
V. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    
 
Návrh vyhlášky o rozsahu a způsobu poskytování proviantních a výstrojních náležitostí vojákům v záloze ve službě   
 

Návrh vyhlášky byl do eKLEP vložen dne 17. června 2016. 
Termín pro zpracování stanovisek k návrhu vyhlášky byl stanoven na 12. července 2016.  

 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 a Kanceláři prezidenta republiky 
 K návrhu vyhlášky nebyly uplatněny žádné zásadní připomínky. 
 K návrhu vyhlášky byly uplatněny doporučující připomínky Úřadem vlády ČR – Odborem kompatibility, Úřadem vlády ČR – 
ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, Ministerstvem financí, Ministerstvem vnitra, Ministerstvem průmyslu a obchodu  
a Ministerstvem zemědělství.   
 
 
Resort Připomínky Vypořádání 
Úřad vlády ČR – 
Odbor  
kompatibility 

  

 Zhodnocení slučitelnosti návrhu s právem EU je v odůvodnění 
uvedeno na dvou místech, jak v bodě V, tak v bodě VI obecné 
části odůvodnění. Požadujeme toto zhodnocení uvést jen  
na jednom místě. Pokud jde o samotné zhodnocení, postačí 
formulace „Návrh nezapracovává právo EU a není s právem EU 
v rozporu“. 

AKCEPTOVÁNO. 
Text odůvodnění byl v příslušných částech 
požadovaným způsobem upraven tak, že zhodnocení 
slučitelnosti návrhu s právem EU je upraveno pouze 
v bodě III.    
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Úřad vlády ČR – 
ministr pro lidská 
práva 

  

 K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace:  
Upozorňujeme, že došlo k novelizaci Legislativních pravidel 
vlády a Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA)  
a že tyto změny nejsou v předkládaném materiálu zohledněny. 
Zpracovatelem RIA nebyly v tomto případě reflektovány změny 
v podobě šablony Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů 
regulace. Prosíme o zohlednění těchto změn v budoucnu. 

AKCEPTOVÁNO. 
Do návrhu vyhlášky bylo již v tomto případě doplněno 
zpracování závěrečné zprávy z hodnocení dopadů 
regulace podle šablony uvedené v příloze č. 2 Obecných 
zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA) ve znění 
účinném od 3. února 2016 a shrnutí závěrečné zprávy 
RIA podle přílohy č. 3 těchto zásad.   

   
Ministerstvo 
financí  

  

 K § 2 
Text odstavce 3 doporučujeme přeformulovat tak, aby 
neobsahoval tzv. závětí, které není z legislativního hlediska příliš 
vhodné. 

NEAKCEPTOVÁNO. 
Znění § 2 odst. 3 je ponecháno v původním znění, neboť 
to nejlépe a nejpřehledněji postihuje nezbytnost 
existence dvou podmínek pro vznik nároku na příplatek 
k penězům poskytovaným namísto výdeje teplé stravy. 
V textu je nutné jednoznačně (a přehledně) stanovit,  
že těmito podmínkami je současně účast na jednom  
ze stanovených typů zaměstnání (variantní výběr),  
v jehož průběhu není zajištěno stravování, a poskytování 
náhrady v penězích namísto výdeje teplé stravy; teprve 
při existenci obou podmínek lze tuto náhradu zvýšit  
o příplatek.  

 K § 5 
V odstavci 1 písm. a) doporučujeme spojku „a“ nahradit čárkou, 
neboť se jedná o prostý výčet, nikoliv o kumulativní spojení. 

NEAKCEPTOVÁNO. 
V § 5 odst. 1 je vyjádřeno, jak je utvořena „množina“ 
označená jako „stravní dávky“. Oba prvky tvořící tuto 
množinu mají vůči sobě vztah slučovací, proto je nutné 
tento poměr vyjádřit spojkou „a“. Ve smyslu 
Legislativních pravidel vlády obsahu § 5 odst. 1 nejlépe 
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vyhovuje pravidlo stanovené v čl. 42 odst. 2 písm. b), 
protože aby byl vyjádřen celek, tedy „stravní dávky“, 
musí existovat současně oba jeho prvky, tedy základní 
stravní dávka a stravní dávka pro výsadkáře.                  

