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Vládní návrh

na vydání

zákona,
kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších
předpisů
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Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění zákona č. 190/2005 Sb. a zákona
č. 70/2007 Sb., se mění takto:
1. Na konci textu § 1 se doplňují slova „, jiných slavnostních a pietních akcí za účasti
vojenských veteránů a jmenování válečných veteránů do vyšších vojenských hodností“.
2. V nadpisu § 2 se slovo „Armáda“ nahrazuje slovy „Ozbrojené síly“.
3. V § 2 odst. 1 se slovo „Armádou“ nahrazuje slovy „Ozbrojenými silami“ a slovo
„Armáda“ se nahrazuje slovy „ozbrojené síly“.
4. V § 3 odst. 1 se za slovo „který“ vkládají slova „po roce 1945“.
5. V § 3 odst. 1 a 2 se slovo „armády“ nahrazuje slovy „ozbrojených sil“.
6. V § 3 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámek pod čarou č. 1
a 1a zní:
„(3) Za válečného veterána se nepovažuje příslušník ozbrojených sil nebo policie, i když
splňuje podmínky válečného veterána stanovené v odstavcích 1 a 2, pokud byl pravomocně
odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody za úmyslný trestný čin spáchaný
v souvislosti s výkonem služby podle odstavce 1, nebo byl pravomocně odsouzen za jiný
trestný čin k trestu ztráty vojenské hodnosti. Za válečného veterána se nepovažuje ani
příslušník ozbrojených sil uvedený v odstavci 1, pokud mu zanikl služební poměr odnětím
hodnosti podle jiného právního předpisu1), nebo příslušník policie uvedený v odstavci 1,
pokud mu byl pravomocně uložen kázeňský trest odnětí služební hodnosti podle jiného
právního předpisu1a).
____________________
1) § 18 písm. c) zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.
1a) § 42 odst. 1 písm. e) zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků
bezpečnostních sborů.“.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
Dosavadní poznámka pod čarou č. 1 se označuje jako poznámka č. 1d, a to včetně odkazů na
poznámku pod čarou.“.
7. V § 3 odst. 4 se za slova „písm. d), e) nebo f)“ nahrazují slovy „písm. a) až f)“.
8. V § 4 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a vede evidenci vydaných
osvědčení“.
9. V § 4 písm. b) se za slovo „sdružují“ vkládá slovo „převážně“.
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která včetně poznámek pod čarou č. 1b a 1c znějí:
„g) může zabezpečovat slavnostní a pietní akce s účastí válečných veteránů, zejména
u příležitosti státních svátků a významných výročí účasti ozbrojených sil v ozbrojených
konfliktech a mírových operacích,
h) může válečnému veteránovi poskytovat příspěvek na stravování ve výši, kterou přispívá
na závodní stravování podle jiného právního předpisu1b) a zabezpečovat závodní
stravování ve vlastních stravovacích zařízeních1c); příspěvek na stravování podle tohoto
zákona nelze poskytovat válečnému veteránovi, pokud je mu příspěvek na stravování
poskytován.
__________________________

1b) § 48 odst. 8 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).
§ 8 zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu.
1c) § 69 zákona č. 218/2000 Sb.“.
11. V § 5 odst. 1 a 4 a v přílohách č. 1 a 2 se za slovo „hodnost“ vkládají slova „nebo
služební hodnost s hodnostním označením“.
12. V § 5 odst. 1 se slovo „zvláštního“ nahrazuje slovem „jiného“.
13. V § 5 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Ve sporných případech Ministerstvo zahraničních věcí na žádost ministerstva vydá
závazné stanovisko, ve kterém určí, zda se jedná o ozbrojený konflikt nebo mírovou operaci
podle § 3, místo a dobu trvání ozbrojeného konfliktu nebo mírové operace a zda armáda, ve
které osoba v době rozhodné pro vydání osvědčení válečného veterána konala službu, byla
armádou spojeneckou.“.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
14. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1e) až 1g)
zní:

„§ 5a

Jmenování válečných veteránů do vyšších vojenských hodností
(1) Válečný veterán, který je vojákem z povolání nebo vojákem v záloze1e), může být
jmenován do vyšší vojenské hodnosti jen podle jiného právního předpisu1f).
(2) Válečný veterán, kterému zanikla branná povinnost1g), může být jmenován do vyšší
vojenské hodnosti. Do vyšší vojenské hodnosti lze válečného veterána jmenovat i posmrtně.
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(3) Válečného veterána podle odstavce 2 jmenuje do hodnosti generála prezident
republiky na návrh vlády a do ostatních vojenských hodností ministr obrany.
(4) Pro jmenování válečného veterána do vyšší vojenské hodnosti se nepoužije správní
řád.
____________________
1e) § 26 zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon).
1f) Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení
a o některých právních poměrech vojáků v záloze, ve znění pozdějších předpisů.
1g) § 2 a 7 zákona č. 585/2004 Sb.“.
15. V § 6 odst. 2 se věta třetí nahrazuje větami „Po úhradě podílu nákladů za bydlení,
stravu a služby musí válečnému veteránovi zůstat alespoň 15 % jeho příjmu. Příjmem se pro
účely úhrady rozumí příjmy podle zákona o životním a existenčním minimu 1h). Příjmem není
příspěvek na péči2).“.
Poznámky pod čarou č. 1h a 2 znějí:
„1h) Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů.
2) § 7 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.“.
Čl. II
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 2008.

Důvodová

zpráva

I. Obecná část
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad
1.

Důvod předložení


Název

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění
zákona č. 190/2005 Sb. a zákona č. 70/2007 Sb.

-5V právním řádu České republiky chybí právní úprava, která by umožňovala jmenovat do
vyšších vojenských hodností válečné veterány, kterým zanikla branná povinnost. Cílem
navrhované novely zákona o válečných veteránech je vytvořit právní rámec, který umožní
tímto způsobem ocenit ty občany České republiky, kteří s nasazením vlastních životů bojovali
za vlast a bránili hodnoty svobody a demokracie.
V souvislosti s definicí pojmu „válečný veterán“ je v zákoně o válečných veteránech
použit termín „příslušník armády“. Pojmem „armáda“ se rozumí Armáda České republiky
(dále jen „AČR“), která je však jen jednou ze složek ozbrojených sil České republiky (dále
jen „ozbrojené síly“). Vzhledem ke skutečnosti, že službu v místech ozbrojeného konfliktu
nebo mírových operacích podle rozhodnutí mezinárodní organizace, jíž je Česká republika
členem, mohou konat i příslušníci dalších složek ozbrojených sil (např. Hradní stráže nebo
Vojenské kanceláře prezidenta republiky), je nezbytné nahradit pojem „armáda“ širším
pojmem „ozbrojené síly“ a zakotvit tak možnost vydávat osvědčení válečného veterána (se
všemi právy z tohoto plynoucími) i těmto příslušníkům ozbrojených sil.
Při posuzování splnění podmínek pro postavení válečného veterána je v některých
konkrétních případech obtížné určit, zda bylo místo výkonu služby místem ozbrojeného
konfliktu nebo mírové operace. Ve sporných případech je navrhováno, aby orgánem
oprávněným vydat v této věci závazné stanovisko bylo Ministerstvo zahraničních věcí.
Péče o válečné veterány upravená tímto zákonem by měla být péčí komplexní, včetně
možnosti morální podpory válečných veteránů. Proto je nově navrhováno zmocnění
Ministerstva obrany zabezpečovat slavnostní a pietní akce za účasti válečných veteránů.
Po hmotné stránce obsahuje novela úpravu poskytování příspěvku na stravování.
Postavení válečného veterána je považováno za prestižní. Proto o získání postavení
válečného veterána usilují rovněž občané České republiky, kteří v průběhu II. světové války
konali službu v nepřátelských armádách nebo kolaborovali s nepřítelem, později vstoupili do
řad československé armády v zahraničí a přihlásili ke státnímu občanství Československé
republiky, avšak postavení účastníka národního boje za osvobození nezískali. Další kategorií
žadatelů o osvědčení válečného veterána jsou příslušníci ozbrojených sil nebo policie, kteří
v průběhu válečného konfliktu nebo mírové operace spáchali úmyslný trestný čin nebo se
dopustili jednání, pro které byli propuštěni ze služebního poměru. Podle platné právní úpravy
všichni tito žadatelé formálně splňují podmínky pro postavení válečného veterána, avšak
vydání osvědčení válečného veterána těmto osobám by bylo ve vztahu k účastníkům
národního boje za osvobození nebo příslušníkům ozbrojených sil a policie, kteří řádně konali
službu v místech válečných konfliktů nebo mírových operacích, nespravedlivé a v rozporu se
záměry zákona o válečných veteránech. Je proto nezbytné vytvořit zákonnou překážku pro
získání postavení válečného veterána těmito osobami.
2.

