
1 
 

IV. 

 

ZÁV Ě R E Č NÁ ZPR ÁV A O H ODNOC E NÍ  DOPADŮ R E G UL AC E  (R I A ) 
SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu vyhlášky:  

Návrh vyhlášky o rozsahu a způsobu poskytování proviantních a výstrojních náležitostí  
vojákům v záloze ve službě. 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  
Ministerstvo obrany  

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, v případě 
dělené účinnosti rozveďte 

07. 2016 

Implementace práva EU: ne 

2. Cíl návrhu vyhlášky   

Cílem návrhu vyhlášky je naplnit zmocnění podle § 22 zákona č. 45/2016 Sb., o službě vojáků 
v záloze, tedy stanovit vyhláškou rozsah a způsob poskytování proviantních náležitostí, 
výstrojních náležitostí a ubytování. Obdobná problematika je v současné době upravena 
vyhláškou č. 272/1999 Sb., o rozsahu a způsobu poskytování naturálních náležitostí vojákům  
v základní nebo náhradní službě a vojákům v záloze povolaným na vojenské cvičení, která byla 
vydána na základě zmocnění stanoveném v § 84 odst. 3 zákona č. 220/1999 Sb., o průběhu 
základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků 
v záloze.  Zákon č. 220/1999 Sb. a vyhláška č. 272/1999 Sb. jsou však s účinností od 1. července 
2016 rušeny zákonem č. 45/2016 Sb., který předpokládá vydání nového prováděcího předpisu.      
 
Cílem předkládaného návrhu vyhlášky je stanovit způsob bezplatného stravování, druhy a výši 
stravních dávek a jejich finanční a nutriční hodnotu, zásady pro poskytování náhrad  
v penězích za nezabezpečenou teplou stravu, a způsob poskytování výstrojních náležitostí  
a ubytování vojákům v záloze ve službě.   

3. Agregované dopady návrhu vyhlášky  

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty:  

Obsah a struktura návrhu vyhlášky rámcově odpovídá zrušené vyhlášce č. 272/1999 Sb.,  
o rozsahu a způsobu poskytování naturálních náležitostí vojákům v základní nebo náhradní službě 
a vojákům v záloze povolaným na vojenské cvičení, a tedy realizace návrhu vyhlášky 
nepřepokládá vznik žádných nových nároků vůči státnímu rozpočtu.  
V současné době jsou pro zajištění proviantních a výstrojních náležitostí a ubytování vojáků 
v záloze ve službě vynakládány každoročně z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany finanční 
prostředky ve výši 55 mil. Kč.   
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Jiné nároky na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty se nepředpokládají. 

3.2 Dopady na podnikatelské subjekty:  

Realizací návrhu vyhlášky nelze očekávat dopady na podnikatelské prostředí České republiky. 

3.3 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje)  

 Realizací návrhu vyhlášky nelze očekávat dopady na samosprávné celky České republiky. 

3.4 Sociální dopady:  

 S přihlédnutím k věcnému obsahu návrhu vyhlášky, ale také jejímu účelu, je zřejmé, že aplikace 
jednotlivých ustanovení do praxe útvarů a zařízení Armády České republiky nemůže mít žádné 
dopady do sociální oblasti obecně, a tedy vyhláška žádným způsobem neovlivňuje ani postavení 
specifických skupin obyvatel, jako jsou zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním 
postižením nebo národnostní menšiny. 

3.5 Dopady na životní prostředí:  

V souvislosti s návrhem vyhlášky se nepředpokládají dopady na životní prostředí. 
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Z Á V Ě R E Č NÁ  Z PR Á V A  O H ODNOC E NÍ  DOPA DŮ R E G UL A C E  (R I A ) 

 
1. Důvod předložení a cíle 
1.1. Název 

Návrh vyhlášky o rozsahu a způsobu poskytování proviantních a výstrojních 
náležitostí vojákům v záloze ve službě (dále jen „návrh vyhlášky“).   
 
