
             III. 
ODŮV ODNĚ NÍ   

 
k návrhu vyhlášky o rozsahu a způsobu poskytování proviantních a výstrojních 

náležitostí vojákům v záloze ve službě 
 

Obecná část 
 
I. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku       
 

Nezbytnost předložení návrhu vyhlášky do legislativního procesu vyplývá z existence 
zmocnění pro její vydání stanovené v § 22 zákona č. 45/2016 Sb. Nenaplnění tohoto 
zmocnění by představovalo nedodržení očekávaných legislativních  postupů, ale především  
by vyvolalo ohrožení 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 obdobný 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 nemohly být v důsledku 

absence existující právní úpravy poskytovány 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.                        
 
 
II. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení  

je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 
 

Zmocnění pro vydání vyhlášky je stanoveno v § 22 zákona č. 45/2016 Sb., o službě 
vojáků v záloze, kterým je Ministerstvo obrany zmocněno stanovit vyhláškou rozsah a způsob 
poskytování proviantních náležitostí, výstrojních náležitostí a ubytování poskytovaným 
vojákům v záloze ve službě.  

 
Z věcného hlediska se jedná o provedení úpravy, vycházející z hodnocení dopadů 

zmocňovacího ustanovení obsaženého v RIA k návrhu citového zákona, kterou byly 
vyhodnoceny nezbytné podmínky, jež je nutné vytvořit pro vojáky v záloze ve službě tak, aby 
jim jednak byly zajištěny nároky vyplývající pro výkon služby obecně, jednak aby byly 
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zohledněny specifické nároky kladené na vojáky při výkonu služby. Vyhodnocovány byly 
zejména možnosti zmírnění případných negativních dopadů plnění služebních úkolů vojáka  
a zajištění a podpora jeho zdraví i fyzické a psychické pohody (podpora nutriční hodnoty 
stravy, nošení ortopedické obuvi, zajištění stravování v nestandardních případech apod.)  Tyto 
podmínky se jsou v návrhu vyhlášky pouze rozpracovány v mezích, které rámcově pro 
stravování a poskytování výstrojních náležitostí stanoví zákon č. 45/2016 Sb.              

 
Návrh vyhlášky je tedy překládán zcela v souladu s rozsahem zmocnění stanoveném 

pro jeho vydání, přičemž samo zmocnění je normativně plně součástí koncepce úpravy 
podmínek pro výkon služby vojáků v záloze tak, jak je promítnuta do zákona č. 45/2016 Sb.  

 
Návrh vyhlášky je proto do legislativního procesu předkládán v souladu se zákonem, 

k jehož provedení má být vydán.    
 
III. 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. 45/2016 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.            
 
 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. 
 

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. 
 

Návrhem vyhlášky je prováděna úprava právních vztahů na základě a v mezích zákona 
č. 45/2016 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.   
 
Závěr: Návrh vyhlášky nezapracovává právo EU a není s právem EU v rozporu.    
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IV. Zhodnocení platného právního stavu   
 

IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu 
 

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 stanoveného 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 pamatuje zařazením časti čtvrté 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 naturálních náležitostí, 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.       
 

IV. 2  Odůvodnění hlavních principů navrhované úpravy 
 
Zákonem č. 45/2016 Sb. jsou v § 18 až 21 stanoveny základní podmínky  

pro poskytování naturálních náležitostí vojákovi v záloze ve službě. Stanoven je tak 
především vznik nároku na bezplatné stravování, bezplatnou výpůjčku vojenské výstroje, 
bezplatné poskyntutí přepravy vojenskou technikou při výkonu vojenského zaměstnání  
a bezplatné ubytování ve vojenském ubytovacím  zařízení. Zákon pak rovněž stanoví 
rámcovou úpravu pro řešení situací, kdy je nutné realizaci vzniklého nároku modifikovat. 

 
Návrh vyhlášky je předkládán s cílem 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.   

 
Návrh vyhlášky vychází ze skutečnosti, že naturální náležitosti jsou vojákům v záloze 

ve službě poskytovány  i v současné době, a to podle zákona 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, resp. podle 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; oba tyto předpisy jsou k datu 1. července 
2016 rušeny zákonem č. 45/2016 Sb.  Návrh vyhlášky proto zachovává kontinuitu tam,  
kde tak činí sám zákon č. 45/2016 Sb. pro úpravu naturálních náležitostí, zpřesňuje pouze 
stanovení způsobu poskytování naturálních náležitostí tak, aby pro praxi existovaly 
jednoznačně stanovená, závazná a předvídatelná pravidla, za jakých musí být naturální 
náležitostí poskytovány.      
 

