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45

ZÁKON

ze dne 13. ledna 2016

o službě vojáků v záloze

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon upravuje právní postavení vojáka
v záloze, průběh vojenské činné služby, na kterou
byl voják v záloze povolán, jeho nároky související
s výkonem vojenské činné služby, podmínky pro
zařazení a vyřazení z aktivní zálohy a podmínky fi-
nanční podpory zaměstnavatele vojáka v záloze za-
řazeného do aktivní zálohy.

§ 2

Služební poměr vojáka v záloze

(1) Voják v záloze, který nastoupil výkon vo-
jenské činné služby (dále jen „voják v záloze ve
službě“), je ve služebním poměru k České republice.

(2) Na služební poměr vojáka v záloze ve
službě se použijí ustanovení zákona o vojácích z po-
volání obdobně, nestanoví-li tento zákon jinak.

§ 3

Osobní údaje

(1) O vojácích v záloze se vedou údaje v registru
vojáků v záloze, který je samostatnou funkční sou-
částí vojenské evidence podle branného zákona, a to
v rozsahu údajů vedených v registru výkonu branné
povinnosti a údajů stanovených tímto zákonem.

(2) V registru vojáků v záloze ve službě jsou
o vojákovi v záloze ve službě vedeny údaje v rozsahu
údajů vedených o vzniku a zániku služebního po-

měru vojáka z povolání podle zákona o vojácích
z povolání1).

(3) V registru vojáků v záloze se o vojácích v zá-
loze ve službě dále pro účely poskytování odměny,
motivační odměny nebo finanční podpory zaměstna-
vateli podle tohoto zákona vedou údaje o

a) probíhajícím studiu vojáka v záloze na vysoké
škole a

b) zaměstnavateli vojáka zařazeného do aktivní zá-
lohy (dále jen „voják v aktivní záloze“), kterými
jsou

1. u právnické osoby obchodní firma nebo ná-
zev, sídlo a identifikační číslo osoby,

2. u fyzické osoby, která je podnikatelem, ob-
chodní firma nebo jméno, rodné číslo, adresa
místa podnikání a identifikační číslo osoby,
bylo-li přiděleno, nebo

3. u zahraniční osoby údaje uvedené v bodě 1
nebo 2 a údaj o adresním místě umístění
organizační složky v České republice.

(4) Zdrojem údajů vedených v registru vojáků
v záloze jsou údaje poskytnuté vojákem v záloze na
základě tohoto nebo branného zákona a údaje ob-
sažené v dokumentech tvořících osobní spis vojáka
v záloze.

(5) Voják v aktivní záloze je povinen oznámit
v době, kdy vykonává vojenskou činnou službu, slu-
žebnímu orgánu a v době, kdy nevykonává vojen-
skou činnou službu, řediteli příslušného krajského
vojenského velitelství změny v osobních údajích ve-
dených o něm v registru vojáků podle odstavců 2 a 3,
a to do 8 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Povin-
nost podle věty první platí pro vojáka v záloze, který
požádal o účast na vojenském cvičení podle bran-
ného zákona, v době výkonu vojenské činné služby
obdobně.
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ČÁST DRUHÁ

PRŮBĚH SLUŽBY

§ 4

Vojenská hodnost

Fyzická osoba se odvedením při odvodním ří-
zení stane vojákem v záloze a náleží jí vojenská hod-
nost (dále jen „hodnost“) vojín.

§ 5

Doba zařazení do hodnosti

(1) Doba zařazení v hodnosti pro jmenování do
vyšší hodnosti činí

a) 2 roky v hodnosti svobodník, desátník, četař
a plukovník,

b) 3 roky v hodnosti rotný, rotmistr, poručík
a nadporučík,

c) 4 roky v hodnosti nadrotmistr, kapitán a major,

d) 5 let v hodnosti praporčík, nadpraporčík, štábní
praporčík a podplukovník.

(2) Pokud voják v záloze dosáhl po dobu za-
řazení v hodnosti vyššího vzdělání, může být při
novém služebním zařazení jmenován do vyšší hod-
nosti i za dobu kratší, než je uvedeno v odstavci 1,
pokud je tato doba delší než polovina doby stano-
vené pro jmenování do vyšší hodnosti.

§ 6

Jmenování do hodnosti a její úprava

(1) Nedosáhl-li voják v záloze hodnosti stano-
vené pro služební místo, na které je předurčen roz-
hodnutím o zařazení do aktivní zálohy, lze ho do
hodnosti jmenovat po splnění podmínek pro jmeno-
vání do ní.

(2) Dosáhl-li voják v záloze vyšší hodnosti, než
je hodnost stanovená pro služební místo, na které je
předurčen, je mu hodnost po dobu předurčení sta-
novena na tuto hodnost.

§ 7

Odnětí hodnosti

(1) Hodnost odnímá

a) prezident republiky vojákovi v záloze v hod-
nostním sboru generálů na návrh vlády České
republiky,

b) ministr obrany vojákovi v záloze v hodnostním
sboru nižších a vyšších důstojníků, nebo

c) náčelník Generálního štábu Armády České re-
publiky vojákovi v záloze neuvedenému v pís-
menu a) nebo b).

(2) Hodnost vojína nelze vojákovi v záloze
odejmout.

§ 8

Rozvržení doby služby vojáka v záloze

(1) Vojákovi v záloze ve službě rozvrhne velitel
vojenského útvaru nebo vojenského zařízení (dále
jen „velitel útvaru“) dobu služby na dobu vojen-
ského zaměstnání a dobu osobního volna v jednotli-
vých dnech. Obsahem vojenského zaměstnání je vo-
jenský výcvik, plnění úkolů ozbrojených sil České
republiky a jiných služebních úkolů.

(2) Vznikne-li vojákovi v záloze ve službě ná-
rok na náhradní volno, náleží mu za jeho nevyčerpa-
nou část při propuštění z výkonu vojenské činné
služby náhrada za každou hodinu neposkytnutého
náhradního volna ve výši poměrné části jeho služ-
ného a zvláštního příplatku.

§ 9

Opuštění vojenského objektu

(1) Voják v záloze ve službě může v době osob-
ního volna opustit vojenský objekt.

(2) Velitel útvaru je oprávněn nařídit vojákovi
v záloze ve službě v době jeho osobního volna, aby
setrval ve vojenském objektu, pokud to vyžaduje vý-
kon vojenského zaměstnání, kterého se účastní.

§ 10

Vojenský stejnokroj a jeho nošení

Voják v aktivní záloze je oprávněn nosit vojen-
ský stejnokroj i mimo výkon vojenské činné služby.
Oprávnění k nošení vojenského stejnokroje proka-
zuje voják v aktivní záloze vojenským průkazem vy-
daným podle branného zákona.

§ 11

Zproštění výkonu služby

Při důvodném podezření ze spáchání trestného
činu nebo ze závažného porušení služebních povin-
ností, ohrožoval-li by další výkon služby důležitý
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zájem služby nebo objasňování jeho činu, může být
voják v záloze ve službě zproštěn výkonu služby
v jeho služebním zařazení a pověřen plněním jiných
služebních úkolů než úkolů, které vyplývají z jeho
služebního zařazení.

§ 12

Služební volno

(1) Voják v záloze ve službě má nárok na slu-
žební volno v délce 2 dnů výkonu služby při smrti
rodiče, manžela, registrovaného partnera, druha, dí-
těte, sourozence, pěstouna, osvojitele nebo na vlastní
svatbu.

(2) Voják v záloze ve službě má nárok na slu-
žební volno v délce 10 dnů výkonu služby při živelní
pohromě, která postihla jeho nebo osobu uvedenou
v odstavci 1.

(3) Doba služebního volna se započítává do cel-
kové délky služby.

(4) Důvody zakládající nárok na služební volno
je voják v záloze ve službě povinen prokázat.

(5) Služební volno uděluje služební orgán.

(6) Voják v záloze ve službě se místo udělení
služebního volna ze služby předčasně propustí, po-
kud do ukončení jeho služby zbývá doba kratší než

a) 3 dny v případech uvedených v odstavci 1, nebo

b) 11 dnů v případě uvedeném v odstavci 2.

§ 13

Služební hodnocení

(1) Služební hodnocení vojáka v záloze ve
službě zpracovává služební orgán po ukončení uce-
lené části výcviku nebo služby písemně a voják v zá-
loze ve službě s ním musí být seznámen.

(2) Ministerstvo obrany (dále jen „minister-
stvo“) stanoví vyhláškou postup při služebním hod-
nocení vojáka v záloze ve službě a jeho hlediska.

§ 14

Propuštění těhotné vojákyně ze služby

(1) Služební orgán neprodleně propustí ze
služby vojákyni v záloze ve službě, která je těhotná,
jestliže by podle lékařského posudku výkon služby
představoval riziko pro její bezpečnost nebo zdraví
anebo měl negativní účinek na těhotenství.

(2) Vojákyně v záloze ve službě neprodleně
oznámí veliteli útvaru, že je těhotná, a tuto skuteč-
nost doloží lékařskou zprávou.

ČÁST TŘETÍ

OMEZENÍ PRÁV VOJÁKA V ZÁLOZE
VE SLUŽBĚ A KÁZEŇSKÉ PRÁVO

§ 15

Sdružovací právo

Voják v záloze ve službě může vykonávat čin-
nost ve prospěch politické strany, politického hnutí
nebo odborové organizace pouze v době svého
osobního volna a mimo vojenský objekt. Při této
činnosti je vojákovi v záloze ve službě nebo vojákovi
v aktivní záloze zakázáno nosit vojenský stejnokroj.

§ 16

Hospodářská práva

Voják v záloze ve službě může vykonávat jinou
výdělečnou činnost pouze v době svého osobního
volna, a to pokud to výkon vojenského zaměstnání
nevylučuje.

§ 17

Kázeňský přestupek vojáka v záloze ve službě
a řízení o něm

(1) Jako kázeňský přestupek se vyřídí též jed-
nání vojáka v záloze ve službě mající znaky přestup-
ku podle zákona upravujícího přestupky, pokud se
tohoto jednání voják v záloze ve službě dopustil při
výkonu služby nebo v přímé souvislosti s jejím vý-
konem.

(2) Řízení o kázeňském přestupku vojáka v zá-
loze podle odstavce 1 zahájí a o kázeňském přestup-
ku rozhodne velitel útvaru, a to i v případě, že voják
v záloze již není ve výkonu vojenské činné služby.

ČÁST ČTVRTÁ

NATURÁLNÍ A PENĚŽNÍ NÁLEŽITOSTI

§ 18

Proviantní náležitosti

(1) Voják v záloze ve službě má nárok na bez-
platné stravování.
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(2) Vojákovi v záloze ve službě lze poskytnout
jiné potraviny nebo náhradu v penězích namísto vý-
deje teplé stravy, pokud ji nebylo možné zabezpečit.

(3) Při souběhu nároku na náhradu v penězích
namísto výdeje teplé stravy a cestovních náležitostí
zabezpečujících jeho stravování náleží vojákovi v zá-
loze ve službě cestovní náležitosti zabezpečující jeho
stravování.

§ 19

Výstrojní náležitosti

Voják v záloze ve službě má nárok na bezplat-
nou výpůjčku vojenské výstroje k zabezpečení po-
vinnosti nosit vojenský stejnokroj.

§ 20

Cestovní náležitosti

(1) Voják v záloze ve službě má při výkonu
vojenského zaměstnání nárok na bezplatné poskyt-
nutí přepravy vojenskou technikou.

(2) Nelze-li vojákovi v záloze ve službě poskyt-
nout bezplatnou přepravu podle odstavce 1, má ná-
rok na náhradu prokázaných jízdních výdajů a nut-
ných vedlejších výdajů v penězích.

§ 21

Ubytování

(1) Voják v záloze ve službě má nárok na bez-
platné ubytování poskytované ve vojenském ubyto-
vacím zařízení. Pokud není možno poskytnout uby-
tování ve vojenském ubytovacím zařízení, je mu po-
skytnuto jiné přiměřené bezplatné ubytování.

(2) Nelze-li vojákovi v záloze ve službě poskyt-
nout bezplatné ubytování, má nárok na náhradu pro-
kázaných účelně vynaložených výdajů za ubytování
v penězích.

§ 22

Zmocnění k vydání
prováděcího právního předpisu

Ministerstvo stanoví vyhláškou rozsah a způsob
poskytování proviantních náležitostí, výstrojních ná-
ležitostí a ubytování.

§ 23

Peněžní náležitosti

(1) Peněžními náležitostmi se rozumí služné,
příplatek za službu v zahraničí, zvláštní příplatek,
odměna, motivační odměna a náhrady podle § 19
až 21.

(2) Služné, příplatek za službu v zahraničí
a zvláštní příplatek náleží vojákovi v záloze ve službě
za každý započatý den služby.

(3) Vojákovi v záloze ve službě nevzniká nárok
na peněžní náležitosti za den, ve kterém měl dobu
neomluvené nepřítomnosti ve službě.

§ 24

Služné

Vojákovi v záloze ve službě náleží za dobu
služby a kalendářní den následující po jejím ukon-
čení služné podle hodnosti stanovené pro služební
místo, na kterém je služebně zařazen, ve výši odpo-
vídající služebnímu tarifu vojáka z povolání pro tuto
hodnost.

§ 25

Příplatek za službu v zahraničí

Vojákovi v záloze ve službě vyslanému k vý-
konu služby v operačním nasazení náleží po dobu
služby mimo území České republiky příplatek za
službu v zahraničí, který náleží vojákovi z povolání
vyslanému do zahraniční operace.

§ 26

Odměna

(1) Vojákovi v aktivní záloze, který absolvoval
v kalendářním roce minimálně jedno pravidelné
vojenské cvičení nebo službu v operačním nasa-
zení, vzniká právo na poskytnutí odměny ve výši
18 000 Kč ročně.

(2) Vojákovi v aktivní záloze, který studuje stu-
dijní program nebo jeho část na vysoké škole formou
prezenčního studia a pokud nedosáhl věku 26 let,
vzniká vedle odměny podle odstavce 1 právo na mo-
tivační odměnu ve výši 6 000 Kč v kalendářním roce,
ve kterém byl zařazen do aktivní zálohy.

(3) Dojde-li k zařazení vojáka do aktivní zá-
lohy nebo jeho vyřazení z aktivní zálohy v průběhu
kalendářního roku nebo v průběhu studia, vzniká
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mu právo na poměrnou část odměny nebo poměr-
nou část motivační odměny podle počtu kalendář-
ních měsíců jeho zařazení v aktivní záloze.

(4) Dojde-li k zahájení nebo řádnému ukončení
vysokoškolského studia vojáka prezenční formou
v době jeho zařazení do aktivní zálohy v průběhu
kalendářního roku, vzniká vojákovi v aktivní záloze
právo na poměrnou část motivační odměny podle
počtu kalendářních měsíců trvání vysokoškolského
studia po dobu zařazení do aktivní zálohy v přísluš-
ném kalendářním roce.

(5) Vojákovi, který požádal o účast na vojen-
ském cvičení podle branného zákona, vzniká v pří-
padě jeho vykonání právo na poskytnutí odměny ve
výši 1 000 Kč za kalendářní měsíc, ve kterém bylo
vykonáno vojenské cvičení, nejvýše však 12 000 Kč
za kalendářní rok; to se netýká vojáka v aktivní zá-
loze.

§ 27

Splatnost peněžních náležitostí

(1) Služné, příplatek za službu v zahraničí,
zvláštní příplatek a stanovené druhy náhrad jsou
splatné v kalendářním měsíci následujícím po měsíci,
ve kterém na ně vojákovi v záloze ve službě vzniklo
právo. Při propuštění ze služby se služné, příplatek
za službu v zahraničí, zvláštní příplatek a stanovené
druhy náhrad vyplatí v nejbližším pravidelném vý-
platním termínu.

(2) Odměnu a motivační odměnu vyplácí vo-
jenský správní úřad.

(3) Odměna nebo motivační odměna se vyplácí
jedenkrát za rok, a to do konce měsíce ledna násle-
dujícího po roce, za který odměna nebo motivační
odměna vojákovi v aktivní záloze náležela.

(4) Dojde-li k vyřazení z aktivní zálohy v prů-
běhu kalendářního roku nebo v průběhu studia, vy-
platí se odměna nebo motivační odměna do konce
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k vy-
řazení z aktivní zálohy.

(5) Vojákovi, který požádal o účast na vojen-
ském cvičení podle branného zákona, se odměna po-
dle § 26 odst. 5 vyplatí do konce kalendářního mě-
síce následujícího po měsíci vykonání vojenského
cvičení, na které byl voják povolán.

§ 28

Výplata peněžních náležitostí

(1) Peněžní náležitosti se vyplácejí v české měně
a zaokrouhlují se na celé koruny směrem nahoru.
Poměrná část služného a zvláštního příplatku se vy-
počte jako podíl měsíční výše služného nebo zvlášt-
ního příplatku a počtu kalendářních dnů v příslušném
kalendářním měsíci násobený počty kalendářních
dnů vojenské činné služby. Do výpočtu poměrné
části odměny nebo motivační odměny se zahrnuje
i neúplný kalendářní měsíc, v němž byl voják zařa-
zen v aktivní záloze.

(2) Peněžní náležitosti se vyplácejí bezhoto-
vostně na platební účet určený vojákem v záloze ve
službě, a to tak, aby byly na účet připsány nejpozději
v den pravidelného výplatního termínu.

(3) Vojákovi v záloze ve službě při službě v ope-
račním nasazení vyslanému do zahraničí lze na jeho
žádost vyplatit v hotovosti zálohu na příplatek za
službu v zahraničí, a to i v cizí měně. Pro přepočet
příplatku za službu v zahraničí na cizí měnu se po-
užije kurz vyhlášený Českou národní bankou pro
první den v měsíci, za který příplatek náleží.

(4) Při měsíčním vyúčtování peněžních náleži-
tostí předá ministerstvo vojákovi v záloze ve službě
doklad obsahující údaje o jednotlivých složkách pe-
něžních náležitostí a o provedených srážkách. Ne-
umožňuje-li výkon služby předání tohoto dokladu,
učiní tak služební orgán v nejbližším vhodném ter-
mínu. Na žádost vojáka v záloze ve službě mu slu-
žební orgán umožní nahlédnout do dokladů, na je-
jichž základě byly peněžní náležitosti vypočteny.

(5) Služební orgán může povolit vojákovi v zá-
loze ve službě hotovostní výplatu peněžních náleži-
tostí. Voják v záloze ve službě může písemně zmoc-
nit k přijetí peněžních náležitostí v hotovosti jinou
fyzickou osobu.

§ 29

Srážky ze služného, příplatku za službu
v zahraničí a zvláštního příplatku

(1) Ze služného, příplatku za službu v zahraničí
a zvláštního příplatku smí příslušný služební orgán
srazit jen

a) daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti,
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b) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na
státní politiku zaměstnanosti,

c) pojistné na veřejné zdravotní pojištění,

d) pojistné na důchodové spoření,

e) nevyúčtovanou zálohu na cestovní náhrady
nebo jiné nevyúčtované zálohy poskytnuté vo-
jákovi v záloze ve službě k plnění služebních
úkolů,

f) zálohu na příplatek za službu v zahraničí, kte-
rou je voják v záloze ve službě povinen vrátit
proto, že nebyly splněny podmínky pro jeho
přiznání, nebo

g) částku postiženou výkonem rozhodnutí naříze-
ným soudem, správním úřadem, služebním
orgánem nebo orgánem zmocněným k tomu ji-
ným právním předpisem.

(2) Jinou srážku ze služného, příplatku za
službu v zahraničí a zvláštního příplatku lze provést
jen na základě dohody o srážkách z příjmu uzavřené
mezi příslušným služebním orgánem a vojákem v zá-
loze ve službě nebo vojákem v záloze.

(3) Pro určení pořadí a podmínek srážek podle
odstavců 1 a 2 se použijí ustanovení zákoníku práce
o srážkách z příjmu obdobně.

§ 30

Průměrný výdělek

(1) Pro zjištění průměrného výdělku se použijí
ustanovení o průměrném výdělku zákoníku práce
obdobně s tím, že mzdou nebo platem se rozumí
služné a zvláštní příplatek. K ostatním peněžním ná-
ležitostem se nepřihlíží.

(2) Za odpracovanou dobu se pro účely zjištění
průměrného výdělku považuje doba 40 hodin v ka-
lendářním týdnu, která se rovnoměrně rozvrhne na
obvyklé pracovní dny.

ČÁST PÁTÁ

NÁHRADA ŠKODY ZPŮSOBENÉ VOJÁKOVI
V ZÁLOZE VE SLUŽBĚ

§ 31

Povinnost České republiky k náhradě škody

Škodu způsobenou vojákovi v záloze ve službě
v přímé souvislosti s výkonem služby nebo pro vý-

kon služby porušením právní povinnosti je povinna
nahradit Česká republika.

§ 32

Povinnost nahradit škodu na věcech
odložených vojákem v záloze ve službě

(1) Česká republika je povinna nahradit škodu
na věcech, které voják v záloze ve službě při výko-
nu vojenské činné služby nebo v přímé souvislosti
s ním odložil na určené nebo obvyklé místo, do výše
16 000 Kč.

(2) Jestliže škoda na věcech odložených vojá-
kem v záloze ve službě byla způsobena jiným vojá-
kem nebo jestliže nadřízený převzal tyto věci do
úschovy, hradí se škoda bez omezení.

(3) Služební orgány jsou povinny vytvořit pod-
mínky pro bezpečné ukládání věcí.

(4) Právo na náhradu škody zaniká, jestliže
vznik škody voják v záloze ve službě bez zbyteč-
ného odkladu neohlásil nadřízenému, nejpozději
však do 15 dnů ode dne, kdy se o vzniku škody
dověděl.

(5) Česká republika má povinnost nahradit
škodu způsobenou na věcech vojáka v záloze ve
službě při výkonu vojenského zaměstnání nebo
v přímé souvislosti s ním anebo při odvracení nebez-
pečí hrozícího životu nebo zdraví anebo škody hro-
zící majetku.

ČÁST ŠESTÁ

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O SLUŽBĚ
VOJÁKA V AKTIVNÍ ZÁLOZE

§ 33

Zařazení do aktivní zálohy

(1) Pro zařazení vojáka v záloze do aktivní zá-
lohy se použijí ustanovení zákona o vojácích z povo-
lání upravující podmínky pro přijetí do služebního
poměru vojáka z povolání obdobně. Překážkou pro
zařazení do aktivní zálohy není členství v politické
straně, politickém hnutí nebo odborové organizaci
a výkon jiné výdělečné činnosti.

(2) V rozhodnutí o zařazení do aktivní zálohy
se uvede hodnost, která vojákovi v aktivní záloze
přísluší, vojenský útvar nebo vojenské zařízení, pro

Sbírka zákonů č. 45 / 2016Částka 17 Strana 455



který je voják v aktivní záloze připravován, služební
místo a jemu odpovídající hodnost, výše odměny
nebo motivační odměny a doba zařazení do aktivní
zálohy.

(3) U bývalého vojáka z povolání, který je za-
řazován do aktivní zálohy, se před vydáním rozhod-
nutí o zařazení do aktivní zálohy podmínky podle
odstavce 1 nezjišťují. To platí i v případě vydání dal-
šího rozhodnutí o zařazení vojáka do aktivní zálohy,
které nabývá účinnosti dnem následujícím po dni
skončení účinnosti předchozího rozhodnutí o zařa-
zení do aktivní zálohy.

§ 34

Nezařazení do aktivní zálohy

Do aktivní zálohy se nezařazuje voják v záloze,
kterému se podle § 25 odst. 1 a 2 branného zákona
stanoví výjimka z povinnosti dostavit se k odvod-
nímu řízení a vykonávat mimořádnou službu.

§ 35

Vyřazení z aktivní zálohy

(1) Voják v aktivní záloze se z aktivní zálohy
před uplynutím doby, na kterou byl do aktivní zá-
lohy zařazen, vyřadí rozhodnutím ředitele krajského
vojenského velitelství o vyřazení z aktivní zálohy
z důvodu

a) zániku branné povinnosti,

b) vzniku překážky pro zařazení do aktivní zálohy
uvedené v § 34,

c) zániku potřeby ozbrojených sil České republi-
ky,

d) ztráty způsobilosti pro další výkon služby po-
dle závěrů dvou po sobě jdoucích služebních
hodnocení,

e) povolání do služebního poměru vojáka z povo-
lání nebo přijetí do služebního poměru přísluš-
níka bezpečnostního sboru,

f) pozbytí podmínky, která je stanovena pro za-
řazení do aktivní zálohy,

g) dosažení důchodového věku podle zákona o dů-
chodovém pojištění, nebo

h) odnětí hodnosti.

(2) Vojáka v aktivní záloze lze vyřadit z aktivní
zálohy před uplynutím doby, na kterou byl do ní
zařazen, na základě jeho žádosti z důvodů zvláštního

zřetele hodných. Žádost musí voják v aktivní záloze
doplnit doklady osvědčujícími tvrzený důvod a podat
příslušnému vojenskému správnímu úřadu.

(3) Za důvody zvláštního zřetele hodné podle
odstavce 2 se považují zejména

a) smrt, závažné onemocnění nebo úraz osoby
uvedené v § 12 odst. 1 vyžadující dlouhodobou
osobní přítomnost vojáka v aktivní záloze,

b) živelní pohroma, která postihla vojáka v aktivní
záloze nebo osobu vojákovi blízkou,

c) sociální nebo majetkové obtíže vojáka v aktivní
záloze,

d) skutečnost, že se voják v aktivní záloze stane
otcem anebo osvojitelem dítěte nebo mu bylo
dítě svěřeno do pěstounské péče rozhodnutím
soudu a o toto dítě osobně pečuje,

e) skutečnost, že vojákyně v aktivní záloze je tě-
hotná, stane se matkou nebo osvojitelkou dítěte
nebo jí bylo dítě svěřeno do pěstounské péče
rozhodnutím soudu a o toto dítě osobně pečuje,
nebo

f) případ, kdy voják v aktivní záloze na základě
rozhodnutí soudu nebo orgánu státní správy
pečuje o osobu mladší 10 let, která je závislá
na pomoci jiné osoby ve stupni I, nebo o osobu,
která je závislá na pomoci jiné osoby ve stup-
ni II až IV podle zákona o sociálních službách,
pokud žije s vojákem ve společné domácnosti
a tuto péči jí nemůže poskytovat jiný člen ro-
diny vojáka v aktivní záloze; podmínka spo-
lečné domácnosti se nevyžaduje, jde-li o osobu
blízkou.

(4) Voják v aktivní záloze se z aktivní zálohy
vyřadí dnem stanoveným v rozhodnutí ředitele kraj-
ského vojenského velitelství o vyřazení z aktivní zá-
lohy.

Finanční podpora zaměstnavateli

§ 36

(1) Zaměstnavateli, který není organizační slož-
kou státu nebo příspěvkovou organizací podle zá-
kona upravujícího rozpočtová pravidla státního roz-
počtu, jehož zaměstnanec zařazený do aktivní zá-
lohy nekonal práci pro překážku v práci v obecném
zájmu z důvodu povolání k výkonu plánovaného
pravidelného vojenského cvičení nebo plánované
služby v operačním nasazení, vzniká právo na po-
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skytnutí finanční podpory ve výši dvou třetin prů-
měrné hrubé měsíční nominální mzdy v národním
hospodářství naposledy zveřejněné Českým statistic-
kým úřadem přede dnem nástupu vojenské činné
služby (dále jen „průměrná mzda“).

(2) Zaměstnavatel podle odstavce 1, jehož za-
městnanec zařazený do aktivní zálohy nekonal práci
pro překážku v obecném zájmu z důvodu povolání
k výkonu neplánovaného pravidelného vojenského
cvičení nebo neplánované služby v operačním nasa-
zení, má za tuto dobu nárok na finanční podporu ve
výši průměrné mzdy.

