tak úkoly v trestním řízení. Plnění zvýšených bezpečnostních opatření by 

v důsledku mohlo znamenat vyčerpání sil a prostředků Policie České republiky a tím její 

přinejmenším částečné selhání při plnění zákonných úkolů. 

1.3 Popis existujícího právního stavu 

Problematiku povolání vojáků a příslušníků Celní správy České republiky upravuje 

§ 22 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 

jenž umožňuje vládě, pokud síly a prostředky Policie České republiky nebudou dostatečné k 

zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti, povolat k plnění úkolů Policie České republiky 

vojáky v činné službě a příslušníky Vězeňské služby České republiky nebo Celní správy České 

republiky. Vojáky a příslušníky lze povolat na nezbytnou dobu. 

V tomto případě je z relevantních alternativ povolání příslušníků bezpečnostních sborů 

a vojáků v činné službě navrhováno povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy 

České republiky. 

Další relevantní ustanovení představuje § 14 odst. 1 písm. b) zákona č. 219/1999 Sb., 

o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, kde zákonodárce umožnil 

využití Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky, pokud síly a 

prostředky Policie České republiky nebudou dostatečné k zajištění vnitřního pořádku 

a bezpečnosti. 
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1.4 Identifikace dotčených subjektů 

Dotčenými osobami a orgány jsou ministr obrany, jím určení vojáci v činné službě 

a dále Policie České republiky a Armáda České republiky, a ministryně financí a jí určení a 

příslušníci Celní správy České republiky a Celní správa České republiky. 

Dotčenými subjekty jsou dále zejména fyzické osoby na území České republiky. 

1.5 Popis cílového stavu 

Přijetí navrhované prováděcí právní úpravy umožní využít určený počet vojáků v činné 

službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky 

v návaznosti na bezpečnostní opatření ke znovuzavedení ochrany státních hranic. Cílem 

legislativní aktivity předkladatele je zamezit ochromení základních činností Policie České 

republiky, neboť bezpečnostní opatření jsou vyhlášena plošně a budou jimi dotčeny veškeré 

kapacity Policie České republiky, nelze tedy saturovat potřeby těchto opatření využitím posil 

z jiných regionů. 

1.6 Zhodnocení rizika 

V případě nepřijetí předmětného nařízení vlády hrozí situace, kdy Policie České 

republiky nebude schopna vlastními silami a prostředky garantovat zachování kvality 

každodenní služby občanům České republiky s dopadem na úroveň veřejného pořádku a 

odpovídající plnění úkolů podle zákona o Policii České republiky. Policie České republiky 

nedokáže poskytnout z vlastních zdrojů dostatečný počet policistů a prostředků a zabezpečit 

tak plnění plošně zvýšených bezpečnostních opatření v delším časovém horizontu bez vlivu na 

řádné plnění svých úkolů. Povolání vojáků v činné službě v intencích navrhovaného nařízení 

vlády však v žádném případě neznamená, že by Policie České republiky přestala plnit činnosti 

související s vyhlášenými bezpečnostními opatřeními. 

 Riziko snížení připravenosti povolaných vojáků na plnění úkolů na zajištění obrany 

České republiky se z hlediska proporcionality hodnotí jako přípustné v poměru k potřebě 

ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti navazující na zvýšený stupeň obecného ohrožení 

teroristickým útokem. Kompetentní orgány učiní všechny kroky k tomu, aby bylo toto riziko 

co nejdříve minimalizováno. 

Podle § 14 zákona o ozbrojených silách a podle § 22 odst. 1 zákona o Policii České 

republiky je vláda oprávněna svým rozhodnutím povolat vojáky a příslušníky Celní správy 

České republiky k plnění úkolů Policie České republiky, pokud síly a prostředky Policie České 

republiky nebudou dostatečné k zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti. Povolání vojáků 

v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České 

republiky je tedy řešením, které zákon předvídá a se kterým systém zabezpečení vnitřní 

bezpečnosti státu počítá jako s legitimním pro případ nouze. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBMQHD6NS)



3 

2 Návrh variant řešení 

Varianta 1 („Nulová“ varianta – nepřijetí nařízení vlády): 

  Legislativní nečinnost by neumožňovala využít vojáky a příslušníky Celní správy České 

republiky v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky. Plnění zvýšených 

bezpečnostních opatření by pak musela saturovat svými prostředky Policie České republiky. 

Varianta 2: 

    Přijetí nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě ve smyslu § 22 odst. 1 zákona 

o Policii České republiky a zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, 

ve znění pozdějších předpisů, dle kterého by byli vojáci v činné službě a příslušníci Celní 

správy České republiky povoláni k plnění úkolů Policie České republiky. 