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

 
 
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 
 

 Návrh vyhlášky je vzhledem ke skutečnostem uvedeným v kapitole II odůvodnění 
rozpočtově neutrální, neboť 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.   
 

V. 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 stravování vojáků v záloze ve službě a k zajištění 
jim poskytovaných výstrojních náležitostí.       

 
V. 3 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.  

 
V. 4 Dopady do životního prostředí   
 
Návrh vyhlášky z povahy jím prováděné úpravy není způsobilý vyvolat dopady  

do životního prostředí.   
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VI. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen  

 
VI. 1 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. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze, 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 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. 
 

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. Vůči návrhu vyhlášky pak není ani uplatněna výjimka podle  
čl. 3 odst. 4 směrnice, podle kterého členské státy mohou stanovit, že tato směrnice, pokud  
se týká diskriminace na základě zdravotního postižení a věku, se nevztahuje na ozbrojené síly; 
návrh vyhlášky pro tento případ zohledňuje také individuální ortopedické vady vojáka 
v záloze ve službě a upravuje podmínky pro poskytování ortopedické obuvi.   

 
VI. 2 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. 45/2016 Sb. a ve vztahu k návrhu vyhlášky jako k právnímu předpisu vydávanému 
k provedení tohoto zákona se lze na tuto analýzu odkázat.   
 
VII. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů    
 
Z navrhované právní úpravy neplynou nepříznivé důsledky pro plnění povinností 

v oblasti ochrany soukromí a osobních údajů a je jím respektována ochrana osobních údajů  
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. S přijetím návrhu vyhlášky totiž nejsou spojena žádná 
zpracování osobních údajů, a tedy oblast ochrany osobních údajů zůstává návrhem vyhlášky 
nedotčena.    
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Pokud budou v souvislosti s poskytováním naturálních náležitostí zpracovávány 

osobní údaje vojáků v záloze ve službě, jsou podmínky jejich zpracování řešeny v § 3 zákona 
č. 45/2016 Sb.     

 
 

VIII.  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 v Armádě České republiky, 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 jednotné parametry poskytování naturálních 
náležitostí, což jednak umožní přijetí jednotných organizačních opatření k vytvoření 
účinného systému poskytování naturálních náležitostí, jednak zajistí možnost 
včasného přijímání opatření k doplňování zdrojů a zásob, popřípadě systému nákupů 
s přihlédnutím ke kvalitě jednotlivých produktů a optimální cenové hladině jejich 
zajišťování.          
Z tohoto pohledu je návrh vyhlášky také vysoce efektivním právním nástrojem  
pro vymezení základního rámce pro oblast vymáhání práv a povinností spojených 
s režimem poskytování naturálních náležitostí.        
      

3. Odpovědnost  
Odpovědnost za realizaci právních vztahů upravených zákonem č. 45/2016 Sb. 
vyplývá z tohoto zákona, popřípadě z obecné právní úpravy pro uplatněných práv  
a vzniklých nároků.      
 

      4. Opravné prostředky. 
I pro tuto oblast platí skutečnosti uvedené v bodě 3. Proti nesprávnému rozhodnutí 
služebního orgánu návrh zákona předpokládá využít jím stanovených opravných 
prostředků, nevylučuje ani soudní přezkum rozhodnutí služebních orgánů ve správním 
soudnictví. Ministerstvo obrany, resp. Armáda České republiky jsou pak také pro tyto 
případy vázány zásadami činnosti ústředních orgánů státní správy podle části třetí 
zákona č. 2/1969 Sb. a zásadami činnosti orgánů moci výkonné při výkonu veřejné 
správy podle správního řádu.           
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      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 
ve státní správě. V rámci rezortu Ministerstva obrany existuje funkční systém kontroly 
činnosti jak služebních orgánů, tak i vlastní činnosti vojáků v záloze při výkonu 
služby. Vnitřní kontrolní systém Ministerstva obrany pokrývá dostatečně i oblast 
vynakládání rozpočtových prostředků, která vyplývá z návrhu vyhlášky.  
 
Úprava provedená návrhem vyhlášky zajišťuje předvídatelnost postupů  
při poskytování naturálních náležitostí vojákům v záloze ve službě, 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.  
 

