
III. 

N Á V R H  

 

ZÁKON 

ze dne …….. 2020, 

kterým se mění zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky,  

ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

Č Á S T   P R V N Í 

 

Změna zákona o zajišťování obrany České republiky 

 

Čl. I 

 

 Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění zákona 

č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., 

zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona 

č. 73/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 15/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb. 

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

 

 

1. V § 2 se doplňují odstavce 9 až 12, které včetně poznámky pod čarou č. 20 znějí: 

„(9) Brannými činnostmi se rozumí branně-tělovýchovné, branně-sportovní, pohybové 

a branně-technické činnosti, další činnosti spojené s branností a s prováděním přípravy 

občanů k obraně státu a další zájmové aktivity, jejichž prováděním budou upevňovány, 

udržovány nebo zvyšovány fyzická zdatnost nebo psychická odolnost občanů a udržovány 

nebo zvyšovány jejich znalosti, odborné vědomosti, dovednosti a návyky využitelné při 

zajišťování obrany státu. Ministerstvo obrany (dále jen „ministerstvo“) stanoví vyhláškou 

seznam branných činností využitelných v rámci přípravy občanů k obraně státu. 

 

(10) Branným subjektem se rozumí právnická osoba uvedená v § 52 odst. 5, pokud je 

založena za jiným účelem než dosažení zisku a součástí předmětu činnosti této právnické 

osoby jsou branné činnosti podle odstavce 9. Za branný subjekt se nepovažuje svaz vytvořený 

podle jiného právního předpisu20), který spolčuje další spolky svazové povahy. 

 

(11) Zařízením branného subjektu je objekt, pozemek, vodní plocha, budova nebo 

jejich soubor sloužící výhradně nebo převážně pro provozování branných činností. 

 

(12) Zájmovou přípravou občanů k obraně státu se rozumí příprava občanů k obraně 

státu podle § 52 odst. 1 prováděná brannými subjekty akreditovanými podle tohoto zákona 

pro své členy v rámci akreditovaných programů. 
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20) § 214 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

§ 8 odst. 1 zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví 

a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských 

společnostech), ve znění pozdějších předpisů.“. 

 

2.  V § 6 odst. 1 se slova „obrany (dále jen "ministerstvo")“ zrušují. 

 

3. V § 6 odst. 1 se za písmeno g) vkládají nová písmena h) až k), která včetně poznámky 

pod čarou č. 21 znějí: 

 

„h) vytváří podmínky pro uskutečňování zájmové přípravy občanů k obraně státu, 

i) zabezpečuje podporu zájmové přípravy občanů k obraně státu,   

j) kontroluje21)  

1. způsob čerpání podpory zájmové přípravy občanů k obraně státu brannými subjekty 

a oprávněnost jejího poskytnutí, nebo  

2. trvání předpokladů pro udělení akreditace branného subjektu nebo akreditace 

programu zájmové přípravy občanů k obraně státu podle § 52b odst. 3 písm. b) 

až d), řádnost provádění akreditovaného programu a efektivitu jeho výsledků 

ve vztahu k jejich využití pro obranu státu;      

k) vede rejstřík branných subjektů, jehož součástí je seznam programů zájmové přípravy 

občanů k obraně státu akreditovaných podle § 52a a seznam členů branných subjektů, kteří 

absolvovali program zájmové přípravy občanů k obraně státu, 

 
21) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 

o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

     Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů“. 

 

Dosavadní písmena h) a i) se označují jako písmena l) a m). 

 

4. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 22 a č. 23 

zní: 

 

„§ 6a  

Rejstřík branných subjektů 

 

(1) Rejstřík branných subjektů je informačním systémem veřejné správy, který slouží 

k vedení údajů o branných subjektech a programech zájmové přípravy občanů k obraně státu 

akreditovaných podle § 52a. Správcem rejstříku branných subjektů je ministerstvo. 

Rejstřík branných subjektů je funkčně rozdělen na dvě části, a to rejstřík akreditací a podpory, 

který je veřejnou evidencí, a rejstřík kontroly a přípravy, který je evidencí neveřejnou.       

