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ZÁKON
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2013

o Vojenské policii a o zmČnČ nČkterých zákonĤ (zákon o Vojenské policii)
Parlament se usnesl na tomto zákonČ ýeské republiky:
ýÁST PRVNÍ
VOJENSKÁ POLICIE
Hlava I
Postavení Vojenské policie
§1
Vojenská policie v rozsahu vymezeném tímto zákonem plní úkoly policejní ochrany
Ministerstva obrany (dále jen „ministerstvo“), ozbrojených sil, vojenských objektĤ,
vojenského materiálu a ostatního majetku státu, s nímž je pĜíslušné hospodaĜit ministerstvo.
Vojenská policie je souþástí ministerstva.
Hlava II
PĤsobnost Vojenské policie
§2
Vojenská policie pĤsobí na území ýeské republiky a pĜi plnČní úkolĤ policejní ochrany
ozbrojených sil na území jiných státĤ, nestanoví-li tento zákon nebo jiný právní pĜedpis jinak.
§3
Vojenská policie pĤsobí vĤþi
a) vojákĤm v þinné službČ (dále jen „voják“),
b) osobám, které se nacházejí ve vojenských objektech a v prostoru, kde ozbrojené síly plní
své úkoly nebo kde se koná vojenské cviþení nebo kde je zajišĢována bezpeþnost
chránČné osoby (dále jen „chránČný objekt“),
c) osobám, které jsou podezĜelé, že spáchaly nebo páchají trestné þiny nebo pĜestupky proti
vojákĤm ve vojenském objektu nebo prostoru, kde ozbrojené síly plní své úkoly nebo kde
se koná vojenské cviþení, nebo trestné þiny nebo pĜestupky spolu s vojáky nebo proti
vojenskému objektu, vojenskému materiálu nebo ostatnímu majetku státu, s nímž je
pĜíslušné hospodaĜit ministerstvo, pokud tento zákon nestanoví jinak.
§4
(1) Vojenská policie plní tyto úkoly policejní ochrany:
a) odhaluje trestné þiny a zjišĢuje jejich pachatele a þiní opatĜení k pĜedcházení trestné
þinnosti,
b) pĤsobí v Ĝízení o trestných þinech jako policejní orgán a šetĜí pĜestupky1),

1)

Zákon þ. 200/1990 Sb., o pĜestupcích, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.

-2c) pátrá po hledaných nebo pohĜešovaných vojácích a po ztraceném nebo odcizeném
vojenském materiálu nebo po dalších vČcech v majetku státu, s nímž je pĜíslušné
hospodaĜit ministerstvo, zpravidla ve spolupráci s Policií ýeské republiky,
d) podílí se na ochranČ vojenského materiálu a ostatního majetku státu, s nímž je pĜíslušné
hospodaĜit ministerstvo,
e) dohlíží na zabezpeþování káznČ v chránČných objektech a na dodržování káznČ vojáky na
veĜejnosti,
f) zajišĢuje ochranu vojenských objektĤ urþených ministrem obrany a dohlíží na zajišĢování
režimu vstupu a vjezdu do vojenských objektĤ,
g) dohlíží nad bezpeþností provozu vozidel ozbrojených sil a nad bezpeþností provozu
ostatních dopravních prostĜedkĤ v chránČných objektech,
h) Ĝídí provoz vozidel na pozemních komunikacích pĜi pohybu vozidel ozbrojených sil na
pozemních komunikacích,
i) vykonává dohled nad výcvikem a zdokonalováním odborné zpĤsobilosti ĜidiþĤ vozidel
ozbrojených sil a provádí zkoušky odborné zpĤsobilosti žadatelĤ o Ĝidiþská oprávnČní,
j) schvaluje technickou zpĤsobilost vojenských vozidel,
k) zajišĢuje ochranu a doprovod ministra obrany a jím urþených osob (dále jen „chránČná
osoba“),
l) podílí se na zajišĢování ochrany oficiálních delegací ýeské republiky a obþanĤ ýeské
republiky v místech nasazení ozbrojených sil ýeské republiky mimo území ýeské
republiky,
m) zajišĢuje ochranu vyþlenČných vojenských dopravních letadel pro pĜepravu ústavních
þinitelĤ a ostatních osob využívajících pĜepravy vojenskými dopravními letadly
a vojenských objektĤ urþených pro odbavení a prostor urþených ke vzletu a pĜistání
vojenských dopravních letadel,
n) zajišĢuje na vyžádání bezpeþnostním doprovodem ochranu vojenské letecké dopravy
a pĜepravy,
o) vede evidence a statistiky potĜebné k plnČní svých úkolĤ, zejména evidenci vozidel
ozbrojených sil a evidenci pĜípadĤ Vojenské policie.
(2) Vojenská policie plní další úkoly, pokud tak stanoví jiný právní pĜedpis2) nebo
mezinárodní smlouva, která je souþástí právního Ĝádu (dále jen „mezinárodní smlouva“).
(3) Úkoly Vojenské policie vykonávají vojenští policisté.
§5
Vojenským policistou se mĤže stát
a) voják z povolání zaĜazený ve Vojenské policii nebo
b) voják v záloze povolaný na vojenské cviþení k Vojenské policii.
Hlava III
ěízení a organizace Vojenské policie
§6
(1) V þele Vojenské policie stojí náþelník Vojenské policie, kterého jmenuje a odvolává
ministr obrany po projednání v pĜíslušném výboru Poslanecké snČmovny Parlamentu.
Náþelník Vojenské policie je pĜímo podĜízen ministru obrany.

2)

NapĜíklad zákon þ. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách ýeské republiky, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.

-3(2) Náþelník Vojenské policie odbornČ Ĝídí a kontroluje Vojenskou policii.
§7
Organizaþní strukturu Vojenské policie stanoví ministr obrany po projednání
v pĜíslušném výboru Poslanecké snČmovny Parlamentu.
Hlava IV
Povinnosti a oprávnČní Vojenské policie a vojenského policisty
Díl 1
Povinnosti a oprávnČní Vojenské policie
§8
OprávnČní k držení a používání nebezpeþných látek a vČcí
(1) Vojenská policie je oprávnČna pro úþely výuky, výcviku, zkoušek, expertizní
a znalecké þinnosti nebo pro výkon þinností pĜi plnČní úkolĤ Vojenské policie držet,
pĜechovávat, vyrobit a používat nebezpeþné látky a vČci.
(2) Nebezpeþnými látkami a vČcmi podle odstavce 1 se rozumČjí zejména výbušniny,
výbušné pĜedmČty, omamné látky, psychotropní látky a jedy.
(3) Vojenská policie
a) stanovuje a realizuje opatĜení k zamezení neoprávnČnému nebo nahodilému pĜístupu
k nebezpeþným látkám a vČcem nebo jejich neoprávnČnému použití, zniþení anebo ztrátČ,
b) vede evidenci nebezpeþných látek a vČcí,
c) vede dokumentaci technicko organizaþních opatĜení k zajištČní ochrany nebezpeþných
látek a vČcí a k eliminaci rizik plynoucích z charakteru tohoto materiálu pro bezpeþnost
osob a majetku.
(4) Vojenská policie je oprávnČna používat a pĜepravovat nebezpeþné látky a vČci
zejména pĜi likvidaci nástražných výbušných systémĤ, pĜi likvidaci nálezu munice nebo
výbušnin, pĜi speciálním výcviku služebních psĤ, pĜi zákroku proti pachatelĤm zvlášĢ
závažných zloþinĤ, nebo je-li to nezbytné k pĜedcházení anebo odstranČní závažného ohrožení
bezpeþnosti chránČného objektu.
§9
OprávnČní pĜi dohledu nad bezpeþností provozu vozidel
(1) Vojenská policie vykonává dohled nad bezpeþností a plynulostí provozu vozidel
ozbrojených sil tím, že
a) kontroluje dodržování pravidel provozu na pozemních komunikacích vozidly
ozbrojených sil,
b) objasĖuje dopravní nehody a jiné události v provozu, na kterých mČla úþast pouze vozidla
ozbrojených sil, pĜi nichž nevznikla škoda na majetku þi zdraví tĜetí osoby.
(2) PĜi dohledu nad bezpeþností a plynulostí provozu vozidel ozbrojených sil je vojenský
policista oprávnČn