IX.  Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu  
 
  Návrh vyhlášky má dopady do oblasti obrany státu, neboť zajištění vojáků v záloze  
ve službě naturálními náležitostmi je základním předpokladem pro vlastí plnění úkolů těchto 
vojáků, tedy jejich přípravu k plnění úkolů ozbrojených sil. Jakákoliv překážka v této přípravě 
je proto nepřijatelná, neboť ohrožuje požadovanou míru připravenosti těchto vojáků k obraně 
státu, naopak správně nastavené normativní podmínky jsou předpokladem efektivního 
výcviku, a tím i zajištění připravenosti vojáků v záloze ve službě k plnění úkolů ozbrojených 
sil České republiky.                           
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Zvláštní část 
 
K § 1  

 
K odstavci 1 

 
 Navrhovaným ustanovením se stanoví způsob, jímž je zajišťována realizace vzniklého 
nároku na bezplatné stravování podle § 18 odst. 1 zákona č. 45/2016 Sb. Návrhem vyhlášky  
je stanoven způsob zajišťování bezplatného stravování, a to formou výdej teplé stravy a výdej 
s tím souvisejících materiálních prostředků, kterými jsou třídílné jídelní nádobí, jídelní příbor 
s obalem a otvírač konzerv. Při úpravě předkladatel návrhu vyhlášky vycházel ze skutečnosti, 
že pojem „bezplatné stravování“ v sobě nezahrnuje pouze poskytování stravy (jak by 
vyplývalo z případného nároku na bezplatnou stavu), ale vedle stravy také nárok na zajištění 
věcných náležitostí nezbytných pro konzumaci stravy. Úmyslem zákonodárce zjevně bylo,  
aby primární formou bezplatného stravování byl výdej teplé stravy, což s sebou přináší také 
nezbytnost zajištění jejího vlastního užití, z tohoto důvodu návrh vyhlášky nárok na  
bezplatného stravování zajištění co do způsobu zajištění rozčleňuje na dvě formálně 
provázané součástí, a to výdej teplé stravy a výdej uvedených materiálních prostředků.        
 
 Teprve v případě, kdy není možné výdej teplé stravy zabezpečit (např. vzhledem 
k místním podmínkách, ve kterých probíhá výcvik vojáků v záloze ve službě), lze vojákovi 
v záloze ve službě poskytnout jiné potraviny, než je teplá strava, nebo náhradu v penězích. 
Z kontextu návrhu vyhlášky je zřejmé, že ten, kdo zabezpečuje bezplatné stravování vojáků 
v záloze ve službě, musí i v případě „náhradního řešení“ stravování vojáků v záloze ve službě 
(tedy volbou mezi variantou poskytnutí jiných potravin nebo v mimořádných případech 
poskytnutí náhrady v penězích), dodržet další povinnosti stanovené pro stravování návrhem 
vyhlášky (k tomu viz např. také § 2 odst. 1 nebo § 3). Pro vojáka v záloze ve službě tedy musí 
být vždy dodržena stravní dávka a poskytnutí přídavků potravin, energetická a výživová 
hodnota denního stravování. Vzhledem k tomu, že dodržení návrhem vyhlášky stanovených 
nutričních a energetických hodnot stravování musí být dodrženo, a z toho je zřejmé, že také 
doloženo pro účely kontroly, je zřejmé, že poskytnutí náhrady v penězích namísto poskytnutí 
jiných potravin je řešení zcela mimořádné a spíše výjimečné, vážící se k řešení v rámci 
krátkého časového úseku (dne), které musí být odůvodněno zcela mimořádnými okolnostmi, 
za nichž jsou vojáky v záloze ve službě plněny jejich úkoly. Při důvodné volbě poskytnutí 
náhrady v penězích namísto poskytnutí jiných potravin musí být samozřejmě zváženo také to, 
zda si voják v záloze ve službě v konkrétním čase a na konkrétním místě může za tyto 
poskytnuté peněžní prostředky jiné potraviny vůbec obstarat; pokud by to místní podmínky 
vylučovaly, je nutné vždy zajistit namísto výdeje teplé stravy výdej jiných potravin.                                 
 
 K odstavci 2 
 
 V souladu se standardními zvyklostmi je stanoveno, že teplá strava je poskytována 
v souladu s obvyklými zvyklostmi zabezpečuje formou snídaně, oběda a večeře.  
 
