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88
USNESENÍ
výboru pro obranu a bezpečnost
z 19. schůze 23. listopadu 2011
k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích
z povolání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 476/
Po odůvodnění náměstka ministra obrany ČR, Ing. Michaela Hrbaty, náčelníka GŠ
AČR armád. gen. Ing. Vlastimila Picka, zpravodajské zprávě poslance RSDr. Alexandera
Černého a po rozpravě
výbor pro obranu a bezpečnost
d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně PČR s c h v á l i t vládní návrh na
vydání zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění
pozdějších předpisů /sněmovní tisk 476/, ve znění těchto pozměňovacích návrhů:

I.

K čl. I:
1. V novelizačním bodě 4 se číslo „90“ nahrazuje číslem „60“.

2. Novelizační bod 12 zní:
„12. § 145 zní:
„§ 145
(1) V řízení ve věcech služebního poměru se rozhoduje o
a) změně doby trvání služebního poměru,
b) přerušení služebního poměru,
c) náhradě škody podle tohoto zákona,
d) propuštění ze služebního poměru,
e) odnětí hodnosti,
f) zrušení služebního poměru ve zkušební době,
g) vrácení náborového příspěvku při nesplnění povinnosti setrvat po stanovenou dobu ve
služebním poměru,
h) nároku na přídavek na bydlení, nesouhlasí-li voják s výší nebo s neposkytnutím přídavku,
nebo se zastavením jeho výplaty,
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i) době služby pro zabezpečení výsluhovými náležitostmi a pro sociální zabezpečení,
nesouhlasí-li voják s vykázanou dobou,
j) neposkytnutí, odnětí nebo snížení náhrady ve výši platu podle ustanovení § 68 odst. 4 a 5,
k) žádosti vojáka o jeho setrvání ve služebním poměru podle § 19 odst. 2,
l) úhradě nákladů spojených se zvýšením nebo rozšířením vzdělání při nesplnění povinnosti
setrvat po dohodnutou dobu ve služebním poměru,
m) vydání bezdůvodného obohacení,
n) 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.“.“.
Legislativní promítnutí:
Nová úprava § 145 se promítne do znění dosavadního novelizačního bodu 15, který
bude nově znít:
„15. 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“.“.
3. Novelizační bod 13 se zrušuje.
Ostatní novelizační body se přečíslují.
4. Za dosavadní novelizační bod 16 se vkládá nový bod 17, který zní:
„17. V § 151 se číslo „30“ nahrazuje číslem „60“.“.
Následující se přečísluje.

II.

p o v ě ř u j e zpravodaje, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním
odborem provedl potřebné legislativně technické úpravy;
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III.

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

PhDr. Daniel K o r t e , v.r.
ověřovatel
výboru pro obranu a bezpečnost

RSDr. Alexander Č e r n ý , v.r.
zpravodaj
výboru pro obranu a bezpečnost

Mgr. František B u b l a n , v.r.
předseda
výboru pro obranu a bezpečnost