(3) Nekonal-li voják v aktivní záloze pravidelné
vojenské cvičení nebo službu v operačním nasazení
celý kalendářní měsíc, náleží zaměstnavateli podle
odstavce 1 poměrná část finanční podpory za dny,
ve kterých u zaměstnance trvala překážka v práci.

§ 37

(1) Plánovaným pravidelným vojenským cviče-
ním nebo službou v operačním nasazení vojáka v ak-
tivní záloze se pro potřeby tohoto zákona rozumí
vojenská činná služba, jejíž předpokládané datum
zahájení a ukončení je vojákovi v aktivní záloze
a jeho zaměstnavateli oznámeno vojenským správ-
ním úřadem do 30. listopadu kalendářního roku
předcházejícího době výkonu činné služby vojáka
v aktivní záloze v prvním pololetí následujícího roku
nebo do 31. května na druhé pololetí příslušného
kalendářního roku, anebo do 30 dnů od zařazení
vojáka v záloze do aktivní zálohy na probíhající ka-
lendářní pololetí.

(2) O přiznání finanční podpory zaměstnavateli
na základě jeho žádosti rozhodne vojenský správní
úřad místně příslušný podle místa trvalého pobytu
vojáka v aktivní záloze. Žádost o finanční podporu
zaměstnavateli lze podat nejdříve den následující po
ukončení vojenského cvičení vojáka v aktivní záloze;
v případě služby v operačním nasazení lze žádost
podat nejdříve poslední den kalendářního čtvrtletí,
ve kterém byla služba v operačním nasazení vojákem
vykonána.

(3) Vojenský správní úřad vyplatí finanční pod-
poru zaměstnavateli do 30 dnů ode dne nabytí právní
moci rozhodnutí podle odstavce 2 na platební účet
určený zaměstnavatelem, a to ve výši částky za-
okrouhlené na celé koruny směrem nahoru.

§ 38

Osoba samostatně výdělečně činná má při po-
volání k výkonu pravidelného vojenského cvičení
nebo služby v operačním nasazení právo na finanční
podporu. Pro stanovení její výše a podmínek při-
znání se použijí ustanovení § 36 a 37 obdobně.

§ 39

Rekondiční pobyt pro vojáka
zařazeného do aktivní zálohy

(1) Vojákovi v aktivní záloze, který konal služ-
bu v zahraniční operaci po dobu nejméně 90 dnů
vcelku, může být poskytnut rekondiční pobyt
v trvání 14 kalendářních dnů k upevnění zdravotního
stavu. Rekondiční pobyt není výkonem vojenské
činné služby.

(2) Rekondiční pobyt se poskytuje na žádost
vojáka v aktivní záloze podanou příslušnému vojen-
skému správnímu úřadu tak, aby byl zahájen nejpoz-
ději do 90 kalendářních dnů ode dne návratu vojáka
v aktivní záloze ze zahraniční operace.

(3) Rekondiční pobyt organizuje a náklady
s ním spojené hradí ministerstvo.

§ 40

Pozastavení zařazení do aktivní zálohy

(1) Výkon služby v aktivní záloze se pozastaví
vojákovi nebo vojákyni v aktivní záloze, nemůže-li
vykonávat službu ve svém služebním zařazení z dů-
vodu

a) nemožnosti vykonávat službu na dosavadním
služebním místě s přihlédnutím k jejímu těho-
tenství,

b) mateřské dovolené za podmínek vzniku nároku
na čerpání mateřské dovolené u žen v pracovním
poměru,

c) rodičovské dovolené, nebo

d) rodičovské dovolené po dobu, po kterou se vo-
jákyni poskytuje peněžitá pomoc v mateřství
podle zákona o nemocenském pojištění.

(2) Doba pozastavení výkonu služby v aktivní
záloze se nezapočítává do doby zařazení do aktivní
zálohy.

(3) Po pominutí důvodů pro pozastavení vý-
konu služby v aktivní záloze se voják v aktivní zá-
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loze zařadí na služební místo podle potřeb zajišťo-
vání obrany státu s přihlédnutím k úrovni jeho vy-
cvičenosti a odborné připravenosti.

ČÁST SEDMÁ

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ
A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

Společná ustanovení

§ 41

Účastníkem řízení ve věcech služby je voják
v záloze ve službě, bývalý voják v záloze ve službě,
voják v aktivní záloze, bývalý voják v záloze nebo
pozůstalí po nich.

§ 42

Je-li v řízení posuzována vojákem v aktivní zá-
loze nebo vojákem v záloze ve službě tvrzená sku-
tečnost, že byl přímo nebo nepřímo diskriminován
na základě své rasy, etnického původu, národnosti,
pohlaví, sexuální orientace, náboženského vyznání,
víry nebo světového názoru, má ji služební orgán
za prokázanou, pokud v řízení nevyšel najevo opak.

§ 43

Personálním rozkazem se podle tohoto záko-
na rozhoduje ve věcech výkonu služby vojáka v zá-
loze o

a) zařazení do hodnostního sboru a jmenování do
hodnosti,

b) služebním zařazení,

c) pozastavení výkonu služby v aktivní záloze,

d) odvelení,

e) zproštění výkonu služby,

f) stanovení služného,

g) stanovení příplatku za službu v zahraničí, nebo

h) stanovení zvláštního příplatku.

§ 44

Odvolání proti personálnímu rozkazu a rozhod-
nutí o odnětí hodnosti nemá odkladný účinek.

§ 45

Vojákovi v záloze, který byl dočasně uznán ne-
schopným výkonu služby pro nemoc a propuštěn

z výkonu vojenské činné služby podle § 14 odst. 1
písm. b) branného zákona, poskytne příslušný vo-
jenský správní úřad náhradu mzdy nebo platu ve
výši průměrného výdělku stanoveného podle § 30.
Náhrada se poskytne od prvního dne následujícího
po dni propuštění z vojenské činné služby až do dne,
ve kterém by byla poskytnuta náhrada mzdy nebo
platu po dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti
nebo karantény podle zákoníku práce naposledy.

§ 46

(1) Působnost ředitele krajského vojenského
velitelství vykonává ředitel Vojenského zpravodaj-
ství podle § 33 a 35 u osob, které žádají o zařazení
do aktivní zálohy ve služebním zařazení u Vojen-
ského zpravodajství nebo mají být z této aktivní zá-
lohy vyřazeny.

(2) Působnost vojenského správního úřadu vy-
konává ředitel Vojenského zpravodajství podle § 27,
37, 45 a 48 u vojáků v aktivní záloze ve služebním
zařazení u Vojenského zpravodajství.

§ 47

Na služební poměr vojáků v záloze podle to-
hoto zákona se ustanovení § 5 odst. 5, § 6 odst. 2,
5 a 6, § 6a, 7, 10, 10a, 11, 12, 18 až 20, 21a, 22, 32 až
38, 42, § 59 odst. 2 písm. g), § 60, 61, 61a, 64, 68a,
68e až 68g, 69, 70, 70a, 70b, 97, 97a, 131 až 143 zá-
kona o vojácích z povolání nepoužijí.

§ 48

Přechodná ustanovení

(1) Vojákovi v záloze, který má přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona hodnost štábní rot-
mistr nebo podpraporčík, přísluší ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona hodnost praporčík a vojá-
kovi v záloze, který má přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona hodnost podporučík, přísluší ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona hodnost poručík.

(2) Vojenská cvičení vojáků v záloze napláno-
vaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona,
která proběhnou po dni nabytí účinnosti tohoto zá-
kona, oznámí příslušný vojenský správní úřad vojá-
kovi v aktivní záloze a jeho zaměstnavateli nejpoz-
ději do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona.

(3) Odměnu podle § 83a zákona č. 220/1999
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Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vo-
jenských cvičení a o některých právních poměrech
vojáků v záloze, ve znění zákona č. 128/2002 Sb.,
na kterou vzniklo právo do dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, vyplatí příslušný vojenský správní
úřad nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne na-
bytí účinnosti tohoto zákona.

§ 49

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo
náhradní služby a vojenských cvičení a o někte-
rých právních poměrech vojáků v záloze.

2. Část druhá zákona č. 128/2002 Sb., kterým se
mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné
povinnosti a o vojenských správních úřadech
(branný zákon), ve znění zákona č. 238/2000
Sb., zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní
nebo náhradní služby a vojenských cvičení
a o některých právních poměrech vojáků v záloze,
a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve
znění pozdějších předpisů.

3. Část třicátá první zákona č. 413/2005 Sb., o změně
zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně
utajovaných informací a o bezpečnostní způsobi-
losti.

4. Část osmá zákona č. 305/2008 Sb., kterým se
mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském po-
jištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé
další zákony.

5. Část dvanáctá zákona č. 306/2008 Sb., kterým se
mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém po-
jištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociál-
ního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony.

6. Část třetí zákona č. 300/2013 Sb., o Vojenské po-
licii a o změně některých zákonů (zákon o Vojen-
ské policii).

7. Nařízení vlády č. 39/2008 Sb., kterým se upravuje
výše služného vojáků v záloze povolaných na vo-
jenské cvičení.

8. Vyhláška č. 271/1999 Sb., kterou se stanoví výše
zástupného a příplatků a podrobnější podmínky
k poskytování peněžních náležitostí vojákům
v základní nebo náhradní službě a vojákům v zá-
loze povolaným na vojenské cvičení.

9. Vyhláška č. 272/1999 Sb., o rozsahu a způsobu
poskytování naturálních náležitostí vojákům v zá-
kladní nebo náhradní službě a vojákům v záloze
povolaným na vojenské cvičení.

ČÁST OSMÁ

ÚČINNOST

§ 50

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července
2016.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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46

ZÁKON

ze dne 13. ledna 2016,

kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

Čl. I

Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách
České republiky, ve znění zákona č. 352/2001 Sb.,
zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 253/2005 Sb.,
zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 546/2005 Sb.,
zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb.,
zákona č. 147/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb.,
zákona č. 253/2012 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb.,
se mění takto:

1. V § 2 odst. 3 se za slova „potřeb ozbrojených
sil“ vkládají slova „a ministerstva,“.

2. V § 2 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 až 13 se označují jako od-
stavce 4 až 12.

3. V § 2 odst. 10 se slova „ , vojenského zá-
chranného útvaru“ zrušují.

4. V § 2 se doplňují odstavce 13 a 14, které
znějí:

„(13) Operačním nasazením se rozumí

a) použití ozbrojených sil při obraně České repu-
bliky proti vnějšímu napadení nebo při jiných
závažných situacích ohrožujících životy, zdraví,
značné majetkové hodnoty nebo životní pro-
středí, nebo

b) plnění úkolů ozbrojených sil v prostředí ozbro-
jeného konfliktu nebo v prostředí ohroženém
bojovou činností.

(14) Úkolovým uskupením se rozumí dočasné
uskupení vojenských útvarů, vojenských zařízení,
jednotek, jejich částí nebo jednotlivých vojáků
v činné službě pod velením stanoveného velitele,
které je sestaveno za účelem operačního nasazení,
k provedení konkrétní operace nebo splnění kon-
krétního úkolu, a které nemá stálou organizační
strukturu. Velitel má vůči vojákům úkolového usku-
pení postavení služebního orgánu.“.

5. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který včetně nad-
pisu a poznámky pod čarou č. 24 zní:

„§ 3a

Vojenská přísaha

Voják24) skládá vojenskou přísahu, která zní:

„Já, voják, vědom si svých občanských a vlaste-
neckých povinností, slavnostně prohlašuji, že budu
věrný České republice.

Budu vojákem statečným a ukázněným, budu
plnit úkoly ozbrojených sil a budu dodržovat právní
a vojenské předpisy. Svědomitě se budu učit ovládat
vojenskou techniku a zbraně, připravovat se k obraně
České republiky a budu ji bránit proti vnějšímu na-
padení.

Pro obranu vlasti jsem připraven nasadit i svůj
život.

Tak přísahám!“.

24) § 1 odst. 4 zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti
a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších
předpisů.“.

6. V § 4 se dosavadní text označuje jako odsta-
vec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Ve vojenských objektech a při plnění
úkolů ozbrojených sil mimo vojenské objekty je za-
kázáno pořádat politická shromáždění a volební
kampaně.“.

7. V § 5 písm. c) a d) se čárka za slovy „vojen-
ským útvarům“ nahrazuje slovem „a“ a slova „a vo-
jenským záchranným útvarům“ se zrušují.

8. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně nad-
pisu zní:

„§ 6a

Příslušníci ozbrojených sil určení k plnění úkolů
civilní obrany

Vláda stanoví nařízením s využitím čl. 67
Dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám
z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních
ozbrojených konfliktů vojenské útvary, vojenská za-
řízení anebo jejich části nebo kategorie příslušníků
ozbrojených sil k plnění úkolů civilní obrany podle
čl. 61 tohoto protokolu.“.

9. V § 7 odst. 1 písm. b) se čárka za slovy „vo-
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jenské útvary“ nahrazuje slovem „a“ a slova „a vo-
jenské záchranné útvary“ se zrušují.

10. V § 7 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f) vytváří podmínky pro příslušníky ozbrojených
sil k výkonu státní sportovní reprezentace.“.

11. V § 7 odstavec 3 zní:

„(3) Součástí ministerstva je Generální štáb
Armády České republiky, který zabezpečuje velení
armádě a který se v rozsahu své působnosti podílí
na plnění úkolů stanovených ministerstvu zvlášt-
ním právním předpisem. V čele Generálního štábu
Armády České republiky je náčelník Generálního
štábu Armády České republiky (dále jen „náčelník
Generálního štábu“).“.

12. V § 7 se doplňují odstavce 5 až 7, které
znějí:

„(5) Vláda stanoví na návrh ministra systemi-
zaci Generálního štábu Armády České republiky
na příslušný kalendářní rok, a to v tomto rozsahu:

a) počet systemizovaných míst vojáků klasifikova-
ných hodnostmi,

b) počet systemizovaných míst zaměstnanců v pra-
covním poměru, kteří nejsou vedoucími zaměst-
nanci, klasifikovaných platovými třídami,

c) počet systemizovaných míst vedoucích zaměst-
nanců v pracovním poměru klasifikovaných
platovými třídami,

d) objem prostředků na platy vojáků a

e) objem prostředků na platy zaměstnanců v pra-
covním poměru.

(6) Není-li systemizace Generálního štábu
Armády České republiky schválena do 31. prosince,
použije se pro následující kalendářní rok dosavadní
systemizace.

(7) Organizační strukturu Generálního štábu
Armády České republiky schvaluje ministr na zá-
kladě návrhu připraveného náčelníkem Generálního
štábu v souladu se systemizací Generálního štábu
Armády České republiky schválenou vládou.“.

13. V § 10 odst. 2 se slova „z povolání“ nahra-
zují slovy „v činné službě“.

14. V § 13 se čárka za slovy „vojenské útvary“
nahrazuje slovem „a“ a slova „a vojenské záchranné
útvary“ se zrušují.

15. V § 14 odst. 1 písm. k) se slovo „ochrany“
nahrazuje slovem „obrany“.

16. V § 15 se čárka za slovy „územní samo-

správy“ nahrazuje slovem „nebo“ a slova „nebo vo-
jenské záchranné útvary“ se zrušují.

17. V § 16 odst. 1 se slovo „vyžadovat“ nahra-
zuje slovem „vyžadovat25)“.

Poznámka pod čarou č. 25 zní:

„25) § 20 a násl. zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném zá-
chranném systému a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.“.

18. V § 18 se slova „osoby, požární“ nahrazují
slovy „osoby nebo požární“, slova „nebo vojenské
záchranné útvary“ se zrušují a za slova „o použití
vojenské techniky“ se vkládá slovo „neprodleně“.

19. § 19 se včetně nadpisu a poznámky pod
čarou č. 11a zrušuje.

20. V § 21 se slova „Hrozí-li nebezpečí z pro-
dlení a nestačí-li síly a prostředky pro zajištění leta-
del pro zdravotnickou záchrannou službu, podílí se
armáda“ nahrazují slovy „Armáda se podílí“.

21. Za § 22 se vkládá nový § 22a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 22a
Bezplatné používání vozidla ozbrojených sil

k výkonu služby

(1) Náčelník Generálního štábu a jeho zástupce
mají nárok na bezplatné používání vozidla ozbroje-
ných sil k výkonu služby nebo v souvislosti s ní
anebo k osobní potřebě.

(2) Služební orgán může v odůvodněných pří-
padech vojákovi v činné službě povolit použití vo-
zidla ozbrojených sil k cestě do místa výkonu služby
a zpět v souvislosti s plněním úkolů ozbrojených
sil.“.

22. V § 24a odst. 1 písmeno g) zní:

„g) příslušníků bezpečnostních sborů České repu-
bliky a materiálního vybavení pro zabezpečení
činnosti bezpečnostních sborů České republiky
při řešení mimořádných nebo krizových situací
v zájmu ochrany života, zdraví a majetku ob-
čanů České republiky nebo při plnění úkolů
příslušníků bezpečnostních sborů České repu-
bliky a při ochraně zájmů České republiky v za-
hraničí.“.

23. V § 29 odst. 2 se slova „ , vojenských zá-
chranných útvarech“ zrušují.

24. V § 31 odst. 3 se slovo „ochranu1)“ nahra-
zuje slovem „obranu1)“.
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25. V § 31 odst. 4 se slova „i vojáci mimo čin-
nou službu a další osoby“ nahrazují slovy „vojáci
v záloze a také osoby“.

26. V § 32 odstavec 2 zní:

„(2) Ministerstvo stanoví vyhláškou

a) druhy a kategorie vojenských vozidel a vojen-
ských pracovních strojů a způsob schvalování
jejich technické způsobilosti,

b) podmínky uznávání osvědčení o schválení typu
vojenského vozidla vydaného jiným státem,

c) technické podmínky, konstrukci a provedení
vojenských vozidel a možné výjimky,

d) předpoklady technické nezpůsobilosti a zákazu
provozu vojenských vozidel a

e) doplňkovou výstroj a vybavení vojenských vo-
zidel.“.

27. V § 32a odst. 2 se slovo „misích“ nahrazuje
slovem „operacích“.

28. V § 32a se za odstavec 2 vkládá nový od-
stavec 3, který zní:

„(3) V případě, že platnost pravidelné technické
prohlídky a měření emisí vozidla ozbrojených sil na-
sazeného v zahraniční operaci končí v průběhu za-
hraniční operace nebo během návratu z ní, má se za
to, že tato platnost končí posledním dnem šestého
měsíce následujícího po dni návratu vozidla ze za-
hraniční operace.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

29. V § 34 odst. 6 se slova „v dohodě s Minis-
terstvem dopravy a spojů“ zrušují.

30. V § 40 odst. 4 se slova „v dohodě s Minis-
terstvem dopravy a spojů“ zrušují.

31. Nadpis § 42 zní: „Použití vojenské zbraně
při výkonu pořádkové, strážní, eskortní a dozorčí
služby mimo bojovou situaci“.

32. V § 42 odst. 1 úvodní části ustanovení se za
slovo „Voják“ vkládají slova „v činné službě“ a na
konci textu úvodní části ustanovení se doplňují slova
„nebo zvláštní prostředky uvedené v § 42a odst. 2“.

33. V § 42 odst. 3 a 7 se za slovo „voják“ vklá-
dají slova „v činné službě“.

34. V § 42 odst. 4 a 5 se za slovo „Voják“ vklá-
dají slova „v činné službě“.

35. V § 42a odst. 1 a 3 se slova „z povolání“
nahrazují slovy „v činné službě“.

36. V § 44 odst. 3 se za slovo „údajích“ vkládají
slova „strojníků, cvičitelů strojnického výcviku, zku-
šebních komisařů ženijního vojska,“.

37. Na konci textu nadpisu části desáté se do-
plňují slova „A SLUŽEB“.

38. Za část desátou se vkládá nová část jede-
náctá, která včetně nadpisu zní:

„ČÁST JEDENÁCTÁ

RIZIKOVÝ PŘÍSPĚVEK

§ 44b

Občanskému zaměstnanci, který se podílí na
zabezpečení úkolů ozbrojených sil v zahraničí podle
§ 10 a který je vyslán na pracovní cestu k výkonu
práce do místa, kde probíhá zahraniční operace,
náleží rizikový příspěvek ve výši 700 až 3 500 Kč
denně. Výši příspěvku v závislosti na míře rizika,
intenzitě a době působení stanoví pro konkrétní za-
hraniční operaci ministr.“.

Dosavadní část jedenáctá se označuje jako část dva-
náctá.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Vojenská přísaha složená přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona se považuje za vojenskou
přísahu složenou podle zákona č. 219/1999 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zá-
kona.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července
2016.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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ZÁKON

ze dne 13. ledna 2016,

kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna branného zákona

Čl. I

Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a je-
jím zajišťování (branný zákon), ve znění zákona
č. 112/2006 Sb., zákona č. 318/2006 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona
č. 320/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odstavec 2 zní:

„(2) Vojenskou činnou službou mimo stav
ohrožení státu nebo mimo válečný stav je služba vo-
jáka z povolání ve služebním poměru podle zákona
o vojácích z povolání, příprava vojáka k plnění úkolů
ozbrojených sil nebo služba vojáka v operačním na-
sazení.“.

2. V § 1 odstavec 4 zní:

„(4) Občan se stává vojákem dnem nabytí
právní moci rozhodnutí o schopnosti občana vyko-
návat vojenskou činnou službu.“.

3. V § 1 se doplňují odstavce 5 až 8, které znějí:

„(5) Voják, který vykonává vojenskou činnou
službu podle odstavce 2 nebo 3, je vojákem v činné
službě.

(6) Voják je povinen vojenskou činnou službu
včas nastoupit a osobně ji vykonávat.

(7) Pro doplňování ozbrojených sil je určena
záloha ozbrojených sil (dále jen „záloha“), jejíž částí
je aktivní záloha vytvářená podle § 5.

(8) Voják, který nevykonává vojenskou činnou
službu a má brannou povinnost, je vojákem v záloze.
Voják v záloze se předurčí pro doplnění ozbroje-
ných sil podle potřeb ozbrojených sil.“.

4. § 2 a 3 včetně nadpisů znějí:

„§ 2

Vznik branné povinnosti

(1) Branná povinnost vzniká občanovi ode dne,
v němž dosáhne věku 18 let.

(2) Osobě starší 18 let, která nabyla státní ob-
čanství České republiky, vzniká branná povinnost
ode dne nabytí státního občanství.

§ 3

Dobrovolné převzetí branné povinnosti

(1) Občan, kterému podle § 7 zanikla branná
povinnost, nebo cizinec může dobrovolně převzít
brannou povinnost, a to nejdříve dnem, v němž do-
sáhne věku 18 let, nejpozději však do dne dosažení
60 let, na základě písemné žádosti podané přísluš-
nému krajskému vojenskému velitelství. Občan nebo
cizinec v žádosti uvede kromě obecných náležitostí
podání podle správního řádu také rodné číslo nebo
datum narození, nebylo-li mu rodné číslo přiděleno.

(2) Podmínkou dobrovolného převzetí branné
povinnosti je rozhodnutí o schopnosti občana vyko-
návat vojenskou činnou službu vydané v odvodním
řízení a potřeba doplnění ozbrojených sil.

(3) Na cizince, který dobrovolně převzal bran-
nou povinnost, se použijí ustanovení tohoto zákona
týkající se občana obdobně, pokud tento zákon ne-
stanoví jinak. Tam, kde zákon požaduje, aby občan
uvedl své rodné číslo, uvede cizinec, pokud mu
rodné číslo nebylo přiděleno, své datum narození.“.

5. V § 4 odst. 1 se slova „nebo voják v povinné
záloze“ zrušují a slova „jméno nebo jména, příjmení,
rodné číslo a adresu místa trvalého pobytu“ se na-
hrazují slovy „kromě obecných náležitostí podání
podle správního řádu také rodné číslo“.

6. V § 4 odstavec 2 zní:
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„(2) Podmínkami pro povolání občana do slu-
žebního poměru vojáka z povolání jsou

a) schopnost občana vykonávat vojenskou činnou
službu,

b) potřeba ozbrojených sil,

c) písemný souhlas občana s tím, že do dvou let
ode dne ukončení služebního poměru vojáka
z povolání bude podle potřeb ozbrojených sil
zařazen do aktivní zálohy, a

d) splnění podmínek podle zákona o vojácích z po-
volání.“.

7. V § 4 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) O schopnosti občana vykonávat vojenskou
činnou službu rozhoduje krajské vojenské velitelství
na základě lékařského posudku o zdravotní způso-
bilosti k vojenské činné službě vyhotoveného vojen-
ským poskytovatelem zdravotních služeb. Toto roz-
hodnutí se považuje za rozhodnutí vydané v odvod-
ním řízení.“.

8. V § 5 odst. 1 se slova „nebo voják v povinné
záloze“ zrušují, slova „dnem následujícím po dni“
se nahrazují slovy „ , a to nejdříve dnem“ a slova
„jméno nebo jména, příjmení, rodné číslo a adresu
místa trvalého pobytu“ se nahrazují slovy „kromě
obecných náležitostí podání podle správního řádu
také rodné číslo a adresu pro doručování podle
správního řádu“.

9. V § 5 odst. 2 se slova „nebo vojáka v povinné
záloze“ zrušují, slova „uzavření dohody o zařazení
do aktivní zálohy“ se nahrazují slovy „splnění pod-
mínek podle zákona o službě vojáků v záloze“ a čís-
lo „2“ se nahrazuje číslem „3“.

10. V § 5 odstavec 3 zní:

„(3) Do aktivní zálohy zařazuje vojáka krajské
vojenské velitelství rozhodnutím na dobu nejdéle
3 let.“.

11. V § 5 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Krajské vojenské velitelství může v případě
potřeby ozbrojených sil zařadit do aktivní zálohy
také bývalého vojáka z povolání, a to nejpozději do
2 let ode dne ukončení jeho služebního poměru vo-
jáka z povolání.“.

12. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který zní:

„§ 5a

(1) Občan mimo stav ohrožení státu nebo
mimo válečný stav může dobrovolně převzít výkon
branné povinnosti, pokud požádá o účast na vojen-
ském cvičení. Písemnou žádost může podat nejdříve
dnem, v němž dosáhne věku 18 let, příslušnému kraj-
skému vojenskému velitelství. Občan v žádosti
uvede kromě obecných náležitostí podání podle
správního řádu také rodné číslo a adresu pro doru-
čování podle správního řádu.

(2) Podmínkou účasti na vojenském cvičení je
zdravotní způsobilost občana a potřeba ozbrojených
sil. Při vydávání rozhodnutí o schopnosti občana vy-
konávat vojenskou činnou službu se postupuje ob-
dobně podle § 4 odst. 3. Občan, o kterém bylo roz-
hodnuto, že je schopen vykonávat vojenskou činnou
službu, je povinen vykonat vojenské cvičení, a to na
základě podmínek stanovených v § 12 odst. 6.

(3) Voják je na vojenské cvičení povolán, pokud

a) je prokázána jeho trestní bezúhonnost; za úče-
lem prokázání trestní bezúhonnosti vojáka si
krajské vojenské velitelství vyžádá podle zákona
o Rejstříku trestů výpis z evidence Rejstříku
trestů; žádost o vydání výpisu z evidence Rej-
stříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů
se předávají v elektronické podobě, a to způso-
bem umožňujícím dálkový přístup,

b) nepodporuje, nepropaguje nebo nesympatizuje
s hnutím, které prokazatelně směřuje k potlačo-
vání práv a svobod člověka, nebo hlásá národ-
nostní, náboženskou anebo rasovou zášť nebo
zášť vůči jiné skupině osob.“.

13. V § 6 odst. 1 písm. a) se slovo „předání“
nahrazuje slovy „nabytí právní moci“.

14. V § 6 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
středníkem a doplňuje se závěrečná část ustanovení,
která zní: „vojákovi, který odmítne vykonávat
mimořádnou službu, zaniká branná povinnost.“.

