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        III.  

          

ODŮVODNĚNÍ  
 

k návrhu 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 

 

 

Obecná část 
 

K návrhu vyhlášky nebylo provedeno hodnocení dopadů regulace (RIA). Tato výjimka 

vyplývá z Plánu vyhlášek náležejících do působnosti Ministerstva obrany, jejichž příprava  

se předpokládá v roce 2016. 

 

I. Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu ve vztahu 

k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen   

 

I. 1. Zhodnocení platného právního stavu 

 

Vyhláška o stanovení způsobu zevního označení Vojenské policie a vojenských policistů, 

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

Vojenské policie byla vydána na základě zmocnění zákonem o Vojenské policii. Obsahuje 

atributy prokazující příslušnost k Vojenské policii, a to jak zevního označení vojenských 

policistů, služební průkaz, výstrojní doplňky, ale také označení dopravních prostředků. Postrádá 

však prostředek prokazování příslušnosti k Vojenské policii u vojenských policistů při výkonu 

služby v civilním oděvu. Dále se jako vhodné z hlediska výkonu služby jeví nahrazení 

rukávového návleku rukávovým znakem. V neposlední řadě jde o doplnění některých 

ochranných prostředků s vysokou viditelností. Rovněž je potřebné uvést do souladu označení 

dopravních prostředků s platnou symbolikou Vojenské policie.  

 

 

 I. 2 Vztah návrhu zákona k zákazu diskriminace    

 

Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádná ustanovení, která by narušovala právo 

na rovné zacházení a vedla k diskriminaci, a to také s přihlédnutím k tomu, že vychází  

ze zmocnění stanoveného zákonem č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých 

zákonů (zákon o Vojenské policii), pro které byla provedena podrobná analýza plnění povinností 

v této oblasti, přičemž nebyly shledány žádné oblasti, jež by vyvolávaly potenciál hrozby vzniku 

skutečností vedoucích k diskriminaci.    

 

Navrhovaná právní úprava nepřipouští diskriminační přístup. Povinnosti jsou stanoveny 

pro všechny občany (vojenské policisty) bez rozdílu pohlaví, náboženské či politické 

příslušnosti. Návrh je v souladu zejména s čl. 14 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních 

svobod (publikované ve Sbírce zákonů pod číslem 209/1992 Sb.), neboť zaručuje stejná práva 

a povinnosti bez diskriminace založené na jakémkoli důvodu, jako je pohlaví, rasa, barva pleti, 

jazyk, náboženství, politické nebo jiné smýšlení, národnostní nebo sociální původ, příslušnost  

k národnostní menšině, majetek, rod nebo jiné postavení. 
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Při přípravě návrhu vyhlášky byla zohledněna směrnice Rady 2000/78/ES ze dne  

27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání  

a povolání, jejímž účelem je stanovit obecný rámec pro boj proti diskriminaci na základě 

náboženského vyznání či víry, zdravotního postižení nebo sexuální orientace při výkonu 

zaměstnání nebo povolání. Ustanovení směrnice se váží především ke vztahům upraveným 

zákonem č. 45/2016 Sb., zprostředkovaně pak dopadají na předmět úpravy prováděný návrhem 

vyhlášky.  

 

I. 3 Vztah návrhu zákona k zachování principu rovnosti žen a mužů     

Z hlediska principů rovnosti žen a mužů je návrh vyhlášky neutrální, neboť navrhovaná 

právní úprava nemá bezprostřední, ani sekundární dopady na rovnost žen a mužů a nevede  

k diskriminaci jednoho z pohlaví, neboť nijak nerozlišuje, ani nezvýhodňuje jedno  

z pohlaví a nestanoví pro něj odlišné podmínky.  

 

I v tomto případě platí, že podrobná analýza této oblasti byla provedena již k zákonu  

č. 300/2013 Sb. a ve vztahu k návrhu vyhlášky jako k právnímu předpisu vydávanému 

k provedení tohoto zákona se lze na tuto analýzu odkázat.   

