
III. 

 

ODŮVODNĚNÍ 

 

Obecná část 
 

I. Vysvětlení navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů  

 

      I. 1  Hodnocení dopadů regulace     
Hodnocení dopadů regulace podle Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA) 

nebylo zpracováno, jelikož podle Plánu vyhlášek na rok 2017 s vyznačením povinnosti 

zpracovat RIA bylo od této povinnosti dne 19. ledna 2017 upuštěno.  

 

I. 2 Vysvětlení navrhované právní úpravy  

Návrh novely vyhlášky č. 146/2015 Sb. je primárně vyvolán změnou právní úpravy § 77 

zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání. V návaznosti na změnu podmínek nároku 

na náhradu jízdních výdajů při přeložení a při povolání do služebního poměru je nezbytné 

je promítnout do prováděcího právního předpisu. Pokud by k úpravě vyhlášky nedošlo, byl by 

její § 5 odst. 3 v rozporu s novelizovaným ustanovením § 77 odst. 4 zákona  

č. 221/1999 Sb. Současně by došlo k právní nejistotě při postupu určení kilometrové 

vzdálenosti, která je rozhodující pro výši náhrady jízdních výdajů.  

Současně s touto změnou se navrhuje upravit podmínky nároku na kvalifikační příspěvek. 

V případě jeho poskytnutí za vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu 

se navrhuje zohlednit pro určení výše příspěvku předcházející vysokoškolské vzdělání 

v bakalářském studijním programu.  

 
I. 3 Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy   

 

Poskytování náhrady jízdních výdajů při přeložení a při povolání do služebního poměru 

je závislé na dvou hlavních faktorech. Prvním jsou dny, ve kterých voják koná službu a kdy 

mu tak vzniká nárok na náhradu jízdních výdajů a druhým je zjištění rozsahu náhrady 

jízdného. Pokud voják vykoná přepravu hromadnými prostředky dálkové přepravy osob, není 

administrativní zátěž tak vysoká. Pokud je ale přeprava vykonána soukromým motorovým 

vozidlem (což je ve většině případů), je nezbytné sledovat podle jízdních řádů četných 

přepravců, který spoj lze použít a je tím nejhospodárnějším. Vzhledem k tomu, že dochází 

ke změnám jízdních řádů, jde o trvalý proces, který z hlediska výstupů není efektivním.  

Proto Ministerstvo obrany, především s cílem snížení administrativní zátěže a současně 

i zamezení sporů o výši náhrady, přistoupilo k založení nároku na zjištění nejkratší 

kilometrové vzdálenosti mezi místem bydliště vojáka a místem výkonu služby bez ohledu na 

druh použitého dopravního prostředku. Podle zmocňovacího ustanovení Ministerstvo obrany 

stanoví prováděcí vyhláškou hodnotu jízdného v závislosti na kilometrové vzdálenosti. Takto 

bude zjištěna dlouhodobě platná hodnota jízdného, která bude vojákovi poskytována vždy, 

když vykoná přepravu podle zákonem stanovených kritérií.  

Stávající právní úprava kvalifikačního příspěvku nerozlišuje pro účely stanovení výše 

tohoto příspěvku, zda dosaženému vysokoškolskému vzdělání v magisterském studijním 

programu předchází samostatné, ucelené vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním 

programu či nikoli. Navrženou právní úpravou se dosahuje sjednocení výše kvalifikačního 

příspěvku za dosažené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu bez 

předcházejícího studia v samostatném bakalářském studijním programu (250 tis. Kč) a studia 
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v samostatném bakalářském studijním programu (150 tis. Kč) a navazujícím 

(ale samostatném) magisterském studijním programu (100 tis. Kč).  

 

II. Zhodnocení souladu navrhované úpravy se zákonem, k jehož provedení je navržena 

 

Ustanovením § 70a odst. 2 zákona č. 221/1999 Sb. je Ministerstvo obrany zmocněno 

k tomu, aby stanovilo vyhláškou výši kvalifikačního příspěvku podle dosaženého vzdělání. 

Návrhem vyhlášky se upravují podmínky poskytnutí kvalifikačního příspěvku při dosažení 

vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu, tedy jednoznačně podle 

dosaženého vzdělání, což je plně v souladu se zmocněním k jejímu vydání. 

