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USNESENÍ
výboru pro obranu
z 37. schůze dne 10. června 2009
k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích
z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za
pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění
pozdějších předpisů /sněmovní tisk 752/
Po odůvodnění ministra obrany ČR MUDr. Martina Bartáka, zpravodajské zprávě
poslance Mgr. Milana Bičíka a po rozpravě
výboru pro obranu
I.

s o u h l a s í s vládním návrhem na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999
Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 143/1992 Sb., o
platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších
organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 752/ s těmito
připomínkami:
1.
V části první v článku I se za bod 8 vkládá bod 9, který zní:
„9. Za § 10 se vkládá nový § 10a, který včetně poznámky pod čarou č. 4a zní:
„§ 10a
Zvláštní dispozice
Do zvláštní dispozice se určí voják, který je příslušníkem Vojenského
zpravodajství, jestliže to vyžaduje důležitý zájem služby. Voják určený do zvláštní
dispozice má obdobné postavení jako příslušník zpravodajské služby bezpečnostního
sboru, zařazený do zálohy zvláštní podle zákona o služebním poměru příslušníků
bezpečnostních sborů4a). Na vojáka, který je určen do zvláštní dispozice, se ustanovení
tohoto zákona použijí přiměřeně.
___________________________
4a) § 31 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.“.

Dosavadní body 9 až 28 se označují jako body 10 a 29.
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2.
V části první v článku I se za bod 10 vkládá bod 11, který zní:
„11. V § 19 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou
č. 9b zní:
„(2) V případě snížení věkové hranice pro vznik nároku na starobní důchod
podle zvláštního právního předpisu9b), může prezident nebo ministr na základě žádosti
vojáka rozhodnout v souladu s potřebami ozbrojených sil o setrvání vojáka ve
služebním poměru i po dosažení této věkové hranice, nejpozději do dosažení
důchodového věku podle zvláštního právního předpisu7). Při rozhodování se rovněž
přihlíží k odbornosti vojáka, dosavadnímu průběhu jeho služebního poměru, jeho
morálním vlastnostem, zdravotnímu stavu a k jeho účasti v zahraničních operacích.
_________________________
9b) § 74 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 289/1997 Sb.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.“
Dosavadní body 11 až 29 se označují jako body 12 až 30.
3.

V části první v článku I se za bod 19 vkládá bod 20, který zní:
„20. V § 67 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Voják zařazený do zvláštní dispozice má nárok na plat podle činnosti jím
vykonávané v této dispozici.“.
Dosavadní body 20 až 30 se označují jako body 21 až 31.
4.
V části první v čl. I bodě 30 (dosavadním bodě 27) se v § 145 slova „řízení
podle této hlavy“ nahrazují slovy „řízení ve věcech služebního poměru“ a na konci
písmene j) se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se nové písmeno k), které zní:
„k) žádosti vojáka o jeho setrvání ve služebním poměru podle § 19 odst. 2.“.
5.
V části první v čl. I se doplňuje bod 32, který zní:
„32. V § 165 odst. 7 se slova „v odstavci 7“ nahrazují slovy „ v odstavci 6“.“.
II.

p o vě ř u j e
zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou
sněmovnu Parlamentu ČR.
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