 

 

II. Odůvodnění hlavních principů navrhované úpravy 

 

Předkládaný návrh vyhlášky byl vypracován jako nezbytná úprava prováděcího právního 

předpisu v souladu se zmocňovacím ustanovením uvedeným v § 55 zákona č. 300/2013 Sb.,  

o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii). 

Důvody vypracování vyhlášky: 

 Navrhovanou vyhláškou je třeba provést změny a doplnění některých ustanovení, která 

nevyhovují potřebám výkonu služby vojenských policistů a rovněž změnit znak používaný na 

dopravních prostředcích Vojenské policie tak, aby byl v souladu s její symbolikou.  

Návrh vyhlášky mění, doplňuje a rozšiřuje příslušná ustanovení platné vyhlášky 

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.  

 

III. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku       

 

Nezbytnost předložení návrhu vyhlášky do legislativního procesu vyplývá z potřeb 

praktického výkonu služby vojenských policistů. Jde např. o zavedení rukávového znaku, který 

nahradí rukávový návlek, o který se vojenští policisté často zachytí při vystupování z vozidla za 

rám dveří nebo dochází k zachycení popruhu dlouhé zbraně o tento rukávový návlek. Dále jde  

o vyřešení prokazování příslušnosti k Vojenské policii při výkonu služby v civilním oděvu. Jako 

potřebné se rovněž jeví uvedení označení dopravních prostředků Vojenské policie odpovídající 

symbolikou. 

 Významným důvodem doplnění ustanovení vyhlášky o používání oděvů s vysokou 

viditelností je zvýšení bezpečnosti vojenských policistů při výkonu dopravní a pořádkové služby.  
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IV. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky  

 

Navrhovaná úprava odpovídá ústavnímu pořádku a právnímu řádu České republiky, 

zejména ústavnímu zákonu č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 

a usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv 

a svobod, jako součásti ústavního pořádku České republiky.  

 

        I v tomto případě platí, že návrh vyhlášky je předkládán k provedení zákona  

č. 300/2013 Sb., pro který byla analýza slučitelnosti s ústavním pořádkem České republiky 

podrobně provedena ještě před jeho předložením do legislativního procesu. Vzhledem k tomu, že 

návrh vyhlášky se neodchyluje ani příliš nerozšiřuje základní úpravu již v současné době 

provedenou vyhláškou č. 301/2013  Sb., pouze aktualizuje nebo doplňuje podmínky její realizace 

podle současných potřeb a požadavků praxe a podmínek plnění úkolů Vojenské policie,  

je možné považovat také předkládanou úpravu za plně slučitelnou s ústavním pořádkem České 

republiky.        

    

 

V. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s právem Evropské unie  

 

Návrhem vyhlášky je prováděna úprava právních vztahů na základě a v mezích zákona  

č. 300/2013 Sb., tedy zákona, pro nějž již v rámci k němu vedenému legislativnímu řízení bylo 

provedeno zhodnocení slučitelnosti s právem a právními zásadami EU. Slučitelnost je tedy 

zajištěna právní úpravou, k jejímuž provedení je návrh vyhlášky vydáván.   

 

Předmět úpravy prováděný návrhem vyhlášky není předmětem úprav právem Evropské 

unie, nezabývá se jím ani judikatura soudních orgánů Evropské unie, ani obecné právní zásady 

práva Evropské unie nebo judikatura ESLP.  

 

Právní úprava prováděná návrhem vyhlášky náleží do výlučné legislativní pravomoci 

České republiky a právo Evropské unie se na danou problematiku nevztahuje. 