15. V § 6 odst. 2 se slova „adresa místa trvalého
pobytu vojáka“ nahrazují slovy „adresa místa po-
bytu vojáka a adresa pro doručování podle správního
řádu; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen“.

16. V § 6 odst. 3 se slovo „odůvodněné“ zru-
šuje, za slovo „prohlášení“ se vkládají slova „vojáka
v záloze“, slovo „podání“ se nahrazuje slovem „do-
ručení“, slovo „trvalého“ se zrušuje a na konci od-
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stavce se doplňuje věta „Krajské vojenské velitelství
zapíše informaci o odmítnutí výkonu mimořádné
služby do vojenské evidence k údajům vedeným
o vojákovi v záloze, který prohlášení o odmítnutí
učinil.“.

17. V § 6 odst. 4 se slova „Voják v záloze“ na-
hrazují slovem „Občan“, za slovo „který“ se vkládají
slova „jako voják v záloze“, za slovo „podléhá“ se
vkládají slova „za stavu ohrožení státu nebo váleč-
ného stavu“ a slova „zvláštního právního před-
pisu.3)“ se nahrazují slovy „zákona o zajišťování
obrany České republiky.“.

Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje.

18. Skupinový nadpis nad označením § 7 se
zrušuje.

19. § 7 včetně nadpisu zní:

„§ 7

Zánik branné povinnosti

Branná povinnost zaniká

a) dnem nabytí právní moci rozhodnutí, kterým se
občan stává neschopným vykonávat vojenskou
činnou službu,

b) dnem nabytí právní moci rozhodnutí, kterým
byla svéprávnost občana omezena rozhodnutím
soudu,

c) dnem, kterým občan pozbyl státní občanství
České republiky; toto ustanovení se na cizince
nepoužije,

d) vojákovi v záloze dnem doručení prohlášení
příslušnému krajskému vojenskému velitelství,
kterým odmítl vykonávat mimořádnou službu
z důvodu svědomí nebo náboženského vyznání,
nebo

e) dnem, kdy voják dosáhl věku 60 let, pokud se
nejedná o tyto výjimky:

1. voják starší 60 let, který vykonává mimořád-
nou službu, má brannou povinnost do dne
jeho propuštění z mimořádné služby,

2. voják z povolání starší 60 let má brannou
povinnost do dne propuštění ze služebního
poměru podle zákona o vojácích z povolání,
nebo

3. voják v aktivní záloze starší 60 let má bran-
nou povinnost do dne vyřazení z aktivní zá-
lohy.“.

20. § 8 se včetně skupinového nadpisu nad
označením paragrafu zrušuje.

21. V § 9 odst. 2 se slovo „trvalého“ zrušuje.

22. V § 9 odst. 4 se slovo „uvedeny“ nahrazuje
slovem „stanoveny“ a za slova „v příloze“ se vkládají
slova „č. 1“.

23. § 12 včetně nadpisu zní:

„§ 12

Příprava vojáka v záloze k plnění úkolů
ozbrojených sil

(1) Přípravou vojáka v záloze k plnění úkolů
ozbrojených sil je jeho vojenský výcvik prováděný
formou vojenského cvičení. Průběh vojenského cvi-
čení lze rozložit do ucelených bloků.

(2) Vojenským cvičením je

a) pravidelné vojenské cvičení, které je přípravou
vojáka v aktivní záloze, nebo

b) dobrovolné vojenské cvičení, které je dobrovol-
nou přípravou vojáka v záloze.

(3) Voják v aktivní záloze vykonává pravidelné
vojenské cvičení v prvním roce svého zařazení do
aktivní zálohy v celkové délce do 12 týdnů a v dalších
letech v celkové délce do 4 týdnů v kalendářním roce
s přihlédnutím k jeho plánovanému zařazení, úrovni
vycvičenosti a odborné připravenosti.

(4) Voják v aktivní záloze při přípravě na ope-
rační nasazení vykonává pravidelné vojenské cvičení
v celkové délce do 12 týdnů.

(5) Bývalý voják z povolání zařazený do aktiv-
ní zálohy vykonává pravidelné vojenské cvičení v cel-
kové délce do 3 týdnů v kalendářním roce podle
potřeb zajišťování obrany státu s přihlédnutím
k úrovni jeho vycvičenosti a odborné připravenosti.

(6) Voják v záloze může požádat krajské vojen-
ské velitelství o povolání na dobrovolné vojenské
cvičení. V žádosti uvede kromě obecných náležitostí
podání podle správního řádu také rodné číslo. Do-
brovolné vojenské cvičení je vykonáváno v celkové
délce do 12 týdnů v kalendářním roce. O žádosti
rozhoduje krajské vojenské velitelství podle potřeb
zajišťování obrany státu. Pokud je žádosti vojáka
v záloze o povolání na dobrovolné vojenské cvičení
vyhověno, je povolán nejdéle do 2 let ode dne podání
žádosti. K návrhům vojáka v záloze uvedeným v žá-
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dosti na určení doby průběhu vojenského cvičení se
při rozhodování o žádosti nepřihlíží.“.

24. Za § 12 se vkládá nový § 12a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 12a

Služba v operačním nasazení

(1) Voják v aktivní záloze vykonává službu
v operačním nasazení, a to podle potřeb ozbrojených
sil, v délce do 7 měsíců v kalendářním roce

a) na území České republiky, nebo

b) mimo území České republiky, pokud s takovou
službou vysloví prokazatelný souhlas.

(2) Vojáka v záloze lze s jeho souhlasem povo-
lat ke službě v operačním nasazení na území České
republiky v celkové délce do 30 dnů v kalendářním
roce, vyžadují-li to záchranné práce při živelních po-
hromách nebo při jiných závažných situacích ohro-
žujících životy, zdraví, životní prostředí nebo
značné majetkové hodnoty.“.

25. V nadpisu § 13 se slova „na výjimečné vo-
jenské cvičení a nastoupení jejich výkonu“ nahra-
zují slovy „do služby v operačním nasazení“.

26. V § 13 odstavec 1 zní:

„(1) Krajské vojenské velitelství povolá k vý-
konu vojenského cvičení nebo do služby v operačním
nasazení vojáka v záloze povolávacím rozkazem. Po-
volávací rozkaz se doručuje jako poštovní zásilka do
vlastních rukou nejméně 30 dnů přede dnem nástupu
výkonu vojenského cvičení nebo do služby v operač-
ním nasazení. K nastoupení výkonu služby v operač-
ním nasazení k zabezpečení záchranných prací nebo
při jiných závažných situacích ohrožujících životy,
zdraví, životní prostředí anebo značné majetkové
hodnoty nebo za účelem plnění úkolů vyplývajících
z mezinárodně právních závazků České republiky
lze vojáka v záloze povolat i dříve.“.

27. V § 13 odst. 2 se slova „výjimečného vojen-
ského cvičení“ nahrazují slovy „služby v operačním
nasazení“, za slovo „předložit“ se vkládají slova „vo-
jenskou knížku nebo vojenský průkaz a“ a za slova
„zdravotní průkaz,“ se vkládají slova „mít u sebe
průkaz pojištěnce“.

28. V § 13 odst. 3 se za slova „vojenskému
útvaru“ vkládají slova „k nastoupení výkonu vojen-
ského cvičení nebo služby v operačním nasazení“.

29. V § 13 odst. 4 se slova „výjimečné vojenské
cvičení“ nahrazují slovy „služba v operačním nasa-
zení“.

30. V § 13 odstavec 5 zní:

„(5) Voják v aktivní záloze, který vykonává vo-
jenskou činnou službu, je převeden do služby v ope-
račním nasazení na základě rozhodnutí služebního
orgánu.“.

Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje, a to včetně od-
kazů na poznámku pod čarou.

31. V nadpisu § 14 se slova „výjimečného vo-
jenského cvičení“ nahrazují slovy „služby v operač-
ním nasazení“.

32. V § 14 odstavec 1 zní:

„(1) Z výkonu vojenského cvičení nebo služby
v operačním nasazení se propustí voják

a) po vykonání vojenského cvičení nebo služby
v operačním nasazení ve stanovené délce,

b) u kterého vojenský lékař zjistí nemoc nebo
úraz, pro které voják není schopen vojenské
cvičení nebo službu v operačním nasazení vy-
konat,

c) dnem, kterým byl vzat do vazby,

d) dnem nástupu výkonu trestu domácího vězení,
výkonu trestu odnětí svobody, výkonu zabez-
pečovací detence nebo ústavního ochranného
léčení, nebo

e) po zproštění výkonu služby podle zákona
o službě vojáků v záloze.“.

33. V § 14 odst. 2 se slova „výjimečného vojen-
ského cvičení“ nahrazují slovy „služby v operačním
nasazení“ a slova „může služební orgán“ se nahra-
zují slovem „lze“.

34. V § 14 odst. 3 se slova „výjimečného vojen-
ského cvičení“ nahrazují slovy „služby v operačním
nasazení“.

35. Za § 14 se vkládá nový § 14a, který včetně
nadpisu a poznámek pod čarou č. 13 a 14 zní:

„§ 14a

Odklad vojenského cvičení

(1) Vojákovi v záloze, který ze závažných dů-
vodů nemůže přerušit plnění svých pracovních, slu-
žebních, podnikatelských nebo studijních povin-
ností, anebo vyžadují-li to důvody hodné zvláštního

Sbírka zákonů č. 47 / 2016Strana 466 Částka 17



zřetele, lze na jeho písemnou žádost povolit odklad
výkonu vojenského cvičení.

(2) Za důvody hodné zvláštního zřetele se po-
važují důvody uvedené v § 25 a dále zejména

a) úmrtí, závažné onemocnění nebo těžký úraz
osoby blízké13),

b) mimořádná událost14), která postihla vojáka
v záloze nebo osobu blízkou13), nebo

c) jiná závažná událost vyžadující dočasně osobní
přítomnost vojáka v záloze nebo možnost
vzniku takové události.

(3) Odůvodněná žádost o odklad vojenského
cvičení se podává příslušnému krajskému vojen-
skému velitelství před nástupem výkonu vojenského
cvičení.

(4) O odkladu vojenského cvičení rozhoduje
krajské vojenské velitelství.

(5) Pominou-li důvody, pro které byl odklad
vojenského cvičení povolen, povolení odkladu vo-
jenského cvičení zaniká.

(6) Ke dni uplynutí doby, na kterou bylo vy-
dáno rozhodnutí o povolení odkladu, bude rozhod-
nuto o novém povolání vojáka v záloze k výkonu
vojenského cvičení.

13) § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
14) Například § 39 a 57 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocen-

ském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.“.

36. V § 15 odst. 1 se slova „na výjimečném vo-
jenském cvičení nebo“ nahrazují slovy „voják, který
vykonává službu v operačním nasazení nebo který
je“.

37. V § 15 odst. 2 se za slova „na základě po-
volávacího rozkazu“ vkládají slova „vydaného kraj-
ským vojenským velitelstvím“, slovo „veřejné“ se
nahrazuje slovem „mobilizační“ a slova „ , vydanými
krajským vojenským velitelstvím, anebo na základě
mobilizační výzvy“ se nahrazují slovy „podle § 23
odst. 3“.

38. V § 15 odst. 3 se slovo „dodává“ nahrazuje
slovem „doručuje“, slovo „dodán“ se nahrazuje slo-
vem „doručen“, slova „ve veřejné“ se nahrazují slovy
„v mobilizační“ a slova „nebo v mobilizační výzvě“
se zrušují.

39. V § 16 odst. 2 se na začátek písmene a)
vkládá slovo „nabytí“.

40. V § 16 odst. 2 písmeno c) zní:

„c) nástupu výkonu trestu domácího vězení, vý-
konu trestu odnětí svobody, výkonu zabezpe-
čovací detence nebo ústavního ochranného lé-
čení, nebo“.

41. V § 16 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Těhotná vojákyně se z výkonu mimořádné
služby propustí do 5 pracovních dnů po dni, kdy
oznámí a doloží své těhotenství služebnímu
orgánu.“.

42. V § 17 odst. 2 písm. a) se slovo „minister-
stvo“ nahrazuje slovy „Ministerstvo obrany (dále jen
„ministerstvo“)“, za slova „zpravodajských služeb
České republiky,“ se vkládají slova „České národní
banky,“ a slovo „samosprávy“ se nahrazuje slovy
„územních samosprávných celků“.

43. V § 17 odstavec 3 zní:

„(3) Žádost o zproštění výkonu mimořádné
služby podává osoba samostatně výdělečně činná,
zaměstnavatel pro svého zaměstnance nebo orgán
územního samosprávného celku po projednání se za-
městnavatelem vojáka v záloze. Žádost lze podat
před vyhlášením stavu ohrožení státu, za stavu ohro-
žení státu nebo za válečného stavu u krajského vo-
jenského velitelství podle místa pobytu vojáka v zá-
loze. Zaměstnavatel může od svého zaměstnance vy-
žadovat předložení vojenského dokladu nebo roz-
hodnutí o jeho schopnosti vykonávat vojenskou
činnou službu ke zjištění údajů potřebných pro po-
dání žádosti a může vést evidenci těchto údajů. Za-
městnanec je povinen tomuto požadavku vyhovět.
Na zproštění výkonu mimořádné služby není právní
nárok.“.

44. V § 17 odst. 6 se věta poslední zrušuje.

45. Nadpis části páté zní: „ODVODNÍ ŘÍ-
ZENÍ“.

46. § 18 včetně nadpisu zní:

„§ 18

Obsah odvodního řízení

(1) V odvodním řízení se rozhoduje o schop-
nosti občana vykonávat vojenskou činnou službu.

(2) Vláda stanoví nařízením za stavu ohrožení
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státu nebo za válečného stavu podle potřeb ozbroje-
ných sil počty občanů povinných podrobit se od-
vodnímu řízení, a to podle ročníku jejich narození
nebo podle jejich odborné kvalifikace, a termín za-
hájení odvodního řízení.

(3) Krajské vojenské velitelství za stavu ohro-
žení státu nebo válečného stavu povolá občana k od-
vodnímu řízení na základě nařízení vlády.“.

47. V § 19 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(1) Krajské vojenské velitelství doručí po sta-
novení termínu zahájení odvodního řízení podle § 18
odst. 2 občanovi, který je stanoven jako jeho účast-
ník, dotazník sloužící pro účely odvodního řízení
k získání základních informací o občanovi.“.

Dosavadní odstavce 1 až 5 se označují jako od-
stavce 2 až 6.

48. V § 19 odst. 2 větě první se slova „zaslaný
mu příslušným krajským vojenským velitelstvím“

nahrazují slovy „podle odstavce 1“, slovo „lékař-
ství7)“ se nahrazuje slovy „lékařství nebo v oboru
praktické lékařství pro děti a dorost“, slovo „do-
dání“ se nahrazuje slovem „doručení“, na konci
textu věty první se doplňují slova „na krajské vojen-
ské velitelství“ a na konci textu odstavce 1 se do-
plňují slova „nebo opatrovník“.

Poznámka pod čarou č. 7 se zrušuje.

49. V § 19 odst. 3 se za slova „dotazníku
uvede“ vkládají slova „akademický titul,“, za slovo
„příjmení,“ se vkládají slova „rodné příjmení,“, za
slova „rodné číslo,“ se vkládají slova „místo naro-
zení,“, slovo „trvalého“ se zrušuje, za slovo „po-
bytu,“ se vkládají slova „adresu pro doručování
podle správního řádu,“ a slova „(manžela) anebo
družky (druha)“ se nahrazují slovy „ , manžela, dru-
ha anebo registrovaného partnera“.

50. V § 20 odstavce 1 a 2 znějí:

„(1) Odvodní komise se zřizují po stanovení
termínu odvodního řízení podle § 18 odst. 2. Sídlem
odvodní komise je sídlo krajského vojenského veli-
telství. Územní působnost odvodní komise je shodná
s územním obvodem příslušného krajského vojen-
ského velitelství.

(2) Odvodní komise jsou čtyřčlenné. Předse-
dou je ředitel krajského vojenského velitelství nebo
jím určený zástupce krajského vojenského velitelství.
Členy odvodní komise jsou zástupce obecního

úřadu obce s rozšířenou působností určený staros-
tou nebo osobou pověřenou výkonem jeho pravo-
moci a 2 civilní lékaři.“.

51. V § 20 se za odstavec 2 vkládá nový odsta-
vec 3, který zní:

„(3) Členy odvodní komise jmenuje ředitel
krajského vojenského velitelství.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4
a 5.

52. V § 21 odst. 1 větě druhé se slovo „dodává“
nahrazuje slovem „doručuje“ a na konci věty se do-
plňují slova „nejpozději 30 dnů před odvodním říze-
ním“.

53. V § 21 odst. 5 se věta čtvrtá nahrazuje větou
„Proti rozhodnutí se lze odvolat k vyšší odvodní
komisi.“.

54. V § 21 odst. 6 se věta poslední zrušuje.

55. V § 21 odst. 7 se slova „po projednání s Mi-
nisterstvem zdravotnictví stanoví prováděcím práv-
ním předpisem“ nahrazují slovy „stanoví vyhláš-
kou“.

56. Za § 21 se vkládá nový § 21a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 21a

Vyšší odvodní komise

(1) Vyšší odvodní komise je nadřízeným správ-
ním orgánem odvodních komisí a krajských vojen-
ských velitelství při řízeních podle § 4 odst. 3.

(2) Vyšší odvodní komise se zřizuje u minister-
stva. Vyšší odvodní komise má nejméně 3 členy. Čle-
nem vyšší odvodní komise je vojenský lékař a osoba
s vysokoškolským vzděláním v magisterském studij-
ním programu v oboru právo. Vyšší odvodní komisi
ustanoví ministerstvo.

(3) V řízení před vyšší odvodní komisí se § 90
odst. 1 písm. b) správního řádu nepoužije.

(4) Občan podává žádost o obnovu řízení,
v němž rozhodovala odvodní komise nebo vyšší od-
vodní komise, k vyšší odvodní komisi. Orgánem pří-
slušným rozhodnout o obnově takového řízení a ob-
novené řízení provést je vyšší odvodní komise.“.

57. Na konci textu § 22 se doplňují slova „a 3“.
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58. Za § 22 se vkládá nový § 22a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 22a

Výběrové doplnění ozbrojených sil

Po vyhlášení stavu ohrožení státu může minis-
terstvo nařídit výběrové doplnění stanovených vo-
jenských útvarů povoláním předurčených vojáků
v záloze k výkonu mimořádné služby podle potřeb
ozbrojených sil.“.

59. § 23 včetně nadpisu zní:

„§ 23

Mobilizace a demobilizace ozbrojených sil

(1) Mobilizací ozbrojených sil se rozumí hro-
madné povolávání vojáků v záloze k výkonu mimo-
řádné služby za válečného stavu. Mobilizace ozbro-
jených sil může být částečná nebo všeobecná.

(2) Mobilizaci ozbrojených sil nařizuje prezi-
dent republiky na návrh vlády. Prezident republiky
mobilizaci vyhlašuje v hromadných sdělovacích pro-
středcích.

(3) Vyhlášení mobilizace a podrobnosti mobili-
zace se zveřejňují mobilizační vyhláškou. Mobili-
zační vyhláška se doručuje občanům a právnickým
osobám veřejnou vyhláškou prostřednictvím kraj-
ských vojenských velitelství a na úředních deskách
územních samosprávných celků.

(4) Demobilizací se rozumí propouštění vojáků
z výkonu mimořádné služby. Demobilizaci nařizuje
prezident republiky na návrh vlády po ukončení vá-
lečného stavu demobilizačním nařízením, pro jehož
vyhlášení a zveřejnění se použijí odstavce 2 a 3 ob-
dobně.“.

60. V § 24 se slova „ , a voják musejí“ nahrazují
slovem „musí“ a slova „dosud neodvedenému a vo-
jákovi v záloze“ se nahrazují slovy „ , který nevy-
konává mimořádnou službu,“.

61. § 25 včetně nadpisu zní:

„§ 25

Výjimky z povinnosti dostavit se k odvodnímu
řízení a vykonávat mimořádnou službu

(1) Poslanci a senátoři Parlamentu, členové
vlády, soudci Ústavního soudu, prezident, viceprezi-

dent a členové Nejvyššího kontrolního úřadu, čle-
nové bankovní rady České národní banky, občané
ve funkcích s diplomatickými a konzulárními výsa-
dami a imunitami, hejtmani krajů, primátor hlavního
města Prahy, ředitelé krajských úřadů a ředitel Ma-
gistrátu hlavního města Prahy se po dobu výkonu
funkce k odvodnímu řízení a k výkonu mimořádné
služby nepovolávají.

(2) Příslušník bezpečnostního sboru se po dobu
trvání služebního poměru nepovolává k odvodnímu
řízení nebo k výkonu mimořádné služby; obdobně
to platí i pro zaměstnance České republiky zařaze-
ného k výkonu práce v bezpečnostním sboru.

(3) Těhotná žena se k odvodnímu řízení a k vý-
konu mimořádné služby nepovolává. Žena nebo
muž pečující o dítě do 3 let smějí být povoláni k od-
vodnímu řízení jen se svým souhlasem. Žena nebo
muž pečující o dítě do 8 let se k výkonu mimořádné
služby nepovolávají; to platí obdobně i pro osamělou
ženu a osamělého muže, kteří pečují o dítě, které
nedosáhlo věku 15 let.“.

62. Nadpis části sedmé zní: „VOJÁK VE VÝ-
SLUŽBĚ“.

63. § 26 a 27 včetně nadpisů znějí:

„§ 26

Výslužba

(1) Voják z povolání, kterému zanikla branná
povinnost podle § 7 písm. e), se stává vojákem ve
výslužbě.

(2) Vojákem ve výslužbě se může stát také ob-
čan, který vykonával vojenskou činnou službu a kte-
rému zanikla branná povinnost, a to na základě žá-
dosti tohoto občana. O žádosti občana rozhoduje
krajské vojenské velitelství.

(3) Údaje o vojákovi ve výslužbě jsou vedeny
ve vojenské evidenci.

§ 27

Oprávnění vojáka ve výslužbě

(1) Voják ve výslužbě může nosit vojenský stej-
nokroj a vojenské odznaky obdobně jako osoba,
které bylo nošení vojenského stejnokroje povoleno.

(2) Voják ve výslužbě může být jmenován do
vyšší vojenské hodnosti. Při jmenování vojáka ve vý-
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službě do vyšší vojenské hodnosti se postupuje po-
dle zákona o službě vojáků v záloze obdobně.“.

64. § 28 se zrušuje.

65. V § 29 odstavec 2 zní:

„(2) K provádění přezkumného řízení se zřizují
tříčlenné přezkumné komise složené z vojenských
lékařů. Členy přezkumných komisí jmenuje minis-
terstvo. Názvy, sídla, personální působnost a územní
obvody přezkumných komisí jsou stanoveny v pří-
loze č. 2 k tomuto zákonu.“.

66. V § 29 se odstavce 3, 4 a 8 zrušují.

Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako od-
stavce 3 až 5 a dosavadní odstavec 9 se označuje jako
odstavec 6.

67. V § 29 odst. 6 se slova „po projednání s Mi-
nisterstvem zdravotnictví stanoví prováděcím práv-
ním předpisem“ nahrazují slovy „stanoví vyhláš-
kou“.

68. Za § 29 se vkládá nový § 29a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 29a

Přezkumné komise zřizované u krajských
vojenských velitelství

(1) K provádění přezkumného řízení u vojáků
v záloze se zřizují přezkumné komise u krajských
vojenských velitelství. Členy přezkumných komisí
jmenuje ředitel krajského vojenského velitelství.

(2) Předsedou přezkumné komise u krajského
vojenského velitelství je zástupce krajského vojen-
ského velitelství a dalšími členy jsou dva civilní lé-
kaři.

(3) Pro výkon působnosti a pro činnost pře-
zkumné komise u krajského vojenského velitelství
se § 20 odst. 4 a 5 a § 21 odst. 3 použijí obdobně.“.

69. V nadpisu § 30 se slova „přezkumné ko-
mise“ nahrazují slovy „přezkumná komise“.

70. V § 30 odst. 1 se slova „a tříčlenná vyšší
přezkumná letecká komise, do kterých se určují vý-
hradně vojenští lékaři“ nahrazují slovy „ , jejíž slo-
žení stanoví ministr obrany z vojenských lékařů“.

71. V § 30 se odstavce 2 a 3 zrušují.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 2.

72. V § 30 odst. 2 se slova „nebo vyšší pře-
zkumná letecká komise“ zrušují a slovo „jejich“ se
nahrazuje slovem „jejímu“.

73. Za § 30 se vkládá nový § 30a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 30a

Ústřední vojenská lékařská komise

(1) Ústřední vojenská lékařská komise je nad-
řízeným správním orgánem vyšší přezkumné komise
a vyšší odvodní komise. Ústřední vojenská lékařská
komise je podřízena ministru obrany, který jmenuje
její členy.

(2) Ústřední vojenská lékařská komise se zři-
zuje u ministerstva a má nejméně 3 členy. Komise
je složena nejméně ze dvou vojenských lékařů a nej-
méně jedné osoby s vysokoškolským vzděláním
v magisterském studijním programu v oboru právo.
Předsedou komise je vojenský lékař.“.

74. § 31 včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 15 zní:

„§ 31

Vojenská evidence

(1) Ministerstvo je správcem vojenské evidence,
ve které jsou za účelem zajišťování obrany České
republiky vedeny údaje, jimiž jsou reprezentovány
informace nezbytné pro plnění povinností a zajišťo-
vání s nimi souvisejícího výkonu činností, kterými
jsou tímto zákonem nebo jiným právním předpi-
sem15) vázány ministerstvo, krajské vojenské velitel-
ství, újezdní úřad nebo vojenský útvar.

(2) Vojenská evidence je informační systém ve-
řejné správy neveřejné povahy, ve kterém se vedou
údaje o občanech, kterým vznikla branná povinnost,
vojácích a fyzických a právnických osobách, a to
v rozsahu údajů souvisejících s brannou povinností,
jejím výkonem a věcnými podmínkami výkonu
branné povinnosti. Vojenská evidence je vnitřně čle-
něna do samostatných funkčních častí podle účelu
zpracovávání údajů, přičemž údaje vedené v těchto
funkčních částech mohou být vzájemně sdíleny, po-
kud je to nezbytné pro plnění úkolů souvisejících
s dosažením účelu vedení vojenské evidence podle
odstavce 1 nebo pro ověření správnosti údaje vede-
ného v jednotlivé samostatné funkční součásti vojen-
ské evidence.
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(3) Vojenská evidence je vedena v listinné nebo
v elektronické podobě; pokud je to pro zpracovávání
osobních údajů ve vojenské evidenci účelné nebo je
to nutné pro zajištění povinností správce při ochraně
osobních údajů, mohou být údaje vedené ve vojen-
ské evidenci zpracovávány s využitím hybridní
formy vedení této evidence.

(4) Ministerstvo, krajské vojenské velitelství,
újezdní úřad a vojenský útvar jsou uživateli údajů
vedených v jednotlivých samostatných funkčních
částech vojenské evidence.

(5) Požádá-li subjekt údajů o poskytnutí údajů,
které se o něm vedou ve vojenské evidenci, minister-
stvo, krajské vojenské velitelství, újezdní úřad nebo
vojenský útvar mu vyžádané údaje poskytne; na žá-
dost lze takové údaje poskytnout rovněž pozůstalým
po subjektu údajů.

(6) Ministerstvo, krajské vojenské velitelství,
újezdní úřad a vojenský útvar nejsou vzhledem
k účelu vedení vojenské evidence vůči subjektu údajů
povinny plnit informační povinnost podle zákona
o ochraně osobních údajů ani subjektu údajů posky-
tovat informaci o zpracování o něm ve vojenské evi-
denci vedených údajů podle zákona o ochraně osob-
ních údajů.