 K § 6 
U označení odstavce 4 je třeba doplnit chybějící půlkulatou 
závorku. 

AKCEPTOVÁNO. 
Text byl upraven podle uplatněné připomínky.    

 K § 14 - Účinnost : 
Den nabytí účinnosti doporučujeme stanovit konkrétním datem. 

NEAKCEPTOVÁNO. 
Navrhované znění ustanovení o nabytí účinnosti zcela 
odpovídá čl. 53 odst. 1 písm. d) bod 1. Legislativních 
pravidel vlády, umožňuje praxi seznámit se s vyhláškou 
po jejím vyhlášení ve Sbírce zákonů a současně 
vyjadřuje zájem předkladatele na jejím urychleném 
zavedení do aplikační praxe. Pokud by v této fázi 
legislativního procesu byl stanoven konkrétní datum 
navrhované účinnosti, a to s přihlédnutím k době 
potřebné k projednání návrhu vyhlášky v pracovních 
komisích LRV, je nutné připustit, že toto konkrétní 
datum by mohlo datum skutečného nabytí účinnosti 
vyhlášky prodloužit oproti reálnému příznivému stavu 
projednávání návrhu, anebo naopak by mohlo dojít 
k situaci, že by toto konkrétní datum muselo být ještě 
prodlužováno tak, aby byla splněna pravidla o stanovení 
datu nabytí účinnosti právního předpisu stanovená 
Legislativními pravidly vlády.                               

Ministerstvo 
vnitra  

  

 K § 1 odst. 1: 
Nevidíme důvod, proč by ustanovení mělo být pojato jako 
definice pojmu „bezplatné stravování, neboť by šlo o pouhé 
vymezení termínu používaného v zákoně, zatímco zákonné 
zmocnění vyžaduje stanovit „rozsah a způsob poskytování 

AKCEPTOVÁNO. 
Ustanovení § 1 odst. 1 bylo ve smyslu uplatněné 
připomínky upraveno takto:    
„(1) Bezplatné stravování vojáka v záloze ve službě 
(dále jen „stravování“) se zajišťuje  formou výdeje teplé 
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proviantních náležitostí“. Krom toho není z legislativně 
technického hlediska žádoucí kombinovat definici a legislativní 
zkratku. Doporučujeme proto na místo obratu „Bezplatným 
stravováním… se rozumí“ uvést ustanovení ve tvaru  
např. „Bezplatné stravování… se poskytuje formou“. Obdobná 
koncepce je ostatně použita i v § 10 odst. 1. 

a výdeje materiálních prostředků. 
 
(2) Teplá strava se vojákovi v záloze ve službě 
poskytuje formou snídaně, oběda a večeře.“. 

 K § 2 odst. 4: 
Odkaz na předpis upravující nejnižší výši stravného v poslední 
větě ustanovení doporučujeme přepracovat a zpřesnit. Odkaz  
na jiný právní předpis doplněný poznámkou pod čarou nemá 
normativní význam (viz čl. 45 odst. 5 a čl. 47 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády) a je třeba připomenout,  
že právních předpisů obsahujících výši stravného existuje více.  

AKCEPTOVÁNO. 
Dosavadní odkaz byl upraven jako odkaz normativní, 
tedy zapracován přímo do textu předmětného 
ustanovení.      