Novelizovaným § 77 odst. 4 zákona č. 221/1999 Sb. je Ministerstvo obrany zmocněno 

k tomu, aby výši jízdného v závislosti na kilometrové vzdálenosti a postup pro určení 

nejkratší silniční kilometrové vzdálenosti stanovilo vyhláškou. Vzhledem k tomu, že 

se navrhovanou novelou vyhlášky stanovuje postup pro určení nejkratší silniční kilometrové 

vzdálenosti, je i tato navrhovaná právní úprava v souladu se zákonným zmocněním.  

 

III. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s právem Evropské unie  

 

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

č. 221/1999 Sb., tedy zákona, pro který již v rámci k němu vedenému legislativnímu procesu 

bylo provedeno zhodnocení slučitelnosti s právem a právními zásadami EU. 

Takové zhodnocení bylo provedeno rovněž při přípravě návrhu vyhlášky. Návrhem 

vyhlášky nedochází k žádné transpozici směrnice ani nařízení práva Evropské unie. 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, neboť právní úprava prováděná návrhem vyhlášky 

náleží do výlučné legislativní pravomoci České republiky. 

 

Jednotlivá navrhovaná ustanovení návrhu vyhlášky nejsou – jak vyplývá také z uvedeného 

-  v rozporu s žádným ustanovením práva Evropské unie, nevztahují se rovněž k žádné oblasti, 

pro niž je Evropské unii svěřena výlučná pravomoc podle Smlouvy o fungování Evropské 

unie.            

 

Na oblast upravovanou vyhláškou se nevztahuje žádná mezinárodní smlouva, kterou  

je Česká republika vázána.  

 

Závěr: Návrh vyhlášky nezapracovává právo Evropské unie a není s právem Evropské unie 

v rozporu.    

  

 

IV. Zhodnocení platného právního stavu a nezbytnost jeho změny 

 

Novelizací § 77 odst. 4 zákona č. 221/1999 Sb. se změní podmínky nároku na náhradu 

prokázaných jízdních výdajů vojáků při cestách mezi místem bydliště vojáka a místem 

výkonu služby. Novou právní úpravou se založí nárok vojáka na náhradu jízdních výdajů 

v paušální výši podle vzdálenosti místa bydliště od místa výkonu služby. Stávající znění § 5 

odst. 3 vyhlášky č. 146/2015 Sb. řeší určení rozhodné kilometrové vzdálenosti odlišně. Pokud 

by k úpravě vyhlášky nedošlo, byl by její § 5 odst. 3 v rozporu s ustanovením § 77 odst. 4 

zákona č. 221/1999 Sb. Současně by došlo k právní nejistotě při postupu určení kilometrové 

vzdálenosti, která je rozhodující pro výši náhrady jízdních výdajů. 
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Precizace podmínek nároku na kvalifikační příspěvek představuje žádoucí vymezení 

podmínek nároku, což v konečném důsledku znamená spravedlivé a transparentní nastavení 

podmínek pro určení výše těchto peněžních náležitostí.  

 

V. 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  

 

V. 1 Dopady na státní a ostatní veřejné rozpočty 

S realizací návrhu vyhlášky nejsou spojeny žádné zvýšené nároky na státní rozpočet 

a nemá dopad na ostatní veřejné rozpočty.  

Vojákům z povolání, kterým náleží náhrada jízdních výdajů v současné době, bude náležet 

i po účinnosti nové právní úpravy, nerozšiřuje počet příjemců, jen zjednodušuje způsob určení 

výše náhrady jízdních výdajů. Je pravděpodobné, že při novém postupu určení silniční 

kilometrové vzdálenosti podle internetového vyhledávače bude pro některé vojáky tento 

postup finančně příznivější, na druhé straně některým vojákům bude náležet náhrada jízdních 

výdajů v nižší výši (např. v případech, kdy se dopravní prostředek dálkové přepravy osob 

nepohybuje podle jízdního řádu po nejkratší trase mezi bydlištěm vojáka a stanoveným 

místem výkonu služby).  

Úprava podmínek na určení výše kvalifikačního příspěvku při dosažení 

vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský 

studijní program, představuje snížení výdajů státního rozpočtu. S ohledem na malý počet 

vojáků z povolání (v řádu jednotlivců), kterým je kvalifikační příspěvek v upravované 

kombinaci navazujícího magisterského studijního programu na bakalářský poskytován, lze 

kalkulovat úsporu finančních prostředků v oblasti běžných výdajů cca 600 tis. Kč ročně.  