 K odstavci 3 
   
 Navrhovaným ustanovením je stanoveno, co se pro účely návrhu vyhlášky rozumí  
pod pojmem „materiální prostředky“. Jedná se o jídelní nádobí třídílné, jídelní příbor  
s obalem a otvírač konzerv. Současně je stanoven způsob jejich poskytnutí tak, aby splnily 
účel, pro který jsou vydávány. Vojákovi v záloze ve službě se materiální prostředky vydávají 
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při prvním nástupu vojenské činné služby po zařazení do aktivní zálohy nebo při povolání  
na dobrovolné nebo povinné vojenské cvičení v případě, že materiální prostředky voják 
v záloze ve službě neobdržel při prvotním nástupu vojenské činné služby. 
 
K § 2 
 

K odstavci 1 
 
 Navrhovaným ustanovením je stanoven rozsah náhrady v penězích, která  
je ve výjimečných případech poskytována namísto výdeje teplé stravy, popřípadě jiných 
potravin. Účelem ustanovení je i pro tyto mimořádné případy zachovat rozsah nároku vojáka 
v záloze ve službě na dodržení stravní dávky a její nutriční hodnoty.        
 

K odstavci 2 
 
 Současně je návrhem vyhlášky stanoveno, a to s přihlédnutím k výjimečnosti  
a překlenovacímu charakteru poskytnutí náhrady v penězích, že se vyplácí náhrada v penězích 
za jednotlivá denní jídla, která měla být vydána formou teplé stravy a nebylo je možné 
zabezpečit. Je tedy zřejmé, že se předpokládá zcela mimořádné využití tohoto řešení, 
překlenující například nemožnost zajištění jednoho denního jídla formou teplé stravy. 
 

K odstavcům 3 a 4 
  
 V navrhovaném ustanovení jsou stanoveny skutečnosti, za kterých voják v záloze  
ve službě plní své úkoly v daném dni za takových organizačních podmínek, jež samy o sobě 
vyvolávají nemožnost poskytnutí teplé stravy; existence takových skutečností představuje 
vznik souběhu nároku na poskytnutí náhrady v penězích a k ní náležejícího příplatku. Tento 
příplatek se stanoví pro každé denní jídlo procentním podílem z nejnižší výše stravného 
stanoveného vyhláškou č. 146/2015 Sb., a to shodně 40 % pro oběd a večeři a 20 %  
pro snídani.     
 

K odstavci 5 
 
 Navrhovaným ustanovením se v souladu s § 18 odst. 2 zákona č. 45/2016 Sb. stanoví, 
že náhrada v penězích se poskytuje výlučně za nezabezpečenou teplou stravu, nikoliv  
za potravinové doplňky, které nebyly vojákovi v záloze ve službě poskytnuty.  
 
 
K § 3 
 
 Navrhovaným ustanovením je stanoven rozsah poskytovaných jiných potravin 
vydávaných vojákovi v záloze ve službě namísto výdeje teplé stravy, kterou nebylo možné 
zabezpečit. Vydávané jiné potraviny musí být složeny tak, aby svým množstvím  
a charakterem odpovídaly stravní dávce, tedy její nutriční a energetické hodnotě.      
 
 
K § 4  
 
 Navrhovaným ustanovením se stanovují kvalitativní požadavky na stravování vojáků 
v záloze ve službě, tedy nutriční a energetická hodnota teplé stravy nebo jiných vydávaných 
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potravin, které jsou vojákovi v záloze ve službě poskytovány v jednom dni (stravní dávka). 
Specifikace energetických a výživových hodnot stravních dávek je provedena v příloze č. 1 
k návrhu vyhlášky, optimální skladba potravin pak v příloze č. 2 k návrhu vyhlášky.        
  
K § 5  
 
 Navrhovaným ustanovením je pro účely návrhu vyhlášky rozlišena základní stravní 
dávka a stravní dávka pro výsadkáře, která je vytvořena s přihlédnutím k obtížnosti činností, 
vyšší fyzické a psychické zátěži výsadkáře oproti jiným zařazením vojáků v záloze ve službě. 
Současně je stanoveno, za jakých podmínek je stravní dávka pro výsadkáře poskytována.       
 
 
K § 6 a § 7 
 
 Ustanovení § 6 řeší podmínky poskytování jednotlivých druhů potravinových 
přídavků, které jsou poskytovány podle náročnosti vykonávaného vojenského zaměstnání 
s cílem zajistit optimální složení stravy za účelem podpory zdraví a optimálního fyzického 
stavu vojáka v záloze ve službě.  
 