 

 

VI. Zhodnocení souladu navrhované úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká 

republika vázána, a s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské 

unie nebo obecnými právními zásadami práva Evropské unie, a s judikaturou 

Evropského soudu pro lidská práva 

 

Návrhem vyhlášky je prováděna úprava právních vztahů na základě a v mezích zákona  

č. 300/2013 Sb., pro nějž bylo již v rámci k němu vedenému legislativnímu řízení provedeno 

zhodnocení souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, a s právem 

a s obecnými právními zásadami práva Evropské unie podle usnesení vlády č. 1304 ze dne  

12. října 2005 o Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků 

vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii.  

  

Takové zhodnocení bylo provedeno rovněž při přípravě návrhu vyhlášky a rovněž pro 

tuto právní úpravu byla shledána její plná slučitelnost s právem Evropské unie. Jednotlivá 

navrhovaná ustanovení návrhu vyhlášky nejsou v rozporu s žádným ustanovením práva EU, 

nevztahují se rovněž k žádné oblasti, pro niž je EU svěřena výlučná pravomoc podle Smlouvy  

o fungování evropské unie.            
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 Návrhem vyhlášky nedochází k žádné transpozici směrnice ani nařízení práva Evropské 

unie. Návrh nařízení je v souladu s obecnými právními zásadami práva Evropské unie  

a judikaturou soudních orgánů Evropské unie. 

 

 

VII. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 

sociální dopady, dopady na životní prostředí  

 

VII. 1 Dopady na státní a ostatní veřejné rozpočty 

 

 S realizací návrhu vyhlášky nebudou spojeny žádné další nároky na státní rozpočet,  

na ostatní veřejné rozpočty a na hospodářské subjekty, ani žádné negativní sociální dopady, 

dopady na životní prostředí či dopady na rovnost mužů a žen.  

 

Důvodem je především skutečnost, že návrh předpokládá pouze dílčí změny ve 

stávajícím způsobu označení vojenských stejnokrojů a dopravních prostředků Vojenské policie. 

Postupně budou nakoupeny reflexní vesty nového provedení v ceně cca 250 Kč/kus, tzn. pro 

1.200 vojenských policistů celkově za 300 tisíc Kč. Dále budou nakoupeny oděvy s vysokou 

viditelností v počtu 250 ks pro potřeby vojenských policistů ve výkonu dopravní a pořádkové 

služby. Jedná se o bundu s vložkou v ceně cca 2.500,- Kč/kus a tričko v ceně cca 300,- Kč/kus, 

tzn. celkově nákup za 750 tisíc Kč. Finanční náklady budou hrazeny průběžně z prostředků 

rozpočtu Ministerstva obrany na příští roky.  

 

VII. 2 Dopady na podnikatelské prostředí  

 

Návrh vyhlášky nepředstavuje žádné významné dopady do podnikatelského prostředí, 

resp. svou realizací v praxi nevyvolá žádné nové dopady do podnikatelského prostředí, než jsou 

existující vztahy uzavřené k zajištění výroby jednotlivých značení a užívaných rozlišovacích 

znaků.        

 

VII. 3 Dopady do životního prostředí   

 

Návrh vyhlášky z povahy jím prováděné úpravy není způsobilý vyvolat dopady  

do životního prostředí.   

 

VII. 4 Sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, osoby  

se zdravotním postižením a národnostní menšiny  

  

Rovněž také v tomto případě je zřejmé, že věcný předmět návrhu vyhlášky sám o sobě 

vylučuje vznik jakýchkoliv přímých sociálních dopadů; s přihlédnutím k úpravě provedené 

v jednotlivých ustanoveních návrhu vyhlášky je zřejmé, že je adresně naprosto neutrální, 

vztahuje se vždy k vojákovi v záloze ve službě, tedy není způsobilá svými dopady adresně 

zvýhodnit nebo znevýhodnit specifické skupiny obyvatel, osoby se zdravotním postižením nebo 

národnostní menšiny.  
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VIII. Dopad navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů    

 

Předložený návrh právní úpravy stávající právní úpravu v oblasti ochrany soukromí a 

osobních údajů nikterak nemění a ani se jí nedotýká, tudíž se dopady na problematiku ochrany 

soukromí a osobních dopadů nepředpokládají. 