-4a) vyzvat osobu provádČjící výcvik ĜidiþĤ vozidel ozbrojených sil k vyšetĜení podle zákona
o silniþním provozu ke zjištČní, zda není ovlivnČna alkoholem nebo jinou návykovou
látkou,
b) vyzvat Ĝidiþe vozidla ozbrojených sil k pĜedložení dokladĤ k Ĝízení a provozu vozidla,
c) vyzvat Ĝidiþe vozidla ozbrojených sil k podrobení vozidla nebo jízdní soupravy kontrole
technického stavu,
d) mČĜit rychlost vozidel ozbrojených sil,
e) zabránit Ĝidiþi vozidla ozbrojených sil v jízdČ použitím technického prostĜedku
k zabránČní odjezdu vozidla nebo odtažením vozidla za podmínek stanovených zákonem
o silniþním provozu.
(3) V chránČných objektech Vojenská policie vykonává dohled nad bezpeþností
a plynulostí provozu vĤþi všem úþastníkĤm provozu tím, že
a) kontroluje dodržování pravidel provozu na pozemních komunikacích i mimo nČ,
b) objasĖuje dopravní nehody a jiné události,
c) vydává písemné stanovisko k úpravČ provozu na veĜejnČ nepĜístupné úþelové
komunikaci.
(4) PĜi dohledu nad bezpeþností a plynulostí provozu vĤþi všem úþastníkĤm provozu
v chránČných objektech je vojenský policista oprávnČn
a) vyzvat Ĝidiþe vozidla k pĜedložení dokladĤ k Ĝízení a provozu vozidla,
b) vyzvat Ĝidiþe vozidla k podrobení vozidla nebo jízdní soupravy kontrole technického
stavu,
c) mČĜit rychlost vozidel,
d) rozhodnout o odstranČní vozidla na náklady provozovatele vozidla, je-li pĜekážkou
provozu na pozemní komunikaci nebo i mimo ni, nebo je dĤvodná obava ohrožení
bezpeþnosti chránČného objektu, anebo je místní úpravou provozu v pĜedmČtném místČ
provoz vozidel omezen nebo zakázán,
e) zabránit Ĝidiþi v jízdČ použitím technického prostĜedku k zabránČní odjezdu vozidla nebo
odtažením vozidla za podmínek stanovených zákonem o silniþním provozu.
Díl 2
Nakládání s informacemi
§ 10
Obecná ustanovení o zpracování informací a osobních údajĤ Vojenskou policií
(1) Vojenská policie zpracovává v souladu s tímto zákonem nebo jiným právním
pĜedpisem informace vþetnČ osobních údajĤ v rozsahu nezbytném pro plnČní svých úkolĤ.
(2) Pro zpracování informací, vedení evidencí a statistik v elektronické podobČ spravuje
a provozuje Vojenská policie informaþní systém. Vojenská policie zajišĢuje bezpeþnost
a spolehlivost provozovaného informaþního systému.
(3) Vojenská policie pĜedává zpravodajským službám ýeské republiky, Generální
inspekci bezpeþnostních sborĤ, Policii ýeské republiky, ministerstvu, VČzeĖské službČ ýeské
republiky a Celní správČ ýeské republiky informace vþetnČ informací zpracovávaných
v jejích evidencích, které získala pĜi plnČní svých úkolĤ, je-li to nezbytné pro plnČní úkolĤ
v rámci jejich pĤsobnosti.

-5(4) Pokud by pĜedání informací podle odstavce 3 ohrozilo plnČní úkolĤ Vojenské policie,
pĜedá je až poté, co ohrožení pomine.
§ 11
PoĜizování záznamĤ
(1) Vojenská policie je oprávnČna, je-li to potĜebné pro plnČní úkolĤ Vojenské policie,
poĜizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veĜejnČ pĜístupných, popĜípadČ také
zvukové, obrazové nebo jiné záznamy o prĤbČhu úkonu.
(2) Jsou-li k poĜizování záznamĤ podle odstavce 1 zĜízeny stálé automatické technické
systémy, je Vojenská policie povinna informace o zĜízení takových systémĤ vhodným
zpĤsobem uveĜejnit.
§ 12
OprávnČní požadovat informace z informaþních systémĤ
(1) Vojenská policie mĤže v rozsahu potĜebném pro plnČní konkrétního úkolu žádat od
správce evidence nebo provozovatele poskytnutí informací z agendového informaþního
systému evidence obþanských prĤkazĤ3), agendového informaþního systému evidence
cestovních dokladĤ4), agendového informaþního systému evidence diplomatických
a služebních pasĤ4), agendového informaþního systému evidence obyvatel5), evidence údajĤ
o mýtném6), základního registru obyvatel7), základního registru právnických osob,
podnikajících fyzických osob a orgánĤ veĜejné moci, základního registru agend orgánĤ
veĜejné moci a nČkterých práv a povinností, registru silniþních vozidel8), registru historických
a sportovních vozidel, centrálního registru ĜidiþĤ a informaþního systému cizincĤ9) zpĤsobem
umožĖujícím dálkový a nepĜetržitý pĜístup; v pĜípadČ agendového informaþního systému
evidence obþanských prĤkazĤ a agendového informaþního systému evidence cestovních
dokladĤ lze informace poskytnout pouze zpĤsobem umožĖujícím nepĜetržitý pĜístup.
(2) Správce evidence nebo provozovatel informaþního systému poskytne informace
bezplatnČ a bez zbyteþného odkladu, nestanoví-li jiný právní pĜedpis jinak.
(3) Vojenská policie je oprávnČna žádat o poskytnutí informací podle odstavce 1 pouze
zpĤsobem, který jí umožní uchovávat identifikaþní údaje o útvaru Vojenské policie nebo
o vojenském policistovi, který o poskytnutí informací žádal, a o úþelu, k nČmuž bylo
o poskytnutí informací žádáno, nejménČ po dobu 5 let. O skuteþnostech podle vČty první jsou
správce evidence nebo provozovatel povinni zachovávat mlþenlivost.

3)
4)
5)

6)
7)
8)

9)

Zákon þ. 328/1999 Sb., o obþanských prĤkazech, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
Zákon þ. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
Zákon þ. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných þíslech a o zmČnČ nČkterých zákonĤ (zákon
o evidenci obyvatel), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
Zákon þ. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
Zákon þ. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
Zákon þ. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o zmČnČ zákona
þ. 168/1999 Sb., o pojištČní odpovČdnosti za škodu zpĤsobenou provozem vozidla a o zmČnČ nČkterých
souvisejících zákonĤ (zákon o pojištČní odpovČdnosti z provozu vozidla), ve znČní zákona þ. 307/1999 Sb.,
ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
Zákon þ. 326/1999 Sb., o pobytu cizincĤ na území ýeské republiky a o zmČnČ nČkterých zákonĤ, ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ.

-6(4) Za úþelem zajištČní ochrany osoby, o níž lze dĤvodnČ pĜedpokládat, že by mohl být
ohrožen její život nebo zdraví, mĤže Ministerstvo vnitra požadovat pro Vojenskou policii na
základČ její žádosti od zpracovatele nebo správce evidence vedené na základČ jiných právních
pĜedpisĤ, aby mu oznamovali každý výdej osobních údajĤ takové osoby.
§ 13
OprávnČní zpracovávat osobní údaje
(1) Vojenská policie mĤže zpracovávat osobní údaje vþetnČ citlivých údajĤ bez souhlasu
osoby, jíž se tyto údaje týkají (dále jen „subjekt údajĤ“), pokud je to nezbytné pro plnČní
jejích úkolĤ.
(2) Shromažćovat údaje o rasovém pĤvodu, náboženském nebo politickém pĜesvČdþení,
o pĜíslušnosti k zákonem nezakázanému sdružení nebo o sexuálním chování lze pouze tehdy,
je-li to nezbytné pro úþely šetĜení konkrétního trestného þinu nebo pĜestupku.
§ 14
Zpracování osobních údajĤ pĜi pĜedcházení a odhalování trestné þinnosti
(1) PĜi pĜedcházení a odhalování trestné þinnosti je Vojenská policie pĜi zpracování
osobních údajĤ povinna
a) stanovit úþel, k nČmuž mají být osobní údaje zpracovány, a osobní údaje zpracovávat
pouze k tomuto úþelu a v rozsahu nezbytném k jeho naplnČní,
b) uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k úþelu jejich zpracování,
c) neprodlenČ ohlásit ÚĜadu pro ochranu osobních údajĤ zĜízení každé evidence obsahující
osobní údaje; souþástí tohoto ohlášení je název útvaru odpovČdného za zpracování
osobních údajĤ, úþel evidence, kategorie subjektĤ údajĤ a osobních údajĤ, které se tČchto
subjektĤ týkají, a popis opatĜení k zajištČní požadované ochrany osobních údajĤ.
(2) Vojenská policie mĤže pĜi pĜedcházení a odhalování trestné þinnosti
a) zpracovávat nepĜesné nebo neovČĜené osobní údaje; nepĜesné nebo neovČĜené osobní
údaje takto oznaþí,
b) shromažćovat osobní údaje otevĜeným nebo skrytým zpĤsobem nebo pod záminkou
jiného úþelu nebo jiné þinnosti,
c) zpracovávat osobní údaje i k jinému úþelu, než ke kterému byly shromáždČny,
d) sdružovat osobní údaje, které byly získány k rozdílným úþelĤm.
(3) Vojenská policie zpracovává osobní údaje podle odstavcĤ 1 a 2 bez souhlasu subjektu
údajĤ; pĜitom je povinna dbát práva na ochranu jeho soukromého a osobního života. Není-li
tím ohroženo pĜedcházení a odhalování trestné þinnosti, je Vojenská policie povinna subjektu
údajĤ sdČlit, že zpracovává jeho osobní údaje.
(4) Podle ustanovení tohoto dílu zpracovává Vojenská policie osobní údaje také pĜi
pĜedcházení a odhalování þinĤ, jejichž znaky jsou uvedeny v trestním zákonČ a jejichž
pachatelé nejsou trestnČ odpovČdní pro nedostatek vČku nebo pro nepĜíþetnost, a pĜi
zjišĢování tČchto pachatelĤ.

