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III. 

 

ODŮVODNĚNÍ 
k návrhu vyhlášky o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti 

s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 
 

 

 

 
OBECNÁ ČÁST 

 
1. VYSVĚTLENÍ NEZBYTNOSTI NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY 

A ODŮVODNĚNÍ JEJÍCH HLAVNÍCH PRINCIPŮ  

    

     Návrh vyhlášky reaguje na usnesení vlády ze dne 12. března 2020 č. 201, usnesení vlády 

ze dne 13. března 2020 č. 207, usnesení vlády ze dne 13. března 2020 č. 209 a usnesení vlády 

ze dne 23. března 2020 č. 279, k prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-

19 způsobeném novým koronavirem SARS-CoV-2. 

 

Jedná se mimo jiné o uzavření škol a školských zařízení. Tímto opatřením vzniká řada 

problémů rodičům dětí, které tato zařízení a školy navštěvují. Vzhledem k tomu, že současná 

právní úprava služebního volna, obsažená ve vyhlášce Ministerstva obrany č. 263/1999 Sb., 

kterou se stanoví důvody pro poskytování služebního volna vojákům z povolání pro překážky 

ve službě a rozsah služebního volna, ve znění pozdějších předpisů, umožňuje v těchto 

případech poskytnout pouze služební volno v rozsahu 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů, 

resp. 13 dnů v případě osamělého vojáka, je nutné rozšířit tuto dobu na dobu trvání 

mimořádných opatření.   

 

Nemůže zároveň dojít k opakovanému udělování služebního volna z téhož důvodu a také 

může být toto volno poskytnuto pouze jednomu z oprávněných osob (v případech, kdy jsou 

oba rodiče vojáky z povolání). Po uplynutí této lhůty, která se s ohledem na současný stav jeví 

jako velmi krátká, je přitom voják z povolání nucen vyřešit péči o dítě jiným způsobem, 

zejména čerpáním řádné dovolené nebo prostřednictvím jiných institutů, při kterých nevzniká 

nárok na služební plat. Tyto jiné způsoby jsou však nežádoucí, jelikož by měly sloužit k jiným 

účelům.  

 

Návrh vyhlášky rovněž reaguje na vydaná rozhodnutí o mimořádných opatřeních, která již 

byla vydána v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu 

onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.  

 

Návrh rovněž reaguje na návrh zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení 

v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a klade si ambici upravit 

podmínky vojáků z povolání v dané mimořádné situaci tak, aby nebyli diskriminováni oproti 

jiným zaměstnancům státu.  

 

Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 

způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky a v rezortu 

Ministerstva obrany.  
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2. ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY SE ZÁKONEM , 

K JEHOŽ PROVEDENÍ JE PŘEDKLÁDÁNA  

 

V § 39 odst. 5 zákona o vojácích z povolání je uvedeno, že Ministerstvo obrany stanoví 

vyhláškou, ze kterých konkrétních důvodů a v jakém konkrétním rozsahu se poskytuje 

služební volno. Vzhledem k tomu, že navrhovaná vyhláška obsahuje jak důvod, tak i rozsah 

služebního volna, lze konstatovat, že navrhovaná úprava je plně v souladu se zmocněním pro 

vydání vyhlášky. 

 

 

3. ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY S PŘEDPISY 

EVROPSKÉ UNIE, JUDIKATUROU SOUDNÍCH ORGÁNŮ EVROPSKÉ UNIE 

A OBECNÝMI ZÁSADAMI PRÁVA EVRPOSKÉ UNIE  
 

Návrh vyhlášky se nedotýká práva Evropské unie, nejedná se o transpoziční novelu, ani 

nedochází k adaptaci či implementaci předpisů Evropské unie. Rovněž se předmět vyhlášky 

netýká ani judikatury soudních orgánů Evropské unie. Návrh vyhlášky je tak s právem EU 

plně slučitelný. 