15) Například zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v zá-
loze, zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České
republiky, ve znění pozdějších předpisů.“.

75. Za § 31 se vkládají nové § 31a až 31c, které
včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 16 znějí:

„§ 31a

Registr výkonu branné povinnosti

(1) Samostatnou funkční součástí vojenské evi-
dence je registr výkonu branné povinnosti, ve kterém
jsou vedeny údaje o občanovi, který se podrobil od-
vodnímu řízení nebo dobrovolně převzal výkon
branné povinnosti (dále jen „subjekt údajů“). Zpra-
covatelem údajů v registru výkonu branné povin-
nosti je krajské vojenské velitelství.

(2) V registru výkonu branné povinnosti jsou
o subjektu údajů vedeny tyto údaje a informace:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné pří-
jmení,

b) rodné číslo,

c) datum narození,

d) adresa místa pobytu,

e) adresa pro doručování podle správního řádu,

f) státní občanství, popřípadě více státních občan-
ství,

g) omezení svéprávnosti,

h) rodinný stav,

i) jméno, popřípadě jména, příjmení a datum na-
rození dítěte,

j) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa mís-
ta pobytu rodičů, manželky (manžela) nebo
družky (druha),

k) druh zálohy, do které byl občan jako voják za-
řazen,

l) forma vojenské činné služby, v jejímž průběhu
byl občan jako voják vycvičen k plnění úkolů
ozbrojených sil, a datum a místo konání přísluš-
né formy vojenské činné služby,

m) údaje o vydání rozhodnutí o odkladu výkonu
vojenského cvičení, kterými jsou datum vydání
rozhodnutí, jeho číslo jednací a důvod podání
žádosti o umožnění odkladu,

n) informace o odmítnutí mimořádné služby podle
§ 6 odst. 3,

o) údaje o dosažené kvalifikaci,

p) údaje o profesním nebo studijním zaměření,
včetně údaje o pracovním nebo služebním za-
řazení a zvláštních dovednostech,

q) údaje o zdravotním stavu v rozsahu údajů po-
skytnutých občanem v dotazníku podle § 19
odst. 2 a 5 a údajů o stupni zdravotní způsobi-
losti vykonávat vojenskou činnou službu uve-
dených v posudku podle § 21 odst. 3, popřípadě
údajů poskytnutých vojenským poskytovate-
lem zdravotních služeb podle § 21 odst. 3,
a údaje o rozhodnutí v odvodním řízení podle
§ 21 odst. 5 a přezkumném řízení podle § 29
odst. 5,

r) údaje o vojensko-odborné způsobilosti získané
vojenským výcvikem v průběhu vojenské činné
služby,

s) údaje o předurčení vojáka v záloze pro doplnění
ozbrojených sil za stavu ohrožení státu a váleč-
ného stavu,

t) údaje o zproštění výkonu mimořádné služby,
kterými jsou:
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1. údaje v rozsahu údajů zpracovaných v žá-
dosti podle § 17 odst. 3,

2. číslo jednací rozhodnutí o zproštění výkonu
mimořádné služby,

3. datum nabytí účinnosti rozhodnutí o zproš-
tění výkonu mimořádné služby,

4. datum, ke kterému pominuly důvody pro
vydání rozhodnutí o zproštění výkonu
mimořádné služby,

u) informace o existenci skutečnosti, zakládající
výjimku z povinnosti dostavit se k odvodnímu
řízení nebo vykonávat mimořádnou službu po-
dle § 25, a doba vzniku a skončení trvání této
skutečnosti,

v) údaje o datu mobilizace a demobilizace subjektu
údajů,

w) údaje o povolání a propuštění subjektu údajů
z výkonu vojenské činné služby a údaje o zániku
branné povinnosti subjektu údajů podle § 7
písm. e) nebo o datu nabytí právní moci roz-
hodnutí podle § 26 odst. 2,

x) údaje o druhu subjektu údajů vydaného vojen-
ského dokladu a údajích v něm zpracovaných,

y) údaje o vstupu a ukončení činnosti v ozbroje-
ných silách jiného státu,

z) údaje o skutkové podstatě správního deliktu
spáchaného subjektem údajů, době spáchání
správního deliktu, výši pokuty nebo jiném způ-
sobu řešení správního deliktu, označení správ-
ního orgánu, který správní delikt projednal,
a datum nabytí právní moci rozhodnutí o spá-
chání správního deliktu.

(3) Zdrojem údajů vedených v registru výkonu
branné povinnosti jsou údaje poskytnuté subjektem
údajů na základě tohoto zákona a informační činnost
ministerstva, krajského vojenského velitelství a vo-
jenského útvaru vyplývající z plnění jejich povin-
ností podle tohoto zákona.

(4) V registru výkonu branné povinnosti se
údaje o subjektu údajů zpracovávají po dobu, po
kterou má subjekt údajů brannou povinnost. Po zá-
niku branné povinnosti subjektu údajů se údaje
o něm vedené převedou do archivu registru výkonu
branné povinnosti, kde se jako blokované údaje ve-
dou do dne, ve kterém subjekt údajů dovrší nebo by
dovršil věku 100 let; poté se údaje zlikvidují.

§ 31b

Poskytované údaje

(1) Ministerstvo a krajské vojenské velitelství
využívají při výkonu působnosti podle tohoto zá-
kona ze základního registru obyvatel tyto údaje:

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) adresa místa pobytu,

d) datum, místo a okres narození; u subjektu
údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,

e) státní občanství, popřípadě více státních občan-
ství.

(2) Ministerstvo a krajské vojenské velitelství
využívají při výkonu působnosti podle tohoto zá-
kona z informačního systému evidence obyvatel tyto
údaje:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné pří-
jmení,

b) rodné číslo,

c) datum narození,

d) adresa místa trvalého pobytu,

e) státní občanství, popřípadě více státních občan-
ství,

f) omezení svéprávnosti.

(3) Ministerstvo a krajské vojenské velitelství
využívají při výkonu působnosti podle tohoto zá-
kona z informačního systému cizinců tyto údaje:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna,
rodné příjmení,

b) rodné číslo,

c) datum narození,

d) státní občanství, popřípadě více státních občan-
ství,

e) druh a adresa místa pobytu,

f) omezení svéprávnosti.

(4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrét-
ním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou
nezbytné ke splnění daného úkolu.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční
údaje v základním registru obyvatel, se využijí z in-
formačního systému evidence obyvatel nebo z infor-
mačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru
předcházejícím současný stav.
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(6) Údaje se poskytují v elektronické podobě
způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 31c

Vedení evidence o profesích
důležitých pro obranu státu

(1) Ministerstvo je oprávněno pro plnění svých
povinností stanovených mu tímto zákonem nebo ji-
nými právními předpisy16) k zajišťování potřeb
ozbrojených sil a obrany České republiky ve vojen-
ské evidenci shromažďovat a vést údaje o nelékař-
ských zdravotnických pracovnících vedené v Národ-
ním zdravotnickém informačním systému a údaje
o odbornostech lékařů, zubních lékařů a farmaceutů
vedené v seznamech členů České lékařské komory,
České stomatologické komory a České lékárnické
komory podle zvláštních právních předpisů a údaje
o držitelích řidičských oprávnění z centrálního regis-
tru řidičů.

(2) O nelékařských zdravotnických pracovní-
cích podle odstavce 1 je ministerstvo oprávněno zís-
kávat a vést tyto údaje:

a) jméno nebo jména a příjmení,

b) datum narození,

c) rodné číslo,

d) adresa místa pobytu,

e) adresa pro doručování podle správního řádu,

f) údaje o dosaženém vzdělání včetně specializač-
ního vzdělávání a certifikovaných kurzů a

g) datum ukončení platnosti osvědčení nebo ozná-
mení.

(3) O lékařích, zubních lékařích a farmaceutech
podle odstavce 1 je ministerstvo oprávněno získávat
a vést tyto údaje:

a) jméno nebo jména a příjmení,

b) titul,

c) datum narození,

d) rodné číslo,

e) adresa pro doručování podle správního řádu,

f) forma a druh zdravotní služby, kterou na území
České republiky hodlá vykonávat, a

g) údaje o dosaženém vzdělání.

(4) O držitelích řidičských oprávnění podle od-
stavce 1 je ministerstvo oprávněno získávat a vést
tyto údaje:

a) jméno nebo jména a příjmení,

b) datum narození,

c) rodné číslo a

d) skupiny vozidel, pro které mu bylo řidičské
oprávnění uděleno.

16) Například zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany
České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky,
ve znění pozdějších předpisů.“.

76. § 32 včetně nadpisu zní:

„§ 32

Ohlašovací povinnost

(1) Voják v aktivní záloze je povinen přísluš-
nému krajskému vojenskému velitelství neprodleně
hlásit změny osobních údajů v rozsahu podle § 19
a § 31a odst. 2 písm. a) až i) a závažné úrazy a vážná
onemocnění, které mohou mít vliv na výkon branné
povinnosti, a předložit doklady osvědčující uvede-
né skutečnosti; voják v záloze má tuto povinnost
za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.
Hlášení lze učinit osobně nebo písemně.

(2) Občan podléhající branné povinnosti je po-
vinen se dostavit, pokud jej krajské vojenské velitel-
ství předvolá, k vysvětlení skutečností, které jsou
podstatné pro výkon jeho branné povinnosti.“.

77. § 33 včetně nadpisu zní:

„§ 33

Vojenské doklady

(1) Voják je povinen prokazovat svoji přísluš-
nost k ozbrojeným silám vojenským dokladem.

(2) Vojenskými doklady jsou vojenský průkaz,
vojenská knížka a povolávací rozkaz. Vojenské do-
klady jsou veřejnými listinami.“.

78. Za § 33 se vkládají nové § 33a až 33e, které
včetně nadpisů znějí:

„§ 33a

Vojenský průkaz a osobní známka

(1) Vojenský průkaz se vydává vojákům z po-
volání a vojákům v aktivní záloze.

(2) Vojenský průkaz obsahuje fotografii o roz-
měrech 21 mm x 28 mm zobrazující obličej vojáka
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a odpovídající jeho současné podobě, jméno nebo
jména a příjmení, datum a místo narození, pohlaví,
vojenskou hodnost, osobní číslo, evidenční číslo a da-
tum vydání a platnost dokladu. Údaje se uvádí v čes-
kém a anglickém jazyce.

(3) Společně s vojenským průkazem se vojákovi
z povolání nebo vojákovi v aktivní záloze vydají
2 kusy osobní známky. Vojákovi v záloze, kterému
nebyl vydán vojenský průkaz, se vydají 2 kusy
osobní známky nejpozději při prvním nástupu k vý-
konu vojenské činné služby.

§ 33b

Vojenská knížka

(1) Vojenská knížka se vydává vojákovi v po-
vinné záloze, pokud mu nebyl vydán vojenský prů-
kaz.

(2) Vojenskou knížku vydává krajské vojenské
velitelství a předává ji vojákovi osobně nebo ji zasílá
jako poštovní zásilku do vlastních rukou.

(3) Vojenská knížka obsahuje fotografii o roz-
měrech 35 mm x 45 mm zobrazující obličej vojáka
v záloze odpovídající jeho současné podobě, jméno
nebo jména a příjmení, datum narození, pohlaví, vo-
jenskou hodnost, vojenský útvar, osobní číslo, evi-
denční číslo, vojenskou odbornost, údaje o výkonu
vojenské činné služby, datum vydání a podpis opráv-
něné úřední osoby krajského vojenského velitelství,
které vojenskou knížku vydalo. Údaje v rozsahu sta-
noveném v § 33a odst. 2 se uvádí v českém a anglic-
kém jazyce, ostatní údaje se uvádí v českém jazyce.

§ 33c

Povolávací rozkaz

Povolávací rozkaz obsahuje důvod povolání,
jméno nebo jména a příjmení, akademický titul, da-
tum narození, adresu místa pobytu, dobu a místo,
kam se má občan dostavit, a způsob přepravy.

§ 33d

Nakládání s vojenskými doklady
a osobní známkou

(1) Zničení, poškození, ztrátu, odcizení nebo
zneužití vojenského dokladu nebo osobní známky
je voják v činné službě povinen neprodleně hlásit
svému nadřízenému. Voják v záloze je povinen tyto
skutečnosti hlásit krajskému vojenskému velitelství.

(2) Voják v činné službě nosí osobní známky
zavěšeny na krku na základě rozhodnutí služebního
orgánu. Za stavu ohrožení státu nebo válečného
stavu nosí voják v činné službě osobní známky na
krku vždy, když vykonává vojenskou činnou
službu.

§ 33e

Vzory vojenských dokladů a osobní známky

Ministerstvo stanoví vyhláškou vzory vojen-
ských dokladů a nakládání s nimi, vzor osobní
známky a pravidla jejího nošení.“.

79. V § 34 odst. 2 se slova „jméno nebo jména,
příjmení, rodné číslo, adresu trvalého pobytu a žá-
dost odůvodní“ nahrazují slovy „kromě obecných
náležitostí podání podle správního řádu také rodné
číslo“.

80. Za část desátou se vkládá nová část jede-
náctá, která včetně nadpisu zní:

„ČÁST JEDENÁCTÁ

STANOVENÍ NEBO ÚPRAVA
VOJENSKÉ HODNOSTI

§ 34a

(1) Občan, který vykonal vojenskou službu
v ozbrojených silách jiného státu nebo konal službu
v bezpečnostním sboru České republiky, může pí-
semně požádat ministerstvo o stanovení nebo úpravu
vojenské hodnosti.

(2) Občan v žádosti uvede kromě obecných ná-
ležitostí podání podle správního řádu také rodné čís-
lo a k žádosti přiloží potvrzení o průběhu služby.

(3) Žádosti podle odstavce 1 u občana, který
vykonal vojenskou činnou službu v ozbrojených si-
lách jiného státu, lze vyhovět pouze v případě, po-
kud žadatel nekonal službu ve prospěch státu do-
pouštějícího se závažného porušení svých meziná-
rodněprávních závazků, zejména podle Charty
Organizace spojených národů. Tuto skutečnost ob-
čan doloží čestným prohlášením, které přiloží k žá-
dosti podle odstavce 1.

(4) O žádosti podle odstavce 1 rozhoduje mi-
nisterstvo podle potřeb ozbrojených sil na základě
čestného prohlášení žadatele, potvrzení o průběhu
služby a závazných stanovisek Ústavu pro studium
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totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek,
kterými v rozsahu své působnosti ověří skutečnosti
podle odstavce 3 věty první. Závazné stanovisko
vydá dotčený orgán ve lhůtě 20 dnů od doručení
žádosti ministerstva o jeho vydání. Závazné stano-
visko obsahuje souhlas nebo nesouhlas dotčeného
orgánu se stanovením nebo úpravou vojenské hod-
nosti a jeho odůvodnění. Závazné stanovisko Ústavu
pro studium totalitních režimů a Archivu bezpeč-
nostních složek se nevyžaduje u občanů narozených
po 1. prosinci 1971.

(5) U občana, jehož žádosti o stanovení nebo
úpravu vojenské hodnosti bylo vyhověno a který ne-
byl odveden, rozhodne krajské vojenské velitelství
o jeho zdravotní způsobilosti a schopnosti vykoná-
vat vojenskou činnou službu podle § 4 odst. 3 ob-
dobně.“.

Dosavadní části jedenáctá a dvanáctá se označují jako
části dvanáctá a třináctá.

81. Část dvanáctá včetně nadpisu zní:

„ČÁST DVANÁCTÁ

SPRÁVNÍ DELIKTY

§ 35

Přestupky občana

(1) Občan se dopustí přestupku tím, že

a) nevrátí řádně a úplně vyplněný dotazník ve
lhůtě stanovené v § 19 odst. 2 krajskému vojen-
skému velitelství,

b) nevyžádá doplnění dotazníku uvedeného v § 19
odst. 2 registrujícím lékařem,

c) v řízení podle tohoto zákona úmyslně uvede
nesprávný nebo neúplný údaj anebo požado-
vaný údaj zatají,

d) nepředloží vojenský doklad podle § 13 odst. 2,
nebo

e) úmyslně zničí, poškodí nebo zneužije vojenský
doklad nebo osobní známku.

(2) Občan podléhající branné povinnosti se do-
pustí přestupku tím, že se nedostaví k vysvětlení
skutečností, které jsou podstatné pro výkon jeho
branné povinnosti, ke kterému byl předvolán kraj-
ským vojenským velitelstvím.

(3) Občan, pokud není fyzickou osobou uvede-

nou v § 25, se dopustí přestupku tím, že se nedostaví
k odvodnímu řízení na stanovené místo v době uve-
dené v povolávacím rozkaze vydaném krajským vo-
jenským velitelstvím.

(4) Občan, pokud není fyzickou osobou uvede-
nou v § 25, kterému nebyl doručen povolávací roz-
kaz, se dopustí přestupku tím, že se nedostaví k od-
vodnímu řízení na základě veřejné vyhlášky vydané
krajským vojenským velitelstvím.

(5) Občan, pokud není fyzickou osobou uvede-
nou v § 25, který se nemůže dostavit ve stanovené
době k odvodnímu řízení, se dopustí přestupku tím,
že neprodleně tuto skutečnost neoznámí krajskému
vojenskému velitelství, které jej povolalo, a písemně
nedoloží důvod, který tuto skutečnost způsobil.

(6) Občan, který oznámil krajskému vojen-
skému velitelství, že se nemůže ve stanovené době
dostavit k odvodnímu řízení, se dopustí přestupku
tím, že tomuto velitelství neoznámí pominutí dů-
vodu, v jehož důsledku se nemohl dostavit k odvod-
nímu řízení.

(7) Občan, kterému byl doručen povolávací
rozkaz, se dopustí přestupku tím, že se při odvod-
ním řízení nepodrobí lékařské prohlídce, popřípadě
dalšímu odbornému vyšetření.

(8) Občan, který má brannou povinnost, se do-
pustí přestupku tím, že po dobu stavu ohrožení státu
nebo válečného stavu vycestuje do zahraničí bez
souhlasu podle § 24.

§ 35a

Přestupky vojáků v záloze

(1) Voják v záloze se dopustí přestupku tím, že
se nedostaví k přezkumnému řízení, k němuž byl
povolán služebním orgánem.

(2) Voják v aktivní záloze se dopustí přestupku
tím, že příslušnému krajskému vojenskému velitel-
ství neprodleně neohlásí závažný úraz nebo vážné
onemocnění, které může mít vliv na výkon branné
povinnosti, nebo nepředloží doklad osvědčující uve-
denou skutečnost.

(3) Voják v záloze se dopustí přestupku tím, že
příslušnému krajskému vojenskému velitelství za
stavu ohrožení státu nebo válečného stavu nepro-
dleně neohlásí závažný úraz nebo vážné onemoc-
nění, které může mít vliv na výkon branné povin-
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nosti, nebo nepředloží doklad osvědčující uvedenou
skutečnost.

(4) Voják v záloze se dopustí přestupku tím, že
neprodleně neohlásí krajskému vojenskému velitel-
ství zničení, poškození, ztrátu, odcizení nebo zneu-
žití vojenského dokladu nebo osobní známky.

§ 35b

Přestupek vojáka ve výslužbě

Voják ve výslužbě se dopustí přestupku tím, že
nosí vojenský stejnokroj při jiných příležitostech,
než při kterých je mu jeho nošení povoleno.

§ 35c

Přestupek ředitele krajského vojenského velitelství
nebo jeho zástupce

Fyzická osoba se jako ředitel krajského vojen-
ského velitelství nebo zástupce jím určený dopustí
přestupku tím, že před zahájením odvodního řízení
nepoučí členy odvodních komisí o jejich právech
a povinnostech.

§ 35d

Správní delikt registrujícího lékaře

Podnikající fyzická osoba se jako registrující lé-
kař dopustí správního deliktu tím, že při doplnění
dotazníku neuvede požadované údaje o zdravotním
stavu občana stanovené v § 19 odst. 4.

§ 35e

Sankce

(1) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle § 35 odst. 3,
4 a 8,

b) 30 000 Kč, jde-li o přestupek podle § 35 odst. 1
písm. c) a e) a § 35 odst. 7, § 35a odst. 1 a 3,

c) 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle § 35 odst. 1
písm. a), b) a d), § 35 odst. 2, 5 a 6, § 35a odst. 2
a 4, § 35b a 35c.

(2) Za správní delikt podle § 35d lze uložit po-
kutu do 30 000 Kč.

§ 35f

Společná ustanovení ke správnímu deliktu

(1) Podnikající fyzická osoba za správní delikt

neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré
úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení
právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty podnikající fy-
zické osobě se přihlédne k závažnosti správního de-
liktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, jeho ná-
sledkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost za správní delikt zaniká,
jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do
2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději
však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikt podle tohoto zákona projed-
nává v prvním stupni obecní úřad obce s rozšířenou
působností.“.

82. V § 36 odst. 1 se slova „orgánům územních
samosprávných celků“ nahrazují slovy „územním
samosprávným celkům“.

83. V § 36 odst. 2 se slovo „proplácí“ nahrazuje
slovem „hradí“ a na konci textu odstavce se doplňují
slova „nebo přezkumného řízení u vojáků v záloze“.

84. V § 36 odst. 3 se slovo „proplácí“ nahrazuje
slovem „hradí“, za slova „lékařské prohlídky“ se
vkládají slova „včetně nezbytných odborných vyše-
tření“ a na konci textu věty první se doplňují slova
„nebo při přezkumném řízení u vojáka v záloze“.

85. V § 36 odst. 4 se slova „vojenských cvičení
nebo“ nahrazují slovy „vojenského cvičení, služby
v operačním nasazení nebo“, slova „fotografie podle
§ 19 odst. 1“ se nahrazují slovy „fotografií pro vy-
stavení vojenských dokladů“, za větu první se vklá-
dají věty „Rovněž proplácí prokázané jízdné a ná-
klady na lékařské prohlídky při odvolání proti od-
vodnímu rozhodnutí a přezkoumání pravomocného
odvodního rozhodnutí a prokázané jízdné při povo-
lání občana k jednání podle § 32 odst. 2. Dále pro-
plácí prokázané jízdné a náklady na lékařské po-
sudky vojáků v záloze při odvolání proti přezkum-
nému rozhodnutí a přezkoumání pravomocného
přezkumného rozhodnutí.“ a věta poslední se nahra-
zuje větou „Proplácí se jízdné autobusem nebo v nej-
nižší třídě osobního vlaku nebo rychlíku na území
České republiky nebo náhrada v penězích ve výši
tohoto jízdného.“.

86. V § 36 odst. 5 se slova „obecnímu úřadu
obce s rozšířenou působností a krajskému úřadu“
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nahrazují slovy „tímto zákonem orgánům územních
samosprávných celků“.

87. V § 36 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Ministerstvo proplácí prokázané jízdné
a náklady na lékařské prohlídky při přezkumném
řízení, při odvolání proti přezkumnému rozhodnutí
a na přezkoumání pravomocného přezkumného roz-
hodnutí, které se týkají vojáků v činné službě a vo-
jáků v aktivní záloze.“.

88. V § 37 odstavec 1 zní:

„(1) Správní úřady podle své působnosti, soudy
a věznice a orgány územního samosprávného celku
spolupracují s krajskými vojenskými velitelstvími při
vedení vojenské evidence. Na vyžádání ministerstva
nebo krajského vojenského velitelství oznamují,
který občan vedený v evidenci krajského vojenského
velitelství jako voják v záloze změnil jméno nebo
jména, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, adresu
místa pobytu nebo adresu pro doručování podle
správního řádu, nabyl nebo pozbyl státní občanství
České republiky, získal řidičské oprávnění včetně
skupiny a podskupiny tohoto oprávnění nebo mu
toto oprávnění bylo odňato, byla mu omezena své-
právnost, je ve výkonu trestu odnětí svobody nebo
ve vazbě, byl pravomocně odsouzen, zemřel nebo
byl prohlášen za mrtvého. Žádost o poskytnutí
údajů podle věty druhé lze uplatnit pouze v případě,
že požadované údaje nejsou ministerstvu nebo kraj-
skému vojenskému velitelství poskytovány z infor-
mačních systémů veřejné správy.“.

89. V § 37 se za odstavec 1 vkládá nový odsta-
vec 2, který zní:

„(2) Za stavu ohrožení státu a válečného stavu
neprodleně oznamují u vojáka v záloze příslušnému
krajskému vojenskému velitelství a u vojáka v činné
službě příslušnému vojenskému útvaru

a) soudy jeho vzetí do vazby, rozhodnutí ve věci
nebo jiné rozhodnutí, kterým se končí trestní
řízení,

b) věznice jeho propuštění z vazby, jeho nástup
výkonu trestu odnětí svobody a propuštění
z něj.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

90. V § 37 odst. 3 se slova „lékařů odvodních
komisí, přezkumných komisí a vyšších přezkum-
ných komisí pro potřebu posuzování zdravotní způ-
sobilosti občana nebo vojáka“ nahrazují slovy „lé-

kaře odvodní komise, vyšší odvodní komise, pře-
zkumné komise, vyšší přezkumné komise a ústřední
vojenské lékařské komise pro potřebu posuzování
zdravotní způsobilosti občana“.

91. § 38 zní:

„§ 38

(1) Žalobě směřující proti rozhodnutí o schop-
nosti nebo neschopnosti vykonávat vojenskou čin-
nou službu vydanému podle tohoto zákona za stavu
ohrožení státu nebo za válečného stavu ve správním
soudnictví nelze přiznat odkladný účinek a ve věci
nelze vydat předběžné opatření. O žalobě soud roz-
hodne ve lhůtě do dvou měsíců od jejího doručení.

(2) Odvolání proti rozhodnutí o schopnosti
nebo neschopnosti vykonávat vojenskou činnou
službu, rozhodnutí o povolání k výkonu vojenské
činné služby, rozhodnutí o zproštění mimořádné
služby a rozhodnutí o povolení nebo zákazu cesto-
vání do zahraničí nemá za stavu ohrožení státu nebo
válečného stavu odkladný účinek.“.

92. Za § 38 se vkládá nový § 38a, který zní:

„§ 38a

Působnost krajského vojenského velitelství vy-
konává ministerstvo podle

a) § 3, 4 a 34a u občanů nebo vojáků v záloze, kteří
žádají o povolání do služebního poměru vojáka
z povolání se služebním zařazením u Vojen-
ského zpravodajství,

b) § 5 a 34a u občanů nebo vojáků v záloze, kteří
žádají o zařazení do aktivní zálohy se služebním
zařazením u Vojenského zpravodajství,

c) § 5, 6, 13, 14a, 15, 24, 26, 27, 29, 32 až 34, 36
a 37 u vojáků v záloze, jejichž poslední služeb-
ní zařazení bylo u Vojenského zpravodajství,
a u vojáků v aktivní záloze, kteří jsou zařazeni
u Vojenského zpravodajství.“.

93. V příloze se slova „území Kralovéhradec-
kého kraje“ nahrazují slovy „území Královéhradec-
kého kraje“ a slova „území Vysočiny“ se nahrazují
slovy „území Kraje Vysočina“.

94. Dosavadní příloha se označuje jako „Pří-
loha č. 1 k zákonu č. 585/2004 Sb.“ a doplňuje se
příloha č. 2, která zní:
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„Příloha č. 2 k zákonu č. 585/2004 Sb.

Názvy, sídla, personální působnost a územní obvody přezkumných komisí

Název Sídlo Územní obvod

Přezkumná komise u Ústřední vojenské nemocnice

– vojenské fakultní nemocnice Praha Praha území hlavního města Prahy

území Středočeského kraje

území Jihočeského kraje

území Plzeňského kraje

území Karlovarského kraje

území Ústeckého kraje

území Libereckého kraje

Personální působnost: vojáci v činné službě a vojáci v záloze, s výjimkou vojenského leteckého personálu.