 

V. 2 Dopady na podnikatelské prostředí  

Navrhovaná právní úprava nemá žádné dopady na podnikatelské prostředí České 

republiky. 

 

V. 3 Dopady do životního prostředí   

Návrh vyhlášky nevyvolává negativní dopady na životní prostředí.  

 

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

se zdravotním postižením a národnostní menšiny  

Návrh vyhlášky nemá žádné sociální dopady, a to ani zvláštní negativní dopady 

na specifické skupiny obyvatel, jako jsou zejména osoby sociálně slabé nebo osoby  

se zdravotním postižením či národnostní menšiny, jelikož se týká pouze vojáků z povolání.  

 

VI. Vztah návrhu vyhlášky k zákazu diskriminace a k rovnosti mužů a žen   

 

Zákaz diskriminace je pro vojáky z povolání speciálně upraven v § 2 odst. 3 zákona 

č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů. Služební orgány jsou 

povinny zajišťovat rovný přístup a rovné zacházení se všemi uchazeči o povolání 

do služebního poměru a se všemi vojáky z povolání při vytváření podmínek výkonu služby, 

zejména pokud jde o jejich odměňování.  

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, nevede  

k diskriminaci jednoho z pohlaví, neboť stanoví rovnou úpravu pro obě pohlaví.  
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VII. Dopad navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů    

 

Pokud jde o ochranu osobních údajů, tak lze uvést, že předložený návrh vyhlášky 

nepředpokládá zpracování osobních údajů.  

Návrh vyhlášky rovněž nemá žádné negativní dopady ve vztahu k ochraně soukromí. 

 

VII.  Zhodnocení korupčních rizik (CIA)  

Předloženým návrhem vyhlášky nemůže docházet ke zvýšení korupčního rizika. 

Návrhem se vytváří podmínky pro transparentní určování výše kvalifikačního příspěvku 

a vzdálenosti pro určení výše náhrady jízdních výdajů.  

 

V rámci posuzování korupčních rizik byla dále hodnocena tato kritéria: 

 

1. Přiměřenost 
Předmětný návrh vyhlášky je svým rozsahem přiměřený množině vztahů, které má 

upravovat. Úprava neúměrně nerozšiřuje kompetence orgánu veřejné moci.  

2. Efektivita 
Již účel předložení návrhu vyhlášky směřuje ke zvýšení efektivity plnění úkolů  

a využití lidských zdrojů ozbrojených sil České republiky. Přitom jsou stanoveny 

jednotné a předvídatelné způsoby postupu jak vojáků, tak zaměstnanců ministerstva, 

kteří budou tato peněžní plnění poskytovat. Návrhem se v oblasti jízdních výdajů 

sleduje snížení administrativní zátěže především v oblasti kontroly správné výše 

cestovních náhrad. 

3. Odpovědnost 
Tato oblast zůstává oproti dosavadnímu, praxí prověřenému stavu beze změny. Oproti 

dosavadní právní úpravě je tedy jakékoliv riziko v případné kolizi více subjektů 

vyloučeno.    

4. Opravné prostředky 
Rovněž v této oblasti nedojde přijetím návrhu novely vyhlášky k žádné změně. 

5. Kontrolní mechanismy 
Ani v této oblasti nedojde přijetím návrhu novely vyhlášky k žádné změně.  

 

IX. Zhodnocení dopadů na bezpečnost a obranu státu  

 

Navrhovaná právní úprava není úpravou, která má přímý dopad na bezpečnost 

nebo obranu státu, ale lze uvést, že jednoznačně vymezené podmínky na peněžitá plnění 

budou pozitivně vnímány jak ze strany vojáků z povolání, tak i služebních orgánů, protože 

zamezí nežádoucím pochybnostem a sporům.  
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Zvláštní část 
 

K čl. I 

K úvodní větě: 

Návrh novely vyhlášky č. 146/2015 Sb. je primárně vyvolán změnou právní úpravy § 77 

zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání. Tato novela je v době předložení návrhu 

vyhlášky do meziresortního připomínkového řízení projednávána Poslaneckou sněmovnou 

Parlamentu České republiky (sněmovní tisk č. 958), a tedy návrh vyhlášky reaguje na znění 

zmocnění stanovené v § 77 odst. 4 (bod 14 čl. I sněmovního tisku č. 958), které dosud není 

publikováno ve Sbírce zákonů. 