 Přídavky potravin jsou označeny písmeny A až D a jejich podávání je podřízeno shora 
uvedenému cíli. Přídavky potravin B a D jsou k základní stravní dávce podávány vždy,  
u ostatních přídavků potravin jsou stanoveny charakteristiky odvodňující jejich podání  
ke stravní dávce nebo ke stravní dávce pro výsadkáře, a to také ve vzájemné kombinaci.    
 
 Navrhované ustanovení současně stanoví způsob podávání přídavků potravin, tedy  
ke kterému z denních jídel se podávají a kdy vznikne nárok k jejich podávání.                 
 
 
K § 8 
  
 Navrhovaným ustanovením se stanovují pravidla pro výpočet finančních hodnot 
stravních dávek a přídavků potravin, podmínky jejich zvýšení a měsíční a roční průměr 
čerpání, a to ve vazbě na průměrné obchodní ceny té které potraviny za jeden kilogram její 
hmotnosti.  
 
 Návrh vyhlášky současně pamatuje na nezbytnost úpravy finančních hodnot stravních 
dávek a přídavků potravin v závislosti na vývoji obchodních cen; příslušný k provedení 
úpravy je služební orgán (§ 2 odst. 4 zákona č. 219/1999 Sb.), a to na základě cenového 
vývoje v rozhodné době, kterou jsou 3 kalendářní měsíce. Pro případy nasazení vojáka 
v záloze ve službě v zahraniční misi se vývoj cen potravin sleduje v místě plnění jeho 
služebních úkolů.  
 
 
K § 9  
 
 K odstavcům 1 a 2 
 
 Navrhovaným ustanovením jsou rovněž stanovena pravidla pro možné zvýšení 
finanční hodnoty stravních dávek, a to pro případy,  
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• že je strava zajišťována pro skupinu do 50 stravovaných osob (lze zvýšit až o 10% 
oproti finanční hodnotě stanovené podle § 8, a to v závislosti na tom, v jakém rozsahu 
se nakupují potraviny v maloobchodu), nebo  

• že je strava zajišťována v rámci zabezpečování záchranných prací nebo  
při odstraňování důsledků živelních pohrom nebo jiných závažných situací 
ohrožujících životy, zdraví, životní prostředí nebo značné majetkové hodnoty, anebo  
u součásti ozbrojených sil, která byla živelní pohromou nebo jinou závažnou situací 
postižena (lze zvýšit až o 20 %). 

 
K odstavci 3 

 
 Způsob poskytování bezplatného stravování vojáků v záloze ve službě je ovlivňován 
mnoha faktory, zejména pak podmínkami plnění úkolů těmito vojáky. Návrh vyhlášky 
s přihlédnutím k tomu stanoví možnou variabilitu v zachovávání energetické a výživové 
hodnoty stravních dávek tak, aby bylo možné do jisté míry regulovat tyto hodnoty  
ve prospěch potřeb vojáka, tedy například podle míry jeho zátěže, s přihlédnutím  
ke klimatickým podmínkám apod.          

 
Rozhodující však je, že hodnoty stravní dávky v měsíčním průměru mohou být 

odchýleny nejvýše o 5 % v obou směrech od stanovené hodnoty. Roční průměr čerpání těchto 
hodnot nesmí překročit odchylku 10 % nad stanovenou hodnotu nebo 3 % pod stanovenou 
hodnotu. 
  
K § 10  
 
 K odstavci 1 
 
 Výstrojními náležitostmi jsou mimo bezplatně zapůjčenou vojenskou výstroj  
i bezplatné služby poskytované k zabezpečení povinnosti nosit vojenský stejnokroj, tedy 
zejména praní, chemické čištění, úpravy a opravy stejnokroje a údržba vojenské výstroje.   
 

K odstavci 2 
 

 Návrhem vyhlášky je stanoveno, že vojákovi v záloze ve službě je vojenská výstroj 
poskytována podle druhu a povahy služebního místa (v souladu s výstrojními normami 
stanovenými vnitřním předpisem Ministerstva obrany). 
 
