
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

                                                                                   Příloha  

                                                                                   k usnesení vlády 
                                                                                   ze dne 4. července 2012 č. 488 

 
Stanovisko 

 
vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., 

o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů 
(sněmovní tisk č. 704) 

 
 

Vláda na jednání své schůze dne 4. července 2012 projednala a posoudila návrh 
zákona, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění 
pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 704), a vyslovila s tímto návrhem nesouhlas 
z dále uvedených důvodů. 
 

1. Vláda si váží všech, kteří s nasazením vlastních životů bojovali za vlast a 
bránili hodnoty svobody a demokracie.  
 

2. Vláda však nepovažuje za vhodné a odůvodněné bez jakékoliv analýzy 
rozšiřovat okruh osob, kterým bude přiznán statut válečného veterána, tak zásadním 
způsobem. Válečným veteránem je podle stávající právní úpravy pouze účastník 
povstání v květnu 1945, jenž za bojů padl nebo byl těžce raněn nebo utrpěl těžkou 
poruchu zdraví. Předložený návrh zákona do této kategorie, bez jakékoliv analýzy 
nebo odborné diskuse, zahrnuje všechny účastníky povstání v květnu 1945 podle § 7 
zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození 
Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu 
některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje 
za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, tedy ty, kteří se 
aktivně zúčastnili povstání v květnu 1945 nejméně tři dny.  
 

3. Podle názoru vlády postrádá předložený návrh zákona vedle historického a 
sociologického posouzení dané problematiky i jakoukoliv ekonomickou analýzu, 
především finančních dopadů do státního rozpočtu, která je důležitou a nezbytnou 
součástí každého návrhu zákona. 
 

4. Vláda dále poukazuje na ne zcela vhodné legislativně technické zpracování 
návrhu zákona. Například zákon č. 375/2005 Sb. je v návrhu zákona nepřesně citován 
a není ani věcný důvod proč stanovit účinnost zákona bez pevného data. Návrh, aby 
Poslanecká sněmovna s návrhem zákona vyslovila souhlas již v prvním čtení, 
nepovažuje vláda za vhodný postup při projednávání tak závažného a citlivého tématu, 
jako je rozšíření okruhu osob spadajících do kategorie válečných veteránů. 

 
5. Závěrem vláda poukazuje na skutečnost, že připravuje komplexní právní 

úpravu týkající se válečných veteránů. 


