
V. 

 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    

 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 301/2013 Sb., o stanovení způsobu zevního označení Vojenské policie a vojenských policistů, 

vzoru služebního průkazu a barevného provedení a označení dopravních a speciálních prostředků Vojenské policie       

 

Návrh vyhlášky byl do eKLEP vložen dne 8. července 2016. 

Termín pro zpracování stanovisek k návrhu vyhlášky byl stanoven na 29. července 2016.  

 Návrh vyhlášky byl k posouzení předložen Ministerstvu dopravy, Ministerstvu financí, Ministerstvu kultury, Ministerstvu práce  

a sociálních věcí, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu průmyslu a obchodu, Ministerstvu spravedlnosti, Ministerstvu školství, mládeže  

a tělovýchovy, Ministerstvu vnitra, Ministerstvu zahraničních věcí, Ministerstvu zdravotnictví, Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu životního 

prostředí, Generální inspekci bezpečnostních sborů, Úřadu vlády ČR – Odboru kompatibility, Úřadu vlády ČR – Kabinetu vedoucího Úřadu 

vlády, Úřadu vlády ČR – ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, Úřadu vlády ČR – místopředseda vlády pro vědu, výzkum  

a inovace a Kanceláři prezidenta republiky 

 K návrhu vyhlášky nebyly uplatněny žádné zásadní připomínky. 

 K návrhu vyhlášky byly uplatněny doporučující připomínky Úřadem vlády ČR – Odborem kompatibility, Ministerstvem vnitra, 

Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem spravedlnosti a Ministerstvem zemědělství.   

 

 

Resort Připomínky Vypořádání 

Úřad vlády ČR – 

Odbor  

kompatibility 

  

 Zhodnocení slučitelnosti návrhu s právem EU je v odůvodnění 

uvedeno na dvou místech, jak v bodě V, tak v bodě VI obecné 

části odůvodnění. Požadujeme toto zhodnocení uvést jen  

na jednom místě. Pokud jde o samotné zhodnocení, postačí 

formulace „Návrh nezapracovává právo EU a není s právem EU 

AKCEPTOVÁNO. 

Text odůvodnění byl v příslušných částech 

požadovaným způsobem upraven tak, že zhodnocení 

slučitelnosti návrhu s právem EU je upraveno pouze 

v bodě III., a to způsobem navrženým připomínkovým 
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v rozporu“. místem.      

 Předkladatel uvádí v bodě VI obecné části odůvodnění, že návrh 

nařízení (správně by mělo být „vyhlášky“) je v souladu  

s obecnými právními zásadami Evropské unie a judikaturou 

soudních orgánů Evropské unie, není však jasné, které principy  

a kterou judikaturu má na mysli. V návrhu jde o problematiku, 

která je plně v kompetenci členských států. Požadujeme proto 

vyjádření vypustit nebo vysvětlit. 

AKCEPTOVÁNO. 

Připomínkovým místem napadený text byl v obecné 

části odůvodnění zrušen; obecně byl text odůvodnění  

ve smyslu připomínky upřesněn.  

   

Ministerstvo 

vnitra  

  

 K čl. I bodu 6 – k § 2a odst. 1: 

S ohledem na to, že ustanovení obsahuje pouze demonstrativní 

výčet dalších výstrojních součástek (viz slovo „zejména“  

na konci návětí), se domníváme, že používat v písm. d) slova  

„a jiný“ (prostředek) je již nadbytečné. 

AKCEPTOVÁNO. 

Znění § 2a odst. 1 písm. d) bylo upraveno ve smyslu 

připomínky.  

 K čl. I bodům 7 a 15 – k příloze č. 10: 

Navrhovaná novela počítá s nahrazením současného znaku 

Vojenské policie (zkřížené meče) uvedeného v příloze č. 10 

vyhlášky znakem, jež je v současnosti užíván jako symbol 

Vojenské policie (hořící granát). Upozorňujeme, že znak 

Vojenské policie je rovněž použit na vzoru odznaku Vojenské 

policie s identifikačním číslem v kovovém plastickém provedení 

[§ 2 odst. 1 písm. b)], který je vyobrazen v příloze č. 3. 

