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Pozměňovací a jiné návrhy
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných
veteránech, ve znění pozdějších předpisů
(tisk 32)

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 18. března 2014
Poslanec Antonín Seďa (dokument 494):
V Čl. I:
1. V § 3 odstavec 1 zní:
„(1) Válečným veteránem je státní občan České republiky, který po 8. květnu 1945
jako voják v činné službě, příslušník armády, která v rozhodné době byla považována za
armádu spojeneckou nebo příslušník armády státu, jehož je Česká republika právním
nástupcem (dále jen „voják“) anebo jako příslušník Policie České republiky konal službu
a) nepřetržitě alespoň po dobu 90 kalendářních dnů v zahraniční misi v místě ozbrojeného
konfliktu nebo v místě s výrazně zhoršenou bezpečnostní situací,
b) v souhrnu nejméně po dobu 360 kalendářních dnů v jiných zahraničních misích než je
uvedeno pod písmenem a), které se uskutečnily na základě rozhodnutí mezinárodní
organizace, jíž je Česká republika členem; nejkratší započitatelná doba podle tohoto
ustanovení však činí nejméně 90 dnů nepřetržitého výkonu služby, nebo
c) jednotlivě v zahraničních misích po dobu kratší než dobu podle písmene a) nebo b), kdy
však celková doba služby po vzájemném sečtení činí alespoň 360 kalendářních dnů; doba
výkonu služby v místě ozbrojeného konfliktu nebo v místě s výrazně zhoršenou
bezpečnostní situací kratší než doba uvedená pod písmenem a) se v tomto případě do
celkové doby služby započítává čtyřnásobně, pokud po tomto přepočtu dosáhne nejméně
90 dnů.“.
2.

V § 3 se odstavec 2 zrušuje.
Ostatní odstavce se přečíslují.

3.

V § 3 odstavec 2 zní:
„(2) Za válečného veterána se nepovažuje voják nebo příslušník Policie České
republiky, i když splňuje podmínky podle odstavce 1, pokud byl pravomocně odsouzen k
nepodmíněnému trestu odnětí svobody za trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem
služby podle odstavce 1 nebo mu byl uložen trest ztráty vojenské hodnosti. Za válečného
veterána se dále nepovažuje ani voják nebo příslušník Policie České republiky, pokud mu
zanikl služební poměr odnětím hodnosti nebo pokud mu byl uložen kázeňský trest odnětí
služební hodnosti.“.
Ostatní odstavce se přečíslují.
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§ 4 včetně nadpisu zní:
„§ 4
Osvědčení válečného veterána

(1) Osvědčení válečného veterána ministerstvo vydává na základě písemné žádosti
osob uvedených v § 3 odst. 1. Žádost kromě náležitostí stanovených správním řádem obsahuje
místo narození, státní občanství a případně hodnost nebo služební hodnost s hodnostním
označením. Žadatel dále uvede místo a dobu služby nebo plnění úkolů v misích, a bylo-li mu
vydáno osvědčení o účasti na národním boji za osvobození podle jiného právního předpisu1d)
uvede číslo tohoto osvědčení.
(2) Ministerstvo v řízení ověří, zda jsou splněny podmínky pro vydání osvědčení
válečného veterána. Jsou-li tyto podmínky splněny, vydá osvědčení válečného veterána.
(3) Ministerstvo vnitra poskytne ministerstvu údaje potřebné k ověření splnění
podmínek pro vydání osvědčení válečného veterána příslušníkům Policie České republiky.
(4) Ve sporných případech Ministerstvo zahraničních věcí na žádost ministerstva vydá
stanovisko, ve kterém určí, zda se jedná o misi v místě ozbrojeného konfliktu nebo v místě s
výrazně zhoršenou bezpečnostní situací nebo jinou zahraniční misi, jaké bylo místo a doba
trvání této zahraniční mise a zda armáda, ve které osoba v době rozhodné pro vydání
osvědčení válečného veterána konala službu, byla nebo je armádou spojeneckou.
(5) Osvědčení válečného veterána obsahuje hodnost nebo služební hodnost s
hodnostním označením, titul, jméno, příjmení, místo a datum narození, údaje o výkonu služby
nebo plnění úkolů a dále otisk razítka, datum a podpis oprávněné úřední osoby. Vzor
osvědčení válečného veterána je uveden v příloze k tomuto zákonu.“.
5.

