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Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb.,
o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů
(Navazuje na sněmovní tisk č. 476
z 6. volebního období PS PČR)
Lhůta pro projednání Senátem
uplyne 21. března 2012

2012

ZÁKON
ze dne

2012,

kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání,
ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., zákona
č. 129/2002 Sb., zákona č. 254/2002 Sb., zákona č. 309/2002 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. a zákona č. 470/2011 Sb., se
mění takto:
1.

V § 8 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) V hodnostním sboru čekatelů činí nejkratší doba výkonu služby v hodnosti
svobodník, desátník, četař, rotný, rotmistr a nadrotmistr 1 rok. Do doby výkonu služby
v hodnosti podle odstavce 1 se doba výkonu služby v hodnostním sboru čekatelů
nezapočítává.“.
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.
2.

V § 31 odstavec 2 zní:

„(2) Doba výkonu služby při intenzivním vojenském výcviku se zahrnuje do základní
týdenní doby služby. Po dobu intenzivního vojenského výcviku se ustanovení o rozvržení
základní týdenní doby služby, o nepřetržitém odpočinku mezi službami, nepřetržitém
odpočinku v týdnu a o přestávkách ve službě nepoužijí.“.
3.

V § 38 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 12 zní:

„(1) Vojákovi se na žádost poskytne rodičovská dovolená v rozsahu stanoveném pro
zaměstnance v pracovním poměru zvláštním právním předpisem12).
___________________
12)

4.

§ 196 až 198 zákoníku práce.“.
V § 55 se číslo „30“ nahrazuje číslem „60“.
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V § 59 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které
zní:

„i) podle podmínek, v nichž je plněn úkol, zajišťovat vojákům vyslaným do zahraniční
operace přiměřený kontakt s osobami blízkými1b).“.
6.

V § 67 odst. 2 písm. e) se číslo „12“ nahrazuje číslem „6“.

7.

§ 78 se včetně nadpisu zrušuje.

8.

V § 91 se na konci odstavce 2 doplňují věty „Voják, jehož služební poměr zanikl podle
§ 18 písm. c) nebo d) anebo podle § 19 odst. 1 písm. f) až m) před uplynutím 2 let ode
dne vzniku služebního poměru, je povinen ministerstvu nahradit v penězích poměrnou
část nákladů za vydanou vojenskou výstroj; do doby 2 let se nezapočítává doba
dispozice podle § 10 odst. 2 písm. b) až i). Výše peněžité náhrady se vypočítá jako
součin měsíční peněžní výše nákladů na vojenskou výstroj a počtu neodsloužených
měsíců.“.

9.

Na konci textu § 93 se doplňují slova „a peněžitou výši nákladů na vojenskou výstroj“.

10.

V § 99 se za písmeno a) vkládají nová písmena b) a c), která včetně poznámky pod
čarou č. 50 znějí:

„b) nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky50) ve vojenských
objektech, a v době služby i mimo ně, nenastupovat pod jejich vlivem do služby,
a podrobit se zjištěním, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek,
c) nekouřit ve vojenských objektech, s výjimkou vyhrazených prostor,
______________________
50)
Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými
výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.“.
Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena d) a e).
11.

V § 99 písm. d) se slova „a vyšetřením na alkoholické nápoje a jiné návykové látky,“
zrušují.
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§ 145 zní:
„§ 145
(1) V řízení ve věcech služebního poměru se rozhoduje o

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

změně doby trvání služebního poměru,
přerušení služebního poměru,
náhradě škody podle tohoto zákona,
propuštění ze služebního poměru,
odnětí hodnosti,
zrušení služebního poměru ve zkušební době,
vrácení náborového příspěvku při nesplnění povinnosti setrvat po stanovenou dobu ve
služebním poměru,
nároku na přídavek na bydlení, nesouhlasí-li voják s výší nebo s neposkytnutím přídavku,
nebo se zastavením jeho výplaty,
době služby pro zabezpečení výsluhovými náležitostmi a pro sociální zabezpečení,
nesouhlasí-li voják s vykázanou dobou,
neposkytnutí, odnětí nebo snížení náhrady ve výši platu podle ustanovení § 68 odst. 4 a 5,
žádosti vojáka o jeho setrvání ve služebním poměru podle § 19 odst. 2,
úhradě nákladů spojených se zvýšením nebo rozšířením vzdělání při nesplnění povinnosti
setrvat po dohodnutou dobu ve služebním poměru,
vydání bezdůvodného obohacení,
náhradě nákladů za vojenskou výstroj.