 

K bodu 1: 

Současné znění § 2 dané vyhlášky umožňuje při novém služebním zařazení přiznat vojákovi 

kvalifikační příspěvek, jestliže mu při dřívějším služebním zařazení byl vyplacen za nižší 

stupeň dosaženého vzdělání (§ 2 odst. 2 vyhlášky). V tomto případě se výše kvalifikačního 

příspěvku vypočte jako rozdíl mezi částkou stanovenou podle odstavce 1 vyhlášky a částkou, 

která byla vojákovi již vyplacena. Typickým příkladem je vyplacení kvalifikačního příspěvku 

za dosažení vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu a následné 

dosažení vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, kdy lze přiznat 

vojákovi kvalifikační příspěvek ve výši 100 tisíc Kč. 

Dosavadní právní úprava však neumožňuje rozlišit případy, kdy voják dosáhl 

vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu a následně si doplnil 

vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v navazujícím studiu na 

bakalářský studijní program. Současná právní úprava neumožňuje v daném případě jiný 

postup, než přiznání plné výše kvalifikačního příspěvku za dosažené vysokoškolské vzdělání 

v magisterském studijním programu, bez ohledu na to, že již byl tento příspěvek vyplacen za 

dosažené vzdělání v bakalářském studijním programu. 

Cílem navrhované úpravy je právě odlišení dosaženého vysokoškolského vzdělání 

v magisterském studijním programu bez návaznosti na bakalářský studijní program od 

vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu dosaženého v rámci 

navazujícího studia na bakalářský studijní program ve vztahu k přiznání kvalifikačního 

příspěvku a jeho výši. 

 

K bodu 2: 

V návaznosti na změnu § 77 odst. 4 zákona č. 221/1999 Sb. je nezbytné tyto změny 

promítnout i do § 5 vyhlášky. Vojákovi náleží náhrada jízdních výdajů, pokud koná službu 

mimo obec, ve které má bydliště. Tato náhrada náleží vojákovi denně, pokud mu výkon 

služby a dojezdová vzdálenost umožňuje denní návrat, a to maximálně do výše denní částky 

stravného při služební cestě. Pokud voják nemůže dojíždět denně, náleží mu náhrada jízdních 

výdajů pětkrát měsíčně každým směrem.  

 

V současné době je ve vyhlášce č. 146/2015 Sb. provedena úprava náhrady jízdních nákladů 

na základě tohoto zmocnění stanoveného v § 77 odst. 4 zákona č. 221/1999 Sb.:  

„(4) Náhrada podle odstavce 2 se poskytuje měsíčně a vyplácí se v pravidelném termínu 

výplaty služebního platu. Měsíční náhradu lze paušalizovat. Ministerstvo stanoví vyhláškou 

výši paušální náhrady a termín výplaty.“. 
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Nově se však toto zmocnění změní takto: 

„(4) Náhrada podle § 77 odst. 2 se poskytuje měsíčně a vyplácí se bezhotovostně spolu 

se služebním platem v pravidelném termínu jeho výplaty. Výše náhrady se určí podle 

nejkratší silniční kilometrové vzdálenosti mezi místem bydliště a místem výkonu služby, 

a to vždy jen pro území České republiky. Výši jízdného v závislosti na kilometrové 

vzdálenosti a postup pro určení nejkratší silniční kilometrové vzdálenosti stanoví ministerstvo 

vyhláškou.“. 

 

Nově se návrhem vyhlášky stanovuje rozsah jízdních výdajů (jízdné) v závislosti 

na kilometrové vzdálenosti místa bydliště od místa výkonu služby.   

Denní výše náhrad jízdních výdajů (jízdného) je návrhem vyhlášky upravena v rozpětí 

po 5 km a od 60 km v rozpětí po 10 km, s maximální vzdáleností 810 km, což je maximální 

vzdálenost, na kterou lze v rámci území České republiky cestovat. Při výpočtu částky 

při denním dojíždění a při nemožnosti denně dojíždět do místa výkonu služby vycházelo 

Ministerstvo obrany z ceny pro propočet plného (obyčejného) věcně usměrňovaného jízdného 

ve veřejné vnitrostátní silniční linkové osobní autobusové dopravě, zveřejněné ve výměru 

Ministerstva financí č. 01/2013 ze dne 28. 11. 2012, kterým se vydává seznam zboží 

s regulovanými cenami.  