 

(2) Ministerstvo zapisuje do rejstříku branných subjektů  

a) v části rejstříku akreditací a podpory tyto údaje: 

1.       název, sídlo a identifikační číslo branného subjektu, 

2.       statutární orgán branného subjektu, 

3.       předmět hlavní činnosti branného subjektu, 

4.       předmět vedlejší hospodářské činnosti branného subjektu, je-li vykonávána, 

5.       předmět činnosti branného subjektu v oblasti branných činností, 

6.       členství branného subjektu v jiné organizaci, 
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7.      datum vydání rozhodnutí o akreditaci branného subjektu, datum nabytí právní moci 

rozhodnutí a dobu trvání akreditace, 

8.      seznam všech akreditovaných programů zájmové přípravy občanů k obraně státu 

branného subjektu, datum vydání rozhodnutí o akreditaci jednotlivých programů, 

datum nabytí právní moci rozhodnutí a dobu trvání jednotlivých akreditací, 

9.     datum nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí nebo zrušení akreditace branného 

subjektu a důvod vydání rozhodnutí, 

10.  datum nabytí právní moci rozhodnutí o pozastavení, odnětí nebo zrušení akreditace 

programu zájmové přípravy občanů k obraně státu a důvod vydání rozhodnutí, 

11.   datum zrušení branného subjektu, 

12.   datum ukončení činnosti branného subjektu v oblasti branných činností, 

13.  informace o výši a datu poskytnutí finanční podpory zájmové přípravy občanů 

k obraně státu ministerstvem formou dotace, 

14.   informace o formě, způsobu a datu poskytnutí nefinanční podpory zájmové přípravy 

občanů k obraně státu ministerstvem, 

 

b) v části rejstříku kontroly a přípravy tyto údaje:  

1. informace o kontrolní činnosti ministerstva vůči brannému subjektu a jejích výsledcích, 

2. jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a adresu místa trvalého 

pobytu22) člena branného subjektu, který má brannou povinnost podle branného zákona 

a absolvoval program zájmové přípravy občanů k obraně státu, název, sídlo a 

identifikační číslo branného subjektu, který tento program provedl, údaje o místě a datu 

provedení, rozsahu a obsahu ukončeného programu zájmové přípravy občanů k obraně 

státu a údaje o odbornosti, dovednosti a znalosti získané v průběhu tohoto programu. 

 

(3) Ministerstvo zapíše branný subjekt do rejstříku branných subjektů po udělení 

akreditace bez zbytečného odkladu. Akreditovaný branný subjekt je povinen bez zbytečného 

odkladu oznámit ministerstvu změnu v údajích uvedených v odstavci 2 písm. a) bodě 5 a 12.    

Ministerstvo stanoví vyhláškou vzor tiskopisu oznámení změn údajů o branném subjektu 

vedených v rejstříku branných subjektů. 

 

(4) Údaje podle odstavce 2 písm. b) bodu 2 poskytuje bez zbytečného odkladu branný 

subjekt ministerstvu po ukončení příslušného programu zájmové přípravy občanů k obraně 

státu. Údaje jsou v rejstříku branných subjektů vedeny nejdéle po dobu 3 let od posledního 

dne kalendářního roku, ve kterém se člen branného subjektu  zúčastnil programu zájmové 

přípravy občanů k obraně státu; v případě, že člen branného subjektu dosáhl věku 60 let, 

zanikla mu branná povinnost z jiného důvodu nebo zemřel, ministerstvo vymaže údaje o něm 

vedené bez zbytečného odkladu poté, co se o takové skutečnosti dozví. 

 

(5) Pro potřeby odvodního řízení se po vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného 

stavu z rejstříku branných subjektů využijí údaje vedené podle odstavce 2 písm. b) bodu 2, a 

to formou jejich sdružení s údaji vedenými v registru výkonu branné povinnosti o zvláštních 

dovednostech subjektu údajů podle branného zákona23) na základě přiřazení subjektu údajů z 

rejstříku branných subjektů do registru výkonu branné povinnosti.  

 

(6) Údaje o branném subjektu s výjimkou údajů podle odstavce 2 písm. b) bodu 2 

vymaže ministerstvo z rejstříku branných subjektů 

a) bez zbytečného odkladu po zrušení akreditace branného subjektu na jeho žádost,  

b) bez zbytečného odkladu poté, co se dozví o zániku branného subjektu, 
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c) po 3 letech od nabytí účinnosti rozhodnutí o odejmutí akreditace branného subjektu.   