3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů všech variant 

 

Jednoznačný přínos spatřuje předkladatel v povolání vojáků v činné službě a příslušníků 

Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie ČR. Tím bude zajištěno současné plnění 

zvýšených bezpečnostních opatření zavedených plošně na území ČR a splnění standardních 

úkolů Policie České republiky vyplývajících z právních předpisů. 

3.2 Náklady 

Náklady spojené s povoláním vojáků a příslušníků Celní správy České republiky k 

plnění úkolů Policie České republiky, které Ministerstvu obrany a Ministerstvu financí 

vzniknou nad rámec běžných činností zajištěných schváleným rozpočtem na rok 2020, budou 

hrazeny z rozpočtu těchto ministerstev. 

3.3 Přínosy 

 Stěžejním přínosem nařízení vlády bude zajištění ochrany života, zdraví, majetku 

a veřejného pořádku a oprávněných zájmů fyzických a právnických osob na území České 

republiky a zajištění bezpečnosti České republiky v situaci epidemie viru SARS-CoV-2. 

3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Varianta 1: 

 

První varianta by znamenala masivní nasazení sil a prostředků Policie České republiky, 

které jsou za současné bezpečnostní situace v ČR a zemích EU již tak nadprůměrně vytížené. 

Zabezpečování zvýšených plošných bezpečnostních opatření v delším časovém horizontu by 
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mělo za následek výrazné snížení schopnosti Policie České republiky plnit standardní zákonné 

úkoly zejména v oblasti veřejného pořádku, ale i na úseku trestního řízení. 

 Varianta 2: 

Povolání příslušného počtu vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České 

republiky k plnění úkolů Policie České republiky zajistí řádné plnění jak standardních úkolů 

Policie ČR, tak plnění zvýšených bezpečnostních opatření v souvislosti s epidemií viru SARS-

CoV-2. Vojáci v činné službě a příslušníci Celní správy České republiky by byli povoláni 

k plnění úkolů Policie České republiky. 

4 Návrh řešení 

4.1 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Zajištění ochrany životů, zdraví a majetkových hodnot je podle čl. 1 ústavního zákona 

č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, základní povinností státu. Součástí tohoto 

závazku je i povinnost státu udržovat veřejný pořádek a bezpečnost a chránit své obyvatele před 

hrozícími teroristickými útoky. 

K variantě 1 

Za situace, kdy jsou počty příslušníků Policie České republiky v souvislosti s výše 

specifikovaným rizikem hodnoceny jako nedostatečné, porovnání nákladů a přínosů svědčí 

jednoznačně proti variantě číslo 1. 

K variantě 2 

Varianta č. 2 vyhovuje zcela potřebě plnit povinnosti státu zmíněné shora, když 

v situaci, kdy síly a prostředky Policie České republiky nejsou dostatečné k souběžnému plnění 

všech potřebných úkolů, budou k plnění některých z nich povoláni vojáci v činné službě a 

příslušníci Celní správy České republiky na dobu nezbytně nutnou, v tomto případě po dobu 

trvání nouzového stavu 

Navrhované nařízení vlády nebude mít žádné nepříznivé dopady na sociální sféru ani na 

životní prostředí. Pro ochranu bezpečnosti, veřejného pořádku i ochranu zdraví a lidských 

životů bude přínosem. 

5 Implementace doporučené varianty a vynucování 

 Z  nařízení vlády budou plynout Policii České republiky oprávnění použít za daných 

okolností nejvýše 2096 vojáků v činné službě a 432 příslušníků Celní správy České republiky 

k plnění jejích úkolů, těmto vojákům a příslušníkům pak právo plnit tyto úkoly se zbraní. 

Nařízením vlády bude vojákům a příslušníkům uložena povinnost plnit úkoly Policie České 

republiky a ministru obrany povinnost určit vojáky v činné službě, včetně vojenské techniky a 

výzbroje, k plnění daných úkolů Policie České republiky. Obdobná povinnost bude uložena i 

ministryni financí ve vztahu k příslušníkům Celní správy České republiky. Jedná se z povahy 
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věci o regulaci, již nebude nutno implementovat. Není třeba ani nastavovat procesy k vynucení 

této regulace. 

6 Přezkum účinnosti regulace 

 Průběžně bude vyhodnocováno trvání obecného ohrožení epidemií viru SARS-CoV-2 a 

zvažována míra uplatněných zvýšených bezpečnostních opatření. 

 

  Podle navrhovaného ustanovení o účinnosti nařízení vlády nabude účinnosti dnem 

vyhlášení, a to vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu. 

