MINISTERSTVO OBRANY
Kancelář ministra
V Praze dne 17. července 2013
Čj. MOCR 25785-6/2013-1140

Věc: Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb.
Ministerstvo obrany obdrželo dne 2. července 2013 žádost občanského sdružení
SODALES SOLONIS o. s., se sídlem Ulice bratří Nejedlých 335, 267 53 Žebrák,
o poskytnutí informací, podanou podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
ve které se domáhá odpovědí na otázky:
1)
2)
3)
4)
5)

Jaký byl oficiální důvod odvolání Ing. Michaela Hrbaty z funkce náměstka
ministra obrany?
Obdržel Ing. Michael Hrbata odstupné? Pokud ano, v jaké výši?
Je Ing. Michael Hrbata skutečně zástupcem University Obrany pro posádku
Brno?
Můžete zajistit prověření zmiňovaného dění u VVP Dědice na Vyškovsku?
Může si i soukromá osoba pronajímat vojenské prostory k jízdám čtyřkolek a za
jakých podmínek?

K výše uvedeným otázkám poskytujeme tyto informace:
ad 1)
Ing. Michaela Hrbatu odvolal ministr obrany z pracovního místa náměstka ministra
obrany pro personalistiku dne 23. dubna 2013. Ve smyslu zákoníku práce k odvolání
vedoucího zaměstnance z pracovního místa může dojít z jakéhokoliv důvodu, nebo i bez
uvedení důvodu, kdykoli v průběhu pracovního poměru. Tohoto práva ministr obrany využil
a důvod odvolání Ing. Michaela Hrbaty z uvedeného pracovního místa neuvedl.
ad 2)
Odvoláním Ing. Michaela Hrbaty z pracovního místa náměstka ministra obrany pro
personalistiku jeho pracovní poměr k Ministerstvu obrany neskončil. Podle § 73a odst. 2
zákoníku práce je Ministerstvo obrany jako zaměstnavatel povinné odvolanému zaměstnanci
navrhnout změnu jeho dalšího pracovního zařazení na jinou práci, odpovídající jeho
zdravotnímu stavu a kvalifikaci, jestliže pro zaměstnance takovou práci má. Vzhledem k tomu
bylo Ing. Michaelu Hrbatovi navrženo jiné pracovní zařazení. Tuto nabídku přijal, jeho
pracovní poměr dále trvá a nárok na odstupné mu nevznikl.
ad 3)
Ing. Michael Hrbata je pracovně zařazen na systemizovaném místě zástupce rektora
Univerzity obrany pro investiční rozvoj.
ad 4)
Zmiňované „dění“ ve vojenském výcvikovém prostoru Dědice prověřil náčelník
Generálního štábu Armády České republiky prostřednictvím přednosty Újezdního úřadu
vojenského újezdu Březina (dále jen „újezdní úřad“), ve kterém se zmiňovaný vojenský

výcvikový prostor nachází. Přednosta újezdního úřadu vyloučil jakékoliv aktivity Ing.
Michaela Hrbaty ve využívání vojenského újezdu Březina, což se vztahuje rovněž na případ
jím (přednostou) povoleného průjezdu okrajovou částí tohoto újezdu v rámci motoristické
soutěže Hanácká Rally, která se konala pod záštitou náměstka ministra obrany pro
personalistiku.
ad 5)
Podle § 30 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, je vojenský
újezd vymezená část území státu k zajišťování obrany země a k výcviku ozbrojených sil.
Území vojenských újezdů lze využít též pro společná cvičení vojenských útvarů Armády
České republiky s útvary Policie České republiky nebo Hasičského záchranného sboru. Podle
§ 37 odst. 1 písm. c) citovaného zákona je jedním z úkolů újezdního úřadu rozhodovat
o vstupu a pobytu fyzických osob na území vojenských újezdů. Podle § 39 tohoto zákona
povolení ke vstupu na území vojenského újezdu vydává příslušný újezdní úřad.
Ve zdůvodněných případech je vstup nebo průjezd po předem stanovených trasách
povolován. Podmínkou je dodržování bezpečnostních opatření, o kterých je žadatel poučen
příslušným újezdním úřadem.
Jiné využití území vojenských újezdů nestátními organizacemi a fyzickými osobami je
v rozporu s uvedeným zákonem. Jízdy vozidel v terénu a motoristické akce organizované
fyzickými osobami, kluby nebo jinými soukromými subjekty nejsou újezdními úřady
povolovány.
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