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253
ZÁKON
ze dne 13. června 2012,
kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Změna zákona o ozbrojených silách České republiky

§ 24a
(1) Na základě rozhodnutí ministra armáda zabezpečí leteckou dopravu nebo leteckou přepravu
a) materiální humanitární pomoci a potřebného vybavení pro pomoc při poskytování humanitární
pomoci podle zákona upravujícího zahraniční rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc poskytovanou do zahraničí22),

Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České
republiky, ve znění zákona č. 352/2001 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona
č. 413/2005 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona
č. 274/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 147/
/2010 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb., se mění takto:

b) osob zapojených do poskytování humanitární pomoci podle zákona upravujícího zahraniční rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc poskytovanou do zahraničí22),

1. § 24 a 24a včetně nadpisu a poznámky pod
čarou č. 22 znějí:

c) osob cizího státu, které spolupracují při poskytování této humanitární pomoci podle písmene b),

„Zabezpečování letecké dopravy a letecké přepravy

d) zdravotně postižených osob ze státu, v němž došlo
k mimořádné události, na území České republiky
a zpět, popřípadě na území třetího státu,

§ 24
(1) Na základě rozhodnutí ministra armáda
v rámci služební dopravy zabezpečí leteckou dopravu
a) jiných osob, než které jsou uvedeny v § 22 odst. 3,
které se podílejí na plnění úkolů ozbrojených sil
při mezinárodní spolupráci podle § 10 odst. 2
nebo poskytování humanitární pomoci podle zákona upravujícího zahraniční rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc poskytovanou do zahraničí22) anebo na ochraně občanů České republiky v zahraničí,
b) osob cizího státu, které spolupracují při zabezpečení úkolů podle písmene a), nebo
c) osob cizího státu z důvodů zdravotních, humanitárních anebo sociálních.
(2) V rámci služební dopravy armáda zabezpečí
leteckou přepravu materiálu, který je nezbytný pro splnění úkolů podle odstavce 1.
(3) Rozhodnutí podle odstavce 1 nebo 2 vydá ministr na základě žádosti ministra zahraničních věcí nebo
ministra vnitra.

e) občanů ze zahraničí, kteří se bez vlastního zavinění
nemohou dopravit zpět do České republiky,
f) osob a materiálního vybavení pro zabezpečení činnosti a ochrany zastupitelských úřadů v zahraničí,
g) příslušníků Policie České republiky a materiálního
vybavení pro zabezpečení činnosti Policie České
republiky ve vztahu k ochraně života, zdraví a majetku občanů České republiky nebo ve vztahu
k ochraně zájmů České republiky na území cizího
státu.
(2) Rozhodnutí podle odstavce 1 vydá ministr na
žádost ministra zahraničních věcí nebo ministra vnitra,
nebude-li tím ohroženo plnění úkolů armády.
(3) Letecká doprava osob nebo letecká přeprava
nezbytného materiálu podle odstavce 1 písm. a) až c)
se hradí z prostředků určených na financování humanitární pomoci poskytované do zahraničí22), leteckou
dopravu osob nebo leteckou přepravu nezbytného materiálu podle odstavce 1 písm. d) až g) hradí ten, kdo
o ni požádal, nerozhodne-li vláda jinak.
22

) Zákon č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci
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a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně
souvisejících zákonů.“.

2. Za § 24a se vkládá nový § 24b, který zní:
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a) provoz elektronických komunikačních zařízení
a sítí,
b) poskytování služeb elektronických komunikací,
nebo

„§ 24b
(1) Na základě rozhodnutí vlády armáda zabezpečí leteckou dopravu nebo leteckou přepravu
a) osob z humanitárních důvodů nebo humanitární
anebo zdravotnickou pomoc, pokud nejde o leteckou dopravu nebo leteckou přepravu podle § 24
nebo § 24a,
b) sportovců nebo umělců reprezentujících Českou
republiku v zahraničí.
(2) Leteckou dopravu osob nebo leteckou přepravu materiálu podle odstavce 1 hradí ten, v jehož zájmu se tato uskuteční, nerozhodne-li vláda jinak.“.
3. Za § 24b se vkládá nový § 24c, který včetně
nadpisu zní:
„§ 24c
Zabezpečování kulturních, vzdělávacích,
sportovních a společenských akcí
Na základě rozhodnutí ministra armáda zajistí
kulturní, vzdělávací, sportovní a společenské akce sloužící k propagaci ozbrojených sil na veřejnosti, nebude-li tím omezeno plnění úkolů armády. K zabezpečení
těchto akcí může armáda použít vlastní leteckou dopravu nebo leteckou přepravu.“.
4. Za § 42a se vkládá nový § 42b, který včetně
nadpisu a poznámky pod čarou č. 23 zní:

c) provozování radiokomunikačních služeb;
o zahájení rušení informují Český telekomunikační
úřad (dále jen „Úřad“) a územně příslušné operační
a informační středisko Integrovaného záchranného systému (dále jen „Středisko“), a to neprodleně.
(2) Ozbrojené síly mohou provádět rušení podle
odstavce 1 rovněž při vojenském výcviku, přičemž
ohlásí Úřadu a Středisku toto rušení v přiměřené lhůtě
předem. Za účelem odstranění nebo zmírnění dopadů
ohlášeného rušení může Úřad stanovit podmínky tohoto rušení.
(3) Kontrolu rušení prováděného podle odstavců 1 a 2 vykonává Poslanecká sněmovna prostřednictvím kontrolního orgánu zřizovaného podle zákona
o Policii České republiky23).
(4) Kontrolu podle odstavce 3 provádí kontrolní
orgán v příslušných útvarech armády po předchozím
vyrozumění ministra. Ministr předkládá kontrolnímu
orgánu nejméně jednou ročně zprávu o rušení prováděném podle odstavců 1 a 2 a dále též na jeho žádost
informace o tomto rušení. Tím není dotčeno právo
kontrolního orgánu požadovat informace a účast na
jednání kontrolního orgánu od jiných osob.
23

) § 98 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve
znění pozdějších předpisů.“.

„§ 42b
Rušení provozu elektronických komunikací

Čl. II

(1) Ozbrojené síly mohou při plnění svých úkolů,
popřípadě za účelem odstranění bezprostředního ohrožení životů nebo zdraví osob anebo za účelem odstranění bezprostředně hrozící škody velkého rozsahu na
majetku, rušit v nezbytné míře a po nezbytnou dobu

Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem
čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho
vyhlášení.

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.