Přímo zmocnění stanovení v § 77 odst. 4 novely zákona o vojácích z povolání stanovuje, že 

pro určení nejkratší silniční kilometrové vzdálenosti se použije adresa bydliště vojáka 

a stanoveného místa výkonu služby, a to vždy pouze na území České republiky. Tím se 

sleduje určení konkrétního bodu pro určení silniční vzdálenosti a zamezuje se tak odlišnému 

postupu při určení vzdálenosti rozhodné pro nárok na náhradu jízdních výdajů.  

 

Návrhem vyhlášky je současně v souladu se zmocněním pro její vydání stanoveno, že pro 

určení konkrétní vzdálenosti se použije internetový vyhledávač, který umožňuje určovat 

silniční vzdálenost v kilometrech. V praxi se předpokládá, že takto určená vzdálenost se 

nezaokrouhluje a je rozhodná pro určení výše jízdného podle přílohy vyhlášky.  

 

Za účelem jednotného určení internetového vyhledávače, a tedy i sjednocení podmínek 

nároku na cestovní náhrady byla provedena analýza mapových podkladů internetových 

serverů.  

 

Účelem analýzy bylo porovnání u vybraných mapových internetových serverů způsobu řešení 

úlohy vyhledávání nejkratší cesty mezi stanovenými adresami. Pro tuto analýzu byl zvolen 

následující postup řešení: 

1. stanovení kritéria, které bude sledováno, 

2. výběr mapových serverů, 

3. kritéria analýzy mapových serverů, 

4. výběr vzorku adres – soukromá adresa, adresa zaměstnání, 

5. vyhledání délky cest pro jednotlivé servery a vybrané adresy, a 

6. porovnání hodnot. 

 

Ad 1) 

Pro analýzu vzdálenosti mezi dvěma adresnými body bylo stanoveno následující kritérium: 

Po zadání přesné adresy bydliště a místa výkonu služby zjistit nejkratší silniční vzdálenost 

mezi oběma objekty. 
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Ad 2) 
Pro řešení úkolu byly vybrány následující mapové servery: 

- wego.here.com 

- www.dopravniinfo.cz 

- maps.google.com 

- mapy.cz 

- www.waze.com/cs/livemap 

Ad 3) 

Při analýze jednotlivých serverů byla zkoumána následující kritéria (viz tabulka 1): 

1. Zda lze zadat přesnou adresu: obec, ulice, číslo popisné. 

2. Zda lze zadat auto jako dopravní prostředek. 

3. Zda lze zadat typ komunikace: dálnice, komunikace 1. 2. a 3. třídy, místní komuni- 

kace a zda lze vyloučit/povolit placené úseky. 

4. Zda respektuje jednosměrné silnice – povolí jízdu pouze přikázaným směrem. 

5. Zda lze zadat hledání nejkratší cesty. 

6. Zda lze hledat i cestu přes zahraniční území. 

 

Ad 4) 
Byl vytvořen reprezentativní vzorek skutečných míst bydlišť a míst výkonu služby. Byla 

vybírána bydliště v místě pracoviště, ve vzdálenosti do 10 km, do 20 km i vzdálenosti nad 100 

km a 200 km. Ve vzorku jsou i adresy v Praze a jiných velkých městech (viz tabulka 2). 

 

Ad 5) 

Pro výše uvedené servery a vybrané adresy bylo provedeno porovnání vzdáleností mezi 

dvěma adresnými body. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 2. K jednotlivým dvojicím 

adresných bodů je určena jejich vzdálenost podle jednotlivých serverů. Pokud jsou uvedeny 

dva odlišné údaje, znamená to, že se vzdálenosti v jednotlivých směrech liší. 