Návrh řešení

Navrhovanou novelou zákona jsou upravována práva a povinnosti jednotlivých
subjektů, proto je navrhována novela stávajícího zákona bez dalších variant a alternativ.
Hlavním cílem navrhované právní úpravy je vytvoření chybějícího právního základu pro
jmenování válečných veteránů, kterým zanikla branná povinnost (např. z důvodu dosažení
věku stanoveného branným zákonem, a také ze zdravotních důvodů na základě pravomocného
rozhodnutí vydaného v přezkumném řízení), do vyšších vojenských hodností. Jmenování do
vyšších vojenských hodností bude morálním ohodnocením činnosti válečných veteránů
a uznáním jejich zásluh formou nejvyššího ocenění.
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charakteru a takové, které odstraňují nejasnosti ve výkladu právní problematiky válečných
veteránů. V rámci těchto úprav je navrhováno pojem „armáda“ užitý v textu zákona
o válečných veteránech nahradit pojmem „ozbrojené síly“. Dle platných právních předpisů
není totiž vyloučeno, aby službu v mírové operaci konali nejen příslušníci AČR, ale také
vojáci Hradní stráže a Vojenské kanceláře prezidenta republiky, které jsou součástmi
ozbrojených sil (viz § 3 odst. 2 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České
republiky). Tito vojáci se po dobu služby v rámci mírové operace nestávají příslušníky AČR,
jsou pouze k příslušnému vysílanému kontingentu AČR dočasně odveleni. Zavedením širšího
pojmu „ozbrojené síly“, bude dosaženo právní čistoty v souvislosti se zakotvením možnosti
vydávat osvědčení válečného veterána všem oprávněným příslušníkům ozbrojených sil.
Předkládanou úpravou je vyloučeno, aby za válečného veterána byly považována osoba,
která se sice v době II. světové války zapojila do národního boje za národní osvobození, avšak
podle § 1 odst. 3 zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí
a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, nenabyla vlastnosti účastníka
národního boje za osvobození, např. z důvodu předchozí služby v nepřátelské armádě nebo
kolaborace s nepřítelem, a není proto nositelem osvědčení účastníka národního osvobození
podle § 1 odst. 1 písm. a) až f) zákona č. 255/1946 Sb. Za válečného veterána nebude možno
považovat ani příslušníka ozbrojených sil nebo policie, pokud byl pravomocně odsouzen
k nepodmíněnému trestu odnětí svobody za úmyslný trestný čin spáchaný v souvislosti
s výkonem služby, nebo byl pravomocně odsouzen za jiný trestný čin k trestu ztráty vojenské
hodnosti. Nebude možno za něj považovat ani příslušníka ozbrojených sil, pokud mu zanikl
služební poměr odnětím hodnosti podle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve
znění pozdějších předpisů, nebo příslušníka policie, pokud mu byl pravomocně uložen
kázeňský trest odnětí služební hodnosti podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru
příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.
Technickou úpravou je povinnost Ministerstva obrany vést evidenci osvědčení
válečného veterána, která v souladu s ustanovením § 4 písm. a) zákona o válečných
veteránech, vydává.
S ohledem na fakt, že některé činnosti v rámci materiální péče o válečné veterány
kladou nároky na čerpání finančních prostředků z rozpočtu Ministerstva, případně na užívání
prostředků AČR, je navrhováno Ministerstvo obrany zákonem zmocnit k zabezpečování
slavnostních a pietních akcí za účasti válečných veteránů. Zabezpečování těchto akcí
představuje zejména využívání vojenské hudby, vojenské čestné jednotky a vojenské dopravy.