§ 5 včetně nadpisu zní:
„§ 5
Příspěvek na stravování, pomoc při začleňování do občanského života a finanční
podpora

(1) Válečnému veteránovi, který
a) je držitelem osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb. anebo zákona č. 170/2002 Sb. nebo
je poživatelem dávek důchodového pojištění, jež vyplácí Vojenský úřad sociálního
zabezpečení, může ministerstvo v závislosti na svých finančních možnostech poskytovat
příspěvek na stravování ve výši, kterou přispívá na závodní stravování podle jiného
právního předpisu a zabezpečovat závodní stravování ve vlastních stravovacích
zařízeních podle rozpočtových pravidel; příspěvek na stravování podle tohoto zákona
nelze poskytovat válečnému veteránovi, pokud je mu příspěvek na stravování již
poskytován z jiného titulu,
b) je vojákem nebo zaměstnancem ministerstva, poskytuje ministerstvo pomoc při
začleňování do občanského života, psychologickou péči a umožňuje mu pobyt ve
vojenském ubytovacím zařízení na dobu nutnou k překonání jeho tíživé sociální situace,
nejdéle však na dobu jednoho roku.
(2) Válečnému veteránovi a jeho manželovi, druhovi nebo partnerovi4) může ministerstvo
v závislosti na jejich zdravotním stavu poskytnout finanční podporu na lázeňskou léčebně
rehabilitační péči nebo rekreační pobyt. Finanční podporu na lázeňskou léčebně rehabilitační

-3péči nelze poskytnout těm válečným veteránům, kteří mají možnost získat obdobnou podporu
ze svého pracovního nebo služebního poměru.“.
6.

V § 7 odstavec 4 zní:
„(4) Požádá-li válečný veterán o přerušení nebo ukončení pobytu v domově,
ministerstvo žádosti vyhoví. Přestane-li válečný veterán splňovat podmínky pro přijetí do
domova podle odstavce 1, ministerstvo rozhodne o přerušení nebo ukončení jeho pobytu
v domově a zabezpečí jeho přeložení do odpovídajícího nemocničního zařízení dle jeho
zdravotního stavu.“.
7.

V § 7 odstavec 5 zní:
„(5) Ministerstvo může rozhodnout o tom, že do domova lze výjimečně přijmout i
jinou osobu než válečného veterána, pokud nebude naplněna kapacita domova stanovená
ministerskou vyhláškou. Musí se však jednat o osobu, která vzhledem ke svému zdravotnímu
stavu a sociálním poměrům potřebuje péči v domově a netrpí zdravotním postižením, které
vylučuje jeho přijetí do domova. Tuto osobu však lze do domova přijmout pouze na dočasný
pobyt a za podmínky plné úhrady skutečně vynakládaných finančních nákladů. Ministerstvo
může této osobě ukončit rozhodnutím pobyt v případě, kdy obsazené lůžko potřebuje pro
válečného veterána nebo jeho manžela, druha nebo partnera4). Pobyt v takovém případě
nemůže být ukončen dříve než uplynutím posledního dne měsíce následujícího po měsíci, v
němž rozhodnutí nabylo právní moci.“.
8. V § 8 písmeno a) zní:
„a)
vydává osobám uvedeným v § 3 odst. 1 osvědčení válečného veterána a vede evidenci
vydaných osvědčení,“.
9.

Čl. II, Přechodná ustanovení, zní:
„Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Výkon služby vojáka a příslušníka Policie České republiky rozhodný pro splnění
podmínek válečného veterána a zahájený přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se
posuzuje podle zákona č. 170/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona.
2. Voják a příslušník Policie České republiky, který splnil podmínky válečného
veterána podle zákona č. 170/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, se pro účely vydání osvědčení válečného veterána posuzuje podle zákona č. 170/2002
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.“.
V Praze dne 19. března 2014
Ing. Václav K l u č k a v.r.
zpravodaj výboru pro obranu