 

Ad 6) 

Hodnoty v tabulce 2 ukazují, že každý z uvedených serverů pracuje s jinými zdroji dat 

a jinými vyhledávacími programy. V některých případech je rozdíl vypočítané vzdálenosti 

mezi dvěma adresami nepatrný, jinde (Jince - Dobruška, Meziboří – Dobruška) je rozdíl 20 

km, na trase Kroměříž – Dobruška dokonce 40 km. V některých případech záleží i na tom, 

jaký směr je vybrán, rozdíly ovšem nejsou ve většině případů markantní (např. vzdálenost 

Praha Makovského 1330/34 – Praha Úvalská 3186 je 15,9 km, obrácený směr 16,6 km podle 

serveru mapy.cz, popř. 21,9 a 22,5 km podle serveru maps.google.com). Na trase Dobruška – 

Kroměříž je ovšem rozdíl v jednotlivých směrech 7 km (podle serveru maps.google.com 

je vzdálenost Kroměříž 17. listopadu 3982/8 - Dobruška Čs. odboje 676 o 7 km menší než 

vzdálenost Dobruška Čs. odboje 676 - Kroměříž 17. listopadu 3982/8). 

 

Během analýzy se ukázalo, že některé servery neznají některé konkrétní adresy. (Zatímco 

servery mapy.cz a dopravniinfo.cz našly adresu Červený Kostelec, Olešnice 152, server 

maps.google.com tuto adresu nenašel.) Během vyhledávání tras na serveru dopravniinfo.cz 

dochází k přepisu adresných bodů. Zadává se adresa, bod se ovšem v zadávacím formuláři 

v některých případech zobrazí v GPS souřadnicích. 
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Tabulka 1 

 
1) Žádný ze serverů neumožňuje zadat typ komunikace – komunikace 1., 2. a 3. třídy, ale 

všechny s těmito komunikacemi počítají. 
2) Server umožňuje zadat pouze obec, ne přesnou adresu. Díky tomu nebyl do analýzy 

zahrnut. 
3) Nelze zadat nejkratší cestu. Najde několik možných cest, vyznačí na mapě, v agendě 

i v mapě napíše délku všech zobrazených cest. 

 

Tabulka 2 

          v km 

Adresa bydliště 
místo výkonu 

služby 
mapy.cz dopravniinfo.cz maps.google.com wego.here.com 

Býšť 283 
Dobruška, Čs. 

Odboje 676 
27,4 27 29 27,4 

Červený Kostelec, 

Olešnice 152 

Dobruška, Čs. 

Odboje 676 
25,1 26 

nenalezena adresa 
Červený Kostelec, 

Olešnice 152 

23,1 

Dobruška, Mírová 
741 

Dobruška, Čs. 
Odboje 676 

0,369 0 0,29 0,6 

Dobruška, Pulická 

129 

Dobruška, Čs. 

Odboje 676 
0,519 1 0,65 0,8 

Dolní Libchavy 201 
Dobruška, Čs. 

Odboje 676 
38,9 39 43 39,9 

Hradec Králové, Fr. 

Halase 1755/9a 

Dobruška, Čs. 

Odboje 676 
32,3 30 36 

Vyhledána adresa 

HK, Františka Halase 

9; 30,8 km 

Hradec Králové, 

Jungmannova 1382/1 

Dobruška, Čs. 

Odboje 676 
31,5/31,7 32 32,6 

Vyhledána adresa 
HK, Jungmannova 1; 

32,8 km 

Hradec Králové, 
Rybova 1902/20 

Dobruška, Čs. 
Odboje 676 

30,1 30 31,4 

Vyhledána adresa 

HK, Rybova 20; 30,8 

km 

Chrudim, na 
Větrníku 1291 

Dobruška, Čs. 
Odboje 676 

54 54 54,1 55,4 

Kostelec nad Orlicí, 

Rudé armády 1105 

Dobruška, Čs. 

Odboje 676 
24,7 25 25,8/25,0 25,1 

Kroměříž, 17. 

listopadu 3982/8 

Dobruška, Čs. 

Odboje 676 
164 164 204/211 

Vyhledána adresa 17. 
listopadu 8; 220,8 

km 

Lanškroun, Horova 

592 

Dobruška, Čs. 

Odboje 676 
61 61 62,3 62,3 

Lhotky, Kramolná 60 
Dobruška, Čs. 

Odboje 676 
19,8 22 21,6 17,2 

Marefy 146 
Dobruška, Čs. 

Odboje 676 
171 

Nenalezena adresa 

Marefy 146 

Nenalezena adresa 

Marefy 146 
179,2 

Meziboří, J. A. 
Komenského 324 

Dobruška, Čs. 
Odboje 676 

218 217 240/241 234,8 

Nové Město nad 

Metují, Nad 
Stadionem 1321 

Dobruška, Čs. 