 

Návrhem vyhlášky není do právního řádu České republiky implementováno právo EU 

a návrh není s právem EU v rozporu. 

 

 

4. ZHODNOCENÍ PLATNÉHO PRÁVNÍHO STAVU A ODŮVODNĚNÍ 

NEZBYTNOSTI JEHO ZMĚNY 

 

Současná právní úprava služebního volna, obsažená ve vyhlášce Ministerstva obrany 

č. 263/1999 Sb., kterou se stanoví důvody pro poskytování služebního volna vojákům 

z povolání pro překážky ve službě a rozsah služebního volna, ve znění pozdějších předpisů, 

umožňuje v případech zabezpečení péče o dítě mladší 10 let z důvodu, že dětské výchovné 

zařízení, v jehož péči jinak je, nebo škola, do které chodí, byly uzavřeny z nařízení 

příslušných orgánů, poskytnout služební volno v rozsahu pouze 7 po sobě jdoucích 

kalendářních dnů, resp. 13 dnů v případě osamělého vojáka. Vzhledem k tomu, že současné 

uzavření škol a školských zařízení se předpokládá na mnohem delší dobu, je nezbytné zajistit, 

aby měl kdo o děti pečovat a přitom nepřišel o značné finanční prostředky. 

 

 

5. PŘEDPOKLÁDANÝ HOSPODÁŘSKÝ A FINANČNÍ DOPAD NAVRHOVANÉ 

PRÁVNÍ ÚPRAVY, ZHODNOCENÍ SOCIÁLNÍCH DOPADŮ, VČETNĚ DOPADŮ 

NA RODINY A DOPADŮ NA SPECIFICKÉ SKUPINY OBYVATEL, ZEJMÉNA 

OSOBY SOCIÁLNĚ SLABÉ, OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

A NÁRODNOSTNÍ MENŠINY, ZHODNOCENÍ DOPADŮ NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ 

 

Navrhovaná právní úprava nezasáhne do stávajícího nastavení finanční náročnosti při 

umožňování služebního volna vojákům z povolání. V době služebního volna má voják nárok 

na služební plat, který by pobíral i v případě, že mu nebude poskytnuto služební volno a on 

bude vykonávat službu. Náklady tedy budou hrazeny z rozpočtové kapitoly Ministerstva 

obrany.  
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Navrhovaná právní úprava bude mít kladné sociální dopady. Dotkne se především rodin, 

které vychovávají děti ve věku do 13 let, popř. samoživitelů vychovávajících děti ve věku do 

skončení povinné školní docházky. Konkrétně jde o 1922 vojáků s dítětem ve školním věku 

do 13 let a 281 vojáků samoživitelů s dítětem ve věku mezi 13. a 15. rokem. Současně se 

dotkne i rodin, které pečují o dítě nebo osobu v domácnosti, která je závislá na pomoci jiné 

osoby alespoň ve stupni závislosti I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách. 

 

Návrh se nedotkne specifických skupin obyvatel a nebude mít významný vliv na sociálně 

slabé, osoby se zdravotním postižením ani na národnostní menšiny. 

 

Návrh vyhlášky není způsobilý svou úpravou vyvolat negativní dopady na životní 

prostředí.  

 

 

6. ZHODNOCENÍ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ VE VZTAHU K ZÁKAZU 

DISKRIMINACE A VE VZTAHU K ROVNOSTI MUŽŮ A ŽEN 
 

Z hlediska zákazu diskriminace a z hlediska rovnosti mužů a žen je navrhovaná právní 

úprava neutrální. Navrhovaná právní úprava nemá bezprostřední ani sekundární dopady na 

rovnost žen a mužů a nevede k diskriminaci jednoho z pohlaví, neboť stanoví rovnou úpravu 

pro obě pohlaví.  