Přezkumná komise

u Vojenské nemocnice Olomouc Olomouc území Královéhradeckého kraje

území Pardubického kraje

území Olomouckého kraje

území Moravskoslezského kraje

Personální působnost: vojáci v činné službě a vojáci v záloze, s výjimkou vojenského leteckého personálu.

Přezkumná komise

u Vojenské nemocnice Brno Brno území Kraje Vysočina

území Jihomoravského kraje

území Zlínského kraje

Personální působnost: vojáci v činné službě a vojáci v záloze, s výjimkou vojenského leteckého personálu.

Přezkumná komise

u Ústavu leteckého zdravotnictví Praha území České republiky

Personální působnost: vojenský letecký personál.“.
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Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Přezkumné řízení, které bylo zahájeno podle
zákona č. 585/2004 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí
podle zákona č. 585/2004 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Voják zařazený v aktivní záloze podle zá-
kona č. 585/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, se stává vojákem
v aktivní záloze podle zákona č. 585/2004 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zá-
kona.

3. Voják v povinné záloze podle zákona č. 585/
/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účin-
nosti tohoto zákona, je vojákem v záloze podle zá-
kona č. 585/2004 Sb., ve znění účinném ode dne na-
bytí účinnosti tohoto zákona.

4. Správní činnosti přezkumných komisí u vo-
jenských nemocnic a přezkumné letecké komise
u Ústavu leteckého zdravotnictví podle zákona
č. 585/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, přecházejí ke dni nabytí
účinnosti tohoto zákona na přezkumné komise po-
dle zákona č. 585/2004 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

5. Vojákovi v záloze, kterému byly vydány
osobní známky podle zákona č. 585/2004 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, budou osobní známky vyměněny za osobní
známky podle zákona č. 585/2004 Sb., ve znění účin-
ném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, při
prvním nástupu k výkonu vojenské činné služby
po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

6. Vojenská knížka, která byla vydána vojákovi
v záloze podle zákona č. 585/2004 Sb., ve znění účin-
ném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se
považuje za vojenskou knížku podle zákona č. 585/
/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona.

7. Vojenský průkaz a osobní známka vydané
vojákovi z povolání nebo vojákovi v aktivní záloze
podle zákona č. 585/2004 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se po-
važují za vojenský průkaz a osobní známku podle
zákona č. 585/2004 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona. Vojákovi z povolání

nebo vojákovi v aktivní záloze se vojenský průkaz
a vojenská známka podle zákona č. 585/2004 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zá-
kona, vydají nejpozději do 31. prosince 2016.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o zajišťování obrany
České republiky

Čl. III

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., zá-
kona č. 112/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona
č. 267/2006 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb. a zákona č. 15/2015 Sb., se mění
takto:

1. V § 2 odstavec 8 zní:

„(8) Plánováním obrany státu se rozumí soubor
plánovaných opatření, vzájemně se ovlivňujících,
k zajištění svrchovanosti, územní celistvosti, princi-
pů demokracie a právního státu, ochrany života oby-
vatel a jejich majetku před vnějším napadením a ke
splnění všech požadavků na zajišťování obrany státu,
zabezpečení mezinárodních smluvních závazků
o společné obraně, včetně podílu ozbrojených sil
na činnostech mezinárodních organizací ve prospěch
míru a účasti na mírových operacích. Plány obrany
státu tvoří obranné plánování, plánování operací,
mobilizační plánování a plánování připravenosti ob-
ranného systému státu.“.

2. V § 5 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové
písmeno b), které zní:

„b) vyhodnocuje úroveň připravenosti státu k zajiš-
ťování jeho obrany a v souvislosti s tím před-
kládá prezidentu republiky a komorám Parla-
mentu zprávu o zjištěných skutečnostech a na-
vržených opatřeních k posílení obranyschop-
nosti státu,“.

Dosavadní písmena b) až j) se označují jako písme-
na c) až k).

3. V § 5 odst. 1 písm. j) se slovo „obcím“ na-
hrazuje slovy „územním samosprávným celkům“.

4. V § 5 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Vláda předkládá prezidentu republiky a ko-
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morám Parlamentu každoročně k 31. srpnu kalen-
dářního roku, nebo kdykoliv o to požádají, zprávu
o zajišťování obrany státu.“.

5. V § 6 odst. 1 písm. b) se slovo „obcí“ na-
hrazuje slovy „územních samosprávných celků“,
za slova „podkladové materiály“ se vkládají slova
„ ; ministerstvo využívá údaje z registrů a evidencí
v rozsahu údajů stanovených tímto zákonem
a osobní údaje vedené u příslušných ministerstev,
jiných správních úřadů a územních samosprávných
celků podle zvláštních právních předpisů“, slovo
„obce“ se nahrazuje slovy „územní samospráv-
né celky“ a na konci textu písmene se doplňují slova
„ , a to bezúplatně“.

6. V § 6 odst. 1 písm. c) se slova „zabezpečení
mobilizace ozbrojených sil“ nahrazují slovy „pláno-
vání a zabezpečení operační přípravy státního území,
doplňování ozbrojených sil a mobilizaci ozbroje-
ných sil“, slovo „obcí“ se nahrazuje slovy „územ-
ních samosprávných celků“ a slovo „obce“ se nahra-
zuje slovy „územní samosprávné celky“.

7. V § 6 odst. 1 písm. d) se za slovo „pro-
středků“ vkládají slova „a soubornou evidenci o fy-
zických osobách určených k pracovní povinnosti
nebo pracovní výpomoci“ a slova „územními vojen-
skými správami“ se nahrazují slovy „krajskými vo-
jenskými velitelstvími“.

8. V § 6 odst. 1 písm. g) se za slova „k obraně
státu“ vkládají slova „a provádí vzdělávací, výchov-
nou a osvětovou činnost v této oblasti“ a slova „ob-
ranného plánování“ se nahrazují slovem „obrany“.

9. V § 6 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

„i) vede soubornou evidenci objektů důležitých
pro obranu státu a objektů, které mohou být
za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu
napadeny.“.

10. V § 6 odst. 2 písm. c) se slova „výstavbu,
provoz a údržbu“ nahrazují slovem „výběr“ a na
konci textu písmene se doplňují slova „a v součin-
nosti s jejich vlastníky a provozovateli za zabezpe-
čení jejich použití k zajišťování obrany státu“.

11. V § 7 písm. a) se za slovo „vyhodnocují“
vkládají slova „v součinnosti s ministerstvy, jinými
správními úřady a Českou národní bankou“.

12. V § 7 písm. b) se za slovo „zabezpečení“

vkládají slova „výběrového doplnění ozbrojených
sil za stavu ohrožení státu nebo“, slova „stavu ohro-
žení státu nebo“ se zrušují a na konci textu písmene
se doplňují slova „a koordinují jejich realizaci u obcí
s rozšířenou působností“.

13. V § 7 se na konci písmene g) tečka nahra-
zuje čárkou a doplňují se písmena h) a i), která znějí:

„h) zpracovávají dílčí plán obrany kraje, který po
projednání v bezpečnostní radě kraje schvaluje
jeho hejtman,

i) určují poskytovatele zdravotních služeb k pro-
vedení lékařských prohlídek fyzických osob
povolaných k plnění pracovní povinnosti a pra-
covní výpomoci.“.

14. V § 7a písm. b) se slovo „mobilizace“ na-
hrazuje slovy „výběrového doplnění“ a za slovo
„nebo“ se vkládají slova „mobilizace za“.

15. V § 7a písm. d) se část věty za středníkem
včetně středníku a včetně poznámky pod čarou č. 1
zrušuje.

16. V § 7a se na konci textu písmene i) doplňují
slova „nebo krajského úřadu“.

17. V § 7a písm. k) se za slovem „ministerstev“
slovo „a“ nahrazuje čárkou a na konci textu písmene
se doplňují slova „a orgánů kraje“.

18. V § 7a se na konci písmene n) tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno o), které zní:

„o) zpracovávají dílčí plán obrany obce s rozšířenou
působností, který po projednání v bezpečnostní
radě obce s rozšířenou působností schvaluje její
starosta.“.

19. Nadpis § 8 zní: „Obecní úřady“.

20. V § 8 úvodní části ustanovení se slova
„Obce v přenesené působnosti“ nahrazují slovy
„Obecní úřady“.

21. V § 8 písm. d) se za slova „podle rozhod-
nutí“ vkládají slova „ministerstva, krajského úřadu
nebo“.

22. V § 9a odst. 1 větě první se čárka za slovy
„úřady, správní úřady“ nahrazuje slovem „a“, slova
„krajů a orgány obcí“ se nahrazují slovy „územních
samosprávných celků“ a na konci textu věty druhé se
doplňují slova „ , informační systémy krizového ří-
zení, provozované podle zvláštního právního před-
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pisu, a jednotné geografické podklady v souladu se
zvláštním právním předpisem“.

23. V § 10 písm. a) se slova „územní vojenské
správy“ nahrazují slovy „krajského vojenského veli-
telství“.

24. V § 10 písm. b) se slovo „zaměstnanců“ na-
hrazuje slovem „pracovníků“.

25. V § 10 písm. e) se za slova „správních
úřadů“ vkládají slova „a orgánů územních samo-
správných celků“.

26. V § 12 se dosavadní text označuje jako od-
stavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Právnické nebo fyzické osoby, které jsou
vlastníky nebo provozovateli objektů důležitých pro
obranu státu, jsou povinny zabezpečit provozu-
schopnost těchto objektů pro účely zajištění obrany
státu a umožnit jejich užití k těmto účelům.“.

27. V § 13 odst. 1 se slova „zajišťuje obranu“
nahrazují slovy „a územní samosprávné celky plní
úkoly k zajišťování obrany“.

28. V § 13 odst. 2 větě první se za slova „pro-
středky státu“ vkládají slova „a územních samo-
správných celků“ a slova „obranného plánování“ se
nahrazují slovem „obrany“.

29. V § 14 odst. 3 písm. b) se slova „má vlastník
movité věci místo trvalého pobytu nebo právnická
osoba sídlo“ nahrazují slovy „se movitá věc na-
chází“.

30. V § 14 se doplňují odstavce 5 a 6, které
znějí:

„(5) Okolnost, že vlastník věcného prostředku
není znám, nevylučuje právo uložit, aby i takový
věcný prostředek byl k účelům obrany státu poskyt-
nut. Věcný prostředek v takovém případě obecní
úřad obce s rozšířenou působností zajistí a dodávací
příkaz vyvěsí po dobu 15 dnů na úřední desce. Po-
kud se o dodávací příkaz vlastník v této lhůtě ne-
přihlásí, bude tento uložen a s věcí bude nakládáno
tak, jako kdyby byl splněn postup podle odstavců 1
až 4.

(6) Překážkou uložení povinnosti k poskytnutí
věcného prostředku k účelům obrany státu není sku-
tečnost, že na věcném prostředku váznou práva tře-
tích osob.“.

31. V § 16 se slova „příslušné územní vojenské

správy“ nahrazují slovy „příslušného krajského vo-
jenského velitelství“.

32. V § 17 odst. 1 písm. a) se slova „ , kterou
vlastník určí“ zrušují.

33. V § 17 odst. 2 se slova „v dohodě s Minis-
terstvem vnitra“ zrušují.

34. V § 18 odst. 1 se slova „příslušné územní
vojenské správy“ nahrazují slovy „příslušného kraj-
ského vojenského velitelství“ a slova „převezmou
příslušné územní vojenské správy“ se nahrazují
slovy „převezme příslušné krajské vojenské velitel-
ství“.

35. V § 18 odst. 3 se slova „v dohodě s Minis-
terstvem vnitra“ zrušují.

36. V § 19 odst. 1 se slovo „obce“ nahrazuje
slovy „územní samosprávné celky, Hasičský zá-
chranný sbor České republiky“.

37. V § 20 odst. 1 se slova „okresní úřad“ na-
hrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působ-
ností“, slova „příslušná územní vojenská správa“ se
nahrazují slovy „příslušné krajské vojenské velitel-
ství“ a slova „okresnímu úřadu“ se nahrazují slovy
„příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou pů-
sobností“.

38. V § 20 odst. 2 se slova „v dohodě s Minis-
terstvem vnitra“ zrušují.

39. V § 22 se za slova „pracovního pomě-
ru“ vkládají slova „nebo služebního poměru“, slova
„k obcím“ se nahrazují slovy „k územním samo-
správným celkům, k ozbrojeným silám České repu-
bliky, k Hasičskému záchrannému sboru České re-
publiky“, za slovem „soudci“ se čárka nahrazuje slo-
vem „a“ a slova „a příslušníci Hasičského záchran-
ného sboru České republiky“ se zrušují.

40. V § 23 odst. 5 se číslo „4“ nahrazuje čís-
lem „5“.

41. V § 23 odst. 7 se slova „příslušná obec“ na-
hrazují slovy „příslušný krajský úřad“.

42. V § 25 odst. 2 se slova „okresní úřad“ na-
hrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působ-
ností“ a slova „územní vojenské správy“ se nahrazují
slovy „krajského vojenského velitelství“.

43. V § 26 odst. 1 se za slovo „plány“ vkládají
slova „ , plány obrany a dílčími plány obrany“.
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44. V § 26 odst. 3 se za slovem „Parlamentu“
slovo „a“ nahrazuje čárkou a na konci textu odstavce
se doplňují slova „ , hejtmanů krajů a primátora hlav-
ního města Prahy“.

45. V § 26 odst. 5 se slova „1 až 3“ nahrazují
slovy „2 až 4“.

46. V § 28 se slova „v dohodě s Ministerstvem
vnitra a Ministerstvem práce a sociálních věcí“ zru-
šují.

47. V § 41 odst. 2 se slovo „Parlamentu“ na-
hrazuje slovy „komorám Parlamentu“.

48. V § 44 odst. 4 se věta druhá nahrazuje větou
„Ochranné pásmo zřídí ministerstvo opatřením
obecné povahy.“ a věta třetí se zrušuje.

49. V § 52 se za odstavec 1 vkládá nový odsta-
vec 2, který zní:

„(2) Za stavu ohrožení státu nebo válečného
stavu je příprava občanů k obraně státu povinná.“.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako od-
stavce 3 až 6.

50. V § 52 odst. 3 se slovo „ochraně“ nahrazuje
slovem „obraně“.

51. V § 52 odst. 5 se slova „příslušnými obec-
ními úřady obcí s rozšířenou působností, krajskými
úřady a obcemi“ nahrazují slovy „územními samo-
správnými celky“.

52. V § 52 odst. 6 se za slovy „odpovídají mi-
nisterstva,“ slovo „jiné“ zrušuje a slovo „obce“ se
nahrazuje slovy „územní samosprávné celky“.

53. V § 53 odst. 5 se za slova „hromadných
sdělovacích prostředcích“ vkládají slova „a na úřed-
ních deskách územních samosprávných celků“.

54. Nadpis části desáté zní: „SPRÁVNÍ DE-
LIKTY A VÝKON ROZHODNUTÍ“.

55. V části desáté hlava I včetně nadpisu zní:

„HLAVA I

SPRÁVNÍ DELIKTY

Přestupky

§ 64

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) neposkytne na žádost příslušných správních

úřadů a orgánů územních samosprávných celků
údaje a informace v nezbytně nutném rozsahu
pro potřeby přípravy a realizace opatření v záj-
mu zajišťování obrany státu, nebo

b) za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu
neuposlechne zákazu svolávat shromáždění na
veřejném prostranství včetně pouličních prů-
vodů a manifestací.

(2) Fyzická osoba se jako pověřený pracovník
dopustí přestupku tím, že poruší povinnost mlčenli-
vosti o skutečnostech, o kterých se dozvěděla v sou-
vislosti s plněním úkolů při zajišťování obrany státu,
pokud se porušením povinnosti mlčenlivosti nedo-
pustila trestného činu. Porušení povinnosti zachová-
vat mlčenlivost o utajované informaci podle zákona
upravujícího ochranu utajovaných informací není
tímto zákonem dotčeno.

(3) Fyzická osoba, které byla uložena pracovní
povinnost, se dopustí přestupku tím, že

a) se nepodrobí lékařské prohlídce,

b) nenastoupí k výkonu práce u zaměstnávajícího
ve stanoveném čase a do určeného místa, nebo

c) nevykonává u zaměstnávajícího podle potřeb
zajišťování obrany státu určené práce, a to
i nad časový limit stanovený ve zvláštních práv-
ních předpisech, včetně prací v noci, ve dnech
pracovního klidu a ve dnech státních svátků.

(4) Povolávaná fyzická osoba se dopustí pře-
stupku tím, že neoznámí příslušnému obecnímu
úřadu obce s rozšířenou působností svoji zdravotní
nezpůsobilost k výkonu jí určeného druhu práce.

(5) Fyzická osoba, která nebyla osvobozena od
povinnosti poskytovat pracovní výpomoc a které ne-
byla uložena pracovní povinnost nebo která nebyla
povolána k mimořádné službě, se dopustí přestupku
tím, že za stavu ohrožení státu nebo za válečného
stavu neposkytuje pracovní výpomoc.

(6) Fyzická osoba určená k pracovní výpomoci
se dopustí přestupku tím, že odmítne vykonávat
práce nad časový limit stanovený zvláštním právním
předpisem, včetně prací v noci, ve dnech pracovního
klidu a ve dnech státních svátků.

(7) Občan se dopustí přestupku tím, že se za
stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu od-
mítne připravovat k obraně státu.

(8) Fyzická osoba, která neprovádí záchranné
práce nebo nezabezpečuje poskytování pomoci v pří-

Sbírka zákonů č. 47 / 2016Strana 482 Částka 17



padě bezprostředního ohrožení zdraví nebo života,
se za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu
dopustí přestupku tím, že neuposlechne

a) zákazu vstupu do vyznačených prostor,
b) příkazu zdržovat se v místě pobytu nebo pobý-

vat v přikázaném místě, nebo
c) zákazu vycházení z budov nebo staveb urče-

ných k ochraně obyvatel.

§ 65

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) neumožní provedení činností spojených s výbě-

rem, evidencí a určením věcných prostředků
pro potřeby zajišťování obrany státu nebo s je-
jich kontrolou,

b) neumožní v souvislosti s provedením činností
podle písmene a) vstup pověřených pracovníků
obce s rozšířenou působností zařazených do
obecního úřadu, ministerstva a jiných správních
úřadů, pokud o věcné prostředky požádali, do
objektů, nebo

c) neoznámí příslušnému obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností podstatné změny urče-
ných věcných prostředků, které mají význam
pro jejich využitelnost, bezprostředně poté,
kdy tyto změny nastaly.

(2) Fyzická osoba se jako vlastník věcných pro-
středků dopustí přestupku tím, že neumožní, aby s jí
poskytnutými věcnými prostředky bylo naloženo
způsobem určeným v rozhodnutí příslušného obec-
ního úřadu obce s rozšířenou působností.

(3) Fyzická osoba se jako vlastník nebo provo-
zovatel objektu důležitého pro obranu státu dopustí
přestupku tím, že nezabezpečí provozuschopnost ta-
kového objektu pro účely zajištění obrany státu a ne-
umožní jeho užití k tomuto účelu.

§ 66

Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle § 64
odst. 1 písm. b) a § 64 odst. 8,

b) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle § 64
odst. 5, § 65 odst. 1 písm. a) a § 65 odst. 2 a 3,

c) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle § 64 odst. 3
a 7,

d) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle § 64 odst. 1
písm. a), § 64 odst. 2, 4 a 6 a § 65 odst. 1
písm. b) a c).

Správní delikty právnických
a podnikajících fyzických osob

§ 67

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická
osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a) neumožní provedení činností spojených s výbě-
rem, evidencí a určením věcných prostředků
pro potřeby zajišťování obrany státu nebo s je-
jich kontrolou,

b) neumožní v souvislosti s provedením činností
podle písmene a) vstup pověřených pracovníků
obce s rozšířenou působností zařazených do
obecního úřadu, ministerstva a jiných správních
úřadů, pokud o věcné prostředky požádali, do
objektů,

c) jako vlastník věcných prostředků neumožní,
aby s jí poskytnutými věcnými prostředky bylo
naloženo způsobem určeným v rozhodnutí pří-
slušného obecního úřadu obce s rozšířenou pů-
sobností,

d) neoznámí příslušnému obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností podstatné změny urče-
ných věcných prostředků, které mají význam
pro jejich využitelnost, bezprostředně poté,
kdy tyto změny nastaly,

e) neposkytne na žádost příslušných správních
úřadů a orgánů územních samosprávných celků
údaje a informace v nezbytně nutném rozsahu
pro potřeby přípravy a realizace opatření v záj-
mu zajišťování obrany státu, nebo

f) za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu
neuposlechne zákazu svolávat shromáždění na
veřejném prostranství včetně pouličních prů-
vodů a manifestací.

(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická
osoba se jako vlastník nebo provozovatel objektu
důležitého pro obranu státu dopustí správního de-
liktu tím, že nezabezpečí provozuschopnost tako-
vého objektu pro účely zajištění obrany státu a ne-
umožní jeho užití k tomuto účelu.

(3) Právnická osoba nebo podnikající fyzická
osoba se jako zaměstnavatel dopustí správního de-
liktu tím, že neposkytne pracovní volno zaměstnan-
cům, kteří byli povoláni k pracovním výpomocem
nebo k plnění pracovních povinností v zájmu zajiš-
ťování obrany státu.
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(4) Právnická osoba nebo podnikající fyzická
osoba se jako zaměstnávající, u kterého se vykonává
pracovní povinnost nebo pracovní výpomoc, dopustí
správního deliktu tím, že

a) neoznámí příslušnému obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností nástup povolané fy-
zické osoby k plnění pracovní povinnosti nebo
pracovní výpomoci, nebo

b) neohlásí příslušnému obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností v dostatečném časovém
předstihu zánik potřeby pracovní povinnosti
nebo pracovní výpomoci.

(5) Právnická osoba nebo podnikající fyzická
osoba se jako poskytovatel zdravotních služeb do-
pustí správního deliktu tím, že u povolávané osoby
nezajistí přednostní provedení lékařské prohlídky
k posouzení zdravotní způsobilosti k navrhované
práci oproti poskytování dalších zdravotních služeb
jiným osobám.

§ 68

Za správní delikt se uloží pokuta do

a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle § 67
odst. 1 písm. f),

b) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle § 67
odst. 1 písm. a) a c) a § 67 odst. 2,

c) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle § 67
odst. 3 až 5,

d) 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle § 67
odst. 1 písm. b), d) a e).

§ 68a

Společná ustanovení ke správním deliktům

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická
osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže,
že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno poža-
dovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě
nebo podnikající fyzické osobě se přihlédne k závaž-
nosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho
spáchání, jeho následkům a k okolnostem, za nichž
byl spáchán.

(3) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jest-
liže správní orgán o něm nezahájil řízení do 2 let
ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však
do 10 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prv-
ním stupni řízení projednává místně příslušný obecní
úřad obce s rozšířenou působností.“.

56. V § 69 odst. 2 se slova „po nesplnění povin-
nosti uložené dodávacím příkazem“ zrušují.

57. V § 70 se slova „územní vojenská správa“
nahrazují slovy „krajské vojenské velitelství“.

58. Za část desátou se vkládá nová část jede-
náctá, která včetně nadpisu zní:

„ČÁST JEDENÁCTÁ

VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ Z INFORMAČNÍCH
SYSTÉMŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY

§ 72a

(1) Ministerstvo a krajské vojenské velitelství
využívají při výkonu působnosti podle tohoto zá-
kona ze základního registru obyvatel tyto údaje:

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) adresa místa pobytu,

d) datum, místo a okres narození; u subjektu
údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,

e) státní občanství, popřípadě více státních občan-
ství.

(2) Ministerstvo a krajské vojenské velitelství
využívají při výkonu působnosti podle tohoto zá-
kona z informačního systému evidence obyvatel tyto
údaje:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné pří-
jmení,

b) rodné číslo,

c) datum narození,

d) adresa místa trvalého pobytu,

e) státní občanství, popřípadě více státních občan-
ství,

f) omezení svéprávnosti.

(3) Ministerstvo a krajské vojenské velitelství
využívají při výkonu působnosti podle tohoto zá-
kona z informačního systému cizinců tyto údaje:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna,
rodné příjmení,
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b) rodné číslo,

c) datum narození,

d) státní občanství, popřípadě více státních občan-
ství,

e) druh a adresa místa pobytu,

f) omezení svéprávnosti.

§ 72b

(1) Z údajů podle § 72a lze v konkrétním pří-
padě použít vždy jen takové údaje, které jsou ne-
zbytné ke splnění daného úkolu.

(2) Údaje, které jsou vedeny jako referenční
údaje v základním registru obyvatel, se využijí z in-
formačního systému evidence obyvatel nebo z infor-
mačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru
předcházejícím současný stav.

§ 72c

Údaje podle § 72a se poskytují v elektronické
podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

Dosavadní část jedenáctá se označuje jako část dva-
náctá.

59. V § 73b se slova „krajskému úřadu, obecní-
mu úřadu obce s rozšířenou působností nebo obec-
nímu úřadu“ nahrazují slovy „orgánům územních
samosprávných celků“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákoníku práce

Čl. IV

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zá-
kona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhláše-
ného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb.,
zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zá-
kona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona
č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona
č. 320/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona
č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona
č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona
č. 185/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona
č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona
č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona
č. 466/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona
č. 385/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona

č. 399/2012 Sb., zákona č. 155/2013 Sb., zákona
č. 303/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona
č. 182/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona
č. 205/2015 Sb. a zákona č. 298/2015 Sb., se mění
takto:

1. V § 47 se slova „výjimečného vojenského
cvičení“ nahrazují slovy „služby v operačním nasa-
zení“.

2. V § 53 odst. 1 písm. b) se slova „výjimeč-
ného vojenského cvičení“ nahrazují slovy „služby
v operačním nasazení“ a slova „těchto cvičení“ se
nahrazují slovy „těchto druhů vojenské činné
služby“.

3. V § 204 odst. 2 se slova „výjimečného vojen-
ského cvičení“ nahrazují slovy „služby v operačním
nasazení a na zotavenou, pokud plnění jeho pracov-
ních úkolů zasahuje do doby 24 hodin po ukončení
vojenského cvičení nebo služby v operačním nasa-
zení“.

4. V § 204 odst. 3 se slova „odstavců 1 a 2“
nahrazují slovy „odstavce 1“.

5. V § 217 odst. 4 se slova „výjimečné vojenské
cvičení“ nahrazují slovy „službu v operačním nasa-
zení“.

6. V § 219 odst. 1 se slova „výjimečné vojenské
cvičení“ nahrazují slovy „službu v operačním nasa-
zení“ a slova „výjimečného vojenského cvičení“ se
nahrazují slovy „služby v operačním nasazení“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna trestního zákoníku

Čl. V

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění
zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 181/2011 Sb., zá-
kona č. 330/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona
č. 193/2012 Sb., zákona č. 360/2012 Sb., zákona
č. 390/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona
č. 494/2012 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona
č. 241/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhláše-
ného pod č. 259/2013 Sb., zákona č. 141/2014 Sb.,
zákona č. 86/2015 Sb. a zákona č. 165/2015 Sb., se
mění takto:

1. V § 370 se slova „za stavu ohrožení státu
nebo za válečného stavu“ zrušují a slova „na šest
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měsíců až tři léta“ se nahrazují slovy „až na šest
měsíců“.

2. V § 370 se dosavadní text označuje jako od-
stavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta
bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v od-
stavci 1 za stavu ohrožení státu nebo za válečného
stavu.“.

3. V § 371 odst. 1 se slova „za stavu ohrožení
státu nebo za válečného stavu“ zrušují a slova „na
šest měsíců až tři léta“ se nahrazují slovy „až na
jeden rok“.

