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SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 75 Rozeslána dne 11. července 2019 Cena Kč 67,–

O B S A H :

171. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 265/1999 Sb., kterou se stanoví doba setrvání ve služebním
poměru u vojáků z povolání, kteří se připravují k výkonu služby studiem, a výše úhrady, kterou lze na vojákovi
z povolání požadovat, pokud nesplní dohodu, ve znění pozdějších předpisů

172. Sdě lení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2019, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami
vydaný výměrem MF č. 01/2019

173. Nález Ústavního soudu ze dne 14. května 2019 sp. zn. Pl. ÚS 21/18 ve věcí návrhu na zrušení části čl. II bodu 4 zákona
č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
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VYHLÁŠKA

ze dne 4. července 2019,

kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 265/1999 Sb., kterou se stanoví doba setrvání
ve služebním poměru u vojáků z povolání, kteří se připravují k výkonu služby studiem, a výše úhrady,
kterou lze na vojákovi z povolání požadovat, pokud nesplní dohodu, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo obrany stanoví podle § 5 odst. 6
a § 60 odst. 6 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích
z povolání, ve znění zákona č. 254/2002 Sb.:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva obrany č. 265/1999 Sb.,
kterou se stanoví doba setrvání ve služebním poměru
u vojáků z povolání, kteří se připravují k výkonu
služby studiem, a výše úhrady, kterou lze na vojá-
kovi z povolání požadovat, pokud nesplní dohodu,
ve znění vyhlášky č. 455/2002 Sb., vyhlášky č. 390/
/2005 Sb., vyhlášky č. 232/2010 Sb. a vyhlášky
č. 130/2012 Sb., se mění takto:

1. V úvodní větě se slova „§ 5 odst. 5“ nahra-
zují slovy „§ 5 odst. 6“.

2. V § 1 odst. 1 písm. a) se za slovo „měsíců“
vkládají slova „nebo v hodnotě vyšší než 50 000 Kč
uhrazené Ministerstvem obrany,“ a na konci pís-
mene a) se doplňují slova „nejméně však na 1 mě-
síc,“.

3. V § 1 odst. 1 písmena b) a c) znějí:
„b) u studia v zahraničí nebo při vyslání ke studiu

v zahraničí v rámci studijního programu školy
v České republice trvajícího nejméně 30 dnů,
anebo které je hrazené Ministerstvem obrany
v hodnotě vyšší než 100 000 Kč, na dobu tří
měsíců, zvýšenou vždy o další 3 měsíce za
každý další měsíc studia nebo za každých dal-
ších 100 000 Kč uhrazených za studium, nejvýše
však na 10 let,

c) u studia při výkonu služby nebo v kurzech,
které jsou Ministerstvem obrany hrazené v hod-
notě vyšší než 50 000 Kč nebo v nichž výuka
v rámci studia trvajícího déle než 10 měsíců pro-
bíhá formou studijních soustředění, na dobu
shodnou s dobou trvání studia, nejméně však
na 1 měsíc,“.

4. V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje

čárkou a doplňuje se písmeno e), které včetně po-
známky pod čarou č. 4 zní:

„e) u specializované přípravy lékařů a farmaceutů
do doby získání certifikátu o absolvování zá-
kladního kmene podle právního předpisu upra-
vujícího podmínky získávání a uznávání od-
borné způsobilosti a specializované způsobilosti
k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zub-
ního lékaře a farmaceuta4) na dobu shodnou
s dobou trvání přípravy.

4) § 5a a 11a zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získá-
vání a uznávání odborné způsobilosti a specializované
způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře,
zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 67/2017
Sb.“.

5. V § 1 odstavec 3 zní:

„(3) Dobou trvání studia se rozumí doba ode
dne zahájení studia do dne skončení studia. Doba
studia se počítá na celé kalendářní měsíce. Doba jed-
notlivých dnů v necelých kalendářních měsících se
sčítá a každých 30 dnů se hodnotí jako měsíc.“.

6. V § 1 se za odstavec 3 vkládá nový odsta-
vec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:

„(4) Pokud Ministerstvo obrany uhradí popla-
tek za studium podle zákona o vysokých školách5),
který veřejná vysoká škola stanoví vojákovi v souvis-
losti s tím, že ve studijním programu studuje déle,
než je standardní doba studia, započítává se do doby
studia podle odstavce 3 za každé 2 měsíce, za které
byl poplatek za studium uhrazen, 1 měsíc navíc.

5) § 58 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

7. V § 1 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:
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„(6) Do finančních částek za studium vojáka
podle odstavce 1 písm. a) až c) se započítávají pouze
poplatky spojené se studiem uhrazené vzdělávacímu
zařízení za vojáka Ministerstvem obrany.

(7) Může-li být doba setrvání ve služebním po-
měru po skončení studia stanovena jak s ohledem na
délku studia, tak na výši poplatků uhrazených Mi-
nisterstvem obrany, stanoví se doba setrvání ve slu-
žebním poměru po skončení studia podle delší
z nich.“.

8. V § 2 odst. 1 písm. b) v bodě 1 se slovo
„ ; nebo“ nahrazuje čárkou a za bod 1 se vkládá nový
bod 2, který zní:

„2. ve specializované přípravě lékařů a farma-
ceutů 12 000 Kč, nebo“.

Dosavadní bod 2 se označuje jako bod 3.

9. V § 2 odst. 2 se slovo „pětinásobek“ nahra-
zuje slovem „trojnásobek“.

10. V § 2 se odstavec 8 zrušuje.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Doba setrvání ve služebním poměru vojáka po
skončení studia zahájeného přede dnem nabytí účin-
nosti této vyhlášky a náhrada nákladů při nesplnění
dohody se řídí právními předpisy účinnými v době
zahájení studia.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září
2019.

Ministr obrany:

Mgr. Metnar v. r.

Sbírka zákonů č. 171 / 2019Částka 75 Strana 1595



172

SDĚLENÍ

Ministerstva financí

ze dne 3. července 2019

o vydání výměru MF č. 04/2019, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami
vydaný výměrem MF č. 01/2019

Ministerstvo financí podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, sděluje, že dne 27. června 2019 vydalo výměr MF č. 04/2019, kterým se mění seznam zboží
s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2019.

Výměr byl publikován v Cenovém věstníku částka 9/2019 dne 27. června 2019 a nabývá účinnosti
1. ledna 2020.

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.
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Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – Walstead Moraviapress s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@walstead-moraviapress.com. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku
a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na
základěpočtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2019 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby –Distribuce: Walstead Moraviapress s. r. o.,
U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@walstead-moraviapress.com. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil, Vranovská 16,
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihku-
pectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Olomouc: Zdeněk
Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,
nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 9:
DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5,
tel.: 283 872 605; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby
sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby
Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky
nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho
zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou
prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod
Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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