-7§ 15
Zpracování osobních údajĤ pĜi pátrání po vojácích
(1) Vyhlásí-li Policie ýeské republiky pátrání po vojákovi, je Vojenská policie oprávnČna
v potĜebném rozsahu sdružovat osobní údaje získané k rozdílným úþelĤm a zpracovávat
citlivé údaje tohoto vojáka, je-li to nezbytné k jeho nalezení.
(2) Vojenská policie zlikviduje osobní údaje vojáka uvedeného v odstavci 1 bez
zbyteþného odkladu po jeho nalezení. Osobní údaje se nemusejí zlikvidovat,
a) lze-li dĤvodnČ pĜedpokládat, že bude opČt pohĜešován nebo hledán, nebo
b) jsou-li jeho osobní údaje zpracovány pĜi pĜedcházení a odhalování trestné þinnosti.
§ 16
ZveĜejĖování osobních údajĤ
Vojenská policie je oprávnČna zveĜejĖovat osobní údaje v rozsahu nezbytném
k pĜedcházení a odhalování trestné þinnosti nebo pĜi pátrání po vojákovi.
§ 17
ProvČĜování potĜebnosti dalšího zpracování osobních údajĤ
(1) Vojenská policie nejménČ jednou za 3 roky provČĜuje, jsou-li zpracované osobní
údaje i nadále potĜebné pro plnČní úkolĤ Vojenské policie nebo pĜi plnČní dalších úkolĤ podle
zákona. Zjistí-li pĜi provČĜování nebo v prĤbČhu zpracování osobních údajĤ, že již nejsou
potĜebné, bez zbyteþného odkladu je zlikviduje.
(2) Vojenská policie osobní údaje nezlikviduje, využívají-li se dále pĜi plnČní úkolu podle
tohoto zákona nebo se jedná o osobní údaje, které jsou souþástí spisového materiálu, bez
ohledu na to, zda jsou zpracovány v listinné nebo elektronické podobČ.
(3) Vojenská policie osobní údaje nezlikviduje, lze-li dĤvodnČ pĜedpokládat, že by
likvidací byl poškozen oprávnČný zájem subjektu údajĤ. V tomto pĜípadČ se osobní údaje
blokují a lze je využívat pouze k úþelu, který zabránil jejich likvidaci.
§ 18
Informování o osobních údajích a oprava nepravdivých
nebo nepĜesných osobních údajĤ
(1) Vojenská policie na písemnou žádost subjektu údajĤ sdČlí do 60 dnĤ ode dne jejího
doruþení bezplatnČ osobní údaje vztahující se k subjektu údajĤ, které zpracovává, pokud tomu
nebrání dĤvody uvedené v odstavci 4. Dále uvede, zda byly pĜedány nebo zpĜístupnČny
dalšímu pĜíjemci a oznaþení takového pĜíjemce.
(2) Vojenská policie na písemnou žádost subjektu údajĤ provede neprodlenČ po jejím
doruþení bezplatnČ
a) opravu, likvidaci nebo doplnČní nepravdivých nebo nepĜesných osobních údajĤ
vztahujících se k subjektu údajĤ nebo subjektu údajĤ poskytne vysvČtlení. Pokud by
opravou, likvidací nebo doplnČním osobních údajĤ bylo ohroženo pĜedcházení
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k souboru obsahujícímu nepravdivé nebo nepĜesné osobní údaje opravné prohlášení,
b) oznaþení údajĤ vztahujících se k subjektu údajĤ, jestliže subjekt údajĤ popírá jejich
pĜesnost a nelze zjistit, zda jsou pĜesné nebo nikoli. Toto oznaþení údajĤ se odstraní
pouze se souhlasem subjektu údajĤ nebo na základČ rozhodnutí pĜíslušného soudu anebo
ÚĜadu na ochranu osobních údajĤ.
(3) Novou žádost v téže vČci lze podat nejdĜíve po uplynutí 6 mČsícĤ od podání
pĜedchozí žádosti.
(4) Vojenská policie žádosti podle odstavce 1 nebo 2 nevyhoví, popĜípadČ vyhoví pouze
þásteþnČ, pokud by sdČlením nebo likvidací došlo k ohrožení
a) pĜedcházení a odhalování trestné þinnosti,
b) utajovaných informací nebo
c) oprávnČných zájmĤ tĜetí osoby.
(5) O vyĜízení žádosti Vojenská policie žadatele písemnČ informuje. Informace o vyĜízení
žádosti obsahuje odĤvodnČní, s výjimkou pĜípadĤ, kdy se žadateli vyhovuje v plném rozsahu.
Pokud by vyhovČním žádosti nebo sdČlením o nevyhovČní žádosti došlo k ohrožení
pĜedcházení a odhalování trestné þinnosti, Vojenská policie takové údaje nesdČlí.
§ 19
PĜedávání nebo zpĜístupĖování osobních údajĤ
(1) Vojenská policie pĜedává nebo zpĜístupĖuje osobní údaje jiným orgánĤm nebo
osobám
a) stanoví-li tak jiný právní pĜedpis nebo mezinárodní smlouva,
b) je-li to ve prospČch osoby, k níž se osobní údaje vztahují, a tato osoba dala k pĜedání
souhlas nebo lze její souhlas na základČ okolností dĤvodnČ pĜedpokládat,
c) je-li pĜedání osobních údajĤ nezbytné k odstranČní bezprostĜedního závažného ohrožení
bezpeþnosti osob nebo veĜejného poĜádku,
d) je-li to potĜebné pro plnČní úkolĤ bezpeþnostních sborĤ ýeské republiky, nebo
e) je-li to potĜebné pro zajištČní plnČní úkolĤ ozbrojených sil ýeské republiky.
(2) Vojenská policie pĜedá doložitelným zpĤsobem osobní údaje podle odstavce 1
písm. b) na základČ písemné žádosti, která musí obsahovat úþel, pro který mají být osobní
údaje pĜedány.
(3) Nepravdivé nebo nepĜesné osobní údaje nelze pĜedávat. NeovČĜené osobní údaje
musejí být pĜi pĜedávání oznaþeny a musí být uvedena míra jejich spolehlivosti. Dojde-li
k pĜedání nepravdivých nebo nepĜesných osobních údajĤ, je Vojenská policie povinna bez
zbyteþného odkladu informovat všechny pĜíjemce údajĤ, kterým byly takové osobní údaje
pĜedány.
(4) PĜíjemce údajĤ je oprávnČn zpracovávat osobní údaje k jinému úþelu, než ke kterému
byly pĜedány, pouze za podmínky, že by mu i pro tento úþel mohly být osobní údaje pĜedány,
a pouze s pĜedchozím souhlasem Vojenské policie.
(5) Do zahraniþí lze za podmínek stanovených v odstavci 1 písm. a) až c) pĜedat osobní
údaje mezinárodní organizaci Interpol, Evropskému policejnímu úĜadu (Europol),
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Evropské unie, a to i bez žádosti.
(6) Vojenská policie mĤže pĜi pĜedání nebo zpĜístupnČní osobních údajĤ jinému státu
nebo mezinárodní organizaci stanovit podmínky týkající se zpracování pĜedaných nebo
zpĜístupnČných osobních údajĤ a vyplývající z tohoto zákona nebo jiného právního pĜedpisu.
(7) Vojenská policie dále mĤže
a) vyslovit souhlas, aby byly prostĜednictvím jiného státu nebo mezinárodní organizace
pĜedány osobní údaje, které Vojenská policie tomuto státu nebo mezinárodní organizaci
pĜedala nebo zpĜístupnila, tĜetímu státu nebo mezinárodní organizaci; takový souhlas
mĤže být udČlen i obecnČ,
b) požadovat od jiného státu nebo mezinárodní organizace informace o zpracování
pĜedaných osobních údajĤ.
(8) K pĜedání osobních údajĤ do zahraniþí podle tohoto zákona se nevyžaduje povolení
ÚĜadu na ochranu osobních údajĤ podle jiného právního pĜedpisu.
(9) Vojenská policie informace nepĜedá, pokud by to ohrozilo plnČní jejích úkolĤ.
§ 20
Zpracování osobních údajĤ pĜedávaných v rámci Evropské unie
(1) Vojenská policie zpracovává pĜi plnČní svých úkolĤ osobní údaje zpĜístupnČné nebo
pĜedávané
a) þlenským státem Evropské unie anebo státem pĜidruženým mezinárodní smlouvou
k provádČní schengenských pĜedpisĤ (dále jen „pĜidružený stát“) nebo zpĜístupnČné nebo
pĜedávané do þlenského státu Evropské unie nebo pĜidruženého státu, nebo
b) orgánem zĜízeným na základČ Smlouvy o Evropské unii anebo Smlouvy o fungování
Evropské unie (dále jen „evropský orgán“) nebo informaþním systémem zĜízeným na
základČ Smlouvy o Evropské unii anebo Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen
„evropský informaþní systém“) nebo zpĜístupnČné nebo pĜedávané evropskému orgánu
anebo evropskému informaþnímu systému.
(2) Vojenská policie pĜi zpracování osobních údajĤ zpĜístupnČných nebo pĜedaných podle
odstavce 1 dodržuje podmínky, které stanovil pĜedávající orgán.
(3) Je-li k dodržení podmínky stanovené pĜedávajícím orgánem podle odstavce 2 tĜeba
souhlas nebo vyjádĜení þlenského státu Evropské unie, pĜidruženého státu nebo evropského
orgánu, Vojenská policie stanoví tomuto þlenskému státu Evropské unie, pĜidruženému státu
nebo evropskému orgánu pĜimČĜenou lhĤtu, ve které má zaslat souhlas nebo vyjádĜení,
a upozorní jej, že pokud ve stanovené lhĤtČ své vyjádĜení nezašle, má se za to, že s dalším
pĜedpokládaným postupem souhlasí.
Díl 3
Povinnosti vojenského policisty
§ 21
(1) Vojenský policista je pĜi plnČní úkolĤ Vojenské policie povinen dbát cti, vážnosti
a dĤstojnosti osob i své vlastní a nepĜipustit, aby osobám v souvislosti s touto þinností vznikla
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úþelu plnČného úkolu.
(2) Vojenský policista je povinen pĜed provedením úkonu v rámci své pravomoci pouþit
osobu dotþenou úkonem o dĤvodech provedení úkonu, a jde-li o úkon spojený se zásahem do
práv nebo svobod osoby, také o jejích právech a povinnostech. Pokud pouþení brání povaha
a okolnosti úkonu, pouþí nebo zajistí toto pouþení ihned, jakmile to okolnosti dovolí.
§ 22
Vojenský policista je povinen provést úkon, a to i v dobČ mimo službu, pokud to dovoluje
jeho zdravotní stav nebo není pod vlivem lékĤ nebo jiných látek, které snižují jeho schopnost
jednat, popĜípadČ vyrozumČt o nutnosti provést úkon nejbližší útvar Vojenské policie nebo
nejbližší útvar Policie ýeské republiky. Pokud to okolnosti dovolují, je vojenský policista
pĜed provedením úkonu, pĜi nČmž dochází k pĜímému vynucování splnČní právní povinnosti
nebo k pĜímé ochranČ práv za použití síly nebo hrozby jejího použití, povinen použít slov
„Jménem zákona!“ a odpovídající výzvy.
§ 23
(1) Vojenský policista není povinen provést úkon, jestliže
a) k jeho vykonání nebyl odbornČ vyškolen nebo vycviþen, a jestliže povaha úkonu takové
odborné vyškolení nebo vycviþení vyžaduje, nebo
b) provádí jiný úkon, jehož nedokonþení by mČlo vážnČjší dĤsledky než neprovedení úkonu
nezbytného k odstranČní bezprostĜedního ohrožení, zejména pronásleduje pachatele
trestného þinu, zakroþuje pod jednotným velením, zajišĢuje bezpeþnost chránČného
objektu, osoby, dĤležitého vojenského materiálu nebo používá výbušniny nebo výbušné
pĜedmČty.
(2) Pokud okolnosti pĜípadu nedovolují vojenskému policistovi provést úkon, je povinen
zabezpeþit vyrozumČní pĜíslušného útvaru Vojenské policie nebo nejbližšího útvaru Policie
ýeské republiky o nutnosti provést úkon.
§ 24
(1) Vojenský policista je povinen pĜi provádČní úkonu prokázat svou pĜíslušnost
k Vojenské policii, pokud to povaha a okolnosti úkonu dovolují.
(2) PĜíslušnost k Vojenské policii prokazuje vojenský policista vojenským stejnokrojem
se zevním oznaþením „VOJENSKÁ POLICIE“ nebo „VP“ doplnČným identifikaþním þíslem
(dále jen „vojenský stejnokroj Vojenské policie“), služebním prĤkazem vojenského policisty
(dále jen „služební prĤkaz“) nebo ústním prohlášením „Vojenská policie“.
(3) Ústním prohlášením „Vojenská policie“ prokazuje vojenský policista svou pĜíslušnost
k Vojenské policii pouze ve výjimeþných pĜípadech, kdy okolnosti provádČného úkonu
neumožĖují tuto pĜíslušnost prokázat vojenským stejnokrojem Vojenské policie nebo
služebním prĤkazem. Vojenským stejnokrojem Vojenské policie nebo služebním prĤkazem se
vojenský policista prokáže ihned, jakmile to okolnosti provádČného úkonu dovolí.
(4) Vojenský policista, kterého urþí náþelník Vojenské policie, nemusí k výkonu služby
užívat vojenský stejnokroj Vojenské policie.
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(1) Vojenský policista je povinen zachovávat mlþenlivost o skuteþnostech, se kterými se
seznámil pĜi plnČní úkolĤ Vojenské policie nebo v souvislosti s nimi a které v zájmu
zabezpeþení úkolĤ Vojenské policie nebo v zájmu osob vyžadují, aby zĤstaly utajeny pĜed
nepovolanými osobami. Tato povinnost trvá i po skonþení služebního zaĜazení ve Vojenské
policii.
(2) Povinnosti mlþenlivosti se nemĤže vojenský policista dovolávat vĤþi policejnímu
orgánu, státnímu zastupitelství nebo soudu.
(3) Povinnosti mlþenlivosti je oprávnČn zprostit vojenského policistu nebo obþanského
zamČstnance ministr obrany nebo jím povČĜená osoba.
Díl 4
OprávnČní vojenského policisty
§ 26
OprávnČní požadovat vysvČtlení
(1) Vojenský policista je oprávnČn požadovat potĜebná vysvČtlení od osoby, která mĤže
pĜispČt k objasnČní skuteþností dĤležitých pro odhalení trestného þinu nebo pĜestupku a jeho
pachatele, vypátrání hledaného nebo pohĜešovaného vojáka anebo vČci, nebo zajištČní
bezpeþnosti chránČné osoby, a v pĜípadČ potĜeby osobu vyzvat, aby se ve stanovenou dobu
dostavila na urþené místo k sepsání úĜedního záznamu o podání vysvČtlení. Každý je povinen
požadavku nebo výzvČ vyhovČt.
(2) VysvČtlení mĤže odepĜít pouze osoba, která by tím sobČ, svému pĜíbuznému
v pokolení pĜímém, svému sourozenci, osvojiteli, osvojenci, manželovi, partnerovi nebo
druhovi, jakož i jiným osobám v pomČru rodinném nebo obdobném, jejichž újmu by právem
pociĢovala jako újmu vlastní, zpĤsobila nebezpeþí trestního stíhání nebo nebezpeþí postihu za
správní delikt.
(3) VysvČtlení se nesmí požadovat od osoby, která by tím porušila státem uloženou nebo
uznanou povinnost mlþenlivosti, ledaže by ji této povinnosti zprostil pĜíslušný orgán nebo ten,
v jehož zájmu tuto povinnost má.
(4) Vojenský policista je povinen pĜedem osobu pouþit o možnosti odepĜít vysvČtlení
a o zákazu požadovat vysvČtlení podle odstavcĤ 2 a 3.
(5) Kdo se dostaví na výzvu podle odstavce 1, má nárok na náhradu nutných výdajĤ a na
náhradu ušlého výdČlku10). Náhradu poskytuje Vojenská policie. Nárok na náhradu nemá ten,
kdo se dostavil jen ve vlastním zájmu nebo pro své protiprávní jednání. Nárok na náhradu
zaniká, jestliže jej osoba neuplatní do 7 dnĤ ode dne, kdy se na výzvu podle
odstavce 1 dostavila; o tom musí být osoba pouþena.
(6) Nevyhoví-li osoba bez dostateþné omluvy nebo bez závažných dĤvodĤ výzvČ podle
odstavce 1, mĤže být vojenským policistou pĜedvedena k sepsání úĜedního záznamu o podání
vysvČtlení.
10)

