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IV. 

Odůvodnění 

Obecná část 

Důvod předložení 

 1. místopředseda vlády a ministr vnitra a ministr obrany předkládají k projednání vládou 

návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České 

republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2. 

Návrh nařízení vlády je předkládán mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2020 k řešení 

aktuální epidemiologické situace. 

Vláda rozhodla dne 14. dubna 2020 o použití Armády České republiky k záchranným 

pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2. Povoláno bylo celkem 

360 vojáků v činné službě. Vláda reagovala na nedostatek a vytížení personálu v zařízeních 

provozovaných poskytovateli sociálních služeb, kdy nebylo v silách a možnostech krajů zajistit 

veškeré činnosti potřebné pro řádný chod takových zařízení vlastními silami.  

S ohledem na to, že obdobné problémy byly identifikovány také v jiných zařízeních, navrhuje 

se rozšířit okruh zařízení, ve kterých mohou povolaní vojáci vykonávat pomocné práce, 

o zařízení provozovaná poskytovateli zdravotních služeb poskytujících následnou 

lůžkovou péči nebo dlouhodobou lůžkovou péči, zejména o tzv. léčebny dlouhodobě 

nemocných. V těchto zařízeních jsou umisťováni převážně senioři s chronickými 

onemocněními. Jedná se tedy o osoby spadající do nejvíce ohrožené rizikové skupiny. 

 

S návrhem není spojeno navýšení počtu vojáků v činné službě povolaných k plnění 

úkolů podle nařízení vlády č. 172/2020 Sb. 
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Zvláštní část 

K Čl. I 

Dochází k rozšíření okruhu zařízení, ve kterých mohou vojáci v činné službě vykonávat 

pomocné práce. Nově jsou doplněna zařízení provozovaná poskytovateli zdravotních služeb 

poskytujících následnou lůžkovou péči nebo dlouhodobou lůžkovou péči ve smyslu § 9 odst. 2 

písm. c) a d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 

(zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů. 

K Čl. II 

Je navrhováno stanovení dne nabytí účinnosti ke dni vyhlášení, což vzhledem 

k vyhlášenému nouzovému stavu dovoluje zákon o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních 

smluv. 
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