 K § 10 až § 13: 
Doporučujeme upravit systematiku předmětné pasáže návrhu. 
Zákonné zmocnění v § 22 zákona o službě vojáků v záloze 
umožňuje ve vyhlášce stanovit „rozsah a způsob poskytování 
proviantních náležitostí, výstrojních náležitostí a ubytování“, 
přičemž z nadpisu § 10, který zní „Poskytování výstrojních 
náležitostí“ by se zdálo vyplývat, že jde o jediné ustanovení 
věnující se této problematice, a to vyčerpávajícím způsobem. 
Z formálního hlediska by tak v případě § 11 až 13, byť i ony řeší 
otázku výstrojních náležitostí, šlo o překročení rámce zákonného 
zmocnění. Doporučujeme proto revidovat systematiku (strukturu) 
těchto ustanovení a uvést nadpis „Poskytování výstrojních 
náležitostí“ jako skupinový nadpis pro ustanovení § 10 až 13, aby 
bylo zřejmé, že se poskytováním výstrojních náležitostí nemyslí 
pouze jednání uvedené v § 10. 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ. 
Pokud by bylo akceptováno doporučení připomínkového 
místa, bylo by nutné návrh vyhlášky rozčlenit 
skupinovými nadpisy odlišným způsobem, než jak je 
navrhováno - § 1 až 9 by musely být označeny 
skupinovým nadpisem „Proviantní náležitosti“, § 10 
až13 pak skupinovým nadpisem „Výstrojní náležitosti“, 
což by pak ale vylučovalo další vnitřní užití nadpisů  
a vyhláška by tak mnoho ztratila ze své uživatelské 
přehlednosti.  
Nadpis § 10 však je ve smyslu připomínky upřesněn,  
a to takto: „Způsob poskytování výstrojních 
náležitostí“.                     

 K § 11: 
S ohledem na argumenty uvedené v komentáři k tomuto 
ustanovení ve zvláštní části odůvodnění dáváme na zvážení, zda 
by nebylo přeci jen vhodné poskytnutí bot umožnit, a to 

NEAKCEPTOVÁNO. 
Nejenom tato připomínka, ale již příprava normativního 
zpracování § 11 návrhu vyhlášky byly podrobeny 
pečlivé analýze veškerých souvisejících skutečností,  
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v případě pohřbu uložením do země.  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  
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.      
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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 § 2 a § 6: 
Doporučujeme sjednotit užívání legislativních zkratek ve vztahu 
k „vojenskému zaměstnání“. Připomínáme přitom čl. 44 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády, podle nějž se legislativní zkratka 
zavádí na místě, kde je zkracované slovní spojení v právním 
předpisu použito poprvé.    

AKCEPTOVÁNO JINAK. 
Vzhledem k tomu, že zákon č. 45/2016 Sb., k jehož 
provedení je návrh vyhlášky vydáván, důsledně používá 
v celém textu slovního spojení „vojenské zaměstnání“, 
bude návrh vyhlášky upraven shodně, tedy bez zavedení 
legislativní zkratky „zaměstnání“.         

 K § 6 odst. 4: 
Ustanovení obsahuje odkaz na odst. 2 písm. a), avšak daný 
odstavec není členěn na písmena.       

AKCEPTOVÁNO. 
Uvedený odkaz se vztahuje k odstavci 2 a chyba,  
na kterou připomínkové místo upozorňuje je v textu § 6 
odst. 4 opravena.    
  

   
Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu  

  

 K předkládací zprávě:  
V předkládací zprávě, v 6. odstavci doporučujeme přeformulovat 
větu ,,Návrh vyhlášky byl do meziresortního připomínkového 
řízení rozeslán dne xx. června 2016, a to s termínem pro sdělení 
připomínek do dne xx. května 2016.‘‘, protože nedává logiku.  
Pokud byl návrh rozeslán v červnu, potom nemůže být termín 
 pro sdělení připomínek v květnu. 

AKCEPTOVÁNO. 
Uvedený text byl do předkládací zprávy vložen jako 
informační vzhledem k celkové struktuře dokumentu 
(proto byl zpracován kurzívou).  
Pro další posuzování návrhu vyhlášky v legislativním 
procesu je text přepracován podle skutečného stavu 
tohoto procesu.    
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 K § 6 odst. 4:  
V návrhu vyhlášky v § 6 odst. 4, navrhujeme opravit překlep 
,,(4‘‘ na ,,(4)‘‘. 

AKCEPTOVÁNO. 
Text byl upraven podle požadavku připomínkového 
místa.   

 K § 9 odst. 3: 
V návrhu vyhlášky § 9, odst. 3, navrhujeme opravit překlep 
,,služně‘‘ na ,,službě‘‘. 

AKCEPTOVÁNO. 
Text byl upraven podle požadavku připomínkového 
místa.   