Vyhláška þ. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajĤ a ušlého výdČlku, které správní orgán hradí jiným
osobám, a o výši paušální þástky nákladĤ Ĝízení.
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zbyteþného odkladu poté, co se osoba dostaví na výzvu, nebo je pĜedvedena. Po sepsání
tohoto záznamu vojenský policista osobu propustí, pokud tomu nebrání zákonné dĤvody.
(8) O pĜedvedení sepíše vojenský policista úĜední záznam.
OprávnČní požadovat prokázání totožnosti
§ 27
(1) Prokázání totožnosti znamená prokázání jména, popĜípadČ jmen, pĜíjmení, data
narození, rodného þísla, bylo-li pĜidČleno, a adresy bydlištČ, a nemá-li ho, adresy místa
pobytu, a u vojáka také prokázání pĜíslušnosti k vojenskému útvaru. Rozsah a zpĤsob
zjišĢování osobních údajĤ musí být pĜimČĜené úþelu zjišĢování totožnosti.
(2) Vojenský policista je oprávnČn vyzvat k prokázání totožnosti osobu
podezĜelou ze spáchání trestného þinu nebo správního deliktu,
od níž je požadováno vysvČtlení,
odpovídající popisu hledaného nebo pohĜešovaného vojáka,
zdržující se v blízkosti místa, kde došlo ke spáchání trestného þinu nebo správního
deliktu,
e) která má být pĜedvedena na žádost pĜíslušného orgánu podle jiného právního pĜedpisu,
f) která je oznamovatelem podezĜení ze spáchání trestného þinu nebo správního deliktu,
g) pĜi plnČní jiného úkonu, je-li to nezbytné k zajištČní bezpeþnosti chránČné osoby nebo
majetku anebo pro pĜedcházení trestné þinnosti.
a)
b)
c)
d)

(3) Vojenský policista je oprávnČn vyzvat osobu, která se zdržuje v bezprostĜední
blízkosti chránČného objektu, aby prokázala svoji totožnost, pokud
a) je dĤvodná obava, že tato osoba ohrozí bezpeþnost chránČného objektu anebo bezpeþnost
osob, které se v nČm nacházejí,
b) se chová zpĤsobem, který narušuje anebo ohrožuje bezpeþnost chránČného objektu, nebo
c) vstupuje do chránČného objektu nebo do místa, kam je vojenským policistou zakázán
vstup, nebo z tohoto chránČného objektu nebo místa vychází.
§ 28
(1) Odmítne-li voják prokázat svoji totožnost nebo nemĤže-li ji prokázat ani po
pĜedchozím poskytnutí potĜebné souþinnosti k prokázání své totožnosti, je vojenský policista
oprávnČn vojáka pĜedvést k vykonání úkonĤ ke zjištČní jeho totožnosti. Po zjištČní totožnosti
vojenský policista vojáka propustí, nebrání-li tomu dĤvody stanovené zákonem.
(2) NemĤže-li vojenský policista totožnost vojáka pĜedvedeného podle odstavce 1 zjistit
na základČ sdČlených údajĤ ani ve vojenských evidencích11) ani v evidenci obyvatel, je
oprávnČn vyzvat vojáka, aby strpČl provedení nezbytných úkonĤ, a to
a)
b)
c)
d)
e)

zajišĢování daktyloskopických otiskĤ,
zjišĢování vnČjších tČlesných znakĤ,
zevní mČĜení tČla,
poĜizování obrazových záznamĤ nebo
odbČr biologických vzorkĤ, umožĖující získání informací o genetickém vybavení.

11)

Zákon þ. 219/1999 Sb.
Zákon þ. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.