 

IX.  Zhodnocení korupčních rizik (CIA)  

 

Předkládaným návrhem vyhlášky navrhovaná úprava je takového charakteru, že lze 

v zásadě vyloučit vazbu mezi ní a potencionálním vlivem na vyvolání vzniku korupčního 

prostředí. Vzhledem k obsahu právní úpravy tak nebyla shledána žádná rizika, která by mohla 

vést ke korupčnímu jednání. 

 

V rámci posuzování korupčních rizik jsou dále hodnocena tato kritéria: 

 

1. Přiměřenost 
Návrh je svým rozsahem přiměřený množině vztahů, které má upravovat. Předpis 

neúměrně nerozšiřuje kompetence orgánu veřejné moci.  

Činnosti prováděné v rámci aplikace návrhu vyhlášky v praxi jsou kontrolovány jednak 

v rámci služebních postupů ve Vojenské policie, ekonomika jejich výkonu pak v rámci 

kontroly rozpočtových operací Ministerstvem obrany. Dohledové a kontrolní 

mechanismy jsou i pro tyto případy obecně nastaveny tak, že umožní průběžné 

vyhodnocování zjištěných skutečností a včasné přijímání případných opatření k zajištění 

řádného stavu.    

 

2. Efektivita 
Návrhem vyhlášky jsou stanoveny jednoznačné parametry pro stanovení způsobu 

zevního označení Vojenské policie a vojenských policistů, vzoru služebního průkazu  

a barevného provedení a označení dopravních a speciálních prostředků Vojenské policie, 

což je nutné nejenom pro vlastní činnost Vojenské policie, ale také v rámci vytvoření 

podmínek plnění jejích úkolů vůči třetím osobám, včetně plnění úkolů mimo území 

České republiky.      

Současně jsou návrhem vyhlášky vytvořeny předvídatelné podmínky pro organizační  

a věcné zajišťování všech označovacích náležitostí, tedy především možnost včasného 

přijímání opatření k doplňování zdrojů a zásob, popřípadě systému nákupů 

s přihlédnutím ke kvalitě jednotlivých produktů a optimální cenové hladině jejich 

zajišťování.          

     

3. Odpovědnost  

Odpovědnost za realizaci právních vztahů upravených zákonem č. 300/2013 Sb. vyplývá 

z tohoto zákona, popřípadě z obecné právní úpravy pro uplatněných práv souvisejících 

s realizací změn navrhovaných návrhem vyhlášky.  

 

      4. Opravné prostředky. 

I pro tuto oblast platí skutečnosti uvedené v bodě 3.  

 

      5.  Kontrolní mechanismy  

Návrh vyhlášky vzhledem k rozsahu zmocnění, na jehož základě je předkládán  

do legislativního procesu, neupravuje zvláštní kontrolní mechanismy; platí tedy – jak  

je již uvedeno shora – standardní postupy a výkon kontrolních povinností uplatňované  
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ve státní správě. V rámci Vojenské policie a Ministerstva obrany existuje funkční systém 

kontroly činnosti jak služebních orgánů, tak i vlastní činnosti vojenských policistů při 

výkonu služby. Vnitřní kontrolní systém Vojenské policie (Ministerstva obrany) pokrývá 

dostatečně i oblast vynakládání rozpočtových prostředků, která vyplývá z návrhu 

vyhlášky.  