Doporučujeme tudíž značení sjednotit a doplnit nový znak  

i do odznaku Vojenské policie (popř. zachovat stávající znak 

v příloze č. 10 a u značení dopravních prostředků uvést, že se 

použije symbol Vojenské policie, jehož nově navrhované 

vyobrazení v kruhu je možné doplnit do přílohy č. 1). 

AKCEPTOVÁNO JINAK.  

Přílohou č. 10 k návrhu vyhlášky je stanovován nový 

vzor znaku Vojenské policie, jehož součástí je symbol 

Vojenské policie  - granát se šlehajícími plameny (§ 1 

vyhlášky č. 301/2013 Sb.); tímto vzorem je nahrazován 

dosavadní vzor, který tvoří dva centrálně umístění 

zkřížené meče zlaté barvy, k hlavicím jejichž jílců je 

připevněna stuha s nápisem „VOJENSKÁ POLICIE“. 

Dosavadní znak Vojenské policie však není použit, jak 

je mylně uvedeno v připomínce, na odznaku Vojenské 

policie, který je tvořen oválem modré barvy, v jehož 

ploše jsou centrálně umístěny dva zkřížené meče  

z bílého kovu (tedy nikoliv zlaté se stuhou)  a nad nimi 

čtyřmístné číslo; v horní části je nápis „VOJENSKÁ“  

a v dolní části nápis „POLICIE“ [§ 2 odst. 1 písm. b) 

vyhlášky č. 301/2013 Sb.]. Odznak Vojenské policie 
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s identifikačním číslem proto nelze spojovat (a ani 

v minulosti nebyl spojován) se znakem Vojenské 

policie, který je na základě jejího symbolu nyní měněn, 

zatímco historicky zůstává stále shodný odznak 

Vojenské policie s identifikačním číslem, jehož hlavním 

účelem je identifikovat fyzickou osobu vojenského 

policistu; vzor odznaku je shodný se vzorem, který byl 

stanoven vyhláškou č. 58/1996  Sb., vydanou 

k provedení zákona č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii.  

Výměna odznaku Vojenské policie s identifikačním 

číslem se nepředpokládá, a to vzhledem ke kontinuitě 

používání tohoto odznaku jak na stejnokrojích 

vojenských policistů, tak i v jejich služebních 

průkazech.  

Skutečnost, že nebylo záměrem předkladatele návrhu 

vyhlášky měnit vzor služebního průkazu, lze doložit 

jednak nedůvodností provedení takové změny a zcela 

vyhovující uživatelskou praxí s nošením odznaku, ale 

například také tím, že pro provedení takové změny 

nebylo provedeno obecné hodnocení dopadů regulace,  

a tedy pro výměnu nejsou vyhodnoceny věcné, 

organizační (veřejné zakázky) a zejména finanční 

dopady.  

Uvedené vysvětlení bude k bodu 7 doplněno do zvláštní 

části odůvodnění. 

 K čl. I bodu 8 – k § 4 odst. 7 a 8: 

Upozorňujeme na nevhodnost navázání nově vložených 

odstavců, neboť odstavec 6 pojednává o označení ostatních 

dopravních a speciálních prostředků, přičemž odkazuje  

na přiměřené použití předchozích odstavců týkajících se vozidel. 

Není však zřejmé, zda úprava v nově navrhovaných odstavcích 7 

a 8, která se opět týká vozidel (a text odstavce 7 je přesunutou 

AKCEPTOVÁNO. 

Bod 8 byl ve smyslu uplatněné připomínky upraven (viz 

také obdobná připomínka Ministerstva spravedlnosti).     
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stávající druhou a třetí větou odstavce 5), má též být na ostatní 

dopravní a speciální prostředky přiměřeně aplikována. Pokud 

ano, doporučujeme změny v § 4 provést tak, aby stávající 

odstavec 6 zůstal na konci paragrafu a odkazoval na všechny 

předchozí odstavce. V opačném případě doporučujeme záměr 

předkladatele blíže popsat v komentáři k tomuto novelizačnímu 

bodu ve zvláštní části odůvodnění.   