1.2. Definice problému 
1.2.1  

 Dne 1. července 2016 nabyde účinnosti zákon č.  45/2016 Sb., o službě vojáků  
v záloze, který ve svém § 22 zmocňuje Ministerstvo obrany k vydání vyhlášky, jíž stanoví 
rozsah a způsob poskytování proviantních náležitostí, výstrojních náležitostí a ubytování. 
Toto zmocnění by mělo být naplněno k uvedenému datu 1. července 2016,  
a to nikoliv pouze vzhledem k datu nabytí účinnosti zákona č. 45/2016 Sb., ale také vzhledem 
k tomu, že k uvedenému datu citovaný zákon zrušuje zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu 
základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků 
v záloze, ve znění pozdějších předpisů, a současně také vyhlášku č.  272/1999 Sb., o rozsahu  
a způsobu poskytování naturálních náležitostí vojákům v základní nebo náhradní službě  
a vojákům v záloze povolaným na vojenské cvičení, která byla vydána na základě zmocnění 
stanoveném v § 84 odst. 3 zákona č. 220/1999 Sb. a která doposud upravuje okruh právních 
vztahů obdobný předmětu předkládaného návrhu vyhlášky.      

  
Ministerstvo obrany je tedy vzhledem k uvedenému vázáno jemu uloženou povinností 

stanovit vyhláškou způsob a rozsah poskytovaných proviantních a výstrojních náležitostí  
a ubytování vojákům v záloze ve službě a zajistit tak jednoznačné podmínky  
pro plnění svých povinností.   
 
1.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Rozsah a způsob poskytování naturálních náležitostí poskytovaných v rámci výkonu 
branné povinnosti v průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení upravuje 
v současné době vyhláška č. 272/1999 Sb., a to na základě zmocnění stanoveném v § 84  
odst. 3 zákona č. 220/1999 Sb., kterým bylo Ministerstvo obrany zavázáno povinností vydat 
vyhlášku, jíž upraví „rozsah a způsob poskytování naturálních náležitostí“.  

 
Jak zákon č. 220/1999 Sb., tak vyhláška č. 272/1999 Sb. budou ke dni 1. července 

2016 zrušeny, a to zákonem č. 45/2016 Sb., který však na nezbytnost provedení obdobné 
úpravy matuje jednak zařazením častí čtvrtá do zákona č. 45/2016 Sb., která stanoví základní 
úpravu pro oblast naturálních a peněžních náležitostí. Ustanovení § 18 až 21 zákona  
č. 45/2016 Sb. se vztahují k úpravě náležitostí naturálních, přičemž pro stanovení podrobností 
pro jejich poskytování je v § 22 zmocněno Ministerstvo obrany k vydání vyhlášky, 
předmětem jejíž úpravy má být „rozsah a způsob poskytování proviantních náležitostí, 
výstrojních náležitostí a ubytování“. Z citace obou uvedených zmocnění je zřejmé,  
že úmyslem zákonodárce je provedení úpravy obdobného okruhu právních vztahů, neboť 
zmocnění v zákoně č. 45/2016 Sb. pouze specifikuje naturální náležitosti, pro které má být 
podrobnější úprava provedena.       
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1.4. Identifikace dotčených subjektů 
Obecně je adresátem povinností vyplývajících z návrhu vyhlášky Ministerstvo obrany 

a Armáda České republiky.    
 
Konkrétně bude návrh vyhlášky klást vzhledem ke svému předmětu, tedy stanovení 

podmínek poskytování naturálních náležitostí, nároky především na odborné orgány logistiky 
resortu Ministerstva obrany, a ekonomické útvary Ministerstva obrany. Dále se navrhované 
řešení bude týkat subjektů, které poskytují služby v oblasti proviantního a výstrojního 
zabezpečení vojáků v záloze ve službě a zajišťují jejich ubytování.  

 
Jako příjemců jednotlivých naturálních náležitostí se návrh vyhlášky v konečném 

důsledku bude týkat také vojáků v záloze ve službě.  
 

1.5. Popis cílového stavu 
Cílem předkládaného návrhu je stanovit způsob a rozsah bezplatného stravování, 

druhy a výši stravních dávek a jejich finanční a nutriční hodnotu, stanovit zásady náhrady  
v penězích za nezabezpečenou teplou  stravu a stanovit způsob poskytování výstrojních 
náležitostí  vojákům v záloze ve službě.   

Nově navrhovaný systém zabezpečování naturálních náležitostí je koncipován tak, aby  
vojáci z povolání a vojáci v záloze ve službě měli v rámci výkonu branné povinnosti 
srovanetelné postavení (k tomu například také 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování 
bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování 
vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů).  
 