4. V § 371 odst. 2 úvodní části ustanovení se
slova „za stavu ohrožení státu nebo za válečného
stavu“ zrušují.

5. V § 371 odst. 2 závěrečné části ustanovení se
slova „tři léta až pět let“ nahrazují slovy „šest měsíců
až dvě léta“.

6. V § 371 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let
bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v od-
stavci 1 nebo 2 za stavu ohrožení státu nebo za vá-
lečného stavu.“.

7. V § 393 odstavec 4 zní:

„(4) Odnětím svobody na tři léta až deset let
bude pachatel potrestán, způsobí-li úmyslně spácha-
ným činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu
velkého rozsahu.“.

8. V § 393 se za odstavec 4 vkládá nový odsta-
vec 5, který zní:

„(5) Odnětím svobody na osm až dvacet let
nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán,
spáchá-li úmyslně čin uvedený v odstavci 1 nebo 2
za bojové situace, za stavu ohrožení státu nebo za
válečného stavu.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o organizaci
a provádění sociálního zabezpečení

Čl. VI

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění
sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992
Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb.,

zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zá-
kona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona
č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona
č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona
č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona
č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona
č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona
č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona
č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona
č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona
č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona
č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona
č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona
č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona
č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona
č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona
č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona
č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona
č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona
č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona
č. 24/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona
č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona
č. 112/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona
č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona
č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., nálezu
Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb.,
zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zá-
kona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona
č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona
č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona
č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 303/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona
č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústav-
ního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2011 Sb., zá-
kona č. 180/2011 Sb., zákona č. 220/2011 Sb., zákona
č. 263/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona
č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona
č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona
č. 366/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona
č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona
č. 167/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona
č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona
č. 274/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona
č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/
/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 136/2014
Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 251/2014 Sb.,
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zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zá-
kona č. 131/2015 Sb. a zákona č. 317/2015 Sb., se
mění takto:

1. V § 35a odst. 1 větě druhé se za slovo „plat“
vkládají slova „nebo služné u ostatních vojáků vy-
konávajících vojenskou činnou službu“.

2. V § 36 se písmeno x) zrušuje.

Dosavadní písmena y) až zj) se označují jako pís-
mena x) až zi).

3. V § 38 odst. 1 se slova „ , u) až w) a y) až zj)“
nahrazují slovy „a u) až zi)“.

4. V § 83a se slova „až zj)“ nahrazují slovy
„až zi)“.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o daních z příjmů

Čl. VII

V § 4 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, ve znění zákona č. 323/1993 Sb., zákona
č. 128/2002 Sb., zákona č. 458/2011 Sb. a zákonného
opatření Senátu č. 344/2013 Sb., písmeno m) včetně
poznámky pod čarou č. 3a zní:

„m) plnění poskytovaná ozbrojenými silami žákům
škol, kteří nejsou vojáky v činné službě3), vojá-
kům v záloze povolaným k výkonu vojenské
činné služby s výjimkou služného a zvláštního
příplatku podle zvláštních právních předpisů3a),

3a) Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění
pozdějších předpisů.“.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Čl. VIII

V § 25 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojist-
ném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 10/1993
Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 160/1995 Sb.
a zákona č. 189/2006 Sb., se za slova „vojáky z povo-
lání“ vkládají slova „a vojáky v záloze ve výkonu
vojenské činné služby75)“.

Poznámka pod čarou č. 75 zní:

„75) § 12 a 12a zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti
a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších
předpisů.“.

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o důchodovém pojištění

Čl. IX

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,
ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997
Sb., zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb.,
zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zá-
kona č. 220/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona
č. 188/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona
č. 198/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona
č. 264/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona
č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona
č. 85/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona
č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona
č. 562/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona
č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona
č. 24/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona
č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona
č. 267/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhláše-
ného pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb.,
zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 218/2007 Sb., zá-
kona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 178/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona
č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona
č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona
č. 108/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona
č. 282/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., nálezu
Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 135/2010 Sb.,
zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zá-
kona č. 220/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona
č. 348/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona
č. 365/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona
č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona
č. 314/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona
č. 403/2012 Sb., zákona č. 463/2012 Sb., zákona
č. 267/2013 Sb., zákona č. 274/2013 Sb., zákona
č. 303/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/
/2013 Sb., zákona č. 182/2014 Sb., zákona č. 183/
/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 267/
/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb. a zákona č. 131/
/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 1 písm. b) se za slova „vojáci
z povolání5a)“ vkládají slova „ , vojáci v záloze ve
výkonu vojenské činné služby46)“.
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Poznámka pod čarou č. 46 zní:

„46) § 12 a 12a zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti
a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších
předpisů.“.

2. V § 5 odst. 2 se na konci textu písmene c)
doplňují slova „nebo vojáky v záloze ve výkonu vo-
jenské činné služby46)“.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění

Čl. X

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním
pojištění a o změně a doplnění některých souvisejí-
cích zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zá-
kona č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona
č. 225/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona
č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona
č. 155/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhláše-
ného pod č. 167/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb.,
zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 459/2000 Sb., zá-
kona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona
č. 285/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona
č. 222/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona
č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona
č. 425/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona
č. 85/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona
č. 422/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona
č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona
č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona
č. 350/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona
č. 47/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona
č. 112/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona
č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona
č. 214/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona
č. 264/2006 Sb., zákona č. 340/2006 Sb., nálezu
Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 57/2007 Sb.,
zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zá-
kona č. 296/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona
č. 137/2008 Sb., zákona č. 270/2008 Sb., zákona
č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona
č. 59/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 362/2009 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona
č. 365/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., zákona
č. 458/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona
č. 275/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona
č. 403/2012 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., nálezu Ústav-

ního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb., zá-
kona č. 60/2014 Sb., zákona č. 109/2014 Sb., zákona
č. 250/2014 Sb., zákona č. 256/2014 Sb., zákona
č. 267/2014 Sb., zákona č. 1/2015 Sb., zákona
č. 200/2015 Sb. a zákona č. 314/2015 Sb., se mění
takto:

1. V § 7 odst. 1 se písmeno h) zrušuje.

Dosavadní písmena i) až r) se označují jako písme-
na h) až q).

2. V § 7 odst. 1 písm. m) se slova „až m)“ na-
hrazují slovy „až l)“.

3. V § 7 odst. 2 se slova „v odstavci 1 písm. a)
až i) a r)“ nahrazují slovy „v odstavci 1 písm. a) až h)
a q)“.

4. V § 11 odst. 3 se ve větě první za slova
„k vojenskému cvičení“ vkládají slova „nebo službě
v operačním nasazení“ a ve větě poslední se za slova
„k vojenskému cvičení“ vkládají slova „nebo službě
v operačním nasazení, za vojáky v záloze zařazené
v aktivní záloze, včetně výkonu vojenské činné
služby, kteří jsou pojištěni u Vojenské zdravotní po-
jišťovny,“.

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona o zdravotních službách

Čl. XI

V § 29 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdra-
votních službách a podmínkách jejich poskytování
(zákon o zdravotních službách), písmeno g) zní:

„g) vojáky v činné službě a vojáky v záloze zařazené
v aktivní záloze za podmínek stanovených zá-
konem o vojácích z povolání,“.

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákona o inspekci práce

Čl. XII

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve
znění zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 264/2006
Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 362/2007
Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 382/2008
Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb.,
zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zá-
kona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona
č. 64/2014 Sb., zákona č. 136/2014 Sb., zákona
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č. 247/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb. a zákona
č. 81/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odst. 4 písm. a) se slova „na vojenská
cvičení podle zákona o průběhu základní nebo ná-
hradní služby a vojenských cvičení a o některých
právních poměrech vojáků v záloze23)“ nahrazují
slovy „k výkonu vojenského cvičení nebo služby
v operačním nasazení podle branného zákona“.

2. Poznámka pod čarou č. 23 se zrušuje.

ČÁST DVANÁCTÁ

Změna zákona o Vojenském zpravodajství

Čl. XIII

Zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodaj-
ství, ve znění zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 254/
/2012 Sb., zákona č. 273/2012 Sb., zákona č. 64/2014
Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se slova „kteří jsou ve služebním po-
měru podle zákona o vojácích z povolání“ nahrazují
slovy „kterými jsou vojáci z povolání a vojáci v zá-
loze povolaní k výkonu vojenské činné služby k Vo-
jenskému zpravodajství“.

2. Poznámka pod čarou č. 2a zní:

„2a) Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze.
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozděj-
ších předpisů.“.

ČÁST TŘINÁCTÁ

Změna zákona o nemocenském pojištění

Čl. XIV

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojiště-
ní, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/
/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 239/
/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/
/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 2/
/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/
/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 302/
/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 362/
/2009 Sb., zákona č. 157/2010 Sb., zákona č. 166/
/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/
/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 263/
/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/

/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 375/
/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/
/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 167/
/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 396/
/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 303/
/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013
Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb.,
zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., ná-
lezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 14/2015
Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb.
a zákona č. 317/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 3 písm. b) se za slovo „plat“ vkládají
slova „a vojákům v záloze ve výkonu vojenské činné
služby služné“ a za slova „vojáci z povolání“ se vklá-
dají slova „nebo vojáci v záloze ve výkonu vojenské
činné služby“.

2. V § 5 písm. a) bodě 2 se za slovem „informa-
ce3)“ slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slova „z povo-
lání4)“ se vkládají slova „a vojáci v záloze ve výkonu
vojenské činné služby80)“.

Poznámka pod čarou č. 80 zní:

„80) Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím za-
jišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

3. V § 54 odst. 1 větě druhé se za slova „z po-
volání“ vkládají slova „a vojáků v záloze ve výkonu
vojenské činné služby“.

4. V § 59 odst. 1 písm. b) se za slova „z povo-
lání“ vkládají slova „ , vojáka v záloze ve výkonu
vojenské činné služby“ a slova „a příslušníka“ se na-
hrazují slovy „nebo příslušníka“.

5. V § 61 písm. l) se za slova „z povolání“ vklá-
dají slova „nebo vojákem v záloze ve výkonu vojen-
ské činné služby“.

6. V § 82 odst. 1 se na konci textu písmene b)
doplňují slova „nebo vojáky v záloze ve výkonu vo-
jenské činné služby“.

7. V § 138a odst. 1 písm. n) se za slova „z po-
volání“ vkládají slova „nebo vojáka v záloze ve vý-
konu vojenské činné služby“.

ČÁST ČTRNÁCTÁ

Změna zákona o vojácích z povolání

Čl. XV

Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve
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znění zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 129/2002
Sb., zákona č. 254/2002 Sb., zákona č. 362/2003
Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 189/2006
Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008
Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008
Sb., zákona č. 272/2009 Sb., zákona č. 326/2009
Sb., zákona č. 147/2010 Sb., zákona č. 375/2011
Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 122/2012
Sb., zákona č. 332/2014 Sb. a zákona č. 204/2015
Sb., se mění takto:

1. V § 29 odst. 3 se za slovo „roce“ vkládají
slova „a za službu konanou ve svátek11)“.

2. V § 30 odst. 2 a 3 se slova „ve vojenských
objektech“ nahrazují slovy „na stanoveném místě
výkonu služby“.

3. V § 31b odst. 2 se slova „8 hodin za každý
obvyklý den výkonu služby“ zrušují, slova „ve kte-
rém“ se nahrazují slovy „ve které“ a slova „trvalo
alespoň 8 hodin“ se nahrazují slovy „zasahuje do
jinak obvyklé doby služby vojáka“.

4. V § 40a se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3
a 4.

5. V § 68h se za písmeno g) vkládá nové pís-
meno h), které zní:

„h) po kterou nekonal službu proto, že svátek11)
připadl na jeho obvyklý den služby,“.

Dosavadní písmena h) a i) se označují jako písme-
na i) a j).

6. V § 68j se na konci odstavců 4 a 5 doplňují

slova „ , je-li to pro něj výhodnější, a lze mu přiznat
příplatek za zvýšenou odpovědnost“.

7. V § 144 se za slova „písm. c),“ vkládají slova
„§ 79 odst. 5,“.

ČÁST PATNÁCTÁ

Změna zákona o Vojenské policii

Čl. XVI

V § 5 písm. b) zákona č. 300/2013 Sb., o Vojen-
ské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vo-
jenské policii), se slova „na vojenské cvičení“ nahra-
zují slovy „k výkonu vojenské činné služby“.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

Změna zákona o státní službě

Čl. XVII

V § 33 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní
službě, písmeno u) zní:

„u) osobu vykonávající vojenské cvičení, službu
v operačním nasazení nebo mimořádnou
službu.“.

ČÁST SEDMNÁCTÁ

ÚČINNOST

Čl. XVIII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července
2016.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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ZÁKON

ze dne 13. ledna 2016,

kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích,

ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o silničním provozu

Čl. I

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozem-
ních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 60/
/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 62/2002
Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.,
zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zá-
kona č. 229/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona
č. 76/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona
č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona
č. 170/2007 Sb., zákona č. 215/2007 Sb., zákona
č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona
č. 274/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 424/2010 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona
č. 297/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona
č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona
č. 18/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona
č. 193/2012 Sb., zákona č. 197/2012 Sb., zákona
č. 390/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona
č. 101/2013 Sb., zákona č. 233/2013 Sb., zákona
č. 239/2013 Sb., zákona č. 300/2013 Sb., zákona
č. 64/2014 Sb., zákona č. 230/2014 Sb., zákona
č. 249/2014 Sb. a zákona č. 268/2015 Sb., se mění
takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 47 se do-
plňují slova:

„Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2003/59/ES ze dne 15. července 2003 o výchozí kva-

lifikaci a pravidelném školení řidičů některých silnič-
ních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu
a o změně nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a směrnice
Rady 91/439/EHS a zrušení směrnice Rady 76/914/
/EHS.

Směrnice Komise 2014/85/EU ze dne 1. července
2014, kterou se mění směrnice Evropského parla-
mentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průka-
zech.“.

2. V § 2 písm. h) se za slova „nemotorové vo-
zidlo je“ vkládají slova „přípojné vozidlo a“.

3. V § 2 písm. j) se slova „nebo kolečkových
bruslích“ nahrazují slovy „ , kolečkových bruslích
nebo obdobném sportovním vybavení“.

4. V § 2 písm. t) se slova „jiných než dvouko-
lových (motocyklů)“ zrušují.

5. V § 2 se na konci písmene mm) tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno nn), které zní:

„nn) osobní technický prostředek je osobní přeprav-
ník se samovyvažovacím zařízením, nebo ob-
dobné zařízení.“.

6. V § 3 se za odstavec 3 vkládají nové od-
stavce 4 a 5, které znějí:

„(4) Řídit motorové vozidlo zařazené do sku-
piny vozidel C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo
D+E může dále pouze osoba, která je profesně
způsobilá k řízení těchto vozidel podle zvláštního
právního předpisu4) nebo na základě rozhodnutí
příslušného orgánu jiného členského státu nebo Švý-
carské konfederace. Profesní způsobilost k řízení vo-
zidla zařazeného do některé ze skupin C1, C1+E,
C a C+E platí pro řízení vozidla zařazeného do kte-
rékoliv z těchto skupin. Profesní způsobilost k řízení
vozidla zařazeného do některé ze skupin D1, D1+E,
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D a D+E platí pro řízení vozidla zařazeného do kte-
rékoliv z těchto skupin.

(5) Podmínka profesní způsobilosti podle od-
stavce 4 se nevztahuje na řidiče, který není občanem
České republiky, Švýcarské konfederace nebo jiného
členského státu a který nevykonává závislou práci
pro zaměstnavatele usazeného na území některého
z těchto států ani na tomto území nepodniká, a dále
na řidiče

a) vozidel, jejichž nejvyšší povolená rychlost ne-
přesahuje 45 km.h-1,

b) vozidel používaných ozbrojenými silami České
republiky, Policií České republiky, obecní poli-
cií, Vězeňskou službou České republiky, Celní
správou České republiky, Generální inspekcí
bezpečnostních sborů a zpravodajskými služ-
bami České republiky,

c) vozidel Hasičského záchranného sboru České
republiky a jednotek požární ochrany, posky-
tovatele zdravotnické záchranné služby a Správy
státních hmotných rezerv,

d) vozidel používaných při zabezpečování civilní
ochrany a báňské záchranné služby,

e) vozidel ve zkušebním provozu a při zkušební
jízdě v souvislosti s jejich opravou a údržbou,

f) vozidel používaných při výcviku a zkouškách
při získávání a zdokonalování odborné způso-
bilosti řidičů motorových vozidel podle zvlášt-
ního právního předpisu4),

g) vozidel používaných při přepravě věcí, které ři-
dič využije při výkonu své závislé práce nebo
podnikání, pokud řízení není hlavním předmě-
tem výkonu závislé práce nebo podnikání ři-
diče,

h) vozidel používaných pro vlastní potřeby, nebo

i) zemědělských a lesnických traktorů.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 6.

7. V § 5 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena h) až j), která znějí:

„h) ohrozit cyklistu přejíždějícího pozemní komu-
nikaci na přejezdu pro cyklisty,

i) řídit vozidlo, na němž jsou nečistoty, námraza
nebo sníh, které zabraňují výhledu z místa ři-
diče vpřed, vzad a do stran,

j) řídit vozidlo, na němž nebo na jehož nákladu je

led, který by při uvolnění mohl ohrozit bezpeč-
nost provozu na pozemních komunikacích.“.

8. V § 6 odst. 7 písmeno c) zní:

„c) průkaz profesní způsobilosti řidiče nebo ob-
dobný doklad vydaný jiným členským státem
nebo Švýcarskou konfederací, vztahuje-li se na
něj § 3 odst. 4; to neplatí, má-li záznam o pro-
fesní způsobilosti v řidičském průkazu,“.

Poznámka pod čarou č. 9 se zrušuje.

9. V § 6 se odstavce 8 až 10 zrušují.

Dosavadní odstavce 11 a 12 se označují jako od-
stavce 8 a 9.

10. V § 6 odstavec 8 zní:

„(8) Řidič motorového vozidla je povinen
předložit doklady podle odstavce 7 na výzvu poli-
cisty, vojenského policisty, strážníka obecní policie
ve stejnokroji nebo celníka ve stejnokroji ke kon-
trole.“.

11. V § 6a odst. 1 úvodní části ustanovení se
slova „§ 6 odst. 13“ nahrazují slovy „§ 6 odst. 9“.

12. Za § 6a se vkládají nové § 6b a 6c, které
znějí:

„§ 6b

(1) Zjistí-li se při kontrole technického stavu
vozidla nebo jízdní soupravy nebo při objasňování
dopravní nehody nebezpečná závada, která vzhle-
dem ke své povaze nebo rozsahu významně zvyšuje
ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komu-
nikacích nebo nepříznivé působení provozu vozidla
nebo jízdní soupravy na životní prostředí, zadrží
policista osvědčení o registraci vozidla vykazujícího
takovou závadu a vydá o tom řidiči vozidla nebo
jeho provozovateli, je-li přítomen, doklad. Doklad
o zadržení osvědčení o registraci vozidla policista
vydá, i pokud osvědčení nelze zadržet z důvodu,
že je řidič nemá u sebe.

(2) V dokladu o zadržení osvědčení o registraci
vozidla podle odstavce 1 policista uvede

a) identifikační údaje zadrženého osvědčení o re-
gistraci vozidla,

b) zjištěné závady podle odstavce 1,

c) údaj o tom, zda bylo osvědčení o registraci vo-
zidla zadrženo při kontrole technického stavu
vozidla nebo jízdní soupravy nebo při objasňo-
vání dopravní nehody,
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d) úřad příslušný k vrácení zadrženého osvědčení
o registraci vozidla,

e) poučení o důsledcích zadržení osvědčení o regis-
traci vozidla a podmínkách jeho vrácení a

f) v případě, že osvědčení o registraci vozidla ne-
bylo možno zadržet z důvodu, že je řidič vo-
zidla neměl u sebe, údaj o této skutečnosti.

(3) Zadržené osvědčení o registraci vozidla za-
šle policie spolu s kopií dokladu o jeho zadržení bez
zbytečného odkladu, nejpozději následující pracovní
den po dni jeho zadržení, obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností příslušnému k zapisování
údajů o vozidle do registru silničních vozidel podle
zvláštního právního předpisu38b) nebo ministerstvu,
není-li takový úřad. Není-li doklad o zadržení
osvědčení o registraci vozidla vydán podle od-
stavce 1 provozovateli vozidla, zašle policie ve stejné
lhůtě kopii dokladu rovněž provozovateli vozidla.

(4) Nelze-li osvědčení o registraci vozidla za-
držet, neboť při zjištění důvodu pro jeho zadržení
je řidič vozidla nemá u sebe, je provozovatel vozidla
povinen toto osvědčení odevzdat do 5 pracovních
dnů ode dne vydání dokladu o jeho zadržení nebo
od doručení kopie tohoto dokladu úřadu přísluš-
nému podle odstavce 3. Policista při výkonu do-
hledu nad bezpečností a plynulostí provozu na po-
zemních komunikacích zadrží osvědčení o registraci
vozidla, které dosud nebylo odevzdáno, a zašle je
nejpozději následující pracovní den příslušnému
úřadu; osobě, která měla osvědčení u sebe, o tom
vydá doklad. Je-li takové osvědčení o registraci vo-
zidla předloženo ke kontrole strážníku obecní poli-
cie, je strážník povinen přivolat policii a řidič je po-
vinen setrvat na místě do příchodu policie.

(5) Odstavec 1 se nevztahuje na vozidla základ-
ních složek integrovaného záchranného systému, vo-
zidla ozbrojených sil, vozidla zpravodajských služeb
a vozidla Horské služby.

(6) Nebezpečné závady, které vzhledem ke své
povaze nebo rozsahu významně zvyšují ohrožení
bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
nebo nepříznivé působení provozu vozidla nebo
jízdní soupravy na životní prostředí, a vzory do-
kladů o zadržení osvědčení o registraci vozidla podle
odstavců 1 a 4 vymezí prováděcí právní předpis.

§ 6c

(1) Úřad, kterému bylo zadržené osvědčení
o registraci vozidla podle § 6b odst. 3 nebo 4 zasláno
nebo odevzdáno, vrátí provozovateli vozidla za-
držené osvědčení o registraci vozidla na jeho žádost,
prokáže-li žadatel protokolem o technické prohlídce,
že

a) nebezpečné závady zjištěné při kontrole tech-
nického stavu vozidla nebo jízdní soupravy
byly odstraněny, nebo

b) vozidlo je technicky způsobilé k provozu na
pozemních komunikacích, jde-li o nebezpečné
závady zjištěné při objasňování dopravní ne-
hody.

(2) Neobdrží-li ministerstvo žádost podle od-
stavce 1 do 30 dnů ode dne doručení zadrženého
osvědčení o registraci vozidla, zašle toto osvědčení
příslušnému ústřednímu orgánu státu, který osvěd-
čení o registraci vozidla vydal.

(3) Protokol o technické prohlídce prokazující
odstranění závad, pro něž bylo osvědčení o registraci
vozidla zadrženo, nahrazuje po dobu 5 pracovních
dnů zadržené osvědčení o registraci vozidla.“.

13. V § 12 odst. 2 větě poslední se slova „vo-
zidla a motocyklu“ nahrazují slovy „vozidla, moto-
cyklu“ a za slova „45 km.h-1“ se vkládají slova
„a cyklista“.

14. V § 14 se na konci textu odstavce 1 do-
plňuje věta „Jízdní pruh nelze vyhradit pro moto-
cykly.“.

15. V § 14 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Je-li vyznačen jízdní pruh vodorovnými
dopravními značkami jako jízdní pruh pro cyklisty,
použijí se pro cyklisty a řidiče jiných vozidel od-
stavce 1 až 3 obdobně. Na jízdní pruh pro cyklisty
smí řidič jiného vozidla vjet v podélném směru rov-
něž tehdy, není-li přilehlý jízdní pruh pro toto vo-
zidlo dostatečně široký. Při vjíždění na jízdní pruh
pro cyklisty nesmí řidič ohrozit cyklistu jedoucího
v tomto pruhu.“.

16. V § 18 odst. 9 se slova „Ustanovení od-
stavců 3, 4 a 8“ nahrazují slovy „Nejvyšší dovolená
rychlost podle odstavců 3, 4 a 8 a nejvyšší dovolená
rychlost stanovená místní nebo přechodnou úpravou
provozu na pozemních komunikacích“.
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17. V § 21 odst. 5 a odst. 6 se za slova „jízdní
pruh vyhrazen“ vkládají slova „ , a cyklistům jedou-
cím v jízdním pruhu pro cyklisty“.

18. V § 27 odst. 1 se na konci textu písmene i)
doplňují slova „a jízdním pruhu pro cyklisty“.

19. V § 27 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Zákaz zastavení a stání podle odstavce 1
neplatí pro řidiče vozidel bezpečnostních sborů,
ozbrojených sil a vojenského zpravodajství při
plnění služebních povinností, řidiče vozidla obecní
policie při výkonu její působnosti a řidiče vozidel
jednotek požární ochrany, zdravotnické záchranné
služby a Horské služby při řešení mimořádných
událostí8a). Řidič tohoto vozidla je při zastavení
a stání povinen učinit opatření nezbytná k tomu,
aby neohrozil bezpečnost a plynulost provozu na
pozemních komunikacích nebo aby takové ohrožení
co nejvíce zmírnil.“.

20. Skupinový nadpis nad § 39 zní:

„Provoz v obytné, pěší a cyklistické zóně“.

21. Za § 39 se vkládá nový § 39a, který zní:

„§ 39a

(1) Cyklistická zóna je oblast, jejíž začátek je
označen dopravní značkou „Zóna pro cyklisty“ a ko-
nec je označen dopravní značkou „Konec zóny pro
cyklisty“.

(2) V cyklistické zóně smějí cyklisté užívat vo-
zovku v celé její šířce, přičemž se na ně nevztahuje
§ 57 odst. 2 a 3.

(3) Jiným vozidlům než jízdním kolům je vjezd
do cyklistické zóny povolen jen tehdy, jsou-li vy-
značena ve spodní části dopravní značky podle od-
stavce 1.

(4) V cyklistické zóně smí řidič jet rychlostí
nejvýše 30 km.h-1. Přitom musí dbát zvýšené ohle-
duplnosti vůči cyklistům, které nesmí ohrozit; v pří-
padě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovo-
leno jen na místech označených jako parkoviště.

(5) V cyklistické zóně musí cyklisté umožnit
motorovým vozidlům jízdu.“.

22. § 40 zní:

„§ 40

(1) Není-li v tomto oddílu stanoveno jinak,

platí pro provoz v obytné, pěší a cyklistické zóně
ostatní ustanovení tohoto zákona.

(2) Je-li povolen vjezd cyklistů na chodník
nebo stezku pro chodce, použijí se pro jejich pohyb
§ 39 odst. 5 a 7 obdobně.“.

23. V § 41 odst. 2 písmeno e) zní:

„e) používaná Hasičským záchranným sborem
České republiky nebo jednotkami požární
ochrany, které nejsou součástí Hasičského zá-
chranného sboru České republiky,“.

24. V § 45 odstavec 4 zní:

„(4) Je-li překážkou provozu na pozemní ko-
munikaci vozidlo, rozhoduje o jeho odstranění poli-
cista nebo strážník obecní policie, přičemž jde-li
o dálnici, zajistí odstranění vozidla na výzvu poli-
cisty některá z osob uvedených v odstavci 1; vozidlo
se odstraní na náklad jeho provozovatele.“.

25. V § 52 se za odstavec 7 vkládá nový odsta-
vec 8, který zní:

„(8) Odesílatel je povinen předat náklad k pře-
pravě v takovém stavu a takovým způsobem, který
umožňuje splnění požadavků na nakládání, umístění
a upevnění nákladu podle odstavců 1, 2 a 7.“.

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 9.