 
K § 11  

 
Voják v záloze ve službě, který zemře při plnění svých služebních povinností, může 

být pohřben ve služebním stejnokroji. Proto také návrh vyhlášky stanoví rozsah jednotlivých  
součástí stejnokroje, které je možné předat vypraviteli pohřbu. V této souvislosti je upraveno, 
že k pohřbení vojáka se nevydávají boty, což z etického hlediska může vzbuzovat 
pochybnosti a zdánlivě neexistuje morální důvod, který by tento postup odůvodňoval.   
 

Přípravě normativního zpracování § 11 návrhu vyhlášky však předcházela pečlivá 
analýza veškerých souvisejících skutečností, a to jak věcných a právních, tak i etických. 
V rámci této analýzy bylo – kromě důvodů uvedených k tomuto ustanovení ve zvláštní části 
odůvodnění – přihlíženo také k tomu, že zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví  
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a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v § 2 písm. h) pro účely 
pohřebnictví stanoví.  že „úpravou lidských pozůstatků je jejich úprava před pietním uložením 
do rakve, zejména umývání, holení, stříhání, kosmetické úpravy, oblečení do šatů nebo 
rubáše“. Z uvedené citace je zřejmé, že ani zákon o pohřebnictví nepřepokládá, že součástí 
uložení do rakve je vedle oblečení do šatů také obutí zemřelého. Důvody této úpravy 
nespočívají pouze v problémech se spalováním některých druhů speciální obuvi, ale také 
vzhledem k tkáňovým změnám, k nimž dochází v těle zemřelého a které mimořádně 
komplikují možnost jeho obutí. Pokud má být zachováno pietní nakládání s tělem zemřelého, 
od jeho obutí se zpravidla upouští (proto také v některých případech lze spatřit, že boty stojí 
v průběhu smutečního obřadu vedle rakve).           
 

Další uvažovaná právní skutečnost je znění § 15 písm. a) zákona č. 256/2001 Sb., 
kterým se stanoví, že „provozovatel krematoria v řádu krematoria vydaném podle § 14 odst. 2 
písm. b) citovaného zákona upraví postup při přijímání lidských pozůstatků a lidských ostatků 
ke zpopelnění, včetně druhů rakví, které je možné zpopelňovat“. Podle prověřených znění 
některých takto vydaných provozních řádů je zřejmé, že provozovatelé převážně přímo těmito 
provozními řády vylučují možnost obutí zemřelého, resp. možnost provedení pohřbu žehem 
těla zemřelého společně s jeho botami.      
 

V souvislosti s uvedeným je pak nutné upozornit také na to, že součástí poskytované 
vojenské výstroje nejsou boty ani v případě pohřbu vojáka z povolání (viz § 18 vyhlášky  
č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních náležitostí 
a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání), a tedy v případě 
akceptování připomínky by došlo k provedení nedůvodně odlišné právní úpravě pro stejné 
případy pohřbívání vojáků z povolání a vojáků v záloze ve službě.       
 
K § 12 
 
 Navrhovaným ustanovením se stanovují nároky a podmínky poskytování ortopedické 
obuvi a nadměrných velikostí vojenské výstroje vojákům v záloze ve službě. Návrhem 
vyhlášky je rovněž umožněno, aby voják v záloze ve službě trpící ortopedickou vadou mohl 
nosit vlastní ortopedickou obuv a aby tak bylo přihlíženo k maximální ochraně jeho zdraví  
a psychické pohodě.   

 
Určena je také možnost pořízení nadměrných velikostí vojenské výstroje pro vojáka 

v záloze ve službě zvláštní zakázkou.  
 

 
K § 13 
  

Navrhovaným ustanovením se stanovuje pravidlo pro provádění obměny vojenské 
výstroje a poskytnuté ortopedické obuvi (tedy nikoliv ortopedické obuvi vlastní),  
a to v závislosti na obvyklé době jejich životnosti a s přihlédnutím k faktickému stavu věci.   
 
K § 14  
 

Nabytí účinnosti vyhlášky se navrhuje patnáctým dnem po jejím vyhlášení 
ve Sbírce zákonů.  
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K příloze č. 1 
 
 Přílohou č. 1 k návrhu vyhlášky jsou stanoveny stravní dávky a přídavky potravin  
na osobu a den a normy jejich energetických a výživových hodnot. 
 
K příloze č. 2 
 
 Přílohou č. 2 k návrhu vyhlášky je stanovena průměrná skladba spotřeby potravin  
na osobu a den k dosažení požadovaných energetických a výživových hodnot podle stravních 
dávek a přídavků potravin k určení výše jejich finanční hodnoty. 
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