 

Úprava provedená návrhem vyhlášky zajišťuje předvídatelnost postupů při zajišťování  

a užívání jednotného způsobu zevního označení Vojenské policie a vojenských policistů, 

vzoru služebního průkazu a barevného provedení a označení dopravních a speciálních 

prostředků Vojenské policie, což přispívá také k posílení veřejné kontroly  

nad prováděním souvisejících aktivit, včetně oblasti nákupu nebo veřejných zakázek 

k zajištění těchto náležitostí. Tato kontrola napomáhá nastavení řádných podmínek jak  

co do jejich správnosti, ale také co efektivity např. údržby nebo obměny výstrojních 

náležitostí. Návrh vyhlášky tak napomáhá kontrole nakládání s veřejným majetkem  

a ve svých důsledcích působí jako jeden ze způsobů prevence před korupčním jednáním.  

 

X. Zhodnocení dopadů na bezpečnost a obranu státu  

 

  Návrh vyhlášky má dopady do oblasti bezpečnosti a obrany státu, byť zprostředkovaně 

stanovením způsobu zevního označení Vojenské policie a vojenských policistů, vzoru služebního 

průkazu a barevného provedení a označení dopravních a speciálních prostředků Vojenské 

policie, tedy vnějších znaků, kterými je Vojenská policie odlišena od dalších subjektů 

podílejících se na plnění úkolů bezpečnosti a obrany státu.    
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Zvláštní část 
 

K čl. I 

 

K bodům 1 až 3  [změny v nadpisu § 2, v § 2 odst. 2 písm. a) a § 2 odst. 3 písm. a)] 

V bodě 1 se navrhováno provedení změny nadpisu § 2, a to s přihlédnutím 

k navrhovanému doplnění § 2 podle bodu 5. Podle čl. 30 odst. 3 Legislativních pravidel vlády 

musí nadpisy v právním předpise stručně a výstižně vyjádřit obsah jím označení části, přičemž 

do dosavadního znění § 2 se s přihlédnutím k potřebám praxe doplňuje text, kterým jsou 

upravovány podmínky vnějšího označení vojenského policisty, který plní služební úkoly 

v civilním oděvu, nikoliv ve stejnokroji (čemuž odpovídá dosavadní nadpis § 2).       

Navrhované znění § 2 odst. 2 písm. a) a § 2 odst. 3 písm. a) mění jeden z atributů 

dosavadního způsobu označení vojenského policisty. Rukávový znak bude napříště přímo na 

rukávu vojenského stejnokroje vojenského policisty a nikoliv na černém rukávovém návleku. 

Změna je vyvolána praktickou potřebou, kdy často dochází k zachycení vojenského policisty při 

vystupování z vozidla za tento rukávový návlek o rám dveří nebo výstupky vnitřního vybavení 

vozidla. Rovněž se stává, že dochází k zachycení popruhu dlouhé zbraně o tento rukávový 

návlek při manipulaci s dlouhou zbraní. Novou úpravou tak dojde také ke zvýšení bezpečnosti  

a ochrany zdraví vojenských policistů.  

K bodu 4  (§ 2 odst. 5) 

Navrhuje se zrušit dosavadní ustanovení § 2 odst. 2, jehož obsah je však přenesen  

do § 2a, v němž je provedena přesnější a aktuálnější úprava dalších výstrojních součástek.      

K bodu 5 (§ 2 odst. 6) 

Do § 2 je nově doplňován odstavec 6, který řeší dosavadní absenci právní úpravy 

způsobu označení vojenského policisty při výkonu služby v civilním oděvu. Tento způsob bude 

napříště řešen nasazením rukávové pásky s nápisem VOJENSKÁ POLICIE, která se bude 

nasazovat na levé nadloktí. 

K bodu 6  (§ 2a a 2b) 

K navrhovanému znění § 2a:  

Ke služebnímu stejnokroji vojenští policisté používají různé výstrojní součástky, které 

mají přispět k zvýšení ochrany jejich života a zdraví. Jsou to nejen oděvní součástky, ale také 

ochranné pomůcky jako např. ochranné přilby nebo kukly, u kterých se rovněž předpokládá 

označení příslušnosti jejich nositele k Vojenské policii. Tímto ustanovením se nově upřesňuje  

a rozšiřuje popis reflexních vest a oděvů s vysokou viditelností, jejichž používání je navrhováno 

k zvýšení bezpečnosti vojenských policistů při výkonu služby. U všech těchto oděvních 

součástek se upřesňuje používání označení vojenské hodnosti, identifikačního čísla a příslušnosti 

k Vojenské policii.  

