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     VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:           V. 

 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 146/2015 Sb., o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše 

a postupu při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního poměru a při přeložení poskytovaných vojákům         

 

Návrh vyhlášky byl do eKLEP vložen dne 3. května 2017. 

 

Termín pro zpracování stanovisek k návrhu nařízení vlády byl stanoven na 25. května 2017.  

  

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, Kanceláři prezidenta republiky a Generální inspekci bezpečnostních sborů.       

  

K návrhu vyhlášky uplatnily zásadní připomínky Ministerstvo vnitra a Ministerstvo práce a sociálních věcí.   

  

K návrhu vyhlášky byly uplatněny doporučující připomínky Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem spravedlnosti.  

 

Žádné připomínky neuplatnily Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo financí, Ministerstvo kultury, Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy, Úřad vlády ČR – KOM, Úřad vlády ČR – RVV, Úřad vlády ČR – VÚV, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo životního prostředí, 

Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo průmyslu a obchodu.     

 

 

 Veškeré uplatněné připomínky byly řádně vypořádány způsobem uvedeným v připojené tabulce. 

 

Návrh vyhlášky je k dalšímu projednání v pracovních komisích Legislativní rady vlády předkládán bez rozporu. 
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Připomínkové 

místo 

Připomínka Vypořádání 

Ministerstvo 

vnitra    

K čl. I bodu 2 – k § 5 odst. 2: 

Požadujeme ustanovení upravující způsob určení nejkratší 

kilometrové vzdálenosti mezi místem bydliště a místem výkonu 

služby podrobit revizi, neboť odkaz na konkrétní soukromý 

server je z legislativního hlediska nepřijatelný. Pokud rezort 

obrany nemá k dispozici odpovídající vlastní řešení, je třeba 

právní úpravu koncipovat jako „technologicky neutrální“.   

                                                                    Zásadní připomínka 

Akceptováno. 

Na základě uplatněné připomínky bylo navrhované znění 

§ 5 odst. 2 upraveno takto:  

„(2) Pro určení nejkratší silniční kilometrové vzdálenosti 

mezi místem bydliště a místem výkonu služby 

se využívá geodatabáze území České republiky určená 

pro podporu mapových služeb určených k plnění úkolů 

Ministerstva dopravy.   

 

Na základě provedené úpravy navrhovaného znění § 5 

odst. 2 návrhu vyhlášky bylo rovněž upraveno jeho 

odůvodnění tak, aby bylo zřejmé, že Ministerstvo obrany 

pro určení nejkratší silniční kilometrové vzdálenosti 

mezi místem bydliště a místem výkonu služby bude 

využívat například Jednotnou georeferenční síť 

pozemních komunikací České republiky, která 

je geodatabází pokrývající území celé České republiky 

a kromě linií pozemních komunikací obsahuje také 

základní topografické vrstvy. Poskytovatelem této 

databáze je Ministerstvo dopravy a kromě jiného slouží 

také potřebám státní služby; databáze je poskytována 

zdarma s půlroční aktualizací a je využívána také 

pro Národní dopravní informační centrum.  

Ministerstvo 

práce a sociálních 

věcí   

K čl. I bodu 2 - § 5 Výše jízdného a postup pro určení nejkratší 

kilometrové vzdálenosti: 

Stanovit mapovou aplikaci, provozovanou soukromým 

subjektem, jako referenční zdroj pro určení vzdálenosti při 

výpočtu jízdného nepovažujeme za vhodné, neboť není zaručena 

budoucí dostupnost aplikace, její aktuálnost s ohledem na úpravy 

silniční sítě ani hodnověrnost údajů, které jsou v ní uvedeny.  

Požadujeme proto slova „internetového vyhledávače mapy.cz“, 

Akceptováno. 

 

Viz vypořádání připomínky uplatněné Ministerstvem 

vnitra.   
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uvedená v navrhovaném znění odstavce 2, nahradit obecnějším 

odkazem, například „mapové aplikace veřejně dostupné 

prostřednictvím internetové sítě“, anebo odkázat na mapovou 

aplikaci, kterou provozuje veřejnoprávní subjekt (například 

existence aplikace „dopravniinfo.cz“ vychází z ustanovení 

příslušných právních předpisů o celostátním dopravním 

informačním systému). V této souvislosti by bylo vhodné 

projednat s Ministerstvem dopravy možnost úpravy aplikace 

konkrétně pro účely vyhlášky nebo tuto problematiku upravit 

v metodickém pokynu Ministerstva dopravy.  