 
22) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon 

o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů. 

 
23) § 31a odst. 2 písm. o) zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný 

zákon), ve znění pozdějších předpisů“. 

 

5. V § 7 se na konci textu písmene g) doplňují slova „a ve spolupráci s ministerstvem 

vytvářejí podmínky pro činnost branných subjektů podle tohoto zákona“. 

 

6. V § 7a se na konci textu písmene j) doplňují slova „a ve spolupráci s ministerstvem 

a krajskými úřady vytvářejí podmínky pro činnost branných subjektů podle tohoto zákona“. 

 

7. V § 8 písm. f) se slovo „a“ nahrazuje čárkou a na konci textu písmene f) se doplňují 

slova „a ve spolupráci s krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností 

vytvářejí podmínky pro činnost branných subjektů podle tohoto zákona“. 

 

8. V § 52 odst. 1 se za slova „k obraně státu je“ vkládají slova „v míru“, slova „nebo 

zvláštní právní předpis16)“ včetně poznámky pod čarou č. 16 se zrušují a na konci odstavce 

se doplňuje věta „Přípravou občanů k obraně státu se rozumí i příprava vojáků k obraně České 

republiky prováděná v míru  na základě dobrovolného převzetí výkonu branné povinnosti 

podle branného zákona24).“ 

 

Poznámka pod čarou č. 24 zní: 

___________ 

 

„24) Zákon č. 585/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“. 

 

9. V § 52 odst. 3 se slova „zájmovou činnost s technickým a sportovním zaměřením,“ 

zrušují a za slova „vzájemné pomoci“ se vkládají slova „ , branné činnosti uvedené v § 2 

odst. 9“. 

 

10. V § 52 odst. 5 se slova „občanská sdružení“ nahrazují slovem „spolky“. 

 

11. Za § 52 se vkládají nové § 52a až 52j, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou 

č. 25 až 30 znějí: 

 

„§ 52a 

Akreditace branných subjektů a programů zájmové přípravy občanů k obraně státu  

 

(1) Ministerstvo akredituje branný subjekt nebo jeho program zájmové přípravy 

občanů k obraně státu na základě žádosti a za podmínek stanovených tímto zákonem.  

 

(2) Řízení o akreditaci branného subjektu nebo jeho programu zájmové přípravy 

občanů k obraně státu se zahajuje na žádost branného subjektu, není-li dále stanoveno jinak. 

Žádost o akreditaci, žádost o prodloužení akreditace a žádost o zrušení akreditace podává 

branný subjekt na tiskopisech, jejichž vzor stanoví ministerstvo vyhláškou; tiskopisy žádostí 

podle tohoto odstavce v elektronické podobě zpřístupní ministerstvo způsobem umožňujícím 

dálkový přístup. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBM8JZDD3)



 

(3) Ministerstvo při rozhodování o udělení akreditace branného subjektu nebo 

programu zájmové přípravy občanů k obraně státu zohlední stanovisko akreditační komise 

podle § 52b odst. 6. 

 

(4) Akreditace branného subjektu nebo akreditace programu zájmové přípravy občanů 

k obraně státu je nepřevoditelná a nepřechází na právní nástupce. 

 

(5) Na akreditaci branného subjektu a na akreditaci programu zájmové přípravy 

občanů k obraně státu není právní nárok. 

 

§ 52b 

Akreditační komise 

 

(1) Ministerstvo zřizuje akreditační komisi jako svůj poradní orgán pro udělování 

akreditací branného subjektu nebo programu zájmové přípravy občanů k obraně státu. 

 

(2) Předsedu a ostatní členy akreditační komise jmenuje a odvolává ministr obrany. 

Akreditační komise se řídí Statutem akreditační komise a Jednacím řádem akreditační komise 

vydanými ministerstvem. 

 

(3) Akreditační komise posuzuje zejména 

a) splnění formálních podmínek žádosti o akreditaci branného subjektu nebo programu 

zájmové přípravy občanů k obraně státu, 

b) bezúhonnost, důvěryhodnost, odbornou, technickou a materiální způsobilost branného 

subjektu, 

c) pojetí, obsah, cíle a plán programu zájmové přípravy občanů k obraně státu, 

d) záruky řádného provedení programu zájmové přípravy občanů k obraně státu. 