Odboje 676 
9,7 10 11 10 

 
wego.here.com www.dopravniinfo.cz maps.google.com mapy.cz 

www.waze.com/cs

/livemap 

zadání přesné adresy ANO ANO ANO ANO NE2) 

zadání auta jako dopravného prostředku ANO NE ANO ANO  

zadání typu komunikace NE1) NE1) NE1) NE1)  

vyloučení placených úseků NE ANO ANO ANO  

respektuje jednosměrné silnice ANO ANO ANO ANO  

hledání nejkratší cesty NE3) ANO NE3) ANO  

cesta i přes zahraničí ANO NE ANO ANO  

přesnost vyhledání vzdálenosti desetiny km km desetiny km desetiny km  
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Očelice 55 
Dobruška, Čs. 
Odboje 676 

9,5 9 9,5 9,5 

Olomouc, 

Jeremiášova 435/16 

Dobruška, Čs. 

Odboje 676 
133 132 149 

vyhledána adresa 

Olomouc, 

Jeremiášova 16; 
133,4 km 

Opočno, Mírová 641 
Dobruška, Čs. 

Odboje 676 
5,1/4,9 5 5,1 5,2 

Podbřezí Lhota 10 
Dobruška, Čs. 

Odboje 676 
7,6 8 6,4/6,3 8,6 

Pohoří 232 
Dobruška, Čs. 

Odboje 676 
6,7 6 7,1 7,1 

Praha Holešovice, 

V Háji 1203/43 

Dobruška, Čs. 

Odboje 676 
134 135 144/146 

Vyhledána adresa 
Praha Holešovice, V 

Háji 43; 144,7 km 

Přelouč, Pražská 18 
Dobruška, Čs. 
Odboje 676 

61 61 65,5/62,1 62 

Přepychy 166 
Dobruška, Čs. 

Odboje 676 
7,7 8 7,7 7,8 

Rajhradice, Hlavní 

316 

Dobruška, Čs. 

Odboje 676 
154 154 168 167,9 

Rychnov nad 

Kněžnou, Wolkerova 

1173 

Dobruška, Čs. 
Odboje 676 

18,8/18,5 19 19,8/19,1 19,2 

Slavětín nad Metují 

105 

Dobruška, Čs. 

Odboje 676 
9,3 9 9,5 9,6 

Tábor, Havlíčkova 

626/1 

Dobruška, Čs. 

Odboje 676 
171 172 177/180 

Vyhledána adresa 
Tábor, Havlíčkova 1; 

181,7 km 

Tábor-Čekanice, V 
Lípách 202 

Dobruška, Čs. 
Odboje 676 

169 170 192 179 

Ústí nad Orlicí, 

Příčná 1303 

Dobruška, Čs. 

Odboje 676 
42,4 43 43,4 42,5 

Olomouc, 
Jungmannova 

1037/20 

Dobruška, Čs. 