Z podrobné analýzy, popsané ve zvláštní části odůvodnění, sice 

vyplývá, že aplikace „mapy.cz“ poskytuje z hlediska 

Ministerstva obrany v současnosti nejspolehlivější údaje 

pro účely určení kilometrové vzdálenosti, nepovažujeme však 

za vhodné s ohledem na výše uvedená rizika, aby byl výslovný 

odkaz na její použití uveden přímo v právním předpisu. 

                                                                  Zásadní připomínka 

Ministerstvo 

spravedlnosti  

K  čl. I bodu 2 (§ 5 odst. 2):  

Nepovažujeme za vhodné, aby byl způsob určení kilometrové 

vzdálenosti stanoven odkazem na konkrétní internetovou 

aplikaci, tj. mapy.cz. Uvedeným způsobem by byla vlastní 

realizace určení vzdálenosti delegována na aplikaci 

provozovanou soukromou společností, a to bez existence 

zákonného rámce, jenž by zakotvoval existenci této aplikace 

a stanovoval možnost kontroly přesnosti jejích výpočtů. 

V případě jakékoliv změny, např. zrušení aplikace, zrušení 

požadovaných funkcionalit aplikace, etc., by tudíž nutně muselo 

dojít taktéž k novelizaci vyhlášky. Navrženou konstrukci proto 

nepovažujeme z legislativního hlediska ani za obvyklou, ani 

za vhodnou. Doporučujeme proto vymezit postup při způsobu 

určení vzdálenosti prostřednictvím obecnějších znaků.     

Akceptováno. 

 

Viz vypořádání připomínky uplatněné Ministerstvem 

vnitra.   
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                                                         Doporučující připomínka 

 K čl. II: 

Podle informací obsažených v důvodové zprávě má být den 

nabytí účinnosti návrhu vyhlášky shodný se dnem nabytí 

účinnosti návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb.,  

o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní 

tisk 958). Dovolujeme si v této souvislosti upozornit, 

že s ohledem na stav legislativního procesu přijímání shora 

uvedeného zákona, jenž je v současné době projednáván 

ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, nelze 

očekávat, že by vyhláška mohla nabýt účinnosti dnem 

1. července 2017, jak stojí ve stávajícím znění čl. II návrhu 

vyhlášky. Doporučujeme proto upravit ustanovení o nabytí 

účinnosti vyhlášky tak, aby odpovídalo předpokládanému nabytí 

účinnosti shora uvedeného návrhu zákona.     

                                                          Doporučující připomínka 

Akceptováno. 

Znění čl. II návrhu vyhlášky bylo upraveno takto:   

 

„Čl. II 

Účinnost 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2017.“.   

 

Poznámka: 

 

Vzhledem k tomu, že návrh vyhlášky by měl datem své 

účinnosti následovat datum účinnosti návrhu zákona, 

kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb.,  

o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů 

(sněmovní tisk 958), bylo navrhované datum účinnosti 

podle čl. II návrhu vyhlášky upraveno podle stavu 

projednávání tohoto návrhu zákona a předpokládaného 

průběhu dalšího legislativního procesu s tím, že v úvahu 

je rovněž vzato znění ustanovení o nabytí účinnosti 

návrhu zákona (Tento zákon nabývá účinnosti prvním 

dnem druhého kalendářního měsíce následujícího 

po jeho vyhlášení.). 
Přesto nelze vyloučit, že i toto datum bude v rámci 

projednávání návrhu vyhlášky v komisích Legislativní 

rady vlády České republiky ještě dále pozměněno.          

Ministerstvo pro 

místní rozvoj   

K příloze:  

Doporučujeme zvážit zrušení věty nad tabulkou, případně její 

přeformulování v souladu s navrhovaným zněním § 5. 

                                                             Doporučující připomínka 

Akceptováno. 

Za bod 3 návrhu vyhlášky byl vložen nový bod 4, který 

zní:   

„4. V příloze uvozující věta nad tabulkou zní: „Výše 
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jízdného v závislosti na kilometrové vzdálenosti 

je stanovena takto:“.       

 

Dosavadní bod 4 byl označen jako bod 5. 

 K bodu 4:  

Návrh doporučujeme přeformulovat. 

Odůvodnění:  

Není zřejmý důvod, proč se nahrazují slova „Denní jednosměrné 

plné (obyčejné) jízdné“, když se  tato formulace v platném znění 

přílohy nevyskytuje. 

                                                             Doporučující připomínka 

Akceptováno. 

Ve sloupcích 2, 4 a 6 přílohy se slova „Denní 

jednosměrné jízdné“ nahrazují slovy „Výše jízdného“.   
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