 K čl. I bodu 6 – k poznámce pod čarou č. 1: 

Dle čl. 45a odst. 1 Legislativních pravidel vlády má být v případě 

technických požadavků daných technickou normou přednostně 

použit tzv. indikativní odkaz, tedy mají být v právním předpisu 

definovány základní technické požadavky s tím, že se považují 

za splněné, postupuje-li se ve shodě s danou normou nebo její 

částí. Shoda s danou normou je pak jedním ze způsobů, 

jak splnění požadavků prokázat. V takovém případě norma 

konkretizuje obecný souhrnný právní požadavek. Takové řešení 

lze v případě oděvů s vysokou viditelností nalézt např. v § 19 

vyhlášky č. 294/2015 Sb. 

V čl. 45a odst. 2 Legislativních pravidel vlády je pak uvedeno,  

že není-li možné využít indikativního odkazu, odkáže 

se na technickou normu v právním předpisu formou výlučného 

odkazu a tato skutečnost se odůvodní v důvodové zprávě. Tímto 

se stane technická norma nebo její část pro účely právního 

předpisu závaznou a její používání se stane povinné, v souvislosti 

s tím je nutné stanovit způsob, jakým bude technická norma 

zpřístupněna veřejnosti.  

Doporučujeme tudíž aplikovat předmětný článek Legislativních 

pravidel vlády, tedy buď zahrnout v obecné rovině požadavky  

na oděvy s vysokou viditelností přímo do vyhlášky s tím, že pro 

jejich splnění lze postupovat podle technické normy, nebo pokud 

je záměrem předkladatele, aby se technická norma stala přímo 

závaznou, odůvodnit její závaznost a určit, jakým způsobem bude 

AKCEPTOVÁNO. 

Ustanovení § 2b bylo upraveno podle čl. 45a odst. 2 

Legislativních pravidel vlády, tedy je využito odkazu  

na technickou normu v právním předpisu formou 

výlučného odkazu a doplnění odůvodnění, a to včetně 

doplnění informace o zpřístupnění předmětné ČSN  

na webových stránkách Ministerstva obrany  

a pro vnitřní potřebu pak sdělení o její závaznosti  

ve Věstníku Ministerstva; v odůvodnění je pak přesně 

uvedena identifikace normy způsobem, který  

je požadován Legislativními pravidly vlády.     

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNACRFWQC1)



 5 

zpřístupněna veřejnosti.  

   

Ministerstvo 

spravedlnosti  

  

 K čl. I bodům 7 a 8 (§ 4 odst. 5-8): 

Upozorňujeme, že s ohledem na změnu § 4 odst. 5 dojde 

k situaci, kdy bude v § 4 odst. 6 nejprve definován způsob 

označení „ostatních dopravních a speciálních prostředků“,  

a teprve následně v § 4 odst. 7 a 8 způsob označení vozidel 

Vojenské policie. Doporučujeme proto v novelizačním bodu 8 

vložit do § 4 nové odstavce 6 a 7 a stávající odstavec 6 označit 

jako odstavec 8.    

AKCEPTOVÁNO. 

Návrh vyhlášky byl požadovaným způsobem upraven.  

 K čl. I bodu 10 (§ 6 odst. 3):  

Shora uvedeným ustanovením se do stávajícího znění vyhlášky  

č. 301/2013 Sb. vkládá nové přechodné ustanovení, podle něhož 

lze do 31. 12. 2018 k označení vojenského policisty užívat 

rukávový návlek, „jehož vzor je vyobrazen v přílohách č. 4 a č. 6 

vyhlášky č. 301/2013 Sb. ve znění účinném přede dnem nabytí 

účinnosti této vyhlášky“. Upozorňujeme na nevhodnost uvedené 

konstrukce, když podle obecných zásad legislativní činnosti nelze 

do přechodných ustanovení vkládat pozdějšími novelami další 

ustanovení, jež nemají k ustanovením dřívějším bezprostřední 

vztah. Zároveň upozorňujeme, že uvedený postup odporuje čl. 28 

odst. 3 a čl. 51 odst. 2 Legislativních pravidel vlády, podle nichž 

má být přechodné ustanovení obsaženo v samostatném článku 

změnového právního předpisu. S ohledem na uvedené 

navrhujeme vyčlenit ustanovení novelizačního bodu 10 čl. I  

do nového čl. II návrhu vyhlášky a označit stávajícího čl. II 

návrhu vyhlášky jako čl. III.   