- 13 (3) Nelze-li úkon podle odstavce 2 pro odpor vojáka provést a nejde-li o odbČr krve nebo
jiný obdobný úkon spojený se zásahem do tČlesné integrity, je vojenský policista oprávnČn
tento odpor pĜekonat. ZpĤsob pĜekonání odporu musí být pĜimČĜený intenzitČ odporu.
(4) ZjišĢování vnČjších tČlesných znakĤ a mČĜení tČla podle odstavce 2 provádí vojenský
policista stejného pohlaví nebo na jeho žádost zdravotnický pracovník zpĤsobilý k výkonu
této þinnosti12). Krev odebírá na žádost vojenského policisty pouze zdravotnický pracovník
zpĤsobilý k výkonu této þinnosti12). Biologické vzorky se odebírají zpĤsobem, který nesmí
ohrozit zdraví vojáka.
(5) Nezjistí-li vojenský policista totožnost vojáka do 24 hodin od omezení osobní
svobody, je povinen ho propustit, nejsou-li dĤvody pro jeho zajištČní.
(6) Nemohou-li nebo odmítnou-li osoby uvedené v § 3 nebo osoba uvedená v § 27 odst. 2
a 3 prokázat svoji totožnost, je vojenský policista oprávnČn je neprodlenČ pĜedvést.
(7) O pĜedvedení a provedených úkonech sepíše vojenský policista úĜední záznam.
§ 29
ZajištČní
(1) Vojenský policista je oprávnČn zajistit osobu uvedenou v § 3, která
a) svým jednáním bezprostĜednČ ohrožuje svĤj život nebo život anebo zdraví jiných osob
nebo majetek a po výzvČ od takového jednání neupustí,
b) pĜi pĜedvedení kladla odpor nebo se pokusila o útČk,
c) byla pĜistižena pĜi pĜestupku nebo jednání, které má znaky pĜestupku, je-li dĤvodná
obava, že bude v protiprávním jednání pokraþovat, nebo maĜit Ĝádné šetĜení vČci, nebo
d) se jako voják neoprávnČnČ zdržuje mimo útvar nebo místo výkonu služby.
(2) Po provedení úkonĤ v rámci zajištČní je vojenský policista povinen osobu zajištČnou
podle odstavce 1 ihned propustit, nebrání-li tomu dĤvody stanovené zákonem.
(3) ZajištČní mĤže trvat jen po dobu nezbytnČ nutnou, nejdéle však 24 hodin od
okamžiku omezení osobní svobody.
(4) O zajištČní osoby podle odstavce 1 a o provedených úkonech sepíše vojenský
policista úĜední záznam.
(5) O zajištČní vojáka je vojenský policista povinen neprodlenČ vyrozumČt jeho velitele.

12)

Zákon þ. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné zpĤsobilosti a specializované
zpĤsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaĜe, zubního lékaĜe a farmaceuta, ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ.
Zákon þ. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání zpĤsobilosti k výkonu nelékaĜských
zdravotnických povolání a k výkonu þinností souvisejících s poskytováním zdravotní péþe a o zmČnČ
nČkterých souvisejících zákonĤ (zákon o nelékaĜských zdravotnických povoláních), ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ.
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PĜipoutání
(1) Vojenský policista je oprávnČn omezit volný pohyb osoby uvedené v § 3, která
fyzicky napadá vojenského policistu nebo jinou osobu, ohrožuje vlastní život, poškozuje
majetek nebo se pokusí o útČk, pĜipoutáním k vhodnému pĜedmČtu, zejména pomocí pout.
(2) Omezení podle odstavce 1 musí být ukonþeno v okamžiku, kdy je zĜejmé, že osoba
jednání podle odstavce 1 nebude opakovat, nejdéle však po uplynutí 2 hodin od okamžiku
pĜipoutání.
§ 31
Vydání a odebrání zbranČ a prohlídka osoby
(1) Vojenský policista je oprávnČn vyzvat osobu uvedenou v § 3 a v § 27 odst. 2 a 3
k vydání zbranČ, hrozí-li nebezpeþí, že jí bude neoprávnČnČ užito k násilí nebo pohrĤžce
násilím. Po pĜedchozí marné výzvČ je vojenský policista oprávnČn zbraĖ odebrat.
(2) Vojenský policista je oprávnČn pĜesvČdþit se prohlídkou, zda osoba nemá u sebe
zbraĖ, a tuto zbraĖ jí odebrat, pokud
a) má být omezena osobní svoboda osoby,
b) proti ní smČĜuje úkon a hrozí nebezpeþí, že osoba bude klást odpor, nebo
c) se jedná o pĜípady podle § 34 odst. 2.
(3) Prohlídku osoby podle odstavce 2, § 34 odst. 2, § 36 odst. 2 a § 37 odst. 1 provádí
osoba stejného pohlaví.
(4) O prohlídce vojenský policista sepíše úĜední záznam.
(5) OsobČ, která zbraĖ vydala nebo jíž byla zbraĖ odebrána, vystaví vojenský policista
bez zbyteþného odkladu písemné potvrzení.
(6) Vojenský policista vydanou nebo odebranou zbraĖ vrátí osobČ, pokud pominul dĤvod
pro její vydání nebo odebrání, nebrání-li tomu dĤvody stanovené zákonem. Osoba je povinna
vrácení zbranČ potvrdit podpisem.
§ 32
Policejní cely
(1) Vojenský policista je oprávnČn umístit do policejní cely zĜízené pro tento úþel
u útvaru Policie ýeské republiky zajištČnou nebo zadrženou osobu uvedenou v § 3.
(2) Podíl Vojenské policie na ostraze a podmínky provádČní úkonĤ se zadrženou osobou
upraví dohoda mezi Policií ýeské republiky a Vojenskou policií.
(3) Podmínky režimu provozu a umísĢování osob do policejních cel stanovuje zákon
o Policii ýeské republiky13).

13)

Zákon þ. 273/2008 Sb., o Policii ýeské republiky, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
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Zákaz vstupu na urþená místa
Vyžaduje-li to úþinné zabezpeþení plnČní úkolĤ podle tohoto zákona nebo hrozí-li
závažné ohrožení života nebo zdraví, je vojenský policista oprávnČn pĜikázat každému, aby na
nezbytnČ nutnou dobu nevstupoval na urþená místa nebo se na nich nezdržoval nebo po
nezbytnou dobu setrval na urþeném místČ. K vymezení urþených míst se mohou použít
technické prostĜedky.
§ 34
Bezpeþnost chránČného objektu
(1) PĜi zajišĢování policejní ochrany chránČného objektu je vojenský policista oprávnČn
a) zjišĢovat totožnost vstupující nebo vycházející osoby nebo osoby, která se
v chránČném objektu nachází,
b) zjišĢovat dĤvod vstupu osoby do chránČného objektu,
c) prohlédnout vnášené nebo vynášené vČci nebo zavazadla.
(2) PĜi dĤvodném podezĜení, že osoba má u sebe zbraĖ nebo jinou vČc, kterou by mohla
narušit bezpeþnost chránČného objektu nebo kterou neoprávnČnČ vynáší z chránČného objektu,
vojenský policista provede její prohlídku.
(3) Vojenský policista mĤže provést jiné úkony, aby se do chránČného objektu nevnášely
nebo nedopravovaly vČci, které by mohly narušit bezpeþnost chránČného objektu.
(4) Vojenský policista je oprávnČn provést úkon proti osobČ, která se zdržuje
v bezprostĜední blízkosti chránČného objektu, pokud
a) je dĤvodná obava, že tato osoba ohrozí bezpeþnost chránČného objektu nebo osoby, která
se v nČm nachází, nebo
b) se tato osoba chová zpĤsobem, který narušuje nebo ohrožuje bezpeþnost chránČného
objektu.
§ 35
Zastavování a prohlídka dopravních prostĜedkĤ
(1) Vojenský policista je oprávnČn zastavit a prohlížet vozidlo, které Ĝídí voják, a vozidlo
ozbrojených sil.
(2) Vojenský policista je oprávnČn zastavit a prohlížet dopravní prostĜedek v chránČném
objektu a dopravní prostĜedek pĜi vjíždČní do chránČného objektu nebo vyjíždČní z nČho.
§ 36
ZajišĢování bezpeþnosti chránČných osob
(1) PĜi zajišĢování bezpeþnosti chránČné osoby je vojenský policista oprávnČn
prohlédnout osobu, zavazadlo, vČci a dopravní prostĜedek nacházející se v prostoru, ze
kterého by bylo možno ohrozit bezpeþnost chránČné osoby.

- 16 (2) Vojenský policista je oprávnČn prohlédnout osobu pouze tehdy, jestliže tato osoba na
jeho výzvu uvedený prostor ihned neopustí nebo hrozí-li nebezpeþí z prodlení.
(3) K prohlídce budovy, obydlí, pozemku nebo jiného prostoru musí mít policista svolení
vlastníka nebo uživatele. Bez uvedeného svolení je vojenský policista oprávnČn vykonat
prohlídku jen tehdy, je-li dĤvodné podezĜení, že z budovy, obydlí, pozemku nebo jiného
prostoru by mČl být proveden útok na bezpeþnost chránČné osoby.
(4) Prohlídka objektu, zavazadla, vČcí a dopravního prostĜedku nesmí sledovat jiný zájem
než zajištČní bezpeþnosti chránČné osoby.
§ 37
Ochrana vojenské letecké dopravy
(1) PĜi zajišĢování ochrany vojenské letecké dopravy je vojenský policista oprávnČn
provést bezpeþnostní prohlídku letadla, prohlídku pĜepravované osoby a zavazadla za úþelem
zjištČní, zda osoba nepĜepravuje vČc, která by mohla být použita k teroristickému útoku nebo
k jinému trestnému þinu.
(2) VČcí podle odstavce 1 se rozumí zejména pĜedmČty stanovené pĜímo použitelným
pĜedpisem Evropské unie upravujícím ochranu civilního letectví pĜed protiprávními þiny14).
§ 38
Vojenský zkušební komisaĜ ĜidiþĤ
(1) Vojenským zkušebním komisaĜem ĜidiþĤ mĤže být pouze pĜíslušník Vojenské policie,
kterého urþil náþelník Vojenské policie.
(2) Zkoušky odborné zpĤsobilosti k Ĝízení motorových vozidel vojákĤ v þinné službČ
provádí vojenský zkušební komisaĜ ĜidiþĤ, který je souþasnČ držitelem platného prĤkazu
zkušebního komisaĜe podle zákona o získávání a zdokonalování odborné zpĤsobilosti k Ĝízení
motorových vozidel.
Díl 5
ŠetĜení pĜestupkĤ
§ 39
(1) Vojenský policista je pĜi šetĜení pĜestupku a jednání, které má znaky pĜestupku podle
zákona o pĜestupcích oprávnČn vyžadovat
a) orientaþní vyšetĜení pĜi podezĜení na ovlivnČní alkoholem nebo jinou návykovou látkou
pomocí dechové zkoušky nebo odbČrem slin nebo potu,