 

(4) Ministerstvo stanoví vyhláškou základní kritéria pro posuzování skutečností 

uvedených v odstavci 3 písm. c) a d). 

 

(5) Akreditační komise si k posouzení skutečností uvedených v odstavci 3 písm. d) 

může vyžádat stanovisko Policie České republiky. 

 

(6) Na základě posouzení skutečností uvedených v odstavcích 3 a 5 zpracuje 

akreditační komise stanovisko k žádosti branného subjektu; akreditační komise předloží 

stanovisko ministerstvu bez zbytečného odkladu po jeho vydání. 

 

§ 52c 

Bezúhonnost 

 

(1) Za bezúhonný se pro účely akreditace branného subjektu nepovažuje branný 

subjekt, který byl pravomocně odsouzen pro  

a) úmyslný trestný čin, nebo  

b) nedbalostní trestný čin proti majetku, proti pořádku ve věcech veřejných, proti obraně státu 

nebo proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci.  

 

(2) Za bezúhonný se pro účely akreditace branného subjektu nepovažuje též branný 

subjekt, 
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a) jehož trestní stíhání pro trestný čin uvedený v odstavci 1 bylo na základě pravomocného 

rozhodnutí o schválení narovnání nebo odstoupení od trestního stíhání zastaveno a od 

tohoto rozhodnutí ještě neuplynul jeden rok, nebo 

b) v jehož trestním stíhání pro trestný čin uvedený v odstavci 1 bylo rozhodnuto 

o podmíněném zastavení trestního stíhání nebo podmíněném odložení podání návrhu 

na potrestání, nebylo-li rozhodnuto o tom, že se v průběhu zkušební doby osvědčil nebo 

má-li se za to, že se osvědčil. 

 

(3) Za bezúhonný se pro účely akreditace branného subjektu nepovažuje též branný 

subjekt, o kterém bylo pravomocně rozhodnuto, že se dopustil přestupku  

a) proti majetku,  

b) proti pořádku ve státní správě vyskytující se na více úsecích státní správy, 

c) v oblasti obrany České republiky, 

d) proti občanskému soužití podle § 7 odst. 3 zákona upravujícího některé přestupky25, nebo  

e) na úseku nakládání se zbraněmi, střelivem, municí, výbušninami nebo bezpečnostním 

materiálem. 

               

(4) Podmínku bezúhonnosti pro účely akreditace branného subjektu nesplňuje rovněž 

branný subjekt, jehož statutární orgán, člen statutárního orgánu, lektor nebo garant jeho 

programu zájmové přípravy občanů k obraně státu  

a) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin uvedený v odstavci 1,  

b) o jeho trestním stíhání bylo rozhodnuto podle odstavce 2 obdobně, nebo  

c) byl pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku uvedeného v odstavci 3.     

 

  (5) Branný subjekt se považuje za bezúhonný rovněž  

a) hledí-li se na něj, jeho statutární orgán, člena jeho statutárního orgánu, lektora nebo garanta 

jeho programu zájmové přípravy občanů k obraně státu jako by nebyl za trestný čin 

uvedený v odstavci 1 odsouzen, nebo 

b) uplynuly-li 3 roky od nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byl branný subjekt, jeho 

statutární orgán, člen jeho statutárního orgánu, lektor nebo garant jeho programu zájmové 

přípravy občanů k obraně státu uznán vinným ze spáchání přestupku uvedeného v odstavci 

3. 

 

(6) Ministerstvo si za účelem prokázání bezúhonnosti podle odstavců 1 až 5 vyžádá 

výpis z evidence Rejstříku trestů a opis z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů. Žádost 

o vydání výpisu z Rejstříku trestů, výpis z Rejstříku trestů, žádost o vydání opisu z evidence 

přestupků a opis z evidence přestupků se předávají v elektronické podobě způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. Splnění podmínky bezúhonnosti ve vztahu k ukončení trestního 

stíhání podle odstavce 2 a přestupkům uvedeným v odstavci 3 dokládá branný subjekt, jeho 

statutární orgán, člen jeho statutárního orgánu, lektor nebo garant jeho programu zájmové 

přípravy občanů k obraně státu též čestným prohlášením.  