(2) Řízení o změně doby trvání služebního poměru podle odstavce 1 písm. a) se zahajuje
výlučně z moci úřední. To neplatí, pokud voják požádá o změnu doby trvání služebního
poměru jejím zkrácením.
(3) Pokud voják vyjádřil se změnou doby trvání služebního poměru předem písemně
souhlas podle § 5 odst. 4, vydání rozhodnutí je prvním úkonem v řízení. Pokud takový
souhlas vyjádřil voják po zahájení řízení, může služební orgán bez dalšího vydat rozhodnutí
o změně doby trvání služebního poměru.“.

13.

Za § 145 se vkládá nový § 145a, který včetně nadpisu zní:
„§ 145a
Personální rozkaz
(1) Personálním rozkazem se rozhoduje ve věcech služebního poměru o

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

služebním zařazení,
zařazení do hodnostního sboru a jmenování do hodnosti,
propůjčení vyšší hodnosti,
dočasném zproštění výkonu služby,
určení do dispozice,
dočasném pověření výkonem služby v jiném služebním zařazení,
odvelení,
přeložení,
stanovení kratší týdenní doby služby,
poskytnutí mateřské nebo rodičovské dovolené,
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l)
m)
n)

udělení dovolené bez nároku na peněžní náležitosti,
udělení souhlasu výjimečně vykonávat výdělečnou činnost a jeho odvolání,
poskytnutí platu,
poskytnutí platu ve zvláštních případech.
(2) Personální rozkaz se vydává z moci úřední a je prvním úkonem v řízení.

(3) Personální rozkaz obsahuje, kromě obecných náležitostí rozhodnutí podle správního
řádu, služební zařazení vojáka a jeho osobní číslo. Odůvodnění personálního rozkazu není
třeba, je-li rozhodováno podle odstavce 1 písm. a), b) c), e), f), i), j) nebo k).
(4) Personální rozkaz se vojákovi vyhlásí ústně. Ústní vyhlášení má účinky oznámení
personálního rozkazu; ustanovení § 67 odst. 3 správního řádu se nepoužije.
(5) Nelze-li vojákovi vyhlásit personální rozkaz ústně, oznámí se doručením stejnopisu
písemného vyhotovení personálního rozkazu do vlastních rukou.
(6) Lhůta pro podání odvolání činí 5 dnů.
(7) Lhůta pro předání spisu odvolacímu orgánu činí 15 dnů.
(8) Odvolací orgán může personální rozkaz pouze potvrdit, zrušit nebo změnit. Odvolací
orgán rozhoduje formou personálního rozkazu.
(9) Rozhodnutí v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 5 měsíců
ode dne nabytí právní moci personálního rozkazu.“.

14.

V § 150 se slova „podle § 145 písm. d) až f)“ nahrazují slovy „podle § 145 odst. 1
písm. d) až f) a proti personálním rozkazům vydaným podle § 145a odst. 1“.

15.

Za § 150a se vkládá nový § 150b, který zní:
„§ 150b

Pokud vojáka v období od nabytí právní moci rozhodnutí o jeho propuštění ze služebního
poměru podle § 19 odst. 1 písm. c) až e) do zániku služebního poměru lze služebně zařadit,
vydá služební orgán se souhlasem vojáka nové rozhodnutí ve věci formou personálního
rozkazu.“.
16.

V § 151 se číslo „30“ nahrazuje číslem „60“.

17.

V § 153 odst. 3 se číslo „30“ nahrazuje číslem „60“.
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Přechodná ustanovení
1. Řízení ve věcech služebního poměru, které bylo zahájeno přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 221/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.
2. Přestěhoval-li se voják v důležitém zájmu služby v době přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona, má nárok na příspěvek při přestěhování podle § 78 zákona č. 221/1999 Sb.,
ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Vojákovi, kterému přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vznikl nárok na
poskytnutí nesníženého platu podle § 67 odst. 2 písm. e) zákona č. 221/1999 Sb., ve znění
účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poskytne nesnížený plat podle § 67 odst. 2
písm. e) zákona č. 221/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl. III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího
po dni jeho vyhlášení.