Navrhuje se rovněž, aby Ministerstvo obrany bylo oprávněno ze své rozpočtové kapitoly
poskytovat válečným veteránům příspěvek na stravování ve stejné výši, ve které přispívá na
závodní stravování z fondu kulturních a sociálních potřeb důchodcům, kteří při prvním
odchodu do starobního nebo plného invalidního důchodu pracovali nebo vykonávali službu
vojáka z povolání u Ministerstva obrany. Dále se navrhuje, aby Ministerstvo obrany bylo
oprávněno zabezpečit válečným veteránům závodní stravování ve vlastních stravovacích
zařízeních s tím, že náklady spojené se závodním stravováním jsou hrazeny z rozpočtových
prostředků Ministerstva obrany. Zákonnou úpravou se vylučuje možnost souběžného
poskytování příspěvku na stravování a příspěvku z fondu kulturních a sociálních potřeb,
popřípadě příspěvku z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany ke zmírnění některých křivd
způsobených komunistickým režimem určeného osobám, které jsou poživateli starobního
nebo plného invalidního důchodu a současně držiteli osvědčení vydaného Ministerstvem
obrany podle zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších
předpisů.
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Protože příslušníkům policie náleží podle o služebním poměru
příslušníků bezpečnostních sborů služební hodnost, pro kterou je
stanoveno hodnostní označení, navrhuje se tuto skutečnost zapracovat
do obsahu osvědčení a do žádosti o jeho vydání.
Navrhovanou novelou dochází k částečnému sladění úpravy úhrady nákladů s úpravou
v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tak, aby po úhradě podílu nákladů za
bydlení, stravu a služby zůstalo válečnému veteránovi alespoň 15 % jeho příjmu obdobně
jako osobě, které jsou za úhradu poskytovány pobytové služby, např. v domově pro seniory,
podle § 73 zákona č. 108/2006 Sb. s tím, že příjmem se pro účely této úhrady rozumí příjmy
podle zákona o životním a existenčním minimu, s výjimkou příspěvku na péči podle zákona
o sociálních službách.
3.

Vyhodnocení nákladů a přínosů

Při stanovení hospodářského a finančního dopadu navrhované právní úpravy se
předpokládá, že nedojde k nárůstu pracovních sil, ani k nárůstu mzdových prostředků.
Náklady na zabezpečení slavnostních a pietních akcí s účastí válečných veteránů budou
tak jako dosud hrazeny z rozpočtových prostředků, které jsou z kapitoly Ministerstva obrany
každoročně vyčleňovány pro zabezpečení kulturních, vzdělávacích, sportovních
a společenských akcí armádou. Předpokládaná výše nákladů na poskytování příspěvku na
stravování při jeho plném využití nepřesáhne částku 5 mil. Kč ročně a náklady na provoz
závodního stravování 17,6 mil. Kč ročně. Tyto náklady budou pokryty z prostředků
rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany. Vzhledem k rozmístění vlastních stravovacích
zařízení lze však předpokládat, že závodního stravování, včetně příspěvku na stravování, bude
využito jen jednou polovinou oprávněných osob a celkové náklady, které budou hrazeny
z kapitoly Ministerstva obrany, budou tedy činit pouze cca 11,3 mil. Kč ročně.
Protože se jedná o jednoduchou právní úpravu, navrhuje se podle § 90 odst. 2 zákona č.
90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, aby
Poslanecká sněmovna s návrhem zákona vyslovila souhlas již v prvém čtení. Důvodem tohoto
návrhu je především zájem na ocenění válečných veteránů vyššího věku, kteří se v letech
1939 až 1945 významně podíleli na národním boji za osvobození, při příležitosti 90. výročí
vzniku Československé republiky.