 

§ 52d 

Důvěryhodnost 

 

(1) Za důvěryhodný se pro účely akreditace branného subjektu považuje branný 

subjekt, jehož dosavadní činnost dává předpoklad řádného splnění programu zájmové 

přípravy občanů k obraně státu, o jehož akreditaci žádá podle § 52g. 
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(2) Za důvěryhodný se pro účely akreditace branného subjektu nepovažuje branný 

subjekt, jemuž byla v posledních 3 letech před podáním žádosti o akreditaci branného 

subjektu nebo o akreditaci programu zájmové přípravy občanů k obraně státu akreditace 

odňata. 

 

(3) Branný subjekt se pro účely akreditace branného subjektu za důvěryhodný 

nepovažuje také tehdy, nelze-li za důvěryhodné podle odstavce 1 považovat osoby, které jsou 

členem jeho statutárního orgánu, lektorem nebo garantem programu zájmové přípravy občanů 

k obraně státu. 

 

(4) Branný subjekt se pro účely akreditace branného subjektu za důvěryhodný 

nepovažuje také tehdy, využívá-li jako lektory nebo garanty programu zájmové přípravy 

občanů k obraně státu osoby, které podporují, propagují nebo sympatizují s hnutím, které 

prokazatelně směřuje k potlačování práv a svobod člověka nebo hlásají národnostní, 

náboženskou anebo rasovou zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob. 

 

(5) Splnění podmínky důvěryhodnosti pro účely akreditace branného subjektu dokládá 

branný subjekt čestným prohlášením. Důvěryhodnost branného subjektu není doložena, pokud 

jsou nebo se stanou údaje uvedené v čestném prohlášení neúplnými nebo nepravdivými.  

 

§ 52e 

Odborná, technická a materiální způsobilost 

 

(1) Branný subjekt se pro účely akreditace branného subjektu nebo programu zájmové 

přípravy občanů k obraně státu považuje za odborně způsobilý tehdy, má-li dostatečnou 

zkušenost s prováděním branných činností a mají-li potřebnou odbornou kvalifikaci pro 

provádění akreditovaných programů zájmové přípravy občanů k obraně státu jeho lektoři 

a garanti těchto programů. 

 

(2) Branný subjekt se pro účely akreditace branného subjektu nebo programu zájmové 

přípravy občanů k obraně státu považuje za technicky a materiálně způsobilý, pokud 

disponuje zařízením, technickým a dalším materiálním vybavením, které poskytuje záruku 

provedení akreditovaného programu zájmové přípravy občanů k obraně státu v souladu s 

a) právními předpisy26) upravujícími podmínky výkonu činností prováděných v rámci 

akreditovaného programu,   

b) účelem akreditovaného programu zájmové přípravy občanů k obraně státu a 

c) bezpečností a ochranou zdraví občanů, kteří se akreditovaného programu účastní. 

 

 (3) Branný subjekt může být pro účely akreditace branného subjektu nebo programu 

zájmové přípravy občanů k obraně státu považován za technicky a materiálně způsobilý též 

tehdy, pokud předloží projekt pořízení zařízení, technického a dalšího materiálního vybavení 

uvedeného v odstavci 2, pokud takový projekt lze považovat za důvěryhodný a pokud je jeho 

účelem zajištění provedení programu zájmové přípravy občanů k obraně státu. 

 

§ 52f 

Akreditace branného subjektu 

 

 

(1) Žádost o akreditaci branného subjektu vedle náležitostí stanovených správním 

řádem obsahuje 
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a) údaje uvedené v § 6a odst. 2 písm. a) bod 2 až 6, 

b) úplný výpis z veřejného rejstříku osvědčující vznik branného subjektu, 

c) přehled zařízení a přehled personálního, technického a materiálního vybavení branného 

subjektu, 

d) přehled o dosavadní činnosti branného subjektu v branných činnostech, 

e)  program zájmové přípravy občanů k obraně státu, o jehož akreditaci branný subjekt 

současně žádá. 

   

(2) Ministerstvo udělí akreditaci brannému subjektu, jen pokud je bezúhonný, 

důvěryhodný a odborně, technicky a materiálně způsobilý a pokud ministerstvo současně 

udělí akreditaci alespoň jednomu programu zájmové přípravy občanů k obraně státu téhož 

branného subjektu. Tímto postupem není dotčen § 52a odst. 3. 