26. V § 53 se doplňuje odstavec 9, který zní:

„(9) Pohybuje-li se chodec mimo obec za sní-
žené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky
v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je
povinen mít na sobě prvky z retroreflexního mate-
riálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní
účastníky provozu na pozemních komunikacích.“.

27. V § 57 odst. 1 se za slova „jízdní pruh pro
cyklisty“ vkládají slova „ , vyhrazený jízdní pruh
pro cyklisty“.

28. V § 57 odst. 2 se slovo „vozovce“ nahrazuje
slovy „pozemní komunikaci“.

29. V § 57 se na konci odstavce 4 doplňuje věta
„To neplatí, odbočuje-li vozidlo vpravo a dává-li
znamení o změně směru jízdy.“.

30. V § 57 se na konci odstavce 5 doplňuje věta
„Je-li v místě křížení stezky pro chodce a cyklisty
s jinou pozemní komunikací zřízen sdružený pře-
chod pro chodce a přejezd pro cyklisty, použijí se
ve vztahu k tomuto sdruženému přechodu pro
chodce a přejezdu pro cyklisty pro jednotlivé účast-
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níky provozu na pozemních komunikacích obdobně
ustanovení upravující chování těchto účastníků pro-
vozu na přechodu pro chodce a na přejezdu pro
cyklisty.“.

31. V § 57 odst. 7 se slovo „Jízdní“ nahrazuje
slovy „Vyhrazený jízdní“.

32. V § 57 odst. 7 se slova „3, 5 a 6“ nahrazují
slovy „2, 3, 5 a 6“.

33. V § 57 odst. 8 větě první se slova „ke
změně“ nahrazují slovy „k náhlé změně“.

34. Za § 60 se vkládá nový § 60a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 60a

Užívání osobního přepravníku

(1) Na osobním přepravníku se samovyvažova-
cím zařízením nebo obdobném technickém zařízení
(dále jen „osobní přepravník“) se lze na chodníku,
stezce pro chodce, stezce pro chodce a cyklisty nebo
na odděleném pruhu pro chodce na stezce pro
chodce a cyklisty nebo na pěších a obytných zónách
pohybovat nejvýše rychlostí srovnatelnou s rychlostí
chůze. Pro přejíždění vozovky na osobním přeprav-
níku se § 54 odst. 2 až 4 použijí obdobně. Je-li blíže
než 50 m křižovatka s řízeným provozem nebo pře-
chod pro chodce, smí osoba na osobním přepravníku
přejíždět vozovku jen na těchto místech. Pro přejíž-
dění železničního přejezdu na osobním přepravníku
se § 55 použije obdobně.

(2) Pro užití jízdního pruhu vyhrazeného pro
cyklisty, stezky pro cyklisty nebo odděleného pruhu
pro cyklisty na stezce pro chodce a cyklisty osobou
na osobním přepravníku se § 57 odst. 2, 3 a 8 a § 73
použijí obdobně.

(3) Kde není chodník, stezka pro chodce,
stezka pro chodce a cyklisty, jízdní pruh vyhrazený
pro cyklisty nebo stezka pro cyklisty nebo kde je
chodník neschůdný, smí se osoba na osobním pře-
pravníku pohybovat po levé krajnici nebo co nej-
blíže při levém okraji vozovky. Osoby na osobním
přepravníku se v takovém případě smí pohybovat jen
jednotlivě za sebou; § 53 odst. 9 se použije obdobně.

(4) Osoba na osobním přepravníku nesmí na
chodníku, stezce pro chodce, stezce pro chodce
a cyklisty, jízdním pruhu vyhrazeném pro cyklisty
nebo stezce pro cyklisty nebo na pěších a obytných
zónách ohrozit chodce nebo cyklisty. Při přejíždění

vozovky na osobním přepravníku se § 5 odst. 2
písm. f) až h) použijí obdobně.

(5) Obec může nařízením vymezit na svém
území místa, kde je provozování osobního přeprav-
níku na chodníku, stezce pro chodce, stezce pro
chodce a cyklisty, na odděleném pruhu pro chodce
na stezce pro chodce a cyklisty, na pěších a obytných
zónách nebo vozovce zakázáno.

(6) V případě vymezení území místa, kde je
provozování osobního přepravníku na chodníku,
stezce pro chodce, stezce pro chodce a cyklisty, na
odděleném pruhu pro chodce na stezce pro chodce
a cyklisty, na pěších a obytných zónách nebo vo-
zovce zakázáno, je obec povinna vyznačit území do-
pravní značkou.

(7) Zákaz provozování osobního přepravníku
uložený nařízením obce se nevztahuje na Policii Čes-
ké republiky a obecní policii při plnění jejich povin-
ností; osoba užívající osobní přepravník je však po-
vinna neohrozit bezpečnost a plynulost na pozem-
ních komunikacích.“.

35. V § 79 se na konci odstavce 1 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňují se písmena m) a n), která
znějí:

„m) ten, kdo je uveden v povolení zvláštního užívání
pozemní komunikace spočívajícího v pořádání
sportovní, kulturní, náboženské, zábavní nebo
obdobné akce podle zákona o pozemních ko-
munikacích, dosáhl-li věku 18 let,

n) ten, kdo je uveden v povolení zvláštního užívání
podle zákona o pozemních komunikacích jako
doprovod při přepravě zvlášť těžkých nebo roz-
měrných předmětů.“.

36. V § 79 se za odstavec 7 vkládá nový odsta-
vec 8, který zní:

„(8) Osoba podle odstavce 1 písm. m) a n) musí
mít u sebe při výkonu oprávnění kopii povolení
zvláštního užívání, ve kterém je uvedena jako osoba
odpovědná za průběh zvláštního užívání pozemní
komunikace nebo jako doprovod při přepravě zvlášť
těžkých nebo rozměrných předmětů, a musí být vi-
ditelným způsobem označena. Na požádání je tato
osoba povinna prokázat se policistovi kopií povolení
zvláštního užívání.“.

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 9.
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37. V § 79 odst. 9 se slova „i) a j)“ nahrazují
slovy „i), j), m) a n)“.

38. V § 81 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) až j) se označují jako písme-
na c) až i).

39. V § 83 odst. 6 písm. b) úvodní části ustano-
vení se slova „pokud je držitelem průkazu profesní
způsobilosti řidiče“ nahrazují slovy „je-li profesně
způsobilý“.

40. V § 84 odst. 2 se slova „(dále jen „posu-
dek“)“ zrušují.

41. V § 86 odst. 6 písm. b) bod 2 zní:

„2. v základním rozsahu, jedná-li se o řidičské
oprávnění pro skupiny D a D+E a jeho
držitel dosáhl věku 23 let, nebo, řídí-li vo-
zidlo linkové osobní dopravy a trasa linky
nepřesahuje 50 km, 21 let.“.

42. V § 87a odstavec 6 zní:

„(6) Ministerstvo odejme akreditaci k provádění
dopravně psychologického vyšetření, nesplňuje-li
její držitel podmínku pro její udělení uvedenou v od-
stavci 5 písm. d) nebo porušil-li opakovaně nebo
zvlášť závažným způsobem svou povinnost podle
tohoto zákona, která se vztahuje k činnosti držitele
akreditace.“.

43. Za § 87a se vkládají nové § 87b a 87c, které
znějí:

„§ 87b

(1) Dopravně psychologickým vyšetřením se
zjišťuje psychická způsobilost k řízení motorových
vozidel (dále jen „psychická způsobilost“).

(2) Osoba podrobující se dopravně psycholo-
gickému vyšetření podle § 87a odst. 3 předloží psy-
chologovi provádějícímu vyšetření posudek o zdra-
votní způsobilosti, který není starší než 30 dní.

(3) O výsledku provedeného dopravně psycho-
logického vyšetření vydá psycholog posuzované
osobě písemný posudek. Ze závěru posudku musí
být zřejmé, zda je posuzovaná osoba psychicky způ-
sobilá k řízení motorových vozidel, psychicky způ-
sobilá k řízení motorových vozidel s podmínkou
nebo psychicky nezpůsobilá k řízení motorových
vozidel. Stejnopis posudku zašle psycholog do 5 pra-
covních dnů ode dne provedení vyšetření obecnímu
úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému po-

dle obvyklého bydliště nebo místa studia posuzo-
vané osoby.

(4) Psycholog vede evidenci o provedených do-
pravně psychologických vyšetřeních, ve které evi-
duje alespoň jméno, popřípadě jména, příjmení, ad-
resu bydliště a rodné číslo posuzované osoby nebo
datum narození, pokud jí rodné číslo nebylo přidě-
leno, datum a čas zahájení a ukončení dopravně psy-
chologického vyšetření, doklady a záznamy o prů-
běhu a výsledcích dopravně psychologického vyše-
tření, kopii vydaného posudku a případně údaje o za-
slání kopie posudku obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností. Údaje, doklady a záznamy
o dopravně psychologickém vyšetření se evidují po
dobu alespoň 5 let ode dne jeho provedení.

(5) Rozsah, obsah a způsob provádění do-
pravně psychologického vyšetření a vzor posudku
o výsledku dopravně psychologického vyšetření sta-
noví prováděcí právní předpis.

§ 87c

(1) Je-li posuzovaná osoba podle vydaného po-
sudku o výsledku dopravně psychologického vyše-
tření psychicky způsobilá k řízení motorových vo-
zidel s podmínkou nebo psychicky nezpůsobilá k ří-
zení motorových vozidel, nebere se zřetel na do-
pravně psychologické vyšetření provedené před
uplynutím 3 měsíců ode dne jeho vydání, s výjimkou
přezkumu vydaného posudku.

(2) Nesouhlasí-li posuzovaná osoba se závěry
posudku o výsledku dopravně psychologického vy-
šetření, může do 10 pracovních dnů ode dne jeho
vydání podat návrh na jeho přezkoumání minister-
stvu. Ministerstvo určí do 15 pracovních dnů od do-
ručení návrhu na přezkoumání vydaného posudku
komisi složenou ze 3 akreditovaných psychologů,
která provedené dopravně psychologické vyšetření
přezkoumá a jeho výsledky potvrdí nebo vydá nový
posudek. Členem komise nesmí být psycholog, který
vydal přezkoumávaný posudek.

(3) Psycholog, který přezkoumávaný posudek
vydal, předloží na výzvu ministerstva komisi veškeré
údaje, doklady a záznamy o provedeném dopravně
psychologickém vyšetření do 5 pracovních dnů ode
dne doručení výzvy. Komise provedené dopravně
psychologické vyšetření přezkoumá do 10 pracov-
ních dnů ode dne předání podkladů. Nelze-li na zá-
kladě předaných podkladů zhodnotit psychickou
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způsobilost posuzované osoby, provede komise v ne-
zbytném rozsahu nové dopravně psychologické vy-
šetření.

(4) Nebyla-li splněna povinnost předat pod-
klady podle odstavce 3, provede komise v rámci pře-
zkumu do 10 pracovních dnů ode dne uplynutí lhůty
pro předání podkladů nové dopravně psychologické
vyšetření.

(5) Náklady na přezkum posudku o výsledku
dopravně psychologického vyšetření hradí posuzo-
vaná osoba. Náklady na dopravně psychologické vy-
šetření podle odstavce 4 hradí psycholog, který pře-
zkoumávaný posudek vydal.“.

44. V § 90 odst. 2 písm. b) se za slova „ze sku-
pin B, B+E, C, C+E, C1, C1+E, D,“ vkládá text
„D+E,“.

45. V § 92 odst. 7 se slova „odst. 1“ zrušují.

46. V § 102 odst. 6 se slovo „zdravotní“ nahra-
zuje slovem „psychickou“.

47. V § 118a odst. 1 se na konci písmene h)
čárka nahrazuje tečkou a písmeno i) se zrušuje.

48. V § 119 se na konci odstavce 2 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno t), které zní:

„t) záznamy o provedených dopravně psychologic-
kých vyšetřeních.“.

49. V nadpisu § 123 se slova „a centrální evi-
dence dopravních nehod“ zrušují.

50. V § 123 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3
a 4.

51. V § 123 odst. 4 se slova „ , podrobnosti“
nahrazují slovy „a podrobnosti“ a slova „a způsob
předávání podkladů do centrální evidence doprav-
ních nehod“ se zrušují.“.

52. V § 123d odst. 3 se slova „předložení po-
sudku o zdravotní způsobilosti včetně dopravně
psychologického vyšetření“ nahrazují slovy „proká-
zání zdravotní a psychické způsobilosti“.

53. V § 123f odst. 4 se slova „Podá-li řidič ná-
mitky proti provedenému záznamu, kterým bylo
dosaženo celkového počtu 12 bodů“ nahrazují slovy
„Podá-li řidič po dosažení celkového počtu 12 bodů
námitky proti provedenému záznamu bodů“.

54. V § 124 odstavec 8 zní:

„(8) Ministerstvo vnitra spolupracuje s minister-
stvem při provádění prevence v oblasti bezpečnosti
provozu na pozemních komunikacích.“.

55. V § 124 odst. 10 písmeno j) zní:

„j) rozhodnout o odstranění vozidla, je-li překáž-
kou provozu na pozemní komunikaci, postu-
pem dle § 45 odst. 4, nebo vozidla, které ne-
oprávněně stojí na vyhrazeném parkovišti,“.

56. V § 124 odst. 10 písm. l) se slova „podle
§ 125a“ nahrazují slovy „podle § 124a“.

57. V § 124 se na konci odstavce 10 tečka na-
hrazuje čárkou a doplňují se písmena m) a n), která
znějí:

„m) zadržet osvědčení o registraci vozidla podle
§ 6b,

n) zajistit vozidlo nebo osvědčení o registraci vo-
zidla podle § 124c.“.

58. Za § 124 se vkládají nové § 124a až 124c,
které včetně nadpisů znějí:

„§ 124a

Vybírání kauce

(1) Policista je při dohledu na bezpečnost
a plynulost provozu na pozemních komunikacích
oprávněn vybrat kauci v rozmezí od 3 500 Kč do
50 000 Kč od řidiče, který je podezřelý ze spáchání
přestupku podle tohoto zákona, je-li důvodné po-
dezření, že se bude vyhýbat řízení o přestupku nebo
že by případné vymáhání uložené pokuty bylo spo-
jeno s nepřiměřenými náklady, popřípadě nebylo
vůbec možné.

(2) Výše kauce nesmí překročit nejvyšší výměru
pokuty, kterou lze za daný přestupek uložit.

(3) Při výběru kauce policista poučí řidiče
o účelu vybrání kauce a podmínkách jejího vrácení
a vystaví ve 3 vyhotoveních písemné potvrzení o vy-
brání kauce, ve kterém musí být uveden důvod vy-
brání kauce, její výše a správní orgán, který je pří-
slušný k vedení řízení o přestupku.

(4) Policista ponechá 1 vyhotovení potvrzení
o vybrání kauce pro evidenční účely policie, 1 vy-
hotovení předá řidiči a 1 vyhotovení předá spolu
s kaucí nejpozději následující pracovní den správ-
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nímu orgánu, který je příslušný k vedení řízení o pře-
stupku.

(5) Kauci nelze vybrat od osoby

a) požívající imunit a výsad podle zákona nebo
mezinárodního práva,

b) jejíž jednání mající znaky přestupku se nepro-
jednává podle zákona o přestupcích,

c) podezřelé ze spáchání přestupku, nedosahuje-li
nejvyšší výměra pokuty za tento přestupek ale-
spoň 5 000 Kč.

§ 124b

Vrácení, započtení a propadnutí kauce

(1) Kauce se vrátí v plné výši, nebyl-li řidič v ří-
zení o přestupku shledán vinným z jeho spáchání.

(2) Je-li v řízení o přestupku uložena řidiči po-
kuta a povinnost k úhradě nákladů řízení, rozhodne
správní orgán o započtení složené kauce na zaplacení
uložené pokuty a nákladů řízení. Je-li vybraná kauce
vyšší než uložená pokuta a náklady řízení, vrátí se
řidiči část kauce zbývající po započtení kauce na za-
placení uložené pokuty a nákladů řízení.

(3) Kauce propadne, jestliže nelze

a) řízení ukončit rozhodnutím ve věci proto, že
podezřelý z přestupku je nedosažitelný nebo
nečinný, nebo

b) rozhodnutí ve věci, kterým byl řidič shledán
vinným, nelze doručit z důvodů uvedených
v písmeni a).

(4) Vrací-li se kauce nebo její část, vyzve
správní orgán bez zbytečného odkladu řidiče k vy-
zvednutí kauce nebo její části nebo ke sdělení po-
třebných údajů o bankovním účtu, na který lze kauci
nebo její část vrátit. Výzva se doručuje do vlastních
rukou. Kauce nebo její část propadá, nevyzvedne-li
si ji řidič do 1 roku ode dne doručení výzvy nebo
nesdělí-li v této lhůtě potřebné údaje o bankovním
účtu. Nepodaří-li se výzvu doručit, kauce nebo její
část propadá, nevyzvedne-li si ji řidič do 2 let ode
dne odeslání výzvy nebo nesdělí-li v této lhůtě po-
třebné údaje o bankovním účtu.

(5) Propadlá kauce je příjmem rozpočtu, ze kte-
rého je hrazena činnost správního orgánu, který je
příslušný k vedení řízení o přestupku.

§ 124c

Zajištění vozidla

(1) Je-li policista oprávněn vybrat kauci a řidič
kauci na výzvu nesloží, přikáže policista řidiči jízdu
na nejbližší místo z hlediska bezpečnosti a plynulosti
provozu na pozemních komunikacích vhodné k od-
stavení vozidla a

a) zajistí vozidlo použitím technického prostředku
nebo jeho odtažením, nebo

b) zakáže pokračovat v jízdě a zajistí řidiči osvěd-
čení o registraci vozidla.

(2) Při postupu podle odstavce 1 poučí policista
řidiče o podmínkách uvolnění vozidla nebo vrácení
osvědčení o registraci vozidla a vystaví ve 3 vyhoto-
veních potvrzení o zajištění vozidla nebo osvědčení
o registraci vozidla. V potvrzení uvede důvod zajiš-
tění, důvod uložení kauce a její výši a správní orgán
příslušný k vedení řízení o přestupku. Pro nakládání
s potvrzením a se zajištěným osvědčením o registraci
vozidla se § 124a odst. 4 použije obdobně.

(3) V případě zajištění vozidla nebo osvědčení
o registraci vozidla lze kauci složit u policie nebo
u správního orgánu příslušného k vedení řízení o pře-
stupku. Orgán, který kauci vybral, o tom vydá řidiči
písemné potvrzení; na obsah potvrzení se § 124a
odst. 3 použije obdobně. Policie předá složenou
kauci nejpozději následující pracovní den správnímu
orgánu, který je příslušný k vedení řízení o přestup-
ku.

(4) Správní orgán příslušný k vedení řízení
o přestupku nebo policie, nepředala-li je správnímu
orgánu příslušnému k vedení řízení o přestupku, ři-
diči neprodleně vrátí zajištěné osvědčení o registraci
vozidla a policie neprodleně uvolní zajištěné vozidlo
řidiči nebo jeho provozovateli, jestliže

a) byla složena kauce,

b) řidič nebyl v řízení o přestupku shledán vinným
z jeho spáchání,

c) byla zaplacena pokuta a náklady řízení uložené
v řízení o přestupku, nebo

d) zanikla odpovědnost za přestupek.

(5) Zajištění a vrácení osvědčení o registraci vo-
zidla oznámí neprodleně orgán, který tento úkon
provedl, správnímu úřadu příslušnému k vedení re-
gistru vozidel.“.

59. § 125a se zrušuje.
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60. V § 125c odst. 1 písm. a) bodě 2 se slovo
„nebo“ zrušuje.

61. V § 125c odst. 1 se na konci písmene a)
čárka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se
bod 4, který zní:

„4. jehož osvědčení o registraci bylo za-
drženo,“.

62. V § 125c odst. 1 písm. e) bod 3 zní:

„3. v rozporu s § 3 odst. 4 není k jeho řízení
profesně způsobilá podle zvláštního práv-
ního předpisu4) nebo na základě rozhodnutí
příslušného orgánu jiného členského státu
nebo Švýcarské konfederace,“.

63. V § 125c odst. 1 písm. e) bodě 4 se slovo
„nebo“ zrušuje.

64. V § 125c odst. 1 se na konci písmene e)
čárka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se
bod 6, který zní:

„6. řidičské oprávnění jí bylo pozastaveno
podle § 95 nebo exekučním příkazem podle
exekučního řádu,“.

65. V § 125c odst. 1 písm. f) bodě 5 se za slovo
„komunikacích“ vkládají slova „anebo při dohledu
na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních
komunikacích“.

66. V § 125c odst. 1 písm. j) se slova „§ 3
odst. 4“ nahrazují slovy „§ 3 odst. 6“.

67. V § 125c se za odstavec 3 vkládá nový od-
stavec 4, který zní:

„(4) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) se v rozporu s § 87a odst. 1 nebo 2 nepodrobí
dopravně psychologickému vyšetření,

b) v rozporu s § 94a odst. 2, § 113 odst. 1 nebo 2
nebo § 123c odst. 5 neodevzdá řidičský průkaz,
mezinárodní řidičský průkaz nebo potvrzení
o oznámení ztráty, odcizení, poškození anebo
zničení řidičského průkazu nebo v rozporu
s § 6b odst. 4 neodevzdá osvědčení o registraci
vozidla.“.

Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako od-
stavce 5 až 9.

68. V § 125c odst. 5 písm. b) se za slova „pře-
stupek podle“ vkládají slova „odstavce 1 písm. a)
bodu 4 a“.

69. V § 125c odst. 5 písm. d) se slova „písm. a),
e) bodů 2 až 4“ nahrazují slovy „písm. a) bodu 1
až 3, písm. e) bodů 2 až 4 a 6“.

70. V § 125c odst. 5 se za písmeno d) vkládá
nové písmeno e), které zní:

„e) od 4 000 do 7 500 Kč, jde-li o přestupek podle
odstavce 1 písm. f) bodu 5 spáchaný v období
dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců
dvakrát a vícekrát,“.

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena f)
a g).

71. V § 125c odst. 5 se na konci textu písme-
ne f) doplňují slova „a podle odstavce 4“.

72. V § 125c odstavec 6 zní:

„(6) Zákaz činnosti se uloží na dobu

a) od jednoho roku do dvou let za přestupek podle
odstavce 1 písm. c), d), e) bodů 1 a 5, a písm. h),

b) od šesti měsíců do jednoho roku za přestupek
podle odstavce 1 písm. a), písm. b), písm. e)
bodů 2 až 4 a 6, písm. f) bodů 2, 7 a 10 a podle
odstavce 3,

c) od jednoho měsíce do šesti měsíců

1. tomu, kdo spáchal přestupek podle od-
stavce 1 písm. f) bodů 3, 5, 6 a 8, písm. g)
a i) v období dvanácti po sobě jdoucích ka-
lendářních měsíců dvakrát a vícekrát,

2. tomu, kdo spáchal přestupek podle od-
stavce 1 písm. f) bodu 5 úmyslně tím, že ne-
zastavil vozidlo na pokyn „Stůj“ daný při
řízení nebo usměrňování provozu na pozem-
ních komunikacích anebo při dohledu na
bezpečnost a plynulost provozu na pozem-
ních komunikacích osobou k tomu oprávně-
nou, nebo

3. za přestupek podle odstavce 1 písm. f) bo-
du 9.“.

73. V § 125c odst. 9 se slova „4 až 7, s výjimkou
odstavce 6 písm. a)“ nahrazují slovy „5 až 8, s výjim-
kou odstavce 7 písm. a)“.

74. V § 125c se doplňuje odstavec 10, který zní:

„(10) Od výkonu zbytku zákazu činnosti ulo-
ženého za přestupek podle odstavce 1 písm. b), c)
nebo d) nelze upustit před uhrazením uložené po-
kuty nebo, bylo-li povoleno uhrazení pokuty ve
splátkách, pokud přestupce neuhradil všechny splát-
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ky splatné přede dnem podání žádosti o upuštění od
výkonu zbytku zákazu činnosti.“.

75. V § 137 odst. 2 se za slova „§ 6a odst. 4,“
vkládají slova „§ 6b odst. 6“, slova „§ 79 odst. 8,
§ 87a odst. 9“ se nahrazují slovy „§ 79 odst. 9,
§ 87a odst. 9, § 87b odst. 5“, slova „§ 123 odst. 5“
se nahrazují slovy „§ 123 odst. 4“ a slova „§ 125a
odst. 8,“ se zrušují.

76. V příloze ve třetí položce za 5 bodů se slova
„nezastavení vozidla na pokyn „Stůj“ daný při řízení
provozu na pozemních komunikacích osobou
oprávněnou k řízení tohoto provozu“ nahrazují
slovy „nezastavení vozidla na pokyn „Stůj“ daný
při řízení nebo usměrňování provozu na pozemních
komunikacích anebo při dohledu na bezpečnost
a plynulost provozu na pozemních komunikacích
osobou k tomu oprávněnou“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Řidičské oprávnění pro skupinu B1, udělené
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, oprav-
ňuje k řízení tříkolových vozidel zařazených do sku-
piny A1 po dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona.

2. Pro nakládání s výsledkem dopravně psycho-
logického vyšetření, provedeného přede dnem naby-
tím účinnosti tohoto zákona, se použije zákon
č. 361/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona.

3. Pro nakládání s kaucí vybranou přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona a pro nakládání s vo-
zidlem, jemuž bylo zabráněno v jízdě na základě
§ 118a odst. 1 písm. i) zákona č. 361/2000 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, se použije zákon č. 361/2000 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zá-
kona.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o získávání a zdokonalování
odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Čl. III

Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalo-
vání odborné způsobilosti k řízení motorových vo-

zidel a o změnách některých zákonů, ve znění zá-
kona č. 478/2001 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona
č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona
č. 384/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona
č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., zákona
č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona
č. 64/2014 Sb., zákona č. 230/2014 Sb. a zákona
č. 320/2015 Sb., se mění takto:

1. § 7 zní:

„§ 7

Registrace k provozování autoškoly pozbývá
platnosti

a) dnem zániku právnické osoby, která je držite-
lem registrace k provozování autoškoly,

b) dnem zániku živnostenského oprávnění v pří-
padě úmrtí fyzické osoby, která je držitelem
registrace k provozování autoškoly,

c) dnem, kdy rozhodnutí obecního úřadu obce
s rozšířenou působností o odnětí registrace
k provozování autoškoly nabylo právní moci.“.

2. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který zní:

„§ 8a

(1) Jako výukové a učební prostory lze použít
pouze nebytový prostor splňující podmínky pro
provozovnu podle zvláštního právního předpisu1a).

(2) Provozovatel autoškoly musí mít po celou
dobu provozování autoškoly právo k užívání výuko-
vých a učebních prostor a musí mít tyto prostory po
celou dobu k dispozici.“.

3. V § 9 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Stanoví-li tak tento zákon, lze jako výcvi-
kové vozidlo použít motocykl, který nesplňuje pod-
mínky podle odstavce 1 písm. b).“.

4. V § 27 odst. 2 se na konci textu písmene b)
doplňují slova „ ; ve třetí etapě výcviku podle přílohy
č. 3 k tomuto zákonu smí být výcvik v řízení jeden-
krát prodloužen na čtyři vyučovací hodiny“.

5. Za § 29 se vkládá nový § 29a, který zní:

„§ 29a

Při výcviku k získání řidičského oprávnění pro
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skupinu AM, A1, A2 nebo A prováděném v provozu
na pozemních komunikacích lze jako výcvikové vo-
zidlo použít motocykl, který není vybaven dvojím
řízením ani dvojím zařízením umožňujícím ovládání
spojky a provozní brzdy. V takovém případě musí
být žadatel o získání řidičského oprávnění doprová-
zen učitelem výcviku na doprovodném motocyklu
nebo v doprovodném osobním automobilu a komu-
nikace mezi učitelem a žadatelem musí být zajištěna
pomocí elektronického zařízení umožňujícího ko-
munikaci učitele s žákem.“.