Kontakty pro případné dotazy a připomínky
Ministerstvo obrany – odbor legislativní a právní
telefon: 973 200 089; 973 200 001; 973 200 079
e-mail: legislativa.mo@army.cz

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky
Návrh novely zákona o válečných veteránech je v souladu s ústavním pořádkem České
republiky.
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Navrhovaná právní úprava je v souladu s právem Evropských společenství i s právem
Evropské unie a je s ním plně slučitelná.
Problematika obsažená v navrhované právní úpravě není právem Evropských
společenství a ani právem Evropské unie upravena a je ponechána k řešení národním
legislativám. Návrh novely zákona je z hlediska principů rovnosti žen a mužů neutrální.
Zvláštní část
K bodu 1
Navrhuje se v § 1 doplnit účel zákona o úpravu zabezpečení slavnostních a pietních akcí
za účasti válečných veteránů Ministerstvem obrany, včetně jmenování válečných veteránů do
vyšších vojenských hodností.
K bodům 2 a 3
Nahrazením termínu „armáda“ širším termínem „ozbrojené síly“ v § 2 a § 3 dochází ke
zpřesnění stávající právní úpravy, která již neodpovídá skutečnému stavu, kdy jsou do misí
kromě příslušníků AČR vysíláni rovněž příslušníci dalších složek ozbrojených sil (Hradní
stráž, Vojenská kancelář prezidenta republiky).
K bodu 4
Navrhovanou změnou dochází k zpřesnění období, ve kterém musí občan České
republiky splňovat podmínky, aby získal postavení válečného veterána.
K bodu 5
Změna navazuje na změny v bodu 2 a 3.
K bodu 6
Navrhovanou úpravou je vyloučeno, aby postavení válečného veterána získal příslušník
ozbrojených sil nebo Policie České republiky (dále jen „policie“), který po roce l945
v průběhu válečného konfliktu nebo mírové mise spáchal úmyslný trestný čin v souvislosti
s výkonem služby a byl za něj pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí
svobody, nebo byl pravomocně odsouzen za jiný trestný čin k trestu ztráty vojenské hodnosti.
Za válečného veterána nebude možno považovat ani příslušníka ozbrojených sil, pokud mu
služební poměr zanikl odnětím hodnosti, nebo příslušníka policie, pokud mu byl pravomocně
uložen kázeňský trest odnětí služební hodnosti.
K bodu 7
Navrhovanou změnou dochází k úplnému výčtu jednotlivých osvědčení účastníka
národního boje za osvobození, jejichž nositelé mají postavení válečného veterána.
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K bodu 8
Ministerstvo obrany vydává válečným veteránům osvědčení, a proto musí vést jejich
evidenci. Navrhuje se proto zmocnění k vedení této evidence zakotvit přímo v zákoně.
K bodu 9
V § 4 písm. b) se zpřesňuje povaha občanských sdružení, kterým se umožňuje bezplatně
využívat objekty, s nimiž hospodaří Ministerstvo obrany nebo jím zřízené právnické osoby.
Tyto objekty budou moci bezplatně využívat ta občanská sdružení, která sdružují převážně
válečné veterány, a která na základě stanov sdružení vyvíjejí svoji činnost v zájmu svých
členů, především válečných veteránů.
K bodu 10
Ustanovení § 4 se doplňuje o nové zmocnění Ministerstva obrany zabezpečovat na své
náklady slavnostní a pietní akce s účastí válečných veteránů ke státním svátkům
a významným výročím účasti ozbrojených sil v ozbrojených konfliktech nebo mírových
operacích.
Navrhuje se rovněž, aby Ministerstvo obrany bylo zmocněno ze své rozpočtové kapitoly
poskytovat válečným veteránům příspěvek na stravování ve stejné výši, ve které přispívá na
závodní stravování z fondu kulturních a sociálních potřeb důchodcům, kteří při prvním
odchodu do starobního nebo plného invalidního důchodu pracovali nebo vykonávali službu
vojáka z povolání u Ministerstva obrany. Dále se navrhuje, aby jim Ministerstvo obrany
zabezpečilo závodní stravování ve vlastních stravovacích zařízeních s tím, že náklady spojené
se závodním stravováním jsou hrazeny z rozpočtových prostředků Ministerstva obrany.
Současně se navrhuje vyloučit možnost souběžného poskytování příspěvku na
stravování a příspěvku z fondu kulturních a sociálních potřeb, popřípadě příspěvku na
stravování z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany ke zmírnění některých křivd
způsobených komunistickým režimem určeného osobám, které jsou poživateli starobního
nebo plného invalidního důchodu a současně držiteli osvědčení vydaného Ministerstvem
obrany podle zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších
předpisů.
K bodu 11