 

(3) Akreditace se uděluje na dobu 4 let. Tato doba se automaticky prodlužuje, dokud 

trvá akreditace alespoň jednoho programu zájmové přípravy občanů k obraně státu téhož 

branného subjektu. 

 

§ 52g 

Akreditace programu zájmové přípravy občanů k obraně státu  

 

(1) Program zájmové přípravy občanů k obraně státu je nástrojem provádění přípravy 

občanů k obraně státu a je obsahově zaměřen na branné činnosti. 

 

(2) Žádost o akreditaci programu zájmové přípravy občanů k obraně státu vedle 

náležitostí stanovených správním řádem obsahuje 

a) název, formu a cíle programu zájmové přípravy občanů k obraně státu, 

b) obsahová témata programu zájmové přípravy občanů k obraně státu a jejich anotace, 

c) plán programu zájmové přípravy občanů k obraně státu, který stanoví časovou posloupnost 

obsahových témat a dobu jejich realizace, 

d) materiální, technické a jiné zabezpečení programu zájmové přípravy občanů k obraně státu 

a způsob jeho ukončení, 

e) seznam lektorů a garantů s uvedením jejich titulů, jmen a příjmení, data narození, 

dosaženého vzdělání, využitelných odborných schopností, délky praxe v oboru činnosti 

souvisejícím s programem zájmové přípravy občanů k obraně státu a jiných předpokladů 

pro provedení tohoto programu, 

f) předpokládaný počet účastníků programu zájmové přípravy občanů k obraně státu, o jehož 

akreditaci branný subjekt žádá,     

g) čestné prohlášení, že branný subjekt zajistí, že se programu zájmové přípravy občanů k 

obraně státu nebude účastnit osoba, která podporuje, propaguje nebo sympatizuje s hnutím, 

které prokazatelně směřuje k potlačování práv a svobod člověka, nebo hlásá národnostní, 

náboženskou anebo rasovou zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob. 

 

(3) Ministerstvo akreditaci programu zájmové přípravy občanů k obraně státu neudělí, 

jestliže 

a)  program zájmové přípravy občanů k obraně státu nenaplňuje svým pojetím, cíli nebo 

obsahem účel zájmové přípravy občanů k obraně státu, nebo  

b)  program zájmové přípravy občanů k obraně státu neskýtá záruku jeho řádného provedení. 
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(4) Akreditace programu zájmové přípravy občanů k obraně státu se uděluje na dobu 

trvání tohoto programu, nejdéle však na dobu 2 let. Tuto dobu lze na žádost branného 

subjektu prodloužit, a to i opakovaně. 

 

(5) Pro žádost o prodloužení akreditace platí ustanovení odstavce 2 obdobně s tím, že 

se v ní uvádějí vedle náležitostí stanovených správním řádem pouze změny oproti předchozí 

žádosti o udělení nebo prodloužení akreditace. 

 

§ 52h 

Úkony v obecném zájmu 

 

Lektorovi provádějícímu program zájmové přípravy občanů k obraně státu přísluší 

pracovní nebo služební volno podle jiných právních předpisů27). 

 

§ 52i 

Podpora zájmové přípravy občanů k obraně státu 

 

(1) Ministerstvo poskytuje ze státního rozpočtu podporu branným subjektům 

provádějícím zájmovou přípravu občanů k obraně státu ve formě dotace28)  

a) na provedení programu zájmové přípravy občanů k obraně státu, 

b) na činnost branného subjektu, nebo  

c) na pořízení nebo technické zhodnocení hmotného nebo nehmotného dlouhodobého majetku 

branného subjektu. 

 

(2) Ministerstvo poskytuje branným subjektům nefinanční podporu, zejména formou 

umožnění bezplatného využití movitého i nemovitého majetku České republiky, s kterým 

je příslušné hospodařit ministerstvo, nebo jeho využití za sníženou částku, poskytnutím daru 

podle právního předpisu upravujícího majetek České republiky a její vystupování v právních 

vztazích29) nebo poskytnutím odborné metodické pomoci, pokud to neohrozí plnění jeho 

úkolů.  

 

(3) Na podporu zájmové přípravy občanů k obraně státu podle odstavců 1 a 2 není 

právní nárok.  

 

(4) Podporu zájmové přípravy občanů k obraně státu podle odstavců 1 a 2 lze 

poskytovat pouze branným subjektům akreditovaným podle § 52f na základě ministerstvem 

vyhlášené výzvy k podání žádosti o poskytnutí podpory.  

