
V Praze dne 15. října 2012 

          Č.j.: 1031/12 

 

          
Stanovisko 

komise pro hodnocení dopadů regulace 
 

k návrhu  
 

zákona o Vojenské policii a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o Vojenské policii) 

 

 
 

I. Úvod: 
 
Cílem nově navrhovaného zákona o Vojenské policii předloženého Ministerstvem 
obrany je odstranění nedostatků vyplívajících z platné právní úpravy a jejich dopadů 
na výkon policejní ochrany ozbrojených sil, vojenských objektů, vojenského materiálu 
a ostatního majetku státu. 

 

Předkladatel si stanovil tyto základní okruhy problematik a cíle řešení: 

 potřeba definování postavení a zpřesnění místní, osobní a věcné působnosti 
Vojenské policie,  

 nevyhovující právní úprava pro současné podmínky a potřeby policejní praxe, 
zejména v oblasti povinností a oprávnění vojenského policisty v návaznosti na 
plnění zákonných úkolů, 

 potřeba určení postavení a odpovědnosti náčelníka Vojenské policie, 

 nutnost určení způsobu stanovení složení a organizační struktury Vojenské 
policie, 

 potřeba definování systému vnitřní kontroly určeným orgánem – Vnitřní 
činnosti Vojenské policie. 

 
II. Připomínky a návrhy změn: 
 
Závěrečná zpráva RIA co do základní struktury a výčtu bodů splňuje náležitosti 
Obecných zásad RIA, přestože lze v metodice zpracování hodnocení nalézt dílčí 
nedostatky. Ačkoliv předkladatel srozumitelně v části popis cílů nastolil základní 
okruhy řešené problematiky, popis stávajícího stavu zůstává přesto omezený na 
hlavní konstatování potřeby přijetí nové právní úpravy bez toho, aniž by byly 
srozumitelněji popsány příčiny stávajících či naznačených problémů. Tento popis 
nelze omezit na konstatování, že stávající zákon nevyhovuje potřebám stávající 
praxe. Tuto skutečnost by bylo bývalo vhodné současně demonstrovat na vybraných 
příkladech či praktických překážkách, které stávající právní úprava neumožňuje 
v praxi využít, přičemž tento popis by současně naplňoval žádoucí charakteristiku 
tzv. „nulové varianty“, na jejímž základě lze navrhovat varianty řešení a srozumitelně 
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vysvětlit cílový stav, ke kterému má změna právního předpisu přispět. Materiál sice 
přináší poměrně široký popis aktuálního stavu a osvětluje potřebu vzniku nového 
zákona, tyto pasáže a popisy je ale nutno vyhledat také v dalších částech, především 
v některých pasážích zvláštní části důvodové zprávy. Např. úvodní popis k návrhu 
variant k cíli č. 4 ohledně stanovení organizační struktury Vojenské policie a způsobu 
stanovení organizační struktury na str. 4 důvodové zprávy by svým obsahem 
a popisem stávající situace spíše patřil právě do části Definice problému a Popis 
existujícího právního stavu Závěrečné zprávy. RIA dále rozebírá ve variantách 
možné podoby legislativního návrhu a zdůvodňuje výběr optimálních řešení, opět by 
bývalo vhodné uvést na počátku (viz část popis cílového stavu) objektivní kritéria 
a ukazatele, které by napomohly porozumět při závěrečnému srovnání provedenému 
výběru zvolených variant řešení co do jejich přínosu k naplnění definovaných cílů. 
Přehledně jsou však zpracovány pasáže vyčíslující finanční náklady navrhovaných 
opatření v části vyhodnocení nákladů a přínosů.  
 
III. Závěr:  
 
Návrh zákona je v oblasti vyčíslení jeho dopadů zpracován dostatečně kvalitně. 
Nedostatky, které materiál z pohledu RIA obsahoval při předběžné konzultaci, byly 
především v části hodnocení nákladů a přínosů odstraněny. Vzhledem k tomu, že se 
jedná o návrh právního předpisu s dopady především uvnitř resortu ministerstva 
obrany a vyčíslení nákladů uvnitř jeho rozpočtové kapitoly, lze konstatovat, že 
zpracované hodnocení dopadů je postačující, a proto Komise RIA doporučuje 
Závěrečnou zprávu RIA schválit. 
 
 
 

Vypracoval: Radek Špicar, M.Phil. 

 
 
      Prof.  Ing.  Michal Mejstřík, CSc., v.r. 
        předseda komise 
 

 

 

 