Protože příslušníkům policie náleží podle zákona č. 361/2003 Sb.
služební hodnost, pro kterou je stanoveno hodnostní označení, bylo
třeba tuto skutečnost zapracovat do obsahu osvědčení a do žádosti o
jeho vydání.
K bodu 12

Navrhovaná změna má legislativně technickou povahu.

- 10 K bodu 13
V případech, kdy není zcela zřejmé, zda se v době rozhodné pro vydání osvědčení
válečného veterána jednalo o ozbrojených konflikt, popřípadě mírovou misi, Ministerstvo
zahraničních věcí na žádost Ministerstva obrany závazným stanoviskem určí, zda se
v konkrétním případě jedná o ozbrojený konflikt nebo mírovou misi a zda armáda, ve které
osoba konala službu, byla armádou spojeneckou.
K bodu 14
Nové ustanovení § 5a upravuje možnost jmenovat do vyšších vojenských hodností
válečné veterány, kterým podle branného zákona zanikla branná povinnost (např. z důvodu
dosažení věku stanoveného branným zákonem, a také ze zdravotních důvodů na základě
pravomocného rozhodnutí vydaného v přezkumném řízení). Současně umožňuje jmenovat je
do vyšších vojenských hodností i posmrtně. Pro válečné veterány, kteří jsou vojáky z povolání
nebo vojáky v záloze platí pravidla stanovená v zákoně č. 221/1999 Sb. a v zákoně č.
220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých
právních poměrech vojáků v záloze. Zároveň se stanovují odpovídající pravomoci s tím, že
pro jmenování válečného veterána do vyšší vojenské hodnosti se správní řád nepoužije.
K bodu 15
Navrhuje se, aby po úhradě podílu nákladů za bydlení, stravu a služby zůstalo
válečnému veteránovi alespoň 15 % jeho příjmu obdobně jako osobě, které jsou za úhradu
poskytovány pobytové služby, např. v domově pro seniory, podle § 73 zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že příjmem se pro
účely této úhrady rozumí příjmy podle zákona o životním a existenčním minimu, s výjimkou
příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, který se za příjem nepovažuje.
K čl. II
Navrhuje se stanovit účinnost zákona na den 1. října 2008.

V Praze dne 28. května 2008

Ing. Mirek T o p o l á n e k v. r.

JUDr. Vlasta P a r k a n o v á v. r.

