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VYHLÁŠKA

ze dne 30. března 2020

o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání
v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

Ministerstvo obrany stanoví podle § 39 odst. 5
zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání:

§ 1

Důvod služebního volna

(1) Služební volno se poskytne vojákovi z povo-
lání (dále jen „voják“) při zabezpečení péče o dítě
mladší 13 let a osamělému vojákovi, který má v trvalé
péči alespoň jedno dítě ve věku do skončení povinné
školní docházky, z důvodu, že dětské výchovné za-
řízení, v jehož péči jinak je, nebo škola, do které
chodí, byly uzavřeny na základě mimořádných opa-
tření při epidemii v roce 2020.

(2) Služební volno se poskytne i vojákovi, který
nemůže vykonávat službu z důvodu péče o dítě nebo
osobu v domácnosti, která je závislá na pomoci jiné
osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zá-
kona o sociálních službách, pokud zařízení, které jí
jinak poskytuje péči, bylo uzavřeno na základě
mimořádného opatření při epidemii v roce 2020.

§ 2

Rozsah služebního volna

Služební volno se poskytne po celou dobu

uzavření dětského výchovného zařízení, zařízení
uvedeného v § 1 odst. 2 nebo školy, trvá-li po tuto
dobu potřeba péče. Služební volno se poskytne jen
jednomu z oprávněných. Oprávnění vojáci se mohou
v témže případě péče střídat.

§ 3

Přechodné ustanovení

Služební volno se poskytne zpětně místo další-
ho služebního volna, náhradního volna, volna nebo
řádné dovolené, pokud byly čerpány z důvodu uve-
deného v § 1, po vyčerpání služebního volna poskyt-
nutého podle § 2 vyhlášky č. 263/1999 Sb., kterou se
stanoví důvody pro poskytování služebního volna
vojákům z povolání pro překážky ve službě a rozsah
služebního volna, ve znění pozdějších předpisů.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vy-
hlášení.

Ministr obrany:

Mgr. Metnar v. r.

Sbírka zákonů č. 139 / 2020Strana 1154 Částka 50



Sbírka zákonů 2020Částka 50 Strana 1155



Sbírka zákonů 2020Strana 1156 Částka 50



Sbírka zákonů 2020Částka 50 Strana 1157



Sbírka zákonů 2020Strana 1158 Částka 50



Sbírka zákonů 2020Částka 50 Strana 1159



Sbírka zákonů 2020

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 2020 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.

Strana 1160 Částka 50

8591449 050012

20

ISSN 1211-1244