 K § 11: 
V návrhu vyhlášky § 11, doporučujeme vypustit ,,bez bot‘‘, 
protože v odůvodnění, ve zvláštní části, k § 11, se argumentuje 
materiálem bot, který je překážkou provedení pohřbu žehem. Ale 
voják může být pohřben přímo do hrobu. 

NEAKCEPTOVÁNO. 
Nejenom tato připomínka, ale již příprava normativního 
zpracování § 11 návrhu vyhlášky byly podrobeny 
pečlivé analýze 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  
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 
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„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 odůvodnění:  
V odůvodnění, obecná část, II., navrhujeme opravit překlep 
,,poskyntutí‘‘ na ,,poskytnutí‘‘. 

AKCEPTOVÁNO. 
Text byl upraven podle požadavku připomínkového 
místa.   

 K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace:  
V závěrečné zprávě o hodnocení dopadů regulace, části 1.3., 2. 
odst., navrhujeme opravit překlep ,,matuje‘‘ na ,,pamatuje‘‘. 

AKCEPTOVÁNO. 
Text byl upraven podle požadavku připomínkového 
místa.   

 K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace:  
V závěrečné zprávě o hodnocení dopadů regulace, části 1.6, 1. 
odst., navrhujeme opravit překlep ,,základních‘‘ na ,,základní‘‘. 

AKCEPTOVÁNO. 
Text byl upraven podle požadavku připomínkového 
místa.   

 K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace:  
V závěrečné zprávě o hodnocení dopadů regulace, části 1.6, 2. 

AKCEPTOVÁNO. 
Text byl upraven podle požadavku připomínkového 
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odst., navrhujeme opravit překlep ,,obsobný‘‘ na ,,osobní‘‘. místa.   
 K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace:  

V závěrečné zprávě o hodnocení dopadů regulace, části 1.6, 4. 
odst., navrhujeme opravit překlep ,,posktovány‘‘  
na ,,poskytovány‘‘. 

AKCEPTOVÁNO. 
Text byl upraven podle požadavku připomínkového 
místa.   

   
Ministerstvo 
zemědělství  

  

 K § 1 odst. 1: 
Doporučujeme zvážit použití legislativní zkratky „stravování“, 
která zahrnuje i materiální prostředky jako jídelní nádobí  
a otvírač konzerv. Její použití věcně nesedí ani v dalších 
ustanoveních - v § 8 odst. 1 a § 9 odst. 3. 
V platné 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, je tato problematika v § 1 řešena přehledněji. Tato 
vyhláška bude zrušena 1. července 2016, ale nově předkládaná 
vyhláška ji nemůže včas nahradit.  

AKCEPTOVÁNO JINAK. 
Ustanovení § 1 odst. 1 bylo ve smyslu uplatněné 
připomínky upraveno takto:    
„(1) Bezplatné stravování vojáka v záloze ve službě 
(dále jen „stravování“) se poskytuje formou výdeje  
teplé stravy a výdeje materiálních prostředků; teplá 
strava se vojákovi v záloze ve službě vydává jako 
snídaně, oběd a večeře.“. 

 K § 6 odst. 1: 
Legislativní zkratku „zaměstnání“ také doporučujeme prověřit. 
Jeví se jako matoucí, zejména s ohledem na § 2 odst. 3. Buď 
musí být tato legislativní zkratka použita poprvé již v § 2 odst. 3, 
nebo bychom vyvodili, že podle tohoto ustanovení vykonávané 
zaměstnání není vojenského charakteru. 

AKCEPTOVÁNO JINAK. 
V textu nebude zavedena pro tyto účely legislativní 
zkratka, ale vzhledem k tomu, že zákon č. 45/2016 Sb., 
k jehož provedení je návrh vyhlášky vydáván, důsledně 
používá v celém textu slovního spojení „vojenské 
zaměstnání“, bude návrh vyhlášky upraven shodně, tedy 
bez zavedení legislativní zkratky „zaměstnání“  
a s využitím  celého slovního spojení.          

   
 
V Praze dne 18. července 2017 
 
Vypracovala: JUDr. Jana Hájková         Podpis: …………………………… 
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