1.6. Zhodnocení rizika 

Nenaplnění zmocnění pro vydání vyhlášky stanovené v § 22 zákona č. 45/2016 Sb.  
je jednak nedodržením očekávaných legislativních  postupů, jednak ohrožením vlastního 
poskytování naturálních náležitostí vojákům v záloze ve službě tím, že při existenci 
základních zákonné úpravy by nebylo  zřejmé, v jakém rozsahu a jakým způsobem mají být 
tyto poskytovány. Zákonodárce přitom výslovně předpokládá, že rozsah a způsob poskytování 
proviantních náležitostí a výstrojních náležitostí  bude upraven na základě zákona vyhláškou, 
a tedy její nevydání by způsobilo překážku v realizaci § 15 až § 21 zákona č. 45/2016 Sb.  

Souvisejícím problémem by pak byla nevyváženost v postavení vojáků z povolání  
a vojáků v záloze ve službě  při poskytování naturálních náležitostí, když přitom oběma 
skupinám vzniká obsobný nárok ze zákona, avšak pro jednu z nich, vojáky v záloze  
ve službě, by nebyl upraven postup, jak tento nárok vykonávat ve vztahu k jeho nositeli.   

Nevydání vyhlášky přitom představuje několikanásobné riziko, když neexistence 
zákonem předvídané právní úpravy může znamenat překážku v povolání vojáků v záloze  
k výkonu služby, a tedy ohrožení jejich přípravy a případného dalšího využití pro plnění 
úkolů ozbrojených sil.  

Pokud by nastala situace, že by vojákovi v záloze ve službě nemohlo být v důsledku 
absence existující právní úpravy posktovány naturální náležitosti, lze předpokládat vznik 
dalšího rizika, a to vymožení zákonných nároků soudní cestou, což by samozřejmě 
představovalo značné finační nároky, ale nepochybně také poškození dobrého jména 
ozbrojených sil České republiky a Ministerstva obrany.                        
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2. Návrh variant řešení  
 

 popis varianty  
Varianta 0 – nerespektování zákonného zmocnění pro vydání vyhlášky  

Nerespektování zákonného zmocnění pro vydání vyhlášky, kterou se stanoví způsob  
a rozsah poskytování proviantních náležitostí, výstrojních náležitostí a ubytování vojákům  
v záloze ve službě nelze akceptovat, a to především z důvodů, které jsou uvedeny v bodě 1. 6 
„Zhodnocení rizika“ tohoto dokumentu.  

V praxi by tato varianta představovala znemožnění plnění povinností souvisejících 
s hospodařením majetku státu, včetně plnění evidenčních a účetních, stejně jako nemožnost 
zabezpečení věcí, které jsou předmětem naturálních náležitostí, v potřebném čase  
a v požadovaném množství.       
 
Varianta I: Zpoždění  

Vyhláška, kterou se stanoví způsob a rozsah poskytování proviantních náležitostí, 
výstrojních náležitostí a ubytování vojákům v záloze ve službě, bude vydána tak, že její 
publikace ve Sbírce zákonů neumožní její účinnost k datu 1. července 2016, tedy 
předpokládané datum nabytí účinnosti vyhlášky. Pro praxi by tedy vzniklo jakési mezidobí, 
ve kterém by probíhal legislativní proces k návrhu vyhlášky, a tedy by byly známy základní 
zásady budoucí právní úpravy, ale reálně by pro poskytování naturálních náležitostí vojákům 
v záloze ve službě bylo možné postupovat pouze podle zákona č. 45/2016 Sb. (tedy přihlížet 
ke vzniku nároku, avšak bez opory pro podmínky jeho uplatňování).  

Tato situace by mohla být vnímána jako akceptování vzniku nároku, ale pozdržení 
jeho realizace do doby vydání vyhlášky podle zmocnění stanoveném v § 22 zákona  
č. 45/2016 Sb., což je samozřejmě právně nepřijatelný stav, navíc vzhledem k povaze 
naturálních náležitostí stav znemožňující výkon služby – nezajišťování stravy nebo 
neposkytování výstrojních náležitostí je nepřekonatelnou překážkou výkonu služby, byť  
by se tak dělo po omezenou, předem známou dobu.  Pro tuto situaci by pak zřejmě muselo být 
dočasně využito analogie s podmínkami poskytování naturálních náležitostí vojákům 
z povolání, neboť by nepřicházelo v úvahu využití vyhlášky č. 272/1999 Sb., o rozsahu  
a způsobu poskytování naturálních náležitostí vojákům v základní nebo náhradní službě  
a vojákům v záloze povolaným na vojenské cvičení, která bude k datu 1. července 2016 
zrušena.   

                
Varianta II: Naplnění zmocnění podle § 22 zákona č. 45/2016 Sb.  