Odboje 676 
132 132 150 134,3 

Olomouc, Valašská 
1294/3 

Olomouc, 
Dobrovského 933/6 

5,2/4,7 5 5,1 

Nebyla nalezena 

adresa Olomouc, 

Dobrovského 933/6 

Štěpánov, Polní 

627/11 

Olomouc, 

Dobrovského 933/6 
10,7 

souvislá trasa mezi 

adresami neexistuje 
10,7 

Nebyla nalezena 
adresa Olomouc, 

Dobrovského 933/6 

Horní Štěpánov 23 
Pardubice, Pražská 
10 

113 112 136/137 118,1 

Orel 152 
Pardubice, Pražská 
10 

17,6 18 18,4/18,9 18,6 

Pardubice, Bartoňova 

840 

Pardubice, Pražská 

10 
8 8 7,8/7,9 7,9 

Sezemice, Veská 98 
Pardubice, Pražská 

10 
12,8 13 10,8 12,8 

Borovnička 11 Prostějov, Letecká 1 180 180 
nenalezena adresa 

Borovnička 11 
202,7 

Horní Moštěnice, U 

kostela 622/12a 
Prostějov, Letecká 1 31,1 31 42 31,5 

Kojetín, Jana Peštuky 
1323 

Prostějov, Letecká 1 20,2 20 20,2 20,3 

Olomouc, Černá 

cesta 117/43 
Prostějov, Letecká 1 21,4/21,6 21 21,8 

Vyhledána adresa 

Olomouc, Černá 

cesta 43; 24,8 km 

Olomouc, Horní lán 

1202/25 
Prostějov, Letecká 1 16,9/17,3 17 17,1 20,3 

Oslavany, V Hájku 

1088/39 
Prostějov, Letecká 1 87 87 88,2 92,6 

Radiměř 455 Prostějov, Letecká 1 66 66 
Nenalezena adresa 

Radiměř 455 
70 

Praha, Makovského 

1330/34 

Praha, Úvalská 

3186/8e 
15,9/16,6 17/16 21,9/22,5 

Vyhledána adresa 
Praha, Makovského 

34; 17,2/15,9 km 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNALZBJR1O)



 10 

Jince, Jana Žižky 211 
Dobruška, Čs. 
Odboje 676 

188 189 203 203,5 

 

 

 

Po provedení analýzy lze konstatovat, že: 

1) Server dopravniinfo.cz zaokrouhluje na celé kilometry, což při kratších vzdálenostech 

a při přechodu pásma jízdného stanoveného v příloze vyhlášky č. 146/2015 Sb. může 

vést k nesprávnému stanovení výše jízdného. Tento server nenalezl jednu adresu 

vůbec, v jednom případě nenalezl pozemní komunikaci mezi dvěma adresami. Server 

nenabízí nejkratší vzdálenost přes území jiného státu. 

2) Server maps.google.com nenalezl větší množství adres, především u větších 

vzdáleností nevykazuje nejkratší vzdálenost v porovnání s jinými servery. To by vedlo 

k poskytování náhrady jízdních výdajů ve vyšší výši, než kdyby byla použita skutečně 

nejkratší silniční vzdálenost.  

3) Server wego.here.com některé adresy vyhledal podle čísel orientačních, nikoli 

popisných; to ale není v rozporu se zadáním. Jednu adresu nenalezl vůbec. Jako 

problematické se ale jeví, že v porovnání s jinými servery zobrazuje i na kratší 

vzdálenosti vyšší kilometrové údaje. To by vedlo k poskytování náhrady jízdních 

výdajů ve vyšší výši, než kdyby byla použita skutečně nejkratší silniční vzdálenost. 

4) Server mapy.cz vyhovuje požadovaným parametrům nejlépe. Nalezl všechny adresy, 

zobrazuje zákonem požadovanou nejkratší vzdálenost mezi adresami v porovnání 

s ostatními servery, což nejlépe vyhovuje stanovené podmínce určení výše náhrady 

podle nejkratší silniční kilometrové vzdálenosti. Pokud je udávaná vzdálenost odlišná 

při změně směru trasy, vykazuje tento server nejnižší odchylky. Z uvedených důvodů 

a k zabezpečení jednotného poskytování náhrady jízdních výdajů je předkládán 

návrh na určování kilometrové vzdálenosti podle tohoto serveru. Splňuje 

požadovaná kritéria, převážně zobrazuje nejkratší silniční vzdálenost a vyhledal 

všechny adresy.  

 

V této souvislosti je potřebné uvést, že Ministerstvo obrany disponuje vlastními vcelku 

podrobnými mapovými aplikacemi, u kterých ale doposud není poptáváno zjišťování nejkratší 

silniční vzdálenosti mezi dvěma adresnými body - proto tuto funkcionalitu neobsahují. Její 

implementace by byla sice možná, ale finančně nákladná a zbytečná. Civilní internetové 

servery poskytují požadované údaje, jsou běžně dostupné a uživatelsky vstřícné.   

 

 

K bodům 3 a 4: 

 

V souvislosti s nově navrhovaným zněním § 5 odst. 1 (tedy také v souvislosti s obsahem nově 

navrhovaného znění § 77 odst. 4 novely zákona č. 221/1999 Sb.) je nutné upravit také znění 

přílohy k vyhlášce č. 146/2015 Sb., a to nikoliv co do výše jednotlivých položek, ale pouze co 

do popisu jednotlivých sloupců tabulky a co do změny nadpisu přílohy.  

 

K čl. II 

 Návrh novely vyhlášky č. 146/2015 Sb. je provázán s novelou zákona č. 221/1999 Sb. 

Účinnost této vyhlášky se tak navrhuje ke stejnému dni, jako nabývá účinnosti novela 

uvedeného zákona.  
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