AKCEPTOVÁNO. 

Návrh vyhlášky byl požadovaným způsobem upraven. 

   

Ministerstvo 

průmyslu  
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a obchodu   

 K novelizačnímu bodu 5:  
Doporučujeme nahradit slova „umístěny slova“ slovy „umístěna 

slova“. 

 

AKCEPTOVÁNO. 

Navrhované znění § 2 odst. 6 bylo požadovaným 

způsobem upraveno. 

 K novelizačnímu bodu 6:  

Doporučujeme v textu tohoto bodu nahradit slovo “zní“ slovem 

„znějí“.  

Dále ve znění § 2 b je nesystémově uveden pojem „vojenské 

policistky“. Upozorňujeme, že s tímto pojmem nepracuje ani 

zákon o Vojenské policii, doporučujeme proto slova „vojenské 

policistky“ odstranit a dále používat pouze pojem „vojenský 

policista“. 

AKCEPTOVÁNO. 

Novelizační bod 6 byl požadovaným způsobem upraven. 

 

Rovněž v tomto případě bylo znění § 2b upraveno podle 

uplatněné připomínky. 

 K novelizačnímu bodu 13:  

Doporučujeme doplnit na konec tohoto bodu uvozovky  

a tečku. 

AKCEPTOVÁNO. 

Navrhované znění (podoba) přílohy č. 8 bylo 

požadovaným způsobem upraveno. 

   

Ministerstvo 

zemědělství  

  

 K bodu 2: 

Doporučujeme v § 2 odst. 2 písm. a) slovo „stanoven“ nahradit 

slovem „uveden“.  

Obdobnou úpravu doporučujeme provést i v bodech 3 a 7.  

 

Odůvodnění: 

Doporučujeme text návrhu sjednotit se stávající úpravou  

a s novelizačními body 5 a 6.  

AKCEPTOVÁNO. 

Bod 2 byl požadovaným způsobem upraven.   

 K bodu 6: 

Doporučujeme v úvodní části novelizačního bodu slovo „zní“ 

nahradit slovem „znějí“.  

Odůvodnění: 

Doporučujeme text upravit v souladu s čl. 58 odst. 2 písm. a) 

AKCEPTOVÁNO. 

Novelizační bod 6 byl požadovaným způsobem upraven. 
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Legislativních pravidel vlády.   

 K bodu 6: 

V § 2a odst. 3 doporučujeme větu za středníkem uvést ve znění:  

„vzor reflexní vesty je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce  

a vzor oděvu s vysokou viditelností je uveden v příloze č. 8a  

k této vyhlášce“. 

Odůvodnění 

Navrhovaná změna přesněji vystihuje, ve které příloze jsou 

jednotlivé vzory uvedeny.   

AKCEPTOVÁNO. 

Navrhované znění § 2a odst. 3 bylo upraveno v souladu 

s uplatněnou připomínkou.     

 K bodu 10: 

Doporučujeme navrhované přechodné ustanovení uvést 

v samostatném článku II.  

Současně doporučujeme článek II označit jako článek III.  

Odůvodnění: 

Doporučujeme text přechodného ustanovení uvést v souladu  

s čl. 51 Legislativních pravidel vlády.  

AKCEPTOVÁNO. 

Návrh vyhlášky byl požadovaným způsobem upraven 

(viz rovněž připomínka Ministerstva spravedlnosti).  

   

   

 

V Praze dne 25. dubna 2017 

 

Vypracovala: JUDr. Jana Hájková         Podpis: …………………………… 
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