14)

NaĜízení Evropského parlamentu a Rady (ES) þ. 300/2008 ze dne 11. bĜezna 2008 o spoleþných pravidlech
v oblasti ochrany civilního letectví pĜed protiprávními þiny a o zrušení naĜízení (ES) þ. 2320/2002.
NaĜízení Komise (EU) þ. 185/2010 ze dne 4. bĜezna 2010, kterým se stanoví provádČcí opatĜení ke
spoleþným základním normám letecké bezpeþnosti.
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krve, moþi, slin nebo potu, a to i tehdy, nelze-li osobu pĜedem pro její zdravotní stav ke
strpČní pĜíslušných úkonĤ vyzvat,
c) jiná odborná vyjádĜení15),
d) výpis z evidence RejstĜíku trestĤ v pĜípadech, ve kterých by pĜedchozí trestní postih mohl
vést k posouzení skutku jako trestného þinu.
(2) Vojenský policista je dále oprávnČn ohledat místo pĜestupku, vČc, která má vztah ke
spáchanému pĜestupku, a v souvislosti s tím zjišĢovat a zajišĢovat stopy.
(3) Úkonu uvedenému v odstavci 1 písm. b) nebo c) je osoba povinna se podrobit, jen
není-li to spojeno s nebezpeþím pro její zdraví.
(4) Krev se musí odebrat, požádá-li o to osoba podezĜelá ze spáchání pĜestupku.
§ 40
(1) Vojenský policista je oprávnČn vyzvat osobu k vydání vČci, jestliže
a) lze mít za to, že v Ĝízení o pĜestupku mĤže být uloženo její propadnutí anebo mĤže být
zabrána, nebo
b) jde o vČc dĤležitou pro Ĝízení o pĜestupku.
(2) Po pĜedchozí marné výzvČ k vydání vČci podle odstavce 1 je vojenský policista
oprávnČn tuto vČc odejmout.
(3) Nelze odejmout vČc, jejíž hodnota je v nápadném nepomČru k povaze pĜestupku.
(4) O vydání nebo o odnČtí vČci sepíše vojenský policista úĜední záznam a vystaví
potvrzení. Vydanou nebo odĖatou vČc vojenský policista pĜedá orgánu, který je pĜíslušný
o pĜestupku rozhodnout.
Díl 6
Získávání poznatkĤ o trestné þinnosti
§ 41
Získávání poznatkĤ
Vojenský policista pĜed zahájením úkonĤ trestního Ĝízení z vlastní iniciativy nebo na
základČ podnČtu jiné osoby anebo orgánu za úþelem získání poznatkĤ o trestné þinnosti
vyhledává, odhaluje, a je-li to tĜeba, i dokumentuje skuteþnosti nasvČdþující tomu, že byl
spáchán trestný þin. V rámci þinnosti podle vČty první je povinen pĜedcházet trestné þinnosti.
§ 42
Nástrahové prostĜedky a zabezpeþovací technika
Vojenský policista je oprávnČn pĜi pĜedcházení a odhalování trestné þinnosti, pĜi
získávání poznatkĤ o trestné þinnosti, v souvislosti s trestním Ĝízením a v souvislosti se

15)

NapĜíklad zákon þ. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumoþnících, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
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techniku.
§ 43
Zvláštní finanþní prostĜedky
(1) Zvláštními finanþními prostĜedky se rozumí vyþlenČné finanþní prostĜedky, které jsou
používány k úhradČ nČkterých výdajĤ v souvislosti se získáváním poznatkĤ o trestné þinnosti,
používáním nástrahových prostĜedkĤ a zabezpeþovací techniky, používáním operativnČ
pátracích prostĜedkĤ podle trestního Ĝádu a v souvislosti se zajišĢováním ochrany chránČné
osoby. Na nakládání se zvláštními finanþními prostĜedky se nevztahují právní pĜedpisy
upravující hospodaĜení s penČžními prostĜedky státu.
(2) Vojenský policista nakládající se zvláštními finanþními prostĜedky je povinen s nimi
nakládat hospodárnČ a v souladu s úþelem, na který byly poskytnuty.
Díl 7
Použití donucovacích prostĜedkĤ a zbranČ
§ 44
Obecné ustanovení
(1) Vojenský policista je oprávnČn použít pĜi zákroku donucovací prostĜedek a zbraĖ,
k jejichž použití byl vycviþen.
(2) Zbraní podle tohoto paragrafu a § 45 až 49 se rozumí bodné, seþné a stĜelné zbranČ,
výbušniny, výbušné pĜedmČty a pomĤcky.
§ 45
Donucovací prostĜedky
(1) Donucovacími prostĜedky jsou
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

hmaty, chvaty, údery a kopy,
slzotvorný, elektrický nebo jiný obdobnČ doþasnČ zneschopĖující prostĜedek,
obušek a jiný úderný prostĜedek,
pouta,
služební pes,
zastavovací pás, zahrazení cesty vozidlem a jiný prostĜedek k násilnému zastavení
vozidla nebo zabránČní odjezdu vozidla,
zásahová výbuška,
úder stĜelnou zbraní,
hrozba namíĜenou stĜelnou zbraní,
výstražný výstĜel,
prostĜedek k zamezení prostorové orientace,
vrhací prostĜedek s doþasnČ zneschopĖujícími úþinky, který má povahu stĜelné zbranČ,
vrhací prostĜedek, který nemá povahu stĜelné zbranČ,
vytlaþování štítem,
vytlaþování vozidlem,
vodní stĜíkaþ.

- 19 (2) PĜed použitím donucovacích prostĜedkĤ je vojenský policista povinen vyzvat osobu,
proti které zakroþuje, aby upustila od protiprávního jednání s výstrahou, že bude použit
donucovací prostĜedek. To neplatí v pĜípadČ použití prostĜedku k zabránČní odjezdu vozidla.
Od výzvy a výstrahy mĤže upustit jen v pĜípadČ, je-li sám napaden nebo je-li zjevnČ
a bezprostĜednČ ohrožen život nebo zdraví jiné osoby a vČc nesnese odkladu.
(3) Použitím donucovacího prostĜedku má být dosaženo úþelu sledovaného zákrokem;
pĜitom se použije pouze takový donucovací prostĜedek, který je nezbytnČ nutný k pĜekonání
odporu osoby, která se dopouští protiprávního jednání. O tom, který z donucovacích
prostĜedkĤ použije, rozhoduje vojenský policista podle konkrétní situace tak, aby osobČ, proti
které zakroþuje, nezpĤsobil zĜejmČ nepĜimČĜenou újmu.
(4) Vojenský policista mĤže použít donucovací prostĜedek vĤþi osobám, je-li jimi sám
napaden nebo je ohrožen život nebo zdraví jiné osoby.
§ 46
Použití zbranČ
(1) Vojenský policista je oprávnČn použít zbraĖ,
a) v nutné obranČ nebo v krajní nouzi,
b) jestliže se nebezpeþný pachatel, proti nČmuž zakroþuje, na jeho výzvu nevzdá nebo se
zdráhá opustit svĤj úkryt,
c) aby zamezil útČku nebezpeþného pachatele, jehož nemĤže jiným zpĤsobem zadržet,
d) nelze-li jinak pĜekonat aktivní odpor smČĜující ke zmaĜení jeho zákroku,
e) aby odvrátil násilný útok, který ohrožuje chránČnou osobu, stĜežený nebo chránČný objekt
nebo stanovištČ, po marné výzvČ, aby bylo upuštČno od útoku,
f) nelze-li jinak zadržet dopravní prostĜedek v chránČných objektech, jehož Ĝidiþ
bezohlednou jízdou vážnČ ohrožuje život a zdraví osob a pĜes opČtovnou výzvu nebo
znamení dané podle zákona o silniþním provozu16) nezastaví, nebo
g) ke zneškodnČní zvíĜete ohrožujícího život nebo zdraví osoby.
(2) Použití zbranČ vojenským policistou v pĜípadech uvedených v odstavci 1 písm. a)
až e) je pĜípustné pouze tehdy, jestliže použití donucovacích prostĜedkĤ by bylo zĜejmČ
neúþinné.
(3) PĜed použitím zbranČ v pĜípadech uvedených v odstavci 1 písm. a) až d) je vojenský
policista povinen vyzvat osobu, proti které zakroþuje, aby upustila od protiprávního jednání
s výstrahou, že bude použito zbranČ. Od výzvy s výstrahou mĤže upustit jen tehdy, je-li pĜímo
ohrožen jeho život nebo zdraví anebo je-li ohrožen život nebo zdraví jiné osoby a zákrok
nesnese odkladu.
(4) PĜi použití zbranČ je vojenský policista povinen dbát nutné opatrnosti, zejména aby
nebyl ohrožen život nebo zdraví jiné osoby a aby co nejvíce šetĜil život osoby, proti níž
zákrok smČĜuje.

