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III. 
 

ODŮVODNĚNÍ 
k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 139/2020 Sb., 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 obsah vládního návrhu zákona o snížení penále z pojistného na 
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli 
jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně 
některých zákonů, který schválily obě komory Parlamentu, podepsal prezident republiky a dne 
27. května 2020 byl zákon vyhlášen ve Sbírce zákonů pod číslem 255/2020 Sb. Na základě 
poslaneckého pozměňovacího návrhu byla do uvedeného zákona vložena nová část pátá, která 
novelizuje zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti 
s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, ve znění zákona č. 230/2020 Sb. Má tak 
dojít k úpravě podmínek pro poskytování ošetřovného zaměstnancům v době postupného 
uvolňování opatření a částečného otevírání škol a dalších zařízení pečujících o děti. Úprava 
podmínek v uvedeném zákoně se nevztahuje na vojáky z povolání. Ti mají namísto poskytování 
neplaceného volna udělováno na základě zákona služební volno, kdy konkrétní podmínky pro 
jeho poskytnutí určuje vyhláška. V tomto případě jde o vyhlášku č. 139/2020 Sb., o poskytnutí 
služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii 
v roce 2020. Není žádný věcný důvod, proč by podmínky pro vznik nároku na služební volno 
měly být odlišné od podmínek pro vznik nároku na ošetřovné u zaměstnanců. Novela vyhlášky 
tak zařazuje stejnou úpravu podmínek pro poskytnutí služebního volna do uvedené vyhlášky. 

 
Jedná se konkrétně o možnost poskytnutí služebního volna i v případě, kdy je škola nebo 

jiné zařízení pečující o děti již částečně otevřeno, ale dítě nadále zůstává v péči rodičů, a to do 
30. června 2020. Stanovuje se okruh zvláštních případů, ve kterých bude vznikat vojákovi nárok 
na poskytnutí služebního volna (možnost ohrožení zdraví dítěte nebo zdraví jiných osob, které 
žijí s dítětem v domácnosti, v důsledku epidemie v roce 2020, nebo výrazné omezení kapacity 
nebo provozní doby zařízení pro děti nebo školy nebo nastavení omezujících režimových 
opatření v těchto zařízeních). Současně se v přechodném ustanovení stanovuje, že nově 
stanovené podmínky pro vznik nároku na služební volno se vztahují i na případy, které již 
vznikly od 1. května 2020. 

 
Návrh vyhlášky tak sjednocuje podmínky u vojáků z povolání v dané mimořádné situaci 

s podmínkami u jiných zaměstnanců.  
 

2. ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY SE ZÁKONEM, 
K JEHOŽ PROVEDENÍ JE PŘEDKLÁDÁNA  

 
V § 39 odst. 5 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, je uvedeno, že Ministerstvo 

obrany stanoví vyhláškou, ze kterých konkrétních důvodů a v jakém konkrétním rozsahu se 
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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 
Evropské unie plně slučitelný. 

Návrhem vyhlášky není do právního řádu České republiky implementováno právo Evropské 
unie a návrh není s právem Evropské unie 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, 
a ve vyhlášce 139/2020 Sb., neumožňuje zabezpečení péče o dítě ve stanoveném věku osobní 
péčí rodiče v případech, kdy je částečně umožněno využívat školská a jiná zařízení péče o děti, 
formou poskytnutí služebního volna. Zákonodárce vyjádřil vůli v některých těchto případech 
rodiči poskytnout náhradu ve formě ošetřovného. Současně není věcný důvod, proč by se 
nemělo stejně postupovat i v případě vojáků z povolání. Navrhovaná úprava právního předpisu 
tak zabezpečí rovné podmínky ve vzniku nároku na uvolnění ze závislé činnosti. 
 
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 stávající 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 budou nadále hrazeny z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany v rámci 
schváleného rozpočtu. 

Návrh se nedotkne specifických skupin obyvatel a národnostních menšin. Bude mít pouze 
kladný vliv na sociálně slabé a osoby se zdravotním postižením, stejně jako na rodiny, kdy 
umožní péči o dítě v případě, že nadále nebude docházet do školy při splnění některé z výše 
uvedených podmínek. 

 
Návrh vyhlášky není způsobilý svou úpravou vyvolat negativní dopady na životní prostředí.  
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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 dodržuje 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 vymezeny 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 DOPADŮ REGULACE (RIA) 
 

Na základě výjimky udělené ministryní spravedlnosti a předsedkyní Legislativní rady vlády 
dne 22. května 2020, čj. 18507/2020-UVCR, nebylo hodnocení dopadů regulace podle 
Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace provedeno. 

 
 

ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K Čl. I: 
Návrhem se zavádí možnost poskytnutí služebního volna vojákům z povolání i v případě, že je 
škola nebo jiné zařízení pečující o děti již částečně otevřeno, ale dítě nadále zůstává v péči 
rodičů, a to do 30. června 2020. Je nezbytné jasně formulovat nové důvody pro poskytnutí 
služebního volna, aby se předešlo možnému nesprávnému výkladu daného ustanovení. 
 
K Čl. II: 
Vzhledem k tomu, že v době od postupného uvolňování opatření dopadajících na školy a další 
zařízení pečující o děti do účinnosti této vyhlášky mohla vzniknout situace odpovídající nové 
úpravě, je spravedlivé, aby čerpali vojáci služební volno v těchto případech za stejných 
podmínek, jako po účinnosti této vyhlášky. 
  
K Čl. III: 
Nabytí účinnosti vyhlášky se, vzhledem k naléhavosti řešení vzniklé situace, navrhuje dnem 
vyhlášení vyhlášky ve Sbírce zákonů. 
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