7 Konzultace a zdroje dat 

 Předložení návrhu nařízení vlády předcházela jednání, na kterých byly zohledněny 

názory Policie České republiky, Armády České republiky a Celní správy České republiky. 

 

Při určení nejvyššího počtu povolaných vojáků a příslušníků Celní správy České 

republiky se vychází z rozsahu plánovaných bezpečnostních opatření. 

8 Kontakt na zpracovatele RIA 

Mgr. Ondrej Beňák 

Ministerstvo vnitra 

odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality 

tel.: 974 832 577 

e-mail: ondrej.benak@mvcr.cz 

 

 

 

B. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky 

Předložený návrh nařízení vlády je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. 

 

Nařízení vlády je vydáno k provedení zákona o Policii České republiky a v jeho mezích. 

C. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena 

Navržené nařízení vlády je v souladu se zákonem o Policii České republiky, konkrétně 

s § 22 odst. 1, jenž umožňuje vládě, pokud síly a prostředky Policie České republiky nebudou 

dostatečné k zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti, povolat k plnění úkolů Policie České 

republiky vojáky v činné službě a příslušníky Vězeňské služby České republiky nebo Celní 

správy České republiky. Vojáky a příslušníky lze povolat na nezbytnou dobu. 

 

Návrh vyhovuje i zákonnému požadavku, že k povolání vojáků a příslušníků Celní 

správy České republiky má dojít pouze na nezbytnou dobu. Pojem nezbytné doby je v tomto 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBMQHD6NS)

mailto:ondrej.benak@mvcr.cz


6 

případě nutné vykládat v kontextu vyhodnocení obecného ohrožení epidemií viru 

SARS - CoV- 2. 

 

 

Zhodnocení slučitelnosti navrhované úpravy s předpisy Evropské unie 

Návrh není v rozporu s právními předpisy Evropské unie ani s obecnými právními 

zásadami práva Evropské unie, resp. uvedená problematika není tímto právním systémem 

řešena. Návrh není v rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské unie. Dosavadní 

judikatura těchto orgánů se povolání vojáků k plnění úkolů Policie České republiky nedotýká. 

D. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je 

Česká republika vázána 

Mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána, neupravují přímo problematiku 

povolání vojáků a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České 

republiky. 

E. Sociální dopady 

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

postižením, ani na národnostní menšiny nebo na životní prostředí.  

 

 Návrh nařízení vlády nemá dopady ve vztahu k zákazu diskriminace ani ochrany 

soukromí a osobních údajů. 

F. Dopady na státní rozpočet 

Náklady spojené s povoláním vojáků a příslušníků Celní správy České republiky k 

plnění úkolů Policie České republiky, které Ministerstvu obrany a Ministerstvu financí 

vzniknou nad rámec běžných činností zajištěných schváleným rozpočtem na rok 2020, budou 

hrazeny z rozpočtu těchto ministerstev. 

H. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
Povoláním vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění 

úkolů Policie České republiky bude nadále personálně zajištěn a zachován současný rozsah 

každodenní služby Policie ČR poskytované občanům České republiky.   

Povoláním (nejvýše) 2096 vojáků činné službě a 432 příslušníků Celní správy České 

republiky k plnění úkolů Policie ČR by neměla být snížena obranyschopnost České republiky 
ani plnění jejích mezinárodních závazků. 
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Zvláštní část 

K § 1 

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

o reakci na nastalou situaci, zároveň se zde stanoví počet vojáků v činné službě, kteří jsou v této 

souvislosti k plnění úkolů Policie České republiky povoláni. Navrhovaný počet nejvýše 2096 

povolaných vojáků v činné službě a 432 příslušníků Celní správy České republiky odpovídá 

aktuálním poznatkům o rozsahu zvýšených plošných bezpečnostních opatření v souvislosti 

s epidemií viru SARS-CoV-2. 

K § 2 

Ustanovení § 2 stanoví, že úkoly Policie České republiky budou plnit vojáci a příslušníci 

Celní správy České republiky ozbrojení. 

K § 3 

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

plnit úkoly Policie České republiky podle tohoto nařízení, a vojenskou techniku a výzbroj, která 

jim k tomu bude dána k dispozici. Obdobná povinnost se ve vztahu k a příslušníkům Celní 

správy České republiky ukládá i ministryni financí. Předpokládá se, že vojáci budou úkoly plnit 

s využitím dlouhých palných zbraní. 

K § 4 

 Tímto ustanovením se vymezují práva a povinnosti podle zákona o Policii České 

republiky, které budou povolaní vojáci a příslušníci Celní správy České republiky mít. 

K § 5 

Je navrhováno stanovení dne nabytí účinnosti ke dni vyhlášení, vzhledem 

k vyhlášenému nouzovému stavu. 
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