K navrhovanému znění § 2b:  

Dlouhodobá praxe prokázala, že s přihlédnutím k povaze plněných úkolů nebo 

klimatickým podmínkám je nanejvýš vhodné, aby součástí stejnokroje vojenského policisty mohl 

být také nátělník, a to jak s dlouhým, tak s krátkým rukávem. Navrhovaným ustavením se proto 
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jednoznačně stanoví podmínky označování tohoto nátělníku (černý nátělník s krátkými nebo 

dlouhými rukávy). 

K bodu 7 (§ 4 odst. 5) 

Znak Vojenské policie umístěný na vozidlech, případně na dalších dopravních 

prostředcích používaných Vojenskou policií, nově zobrazuje symbol Vojenské policie – hořící 

granát. Znak se umísťuje na vozidla a dopravní prostředky Vojenské policie podle pravidel 

stanovených v § 4 odst. 3 vyhlášky č. 301/2013 Sb.  

K bodu 8 (§ 4 odst. 7 a 8) 

Touto úpravou se při zachovaném barevném provedení nově stanovuje označení vozidel 

Vojenské policie znakem Vojenské policie s její symbolikou. Rovněž nově se stanoví, že pokud 

Vojenská policie působí v zahraničí v zemích, kde je odlišný způsob psaní, je možné, aby  

se na vozidlech Vojenské policie označovala skutečnost, že se jedná o policejní vozidlo nápisem 

v příslušném jazyce. 

K bodu 9 (§ 6 odst. 2) 

Při navrhování přechodného ustanovení v platné vyhlášce, tj. doby, po kterou by bylo 

možné do spotřebování užívat reflexní vesty ve stávajícím barevném provedení a služební 

vozidla se zvláštním barevným provedením a označením podle vyhlášky č. 212/2003 Sb., byla 

zvolena doba nedostatečně dlouhá do 31. prosince 2018, a proto se navrhuje tuto dobu prodloužit 

do 31. prosince 2022. V současné době je Vojenská policie předzásobena reflexními vestami  

a bylo by neekonomické zkracovat dobu využitelnosti těchto prostředků. Obdobně je tomu  

u dopravních prostředků Vojenské policie, kde by měly být novými znaky označovány nové 

dopravní prostředky s tím, že současné označení znakem Vojenské policie zanikne společně 

s postupným vyřazováním starších dopravních prostředků z provozu po ukončení jejich 

životnosti. Samozřejmá je případná výměna poškozených znaků. 

K bodu 10 (§ 6 odst. 3) 

Při navrhování tohoto přechodného ustanovení bylo vycházeno ze skutečnosti, že některé 

starší vzory vojenského stejnokroje, na rozdíl od nově pořizovaných, nejsou uzpůsobeny 

k přichycení znaku VP. Z tohoto důvodu se navrhuje umožnit přechodně používat černé návleky, 

a to nejpozději do 31. prosince 2018. 

K bodům 11 až 17  (úpravy v přílohách) 

 Návrhem vyhlášky se mění dosud stanovená vyobrazení v přílohách 4, 6, 8, 10 a 11. 

Nově se doplňují přílohy č. 8a a 13. Jednotlivé přílohy jsou komentovány v rámci příslušných 

ustanovení této vyhlášky. Nová vyobrazení příloh obsahují konkrétní změny vztahující  

se k jednotlivým atributům symbolů a označení Vojenské policie, vojenských policistů  

a dopravních prostředků Vojenské policie. 

 

 

K Čl. II. 

Účinnost vyhlášky se navrhuje patnáctým dnem po jejím vyhlášení ve Sbírce zákonů.  
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