16)

§ 79 zákona þ. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o zmČnách nČkterých zákonĤ (zákon
o silniþním provozu), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
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Povinnosti vojenského policisty po použití donucovacího prostĜedku a zbranČ
(1) Po použití donucovacího prostĜedku nebo zbranČ, pĜi kterém došlo ke zranČní osoby,
je vojenský policista povinen ihned, jakmile to okolnosti dovolí, poskytnout zranČné osobČ
první pomoc a zajistit lékaĜské ošetĜení. Dále je povinen uþinit neodkladné úkony nebo jiná
opatĜení, aby mohla být ĜádnČ objasnČna oprávnČnost použití zbranČ.
(2) Zákrok, pĜi kterém byly použity donucovací prostĜedky nebo zbraĖ, je vojenský
policista povinen bezodkladnČ ohlásit svému nadĜízenému a sepsat o nČm úĜední záznam
s uvedením dĤvodĤ, prĤbČhu a výsledku jejich použití. Použije-li vojenský policista
donucovací prostĜedky nebo zbraĖ mimo místo svého služebního pĤsobení, ohlásí jeho
nadĜízený tuto skuteþnost územnČ pĜíslušnému veliteli Vojenské policie.
(3) Vzniknou-li pochybnosti o oprávnČnosti nebo pĜimČĜenosti použití donucovacích
prostĜedkĤ nebo zbranČ, anebo jestliže pĜi jejich použití byla zpĤsobena smrt, újma na zdraví
nebo škoda na majetku, je nadĜízený povinen zjistit, zda byly použity v souladu s tímto
zákonem.
§ 48
Zákrok pod jednotným velením
PĜi zákroku Vojenské policie pod jednotným velením rozhoduje o použití donucovacího
prostĜedku a zbranČ velitel zakroþující jednotky. O použití donucovacího prostĜedku a zbranČ
mĤže na místČ zákroku rozhodnout také nadĜízený tohoto velitele, který tímto rozhodnutím
pĜebírá velení do ukonþení zákroku. Rozhodnutí velitele zakroþující jednotky a jeho
nadĜízeného o použití donucovacího prostĜedku a zbranČ musí být uchováno na obrazovém
a zvukovém nebo zvukovém anebo písemném záznamu. Po použití donucovacích prostĜedkĤ
nebo zbranČ pĜechází na toho, kdo rozhodl, odpovČdnost za splnČní povinností podle § 47.
§ 49
Zvláštní omezení
PĜi zákroku proti zjevnČ tČhotné ženČ, osobČ zjevnČ vysokého vČku, osobČ se zjevným
zdravotním postižením nebo osobČ zjevnČ mladší 15 let nesmí vojenský policista použít údery
a kopy, slzotvorný, elektrický ani jiný obdobnČ doþasnČ zneschopĖující prostĜedek, obušek
ani jiný úderný prostĜedek, vrhací prostĜedek s doþasnČ zneschopĖujícím úþinkem, který má
povahu stĜelné zbranČ, vrhací prostĜedek, který nemá povahu stĜelné zbranČ, vytlaþování
vozidlem, vytlaþování štítem, služebního psa, zásahovou výbušku, úder stĜelnou zbraní,
hrozbu namíĜenou zbraní, varovný výstĜel a zbraĖ, kromČ pĜípadĤ, jestliže taková osoba
ohrožuje život nebo zdraví vojenského policisty nebo jiné osoby anebo hrozí vČtší škoda na
majetku17) a nebezpeþí nelze odvrátit jinak.

17)

§ 138 zákona þ. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
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Ochrana názvu, symbolĤ a znaku Vojenské policie
§ 50
(1) Nestanoví-li jiný právní pĜedpis jinak, nesmČjí být slova „vojenská policie“ nebo
slova od nich odvozená, symboly nebo znak Vojenské policie používány pĜi obchodní,
zájmové, spoleþenské nebo sportovní þinnosti nebo obsaženy v
a) obchodní firmČ,
b) názvu právnické osoby, nebo
c) názvu orgánĤ nebo organizaþních þlánkĤ právnických osob.
(2) Výjimku ze zákazu stanoveného v odstavci 1 mĤže udČlit náþelník Vojenské policie.
Výjimku neudČlí, pokud by použití slov „vojenská policie“ nebo slov od nČj odvozených nebo
užití symbolĤ nebo znaku Vojenské policie ohrozilo dobrou povČst Vojenské policie nebo
bylo zpĤsobilé vzbudit dojem souvislosti osoby nebo organizace s Vojenskou policií.
Hlava VI
Správní delikty
§ 51
PĜestupky
(1) Fyzická osoba se dopustí pĜestupku tím, že
a) úmyslnČ na místČ veĜejnosti pĜístupném neoprávnČnČ užívá na vozidle, plavidle nebo
letadle zvláštní barevné provedení a oznaþení používané na služebních vozidlech,
plavidlech a letadlech Vojenské policie anebo zvláštní barevné provedení a oznaþení
s ním zĜejmČ zamČnitelné,
b) úmyslnČ na místČ veĜejnosti pĜístupném nosí neoprávnČnČ vojenský stejnokroj Vojenské
policie nebo jeho þásti, aþkoli není vojenským policistou,
c) odmítne na výzvu vojenského policisty bez zbyteþného odkladu a bezúplatnČ poskytnout
požadované podklady a informace, pokud jí v tom nebrání jiný právní pĜedpis (§ 56
odst. 1), nebo
d) v rozporu s § 25 odst. 1 a § 56 odst. 3 nezachová mlþenlivost.
(2) Za jednání podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 5 000 Kþ.
§ 52
Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 50 odst. 1 použije slova „vojenská policie“ anebo slova od nich odvozená
nebo symboly nebo znak Vojenské policie ve svém názvu nebo obchodní firmČ,
b) na místČ veĜejnosti pĜístupném neoprávnČnČ užívá na vozidle, plavidle nebo letadle
zvláštní barevné provedení a oznaþení používané na služebních vozidlech, plavidlech
a letadlech Vojenské policie anebo zvláštní barevné provedení a oznaþení s ním zĜejmČ
zamČnitelné, nebo
c) odmítne na výzvu vojenského policisty bez zbyteþného odkladu a bezúplatnČ poskytnout
požadované podklady a informace, pokud jí v tom nebrání jiný právní pĜedpis (§ 56
odst. 1).
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správní delikt podle odstavce 1 písm. b) pokuta do 100 000 Kþ.
§ 53
Spoleþná ustanovení ke správním deliktĤm
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré
úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) PĜi urþení výmČry pokuty právnické osobČ se pĜihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke zpĤsobu jeho spáchání a jeho následkĤm, a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) OdpovČdnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o nČm
nezahájil Ĝízení do 1 roku ode dne, kdy se o nČm dozvČdČl, nejpozdČji však do 3 let ode dne,
kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává obecní úĜad obce
s rozšíĜenou pĤsobností v pĜenesené pĤsobnosti.
(5) Na odpovČdnost za jednání, k nČmuž došlo pĜi podnikání fyzické osoby nebo v pĜímé
souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovČdnosti a postihu právnické osoby.
(6) Pokuta je splatná do 30 dnĤ ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní
moci.
(7) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. PĜíjem z pokut je pĜíjmem rozpoþtu
obce.
Hlava VII
Spoleþná ustanovení
§ 54
Náhrada škody
(1) ýeská republika uhradí jinému þlenskému státu Evropské unie nebo evropskému
orgánu škodu tehdy, poskytl-li takový stát nebo orgán náhradu škody zpĤsobené tím, že
Vojenská policie pĜedala nepĜesné osobní údaje nebo pĜedala osobní údaje v rozporu se
zákonem, pĜiþemž se zohlední možná chyba pĜíjemce osobních údajĤ pĜi jejich použití.
Jinému než þlenskému státu Evropské unie nebo pĜidruženému státu se uhradí škoda podle
vČty první, jen je-li zaruþena vzájemnost.
(2) Nejde-li o pĜípad podle odstavce 1, náhrada škody vzniklé þinností Vojenské policie
se Ĝídí jiným právním pĜedpisem2).
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ZmocĖovací ustanovení
Ministerstvo stanoví vyhláškou zpĤsob zevního oznaþení Vojenské policie a vojenských
policistĤ, vzor služebního prĤkazu, barevné provedení a oznaþení dopravních a speciálních
prostĜedkĤ Vojenské policie.
Vztahy Vojenské policie k právnickým a fyzickým osobám
§ 56
(1) Vojenská policie pĜi plnČní úkolĤ stanovených tímto zákonem spolupracuje
s právnickými a fyzickými osobami a mĤže od nich požadovat podklady a informace. Tyto
osoby jsou povinny bez zbyteþného odkladu a bezúplatnČ požadované podklady a informace
poskytnout, pokud jim v tom nebrání jiný právní pĜedpis.
(2) Vojenský policista je oprávnČn v pĜípadČ nebezpeþí ohrožení života a zdraví nebo
majetku požádat každého o pomoc. Kdo byl o tuto pomoc požádán, je povinen ji poskytnout.
Nemusí tak uþinit, jestliže by tím vystavil vážnému ohrožení sebe nebo osobu uvedenou
v § 26 odst. 2 anebo brání-li tomu jiné dĤležité okolnosti.
(3) Každý, koho Vojenská policie požádá o poskytnutí pomoci, byl-li ĜádnČ pouþen, je
povinen zachovávat mlþenlivost o všem, co se v souvislosti s požadovanou nebo poskytnutou
pomocí dozvČdČl. O zproštČní povinnosti mlþenlivosti platí obdobnČ ustanovení § 25 odst. 3.
§ 57
Vojenská policie pĜi plnČní svých úkolĤ spolupracuje s ozbrojenými bezpeþnostními
sbory, obecní policií, Vojenským zpravodajstvím a s obdobnými institucemi v zahraniþí.
Obsah spolupráce, souþinnosti a vzájemné vztahy upraví dohoda, kterou za Vojenskou policii
podepisuje náþelník Vojenské policie.
§ 58
Dokumentace
(1) ÚĜední záznam musí být poĜízen bez zbyteþného odkladu po provedení úkonu a musí
obsahovat oznaþení útvaru Vojenské policie, uvedení data a þasu, dĤvodu, prĤbČhu
a okolností úkonu a podpis zpracovatele.
(2) Vojenský policista na žádost osoby vystaví bez zbyteþného odkladu písemné
potvrzení o provedeném úkonu.
Hlava VIII
PĜechodná ustanovení
§ 59
(1) Vojenský policista zaĜazený ve Vojenské policii podle zákona þ. 124/1992 Sb.,
o Vojenské policii, ve znČní úþinném do dne nabytí úþinnosti tohoto zákona, se považuje za
vojenského policistu podle tohoto zákona.
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úþinném do dne nabytí úþinnosti tohoto zákona se považuje za náþelníka Vojenské policie
jmenovaného podle tohoto zákona.
§ 60
Fyzická osoba nebo právnická osoba, které nesplĖují omezení podle § 50 odst. 1, jsou
povinny uvést své obchodní firmy a názvy svých orgánĤ a organizaþních þlánkĤ do souladu
s § 50 odst. 1 do 6 mČsícĤ ode dne nabytí úþinnosti tohoto zákona.
Hlava IX
Zrušovací ustanovení
§ 61
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Zrušuje se:
Zákon þ. 124/1992 Sb., o Vojenské policii.
Zákon þ. 39/1995 Sb., kterým se mČní a doplĖuje zákon þ. 124/1992 Sb., o Vojenské
policii.
Zákon þ. 213/2000 Sb., kterým se mČní zákon þ. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve
znČní zákona þ. 39/1995 Sb.
ýást þtrnáctá zákona þ. 413/2005 Sb., o zmČnČ zákonĤ v souvislosti s pĜijetím zákona
o ochranČ utajovaných informací a o bezpeþnostní zpĤsobilosti.
ýást patnáctá zákona þ. 41/2009 Sb., o zmČnČ nČkterých zákonĤ v souvislosti s pĜijetím
trestního zákoníku.
ýást druhá zákona þ. 150/2011 Sb., kterým se mČní zákon þ. 273/2008 Sb., o Policii
ýeské republiky, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, zákon þ. 124/1992 Sb., o Vojenské
policii, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, zákon þ. 185/2004 Sb., o Celní správČ ýeské
republiky, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, a zákon þ. 141/1961 Sb., o trestním Ĝízení
soudním (trestní Ĝád), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
Vyhláška þ. 212/2003 Sb., kterou se stanoví zpĤsob zevního oznaþení a vzor služebního
prĤkazu vojenského policisty a barevné provedení a oznaþení dopravních prostĜedkĤ
Vojenské policie.
ýÁST DRUHÁ
ZmČna zákona o pĜestupcích
§ 62