 

7. ZHODNOCENÍ DOPADŮ VE VZTAHU K OCHRANĚ SOUKROMÍ A OSOBNÍCH 

ÚDAJŮ 

 

Navrhovaná úprava plně zachovává zásady ochrany osobních údajů, je podřízena 

zákonnému režimu jejich zpracování a respektuje související práva subjektu údajů.          

      

 

8. ZHODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK  

 

Vzhledem k povaze navrhované úpravy zůstává zachováno nastavení zábran proti 

případnému vyvolání korupčních rizik tak, jak jsou pro tyto účely nastaveny zákonem 

o vojácích z povolání. Samotný návrh vyhlášky tedy není způsobilý vyvolat korupční rizika. 

 

 

9. ZHODNOCENÍ DOPADŮ NA BEZPEČNOST NEBO OBRANU STÁTU 

 

Nepředpokládají se negativní dopady na oblast bezpečnosti a obrany státu.  

 

 

10. HODNOCENÍ REGULACE DOPADŮ (RIA) 

 

Hodnocení dopadů regulace nebylo provedeno v souladu s ustanovením bodu 3.8, písm. d) 

Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA). 
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

K § 1: 

Je nezbytné jasně formulovat důvod poskytnutí služebního volna, aby se předešlo možnému 

nesprávnému výkladu daného ustanovení. 

V daném případě se jednoznačně vychází z výše uvedených usnesení vlády, která spočívají 

mimo jiné v uzavření škol a školských zařízení (návrh vyhlášky z důvodu jednotnosti používá 

terminologii stávající vyhlášky č. 263/1999 Sb., tj. pojem „dětská výchovná zařízení“, který je 

svým významem obdobný) a zařízení poskytující sociální služby. Přitom se vychází 

z vymezení nároku na služební volno uvedených v § 39 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích 

z povolání, a prováděcí vyhlášky Ministerstva obrany č. 263/1999 Sb., kterou se stanoví 

důvody pro poskytování služebního volna vojákům z povolání pro překážky ve službě 

a rozsah služebního volna, zejména bodu 4 písm. ba) přílohy č. 2 uvedené vyhlášky.  

Návrh rovněž reaguje na návrh úpravy v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými 

opatřeními při epidemii v roce 2020, který předložilo Ministerstvo práce a sociálních věcí 

a schválil Parlament ČR, s cílem zahrnout všechny zákonem upravované možnosti do této 

vyhlášky. Jednotlivé kategorie jsou převzaty z právní úpravy nově navrhovaného zákona s 

úpravou vycházející z rozdílného východiska právního předpisu. Návrh zákona navazuje na 

ustanovení § 39 zákona o nemocenském pojištění, kdežto předkládaná vyhláška není přímo 

navázaná na obecnou úpravu ve vyhlášce č. 263/1999 Sb.  

 

 

K § 2: 

Rovněž rozsah služebního volna je nutné jednoznačně stanovit. V dané situaci není možné 

vymezit rozsah služebního volna konkrétní dobou, jelikož není jasné, jak dlouho budou 

mimořádná opatření trvat. Z tohoto důvodu se navrhuje poskytnutí služebního volna po celou 

dobu uzavření školy nebo školského zařízení. Pro výklad jednotlivých pojmů a podmínek 

čerpání se mimo délku poskytování služebního volna použijí ustanovení výše uvedené 

vyhlášky. 

 

K § 3: 

Vzhledem k tomu, že v době od přijetí mimořádných opatření do vydání této vyhlášky čerpali 

někteří vojáci jiné možnosti pro zabezpečení péče o děti, je vhodné nahradit tuto dosavadní 

formu péče služebním volnem a zabezpečit tak rovný přístup mezi vojáky v souladu s § 2 

odst. 3 zákona o vojácích z povolání.  

  

K § 4: 

Nabytí účinnosti vyhlášky se, vzhledem k naléhavosti řešení vzniklé situace, navrhuje dnem 

vyhlášení vyhlášky ve Sbírce zákonů. 
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