6. V § 30 se na konci textu odstavce 1 doplňují
slova „ , a má potřebné znalosti a dovednosti poža-
dované pro zkoušku z odborné způsobilosti k řízení
motorových vozidel“.

7. V § 30 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Pokud žadatel trvá na ukončení výuky a výcviku
a na přihlášení ke zkoušce, ačkoli potřebné znalosti
a dovednosti podle předchozí věty nemá, ukončí
provozovatel autoškoly výuku a výcvik na základě
jeho písemné žádosti; jde-li o osobu mladší 18 let,
ukončí výuku a výcvik pouze s písemným souhlasem
jejího zákonného zástupce.“.

8. V § 38 odst. 1 se slova „ , a to v autoškole,
která zajišťovala výuku a výcvik žadatele, nedohod-
nou-li se autoškola a zkušební komisař na jiném
vhodném místě konání zkoušek“ zrušují.

9. V § 39 se na konci odstavce 3 doplňuje věta
„Je-li žadatel o řidičské oprávnění u této zkoušky
hodnocen stupněm „neprospěl“, nesmí pokračovat
v dalších zkouškách do doby, kdy bude při opako-
vané zkoušce hodnocen stupněm „prospěl“.“.

10. V § 43 odst. 5 se slova „vyplývající ze
zvláštního zákona, ale i odpovědnost za žadatele o ři-
dičské oprávnění a výcvikové vozidlo“ zrušují.

11. V § 43 se za odstavec 5 vkládá nový odsta-
vec 6, který zní:

„(6) U zkoušky k získání řidičského oprávnění
pro skupinu AM, A1, A2 nebo A jede žadatel sám na
výcvikovém motocyklu, který nemusí být vybaven
dvojím řízením ani dvojím zařízením umožňujícím
ovládání spojky a provozní brzdy, a zkušební komi-
sař jede za žadatelem na doprovodném motocyklu
nebo v doprovodném automobilu řízeném učitelem
výcviku. Pokyny dává žadateli zkušební komisař po-
mocí elektronického zařízení umožňujícího komuni-
kaci s žákem; při jízdě v doprovodném automobilu

může dávat pokyny prostřednictvím učitele vý-
cviku.“.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

12. V § 46 odst. 1 se za slovo „řidičů“ vkládají
slova „vozidel zařazených do skupiny C1, C1+E, C,
C+E, D1, D1+E, D nebo D+E“.

13. V § 46 se odstavce 2 a 3 zrušují.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 2.

14. V § 47 odst. 1 se slova „§ 46 odst. 2“ na-
hrazují slovy „§ 46 odst. 1“.

15. V § 47 odst. 3 se slova „pro všechny řidiče
uvedené v § 46 odst. 2“ zrušují.

16. V § 48 odst. 3 se slova „ , vydaného jiným
členským státem podle předpisu Evropské unie6b),
kterému byl povolen na území České republiky
trvalý nebo přechodný pobyt, nebo který začal vy-
konávat závislou práci nebo podnikat podle § 46
odst. 2“ nahrazují slovy „vydaného podle předpisu
Evropské unie6b) jiným členským státem Evropské
unie, smluvní stranou Dohody o Evropském hospo-
dářském prostoru anebo Švýcarskou konfederací,
který má na území České republiky obvyklé bydliště
podle zákona o silničním provozu2a) nebo vykonává
závislou práci pro zaměstnavatele usazeného na
území České republiky anebo podniká na území
České republiky“.

17. V § 48 odst. 5 se slova „držiteli průkazu
profesní způsobilosti řidiče nebo dokladu osvědčují-
cího profesní způsobilost vydaného jiným členským
státem Evropské unie podle předpisu Evropské
unie6b)“ nahrazují slovy „profesně způsobilí“.

18. V § 51 odst. 1 písmeno h) zní:

„h) zaslat nejpozději 5 pracovních dnů před zaháje-
ním výuky nebo výcviku v rámci vstupního
a pravidelného školení seznam přihlášených
účastníků, a dále místo, datum a čas zahájení
výuky nebo výcviku krajskému úřadu přísluš-
nému podle jeho sídla a v rámci vstupního ško-
lení seznam přihlášených účastníků, a dále
místo, datum a čas zahájení výuky nebo výcviku
i obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností
příslušnému podle místa provozovny, v níž vý-
uka nebo výcvik probíhá; změny v seznamu
přihlášených účastníků je možné krajskému
úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou
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působností doručit nejpozději 1 pracovní den
před konáním školení,“.

19. V § 51 odst. 1 písm. i) se slova „podle trva-
lého nebo přechodného pobytu řidiče“ nahrazují
slovy „k rozhodování o profesní způsobilosti ři-
diče“.

20. V § 52a odst. 2 se věta druhá zrušuje.

21. V § 52b odst. 1 se slova „podnikání nebo
sídla“ nahrazují slovem „provozovny“ a slova „u
něhož“ se nahrazují slovy „v níž“.

22. V § 52b odst. 2 písmeno c) zní:

„c) je občanem

1. členského státu Evropské unie nebo státu,
který je smluvní stranou Dohody o Evrop-
ském hospodářském prostoru, (dále jen
„členský stát“) nebo Švýcarské konfederace
a má na území České republiky obvyklé by-
dliště podle zákona o silničním provozu2a),
nebo

2. jiného státu než členského státu nebo Švýcar-
ské konfederace a vykonává závislou práci5)
pro zaměstnavatele usazeného na území Čes-
ké republiky nebo podniká na území České
republiky a“.

23. V § 52c odst. 1 se slova „trvalého nebo pře-
chodného pobytu řidiče na území České republiky,
nebo nemá-li řidič trvalý nebo přechodný pobyt na
území České republiky, podle sídla nebo místa pod-
nikání řidiče nebo jeho zaměstnavatele“ nahrazují
slovy „místa obvyklého bydliště řidiče podle zákona
o silničním provozu2a), nebo sídla zaměstnavatele ři-
diče nebo sídla podnikajícího řidiče, nemá-li na
území České republiky obvyklé bydliště,“.

24. V § 52c odst. 1 se na konci textu písmene b)
doplňují slova „nebo nemá na území České repu-
bliky obvyklé bydliště podle zákona o silničním pro-
vozu2a)“.

25. V § 52c odst. 2 písmeno b) zní:

„b) se podrobil výuce v rámci pravidelného školení
v plném rozsahu a způsobem předepsaným
v § 48 a má na území České republiky obvyklé
bydliště podle zákona o silničním provozu2a),
vykonává závislou práci pro zaměstnavatele
usazeného na území České republiky nebo pod-
niká na území České republiky.“.

26. V § 52c odst. 7 věta čtvrtá zní: „Pro držitele
platného dokladu osvědčujícího profesní způsobilost
řidiče vydaného jiným členským státem nebo Švý-
carskou konfederací, který má na území České repu-
bliky obvyklé bydliště podle zákona o silničním pro-
vozu2a) nebo který začal vykonávat závislou práci
pro zaměstnavatele usazeného na území České repu-
bliky nebo podnikat na území České republiky, se
použije toto ustanovení obdobně.“.

27. V § 53 odst. 2 písmeno d) zní:

„d) rozhoduje o profesní způsobilosti řidiče,“.

28. V § 54 se na konci textu odstavce 1 doplňují
slova „ , a to alespoň v rozsahu 4 hodin v průběhu
5 let u každého zkušebního komisaře; dozor za-
hrnuje provádění nejméně 2 zkoušek odborné způ-
sobilosti žadatelů o řidičská oprávnění“.

29. V § 56 odst. 2 písm. j) se slova „obecnímu
úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému po-
dle trvalého nebo přechodného pobytu řidiče“ na-
hrazují slovy „příslušnému úřadu“.

Čl. IV

Přechodné ustanovení

Provozovatel autoškoly je povinen uvést vý-
ukové a učební prostory do souladu s § 8a zákona
č. 247/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, do 1 roku ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o přestupcích

Čl. V

V § 86 písm. d) bodě 2 zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění zákona č. 274/2008 Sb. a zá-
kona č. 133/2011 Sb., se za slovo „chodce“ vkládají
slova „nebo osoby na osobním přepravníku se samo-
vyvažovacím zařízením nebo obdobném zařízení“.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem
po jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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49

ZÁKON

ze dne 13. ledna 2016,

kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní
a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 184/2006 Sb.,

o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě
(zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o urychlení výstavby dopravní,
vodní a energetické infrastruktury

Čl. I

Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby
dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve
znění zákona č. 209/2011 Sb., zákona č. 405/2012
Sb. a zákona č. 178/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odstavec 2 zní:

„(2) Dopravní infrastrukturou se pro účely to-
hoto zákona rozumí

a) stavby dálnic nebo silnic I. třídy nebo stavby
s nimi související,

b) stavby dopravní infrastruktury1) nebo stavby
s nimi související umisťované v plochách nebo
koridorech vymezených v platné politice územ-
ního rozvoje, nebo

c) v územně plánovací dokumentaci vymezené ve-
řejně prospěšné stavby dopravní infrastruk-
tury1) nebo stavby s nimi související.“.

2. V § 3b odstavec 1 zní:

„(1) Získávají-li se potřebná práva podle § 3a
koupí, sjednává se v kupní smlouvě kupní cena ve
výši

a) ceny stanovené znaleckým posudkem vynáso-
bené koeficientem 8 v případě pozemku s výjim-
kou stavebního pozemku7), nebo

b) ceny stanovené znaleckým posudkem vynáso-
bené koeficientem 1,15 v případě stavebního
pozemku7) nebo stavby.“.

3. V § 3b odst. 2 větě druhé se slovo „předpisu“
nahrazuje slovy „předpisu10)“.

Poznámka pod čarou č. 10 zní:

„10) Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně
některých zákonů (zákon o oceňování majetku).“.

4. V § 3b se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„Při ocenění se rovněž nepřihlédne k navýšení ob-
vyklé ceny jiného pozemku nebo stavby koeficienty
podle odstavce 1.“.

5. V § 3b odstavce 3 a 4 znějí:

„(3) Získávají-li se potřebná práva podle § 3a
smlouvou o zřízení, změně nebo zrušení práva od-
povídajícího věcnému břemenu nebo práva stavby,
použijí se odstavce 1 a 2 přiměřeně. Je-li cena stano-
vená podle odstavce 1 nebo 2 nižší než 1 000 Kč,
sjednává se úplata ve výši 1 000 Kč.

(4) Získávají-li se potřebná práva podle § 3a za
úplatu od právnické osoby zřízené zákonem nebo
zřízené nebo založené státem, vůči níž je stát ovlá-
dající osobou, použije se pro ocenění odstavec 2 ob-
dobně a odstavec 1 se nepoužije.“.

6. V § 3b se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Odstavce 1 až 4 se použijí na získávání
potřebných práv podle § 3a,

a) je-li jejich nabyvatelem Česká republika nebo
právnická osoba zřízená zákonem nebo zřízená
nebo založená státem, vůči níž je stát ovládající
osobou, nebo

b) jde-li o zřízení, změnu nebo zrušení práva od-
povídajícího věcnému břemenu nebo práva
stavby za účelem provedení přeložky inženýr-
ské sítě v souvislosti se stavbou dálnice nebo
silnice I. třídy.“.

7. Za § 3c se vkládá nový § 3d, který zní:

„§ 3d

Mají-li být práva k pozemku potřebná pro
uskutečnění stavby dopravní infrastruktury získána
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směnnou smlouvou a je-li dohodou stran určen jiný
pozemek, za který má být pozemek potřebný pro
uskutečnění stavby dopravní infrastruktury směněn,
může tento jiný pozemek za účelem provedení
směny nabýt koupí Česká republika nebo právnická
osoba zřízená zákonem nebo zřízená nebo založená
státem, vůči níž je stát ovládající osobou. Pro sjed-
nání kupní ceny se § 3b nepoužije, s výjimkou usta-
novení § 3b odst. 2.“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o vyvlastnění

Čl. II

V § 5 odst. 6 zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí

nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo
ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění zákona
č. 405/2012 Sb., se slova „ , jen jestliže účelu vyvlast-
nění nelze dosáhnout zrušením tohoto spoluvlastnic-
tví“ nahrazují slovy „jen v rozsahu spoluvlastnic-
kého podílu vyvlastňovaného“.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem
třetího kalendářního měsíce následujícího po jeho
vyhlášení.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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50

ZÁKON

ze dne 13. ledna 2016,

kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji
zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

Čl. I

Zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při
prodeji zemědělských a potravinářských produktů
a jejím zneužití, se mění takto:

1. Označení hlav I až V se včetně nadpisů zru-
šuje.

2. § 1 až 3 včetně nadpisů a poznámky pod
čarou č. 1 znějí:

„§ 1

Úvodní ustanovení

(1) Tento zákon upravuje

a) způsob posuzování a zamezení zneužití vý-
znamné tržní síly v souvislosti s nákupem po-
travin za účelem jejich dalšího prodeje na území
České republiky nebo službami s tímto náku-
pem nebo prodejem potravin souvisejícími,

b) dozor nad dodržováním tohoto zákona.

(2) Podle tohoto zákona se posuzuje i zneužití
významné tržní síly, které bylo uskutečněno v cizině,
pokud jeho účinky nastaly nebo mohou nastat na
území České republiky.

§ 2

Vymezení některých pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) dodavatelem podnikatel, pokud prodává potra-
viny za účelem jejich dalšího prodeje nebo při-
jímá nebo poskytuje služby s prodejem potravin
související,

b) odběratelem podnikatel nebo nákupní aliance
podle písmene c), pokud nakupují potraviny
za účelem jejich dalšího prodeje nebo přijímají
nebo poskytují služby s nákupem potravin sou-

visející; za odběratele se považuje také ten, kdo
takový nákup nebo služby pro jiného odběra-
tele zajišťuje na základě smlouvy příkazního
typu,

c) nákupní aliancí uskupení odběratelů, vzniklé na
základě smlouvy, jiného právního jednání nebo
jiné právní skutečnosti, které provádí spolupráci
mezi odběrateli v souvislosti s nákupem potra-
vin za účelem jejich dalšího prodeje nebo při-
jímáním nebo poskytováním služeb s tím sou-
visejících, nebo bylo za účelem této spolupráce
vytvořeno, nezávisle na tom, zda toto uskupení
má nebo nemá právní osobnost,

d) potravinou látka nebo výrobek definovaný jako
potravina přímo použitelným předpisem
Evropské unie1).

§ 3

Významná tržní síla

(1) Významná tržní síla je takové postavení od-
běratele, v jehož důsledku si odběratel může vynutit
bez spravedlivého důvodu výhodu vůči dodavatelům
v souvislosti s nákupem potravin nebo přijímáním
nebo poskytováním služeb s nákupem nebo prode-
jem potravin souvisejících.

(2) Významná tržní síla se posuzuje zejména
s ohledem na strukturu trhu, překážky vstupu na
trh a finanční sílu odběratele.

(3) Pokud je odběratelem podnikatel, který za-
jišťuje nákup potravin nebo služby s nákupem nebo
prodejem potravin související pro jiného odběratele
na základě smlouvy příkazního typu, jeho významná
tržní síla se posuzuje společně s postavením odběra-
tele, pro kterého činnost zajišťuje.

(4) Má se za to, že významnou tržní sílu má

a) odběratel, jehož obrat za prodej potravin a slu-
žeb s tím souvisejících na území České repu-
bliky přesáhne 5 mld. Kč za poslední ukončené
účetní období v délce 12 měsíců,
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b) odběratel, který je ovládanou osobou, jehož ob-
rat za prodej potravin a služeb s tím souvisejí-
cích na území České republiky nepřesáhne
5 mld. Kč za poslední ukončené účetní období
v délce 12 měsíců, pokud jeho obrat za prodej
potravin a služeb s tím souvisejících na území
České republiky společně s obratem ovládající
osoby za prodej potravin a služeb s tím souvi-
sejících na území České republiky přesáhne
5 mld. Kč za poslední ukončené účetní období
v délce 12 měsíců, nebo

c) nákupní aliance, u které společný obrat jejích
členů za prodej potravin a služeb s tím souvi-
sejících na území České republiky přesáhne
5 mld. Kč za poslední ukončené účetní období
v délce 12 měsíců.

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/
/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné
zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se
Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví po-
stupy týkající se bezpečnosti potravin.“.

3. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který včetně nad-
pisu zní:

„§ 3a

Náležitosti smlouvy

Smlouva mezi odběratelem s významnou tržní
silou a dodavatelem musí být sjednána písemně
a musí kromě podstatných částí obsahovat také:

a) způsob úhrady kupní ceny a dobu na její
úhradu, výši slevy z kupní ceny nebo způsob
jejího určení, bude-li poskytována, přičemž
doba splatnosti kupní ceny nesmí být delší než
30 dní ode dne doručení faktury, výši veškerých
peněžních plnění dodavatele, jejichž celková
suma nesmí překročit 3 % z ročních tržeb do-
davatele za poslední ukončené účetní období
v délce 12 měsíců za potraviny dodané jednotli-
vému odběrateli v roce, ve kterém došlo k fi-
nančnímu plnění,

b) dobu nebo způsob jejího určení pro dodávku
předmětu koupě a určení jejího množství za sta-
novené období nebo určení množství jednotlivé
dodávky předmětu koupě,

c) v případě, že jsou přijímány a poskytovány
služby související s nákupem nebo prodejem
potravin, způsob spolupráce při jejich přijímání

a poskytování co do předmětu, rozsahu, způ-
sobu a doby plnění, výše ceny nebo způsobu
jejího určení,

d) dobu garantované platnosti kupní ceny, která
nesmí překročit 3 měsíce od data první dodávky
potraviny, na kterou byla kupní cena sjednána,

e) způsob postoupení pohledávky, který se řídí
příslušnými ustanoveními občanského zá-
kona.“.

4. § 4 včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 2 zní:

„§ 4

Zákaz zneužití významné tržní síly

(1) Zneužití významné tržní síly je zakázáno.

(2) Zneužitím významné tržní síly je zejména

a) sjednávání nebo uplatňování smluvních podmí-
nek, které vytvářejí výraznou nerovnováhu
v právech a povinnostech smluvních stran,

b) sjednávání nebo získávání jakékoli platby či ji-
ného plnění, za které nebyla poskytnuta služba
nebo jiné protiplnění, nebo je nepřiměřené hod-
notě skutečně poskytnutého protiplnění,

c) uplatňování nebo získávání jakékoli platby
nebo slevy, jejíž výše, předmět a rozsah posky-
tovaného protiplnění za tuto platbu nebo slevu
nebyly písemně sjednány před dodáním potra-
vin nebo poskytnutím služeb, ke kterým se
platba nebo sleva vztahuje,

d) sjednávání nebo uplatňování cenových podmí-
nek, v jejichž důsledku nebude daňový doklad
na úhradu kupní ceny za dodávku potravin ob-
sahovat konečnou výši kupní ceny po veške-
rých sjednaných slevách z kupní ceny s výjim-
kou předem sjednaných množstevních slev,

e) sjednávání nebo uplatňování plateb nebo jiného
protiplnění za přijetí potravin do prodeje,

f) sjednávání nebo uplatňování doby splatnosti
kupní ceny potravin delší, než je doba uvedená
v § 3a písm. a),

g) sjednávání nebo uplatňování práva na vrácení
nakoupených potravin s výjimkou podstatného
porušení smlouvy,

h) požadování náhrady sankce uložené kontrolním
orgánem po dodavateli bez existence jeho zavi-
nění,
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i) diskriminování dodavatele spočívající ve sjed-
nání nebo uplatnění rozdílných smluvních pod-
mínek pro nákup nebo prodej služeb s nákupem
nebo prodejem potravin souvisejících při srov-
natelném plnění, bez spravedlivého důvodu,

j) provádění auditu nebo jiné formy kontroly do-
davatele odběratelem nebo jím pověřenou fyzic-
kou osobou nebo právnickou osobou na ná-
klady dodavatele včetně požadování rozborů
potravin na náklady dodavatele, nebo

k) nerespektování výsledků úřední kontroly potra-
vin provedené orgány státního dozoru2) odbě-
ratelem.

2) Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových vý-
robcích a o změně a doplnění některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

Poznámka pod čarou č. 2 se označuje jako poznám-
ka pod čarou č. 3.

5. Nadpis nad § 5 zní:

„Dozor nad dodržováním zákona“.

6. V § 5 se slovo „Dohled“ nahrazuje slovem
„Dozor“.

7. V § 5 se dosavadní text označuje jako odsta-
vec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Podnět k zahájení řízení týkající se poru-
šení povinností uložených tímto zákonem nebo roz-
hodnutím vydaným na jeho základě Úřad odloží,
neshledá-li jej důvodným. Při posuzování důvod-
nosti vychází z míry závažnosti posuzovaného jed-
nání, přičemž přihlíží zejména k povaze jednání,
způsobu jeho provedení a počtu dotčených subjektů.
O odložení podnětu učiní písemný záznam, v němž
je odůvodní, a vyrozumí o něm podatele.“.

8. V § 6 odstavce 2 a 3 znějí:

„(2) Namísto rozhodnutí podle odstavce 1
Úřad rozhodne o zastavení řízení za podmínky, že
účastník řízení Úřadu navrhl závazky, jejichž splně-
ním se odstraní závadný stav, a že zneužití vý-
znamné tržní síly nebylo Úřadem kvalifikováno jako
závažné. V takovém rozhodnutí může Úřad rovněž
stanovit podmínky a povinnosti nutné k zajištění
splnění těchto závazků. Jestliže Úřad neshledá na-
vržené závazky dostatečnými, důvody písemně sdělí
účastníku řízení a pokračuje v řízení.

(3) Závazky podle odstavce 2 může účastník ří-

zení písemně navrhnout Úřadu nejpozději do 15 dnů
ode dne, kdy mu Úřad doručil písemné vyrozumění,
v němž Úřad sdělí základní skutkové okolnosti pří-
padu, jejich právní hodnocení a odkazy na hlavní
důkazy o nich, obsažené ve spise (dále jen „sdělení
výhrad“). Účastník řízení je svým návrhem vázán
vůči Úřadu, popřípadě vůči třetím osobám, a od po-
dání návrhu do rozhodnutí Úřadu podle odstavce 2
nesmí postupovat způsobem, který je předmětem
sdělení výhrad Úřadu.“.

9. V § 6 odst. 4 písm. b) se slova „účastníci ří-
zení jednají“ nahrazují slovy „účastník řízení jedná“.

10. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který zní:

„§ 6a

Je-li zjištěno porušení zákazu stanoveného
v § 4, může Úřad rozhodnout o uložení opatření
k nápravě, jehož účelem je odstranění protiprávního
stavu, a stanovit přiměřenou lhůtu k jeho splnění.“.

11. V § 7 se slovo „zneužívání“ nahrazuje slo-
vem „zneužití“ a slova „jiného právního předpisu3)“
se nahrazují slovy „zákona o ochraně hospodářské
soutěže“.

Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje.

12. V § 7 se dosavadní text označuje jako od-
stavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně po-
známky pod čarou č. 6 zní:

„(2) Na postup Úřadu podle tohoto zákona se
právní předpisy o kontrole6) nepoužijí.

6) Zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád.“.

13. V § 8 odst. 1 se slova „Právnická nebo pod-
nikající fyzická osoba se jako soutěžitel“ nahrazují
slovy „Odběratel, který má významnou tržní sílu,
se“.

14. V § 8 odst. 1 písm. a) a b) se slova „tohoto
zákona“ zrušují.

15. V § 8 odst. 1 písm. c) se slova „jiného práv-
ního předpisu“ nahrazují slovy „§ 6a“.

16. V § 8 odst. 1 písmeno d) zní:

„d) nesjedná povinnou náležitost smlouvy podle
§ 3a písm. a) až e) nebo nesjedná smlouvu pí-
semně.“.
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17. V § 8 se za odstavec 1 vkládá nový odsta-
vec 2, který zní:

„(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba
se dopustí správního deliktu tím, že

a) poruší pečeť umístěnou v průběhu šetření podle
tohoto zákona, nebo

b) v rozporu s tímto zákonem neposkytne Úřadu
úplné, správné a pravdivé podklady nebo infor-
mace, včetně obchodních knih, jiných obchod-
ních záznamů nebo jiných záznamů, které mo-
hou mít význam pro objasnění předmětu ří-
zení.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

18. V § 8 odstavec 3 zní:

„(3) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží
pokuta do 10 000 000 Kč nebo 10 % z čistého obratu
dosaženého odběratelem za poslední ukončené
účetní období a za správní delikt podle odstavce 2
se uloží pokuta do 300 000 Kč nebo 1 % z čistého
obratu dosaženého právnickou nebo podnikající fy-
zickou osobou za poslední ukončené účetní ob-
dobí.“.

19. V § 8 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:
„(4) Je-li pokuta podle odstavce 3 ukládána

a) odběrateli, který je ovládanou osobou, počítá se
z úhrnu čistého obratu ovládané a ovládající
osoby za poslední ukončené účetní období,
nebo

b) nákupní alianci nebo jejím členům, počítá se
z úhrnu čistých obratů dosažených jejími členy
za poslední ukončené účetní období.

(5) Pokud je pokuta uložena nákupní alianci,
ručí její členové za zaplacení uložené pokuty spo-
lečně a nerozdílně.“.

20. V § 9 odst. 5 se za slovo „ustanovení“
vkládá slovo „tohoto“.

21. Poznámka pod čarou č. 4 se zrušuje včetně
odkazu na poznámku pod čarou.

22. V § 9 odstavec 6 zní:

„(6) Odpovědnost za správní delikt právnické
osoby, která zanikla, přechází na jejího právního ná-
stupce. Má-li zaniklá právnická osoba více právních

nástupců, odpovídá za správní delikt každý z nich.
Při výměře pokuty se přihlédne též k tomu, v jakém
rozsahu přešly na právního nástupce výnosy, užitky
a jiné výhody ze spáchaného správního deliktu,
a k tomu, pokračuje-li některý z právních nástupců
v činnosti, při které byl správní delikt spáchán.“.

23. V § 9 se odstavec 7 zrušuje.

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 7.

24. V § 10 odstavec 1 zní:

„(1) Právnické nebo podnikající fyzické osobě,
která v rozporu s tímto zákonem neposkytne Úřadu
při provádění šetření nezbytnou součinnost, lze ulo-
žit pořádkovou pokutu až do výše 300 000 Kč nebo
1 % z čistého obratu jí dosaženého za poslední
ukončené účetní období.“.

25. V § 10 odst. 2 se slovo „soutěžitelem“ na-
hrazuje slovy „právnickou nebo podnikající fyzic-
kou osobou“.

26. V § 10 se odstavec 3 zrušuje.

27. Přílohy č. 1 až 6 se zrušují.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Řízení, která nebyla pravomocně ukončena
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se do-
končí a práva a povinnosti s nimi související se po-
suzují podle zákona č. 395/2009 Sb., ve znění účin-
ném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Smlouvy vzniklé přede dnem nabytí účin-
nosti tohoto zákona, které neobsahují náležitosti po-
dle § 3a zákona č. 395/2009 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, uvedou je-
jich smluvní strany do souladu s § 3a zákona č. 395/
/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona, nejpozději do 3 měsíců ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti třicátým dnem
ode dne jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od
předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě
počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2016 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS s. r. o., U Pó-
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e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; České Budějovice: SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov:
DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28;
Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Ostrava: Nakladatelství Sagit a. s., Horní 457/1; Otrokovice: Ing. Kučeřík,
Jungmannova 1165; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121, LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš
Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, K Červenému dvoru 24; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra,
Bartůňkova 4; Praha 6: PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po – pá 7 – 12 hod., tel.:
286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vino-
hradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Ústí nad Labem:
PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773,
e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904.
Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou
vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé
v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do
15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba).
Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.

Strana 512 Částka 17

8591449 017015

16

ISSN 1211-1244