Zákon þ. 200/1990 Sb., o pĜestupcích, ve znČní zákona þ. 337/1992 Sb., zákona
þ. 344/1992 Sb., zákona þ. 359/1992 Sb., zákona þ. 67/1993 Sb., zákona þ. 290/1993 Sb.,
zákona þ. 134/1994 Sb., zákona þ. 82/1995 Sb., zákona þ. 237/1995 Sb., zákona þ. 279/1995
Sb., zákona þ. 289/1995 Sb., zákona þ. 112/1998 Sb., zákona þ. 168/1999 Sb., zákona
þ. 360/1999 Sb., zákona þ. 29/2000 Sb., zákona þ. 121/2000 Sb., zákona þ. 132/2000 Sb.,
zákona þ. 151/2000 Sb., zákona þ. 258/2000 Sb., zákona þ. 361/2000 Sb., zákona
þ. 370/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod þ. 52/2001 Sb., zákona þ. 164/2001
Sb., zákona þ. 254/2001 Sb., zákona þ. 265/2001 Sb., zákona þ. 273/2001 Sb., zákona
þ. 274/2001 Sb., zákona þ. 312/2001 Sb., zákona þ. 6/2002 Sb., zákona þ. 62/2002 Sb., zákona
þ. 78/2002 Sb., zákona þ. 216/2002 Sb., zákona þ. 259/2002 Sb., zákona þ. 285/2002 Sb.,
zákona þ. 311/2002 Sb., zákona þ. 320/2002 Sb., zákona þ. 218/2003 Sb., zákona
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zákona þ. 501/2004 Sb., zákona þ. 559/2004 Sb., zákona þ. 586/2004 Sb., zákona
þ. 95/2005 Sb., zákona þ. 379/2005 Sb., zákona þ. 392/2005 Sb., zákona þ. 411/2005 Sb.,
zákona þ. 57/2006 Sb., zákona þ. 76/2006 Sb., zákona þ. 80/2006 Sb., zákona þ. 115/2006 Sb.,
zákona þ. 134/2006 Sb., zákona þ. 181/2006 Sb., zákona þ. 213/2006 Sb., zákona
þ. 216/2006 Sb., zákona þ. 225/2006 Sb., zákona þ. 226/2006 Sb., zákona þ. 215/2007 Sb.,
zákona þ. 344/2007 Sb., zákona þ. 376/2007 Sb., zákona þ. 129/2008 Sb., zákona
þ. 274/2008 Sb., zákona þ. 309/2008 Sb., zákona þ. 314/2008 Sb., zákona þ. 484/2008 Sb.,
zákona þ. 41/2009 Sb., zákona þ. 52/2009 Sb., zákona þ. 306/2009 Sb., zákona
þ. 346/2009 Sb., zákona þ. 150/2010 Sb., zákona þ. 199/2010 Sb., zákona þ. 133/2011 Sb.,
zákona þ. 366/2011 Sb., zákona þ. 142/2012 Sb., zákona þ. 237/2012 Sb., zákona þ. 390/2012
Sb., zákona þ. 494/2012 Sb. a zákona þ. 102/2013 Sb., se mČní takto:
1.

V § 58 odst. 1 se slova „Státní orgány, orgány Policie ýeské republiky (dále jen
„orgány policie“) a“ nahrazují slovy „Orgány Policie ýeské republiky, Vojenské policie
(dále jen „orgán policie“), státní orgány a orgány“.

2.

V § 86 písm. a) se za slova „orgány policie“ vkládají slova „ , s výjimkou Vojenské
policie,“.
ýÁST TěETÍ
ZmČna zákona o prĤbČhu základní nebo náhradní služby a vojenských cviþení
a o nČkterých právních pomČrech vojákĤ v záloze
§ 63

V § 4 zákona þ. 220/1999 Sb., o prĤbČhu základní nebo náhradní služby a vojenských
cviþení a o nČkterých právních pomČrech vojákĤ v záloze, se na konci odstavce 1 teþka
nahrazuje þárkou a doplĖuje písmeno c), které zní:
„c) Vojenské policie.“.
ýÁST ýTVRTÁ
ZmČna zákona o silniþním provozu
§ 64
Zákon þ. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o zmČnách nČkterých
zákonĤ (zákon o silniþním provozu), ve znČní zákona þ. 60/2001 Sb., zákona þ. 478/2001 Sb.,
zákona þ. 62/2002 Sb., zákona þ. 311/2002 Sb., zákona þ. 320/2002 Sb., zákona
þ. 436/2003 Sb., zákona þ. 53/2004 Sb., zákona þ. 229/2005 Sb., zákona þ. 411/2005 Sb.,
zákona þ. 76/2006 Sb., zákona þ. 226/2006 Sb., zákona þ. 264/2006 Sb., zákona
þ. 342/2006 Sb., zákona þ. 170/2007 Sb., zákona þ. 215/2007 Sb., zákona þ. 374/2007 Sb.,
zákona þ. 124/2008 Sb., zákona þ. 274/2008 Sb., zákona þ. 480/2008 Sb., zákona
þ. 227/2009 Sb., zákona þ. 281/2009 Sb., zákona þ. 424/2010 Sb., zákona þ. 133/2011 Sb.,
zákona þ. 297/2011 Sb., zákona þ. 329/2011 Sb., zákona þ. 341/2011 Sb., zákona
þ. 375/2011 Sb., zákona þ. 18/2012 Sb., zákona þ. 119/2012 Sb., zákona þ. 193/2012 Sb.,

- 26 zákona þ. 197/2012 Sb., zákona þ. 390/2012 Sb., zákona þ. 396/2012 Sb. a zákona
þ. 101/2013 Sb., se mČní takto:
1.

V § 5 odst. 1 písm. f) a g) a v § 8a odst. 2 písm. a) a b) se slova „pĜíslušníka Vojenské
policie“ nahrazují slovy „vojenského policisty“.

2.

V § 6 odst. 12 se za slovo „policisty“ vkládají slova „nebo vojenského policisty“.

3.

V § 6 se odstavec 14 zrušuje.

4.

V § 6a odst. 1 se slova „a 14“ zrušují.

5.

V § 18 odst. 9 se slova „a stanovených útvarĤ celních orgánĤ“ nahrazují slovy
„ , Vojenské policie a celních orgánĤ“ a za vČtu druhou se vkládá vČta „Útvary
Vojenské policie stanoví ministr obrany.“.

6.

V § 79 odst. 2 se za slovo „Policista“ vkládají slova „ , vojenský policista“.

7.

Nadpis § 124 zní: „PĤsobnost“.

ýÁST PÁTÁ
ÚýINNOST
§ 65
Tento zákon nabývá úþinnosti prvním dnem kalendáĜního mČsíce následujícího po dni
jeho vyhlášení.