 

(5) Žádost o poskytnutí nefinanční podpory podle odstavce 2 obsahuje vedle 

náležitostí stanovených správním řádem  

a) specifikaci nefinanční podpory, 

b) účel užití nefinanční podpory, 

c) lhůtu, v níž má být stanoveného účelu dosaženo, 

d) název akreditovaného programu zájmové přípravy občanů k obraně státu, v jehož prospěch 

má být nefinanční podpora poskytnuta, 

e) identifikaci výzvy, na jejímž základě je žádost podávána. 

 

(6) Na poskytování nefinanční podpory podle odstavce 2 se použijí obdobně 

ustanovení § 14i až 14l, 14m odst. 1, 14p a 14q rozpočtových pravidel. 
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(7) Ministerstvo stanoví vyhláškou  

a) účel podpory zájmové přípravy občanů k obraně státu,  

b) obecné zásady poskytování podpory pro jednotlivé formy podpory a 

c) způsob a kritéria hodnocení žádosti o přiznání podpory. 

 

§ 52j 

Kontrola činnosti akreditovaných branných subjektů, odnětí, zrušení a zánik akreditace 

 

(1) Ministerstvo kontroluje činnost akreditovaných branných subjektů 

při uskutečňování akreditovaných programů zájmové přípravy občanů k obraně státu; 

při kontrole postupuje ministerstvo podle kontrolního řádu30). 

  

(2) Zjistí-li ministerstvo při kontrole podle odstavce 1 nedostatky, vyzve akreditovaný 

branný subjekt, aby ve stanovené lhůtě zjednal nápravu. Jsou-li nedostatky závažné, rozhodne 

ministerstvo současně s výzvou k nápravě o pozastavení akreditace programu zájmové 

přípravy občanů k obraně státu, jehož se zjištěné nedostatky týkají. Nezjedná-li branný 

subjekt ve stanovené lhůtě nápravu, ministerstvo mu akreditaci programu zájmové přípravy 

občanů k obraně státu odejme. Ministerstvo odejme akreditaci programu zájmové přípravy 

občanů k obraně státu také v případě, že přestal splňovat podmínky pro udělení akreditace. 

 

(3) Ministerstvo odejme akreditaci branného subjektu, pokud 

a) při kontrole zjistí závažné nedostatky u více než jednoho akreditovaného programu 

zájmové přípravy občanů k obraně státu tohoto branného subjektu a ten ve stanovené lhůtě 

nezjedná jejich nápravu, nebo 

b) branný subjekt přestal splňovat podmínky pro udělení akreditace branného subjektu. 

 

(4) Ministerstvo akreditaci branného subjektu nebo akreditaci programu zájmové 

přípravy občanů k obraně státu zruší na žádost branného subjektu. 

 

(5) Akreditace branného subjektu nebo akreditace programu zájmové přípravy občanů 

k obraně státu zaniká uplynutím doby její platnosti. 

 
25)  Zákon č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.  
26) Například § 7a zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, zákon 

č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 
27)  § 203 odst. 2 písm. f) zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. 
       § 104 odst. 1 zákona o státní službě, ve znění pozdějších předpisů. 

     § 39 odst. 1 zákona o vojácích z povolání.  

     § 68 odst. 1 zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. 
28) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.  
29) Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, 

ve znění pozdějších předpisů. 

30) Zákon č. 255/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“. 

 

12. V § 72a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které 

zní: 

 

„f) datum úmrtí.“. 

13. Poznámka pod čarou č. 17 zní: 
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___________ 

 

„17) Například zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.“. 

 

 

ČÁST  DRUHÁ 

 

Změna zákona o zpravodajských službách České republiky  

 

Čl. II 

  

 V § 11 odst. 3 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve 

znění zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 

186/2013 Sb., zákona č. 219/2015 Sb., zákona č. 251/2017 Sb. a zákona 227/2019 Sb., se za 

slova „centrálním registru zbraní8),“ vkládají slova „rejstříku branných subjektů10),“. 

 

Poznámka pod čarou č. 10 zní: 

___________ 

 

„10) § 6a zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky.“. 

 

 

ČÁST TŘETÍ 

 

ÚČINNOST 

 

Čl. III 

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2022. 
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