Řádná a předvídaná realizace zmocnění pro vydání vyhlášky, kterou se stanoví způsob 
a rozsah poskytování proviantních náležitostí, výstrojních náležitostí a ubytování vojákům  
v záloze ve službě, je jediné řešení, které jednak naplňuje důvodná očekávání uživatelů 
zákona č. 45/2016 Sb. pro provedení zmocněním avizované právní úpravy, stejně jako 
očekávání zákonodárce, že budou vytvořeny řádné podmínky související s plněním úkolů 
stanovených vojákům v záloze ve službě.  
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Vyhodnocení variant: 
Varianta 0: 

Využití nulové varianty je právně i věcně nepřijatelné, nese s sebou zvýšené 
organizační a finanční nároky a je v rozporu s deklarovaným úmyslem zákonodárce  
na provedení jím stanovené právní úpravy.       
 
Varianta I: 
 Využití varianty I představuje stejné riziko jako využití nulové varianty, rozdíl  
je pouze v časovém omezení existence závadného právního stavu věci.      
 
Varianta II 

Využití této varianty naplňuje očekávání zákonodárce, včetně zachování kontinuity 
v provedení prováděcí právní úpravy, když ke stejnému datu bude zrušena vyhláška  
č. 272/1999 Sb., o rozsahu a způsobu poskytování naturálních náležitostí vojákům v základní 
nebo náhradní službě a vojákům v záloze povolaným na vojenské cvičení, a současně vydána 
vyhláška ji nahrazující.  

 Přínosem realizace této varianty je zajištění podmínek realizace vzniklého nároku  
na poskytování naturálních náležitostí vojákům v záloze ve službě, tedy vytvoření 
předpokladů pro nerušené užívání zákona č. 45/2016 Sb. v oblasti úpravy naturálních 
náležitostí způsobem předvídaným zákonodárcem.        

Využitím této varianty pak budou současně eliminována rizika naznačená pro případy 
realizace nulové varianty nebo varianty I.         

 
Závěr: 
Navrhuje se přijmout variantu II. 

 
3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

Přijetí návrhu vyhlášky je rozpočtově neutrální, neboť nároky vůči státnímu rozpočtu 
budou zachovány v dosavadním rozsahu podle současné právní úpravy, tedy zákona  
č. 220/1999 Sb. a k jeho provedení vydané vyhlášky č. 272/1999 Sb. 

Současné náklady na zabezpečení stravování a výstrojních náležitostí vojáků v záloze 
ve službě jsou ve výši 55 mil. Kč.  

 
4. Implementace a vynucování navrhované právní úpravy   
           Za implementaci řešení bude odpovědné Ministerstvo obrany a Krajská vojenská 
velitelství. 

Implementace doporučeného řešení si nevyžádá žádné zvláštní postupy. Návrh 
nenařizuje přijetí žádných okamžitých opatření, ale umožňuje do budoucna tato opatření 
přijmout. 
 Vynucování by přicházelo v úvahu jedině v těch případech, kdy by naturální 
náležitosti nebyly vojákům v záloze ve službě poskytovány, přičemž postup řešení takové 
situace vyplývá ze vztahů nadřízenosti a podřízenosti v ozbrojených silách České republiky 
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(služební postup), popřípadě možnosti dovolat se práv cestou soudního řízení; tyto postupy 
jsou však jednoznačně stanoveny a není třeba jejich zvláštní úpravy pro realizaci předmětu 
návrhu vyhlášky.     
 
5. Přezkum účinnosti regulace 

Vyhodnocení účinnosti právního předpisu bude Ministerstvem obrany prováděno 
průběžně, zejména ve spolupráci s Krajskými vojenskými velitelstvími a osobami  
a majetkovými manažery Ministerstva obrany. Předpokládá se, že po uplynutí určité doby 
může dojít k identifikaci oblastí, jejichž úprava se ukáže jako nezbytná z hlediska ochrany 
práv státu při hospodaření s jeho majetkem nebo naopak při ochraně práv vojáků v záloze  
ve službě, a bude provedena revize úpravy. 
 
6. Konzultace a zdroje dat 

V průběhu hodnocení dopadů regulace byl obsah návrhu vyhlášky konzultován  
s majetkovými manažery Ministerstva obrany a ostatními sekcemi Generálního štábu Armády 
České republiky. 

 

7.  Kontakt a prohlášení o schválení RIA 

Závěrečnou zprávu zpracoval a kontaktní osobou pro případné připomínky a dotazy je: 
Jméno: Ing. Vladimír Hlaváček 
Tel.:     973 230 394 
E-mail: hlavacv1@army.cz 
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