
                           V. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    
Návrh vyhlášky o vzoru dotazníku, vzorech vojenských dokladů a vzoru osobní známky. 
  
 Ministerstvo obrany předložilo návrh vyhlášky o stanovení vzoru dotazníku, vzorů vojenských dokladů a nakládání s nimi a vzoru 
osobní známky a pravidel jejího nošení (dále jen „návrh vyhlášky“) s využitím čl. 16 odst. 1 Legislativních pravidel vlády do meziresortního 
připomínkového řízení jeho vložením do Knihovny připravované legislativy Úřadu vlády dne 16. června 2016.  

Termín pro zpracování stanovisek k návrhu vyhlášky byl stanoven datem 11. července 2016.  
 K návrhu vyhlášky byly uplatněny připomínky označené jako zásadní: Ministerstvem vnitra. 
 K návrhu vyhlášky byly uplatněny doporučující připomínky: Ministerstvem financí, Ministerstvem kultury, Ministerstvem 
spravedlnosti, Ministerstvem zemědělství a Úřadem vlády – odborem kompatibility. 
 
 
Připomínkové 
místo  

Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 
vnitra 

  

 K přílohám č. 3 až 6: 
V přílohách č. 3 až 6 předmětné vyhlášky je opakovaně uváděn 

pojem „kulaté razítko“. Není zřejmé, zda má předkladatel na mysli úřední 
razítko ve smyslu § 6 odst. 1 zákona o užívání státních symbolů, tedy 
kulaté razítko s malým státním znakem, nebo zda má na mysli „obyčejné“ 
kulaté razítko bez malého státního znaku. V textu návrhu vyhlášky ani 
v samotném branném zákoně není pojem „kulaté razítko“ nijak blíže 
specifikován, ostatně český právní řád ani nemá obecné vymezení pojmu 
„kulaté razítko“. 

S výrazem „úřední razítko“ se v textu posuzované vyhlášky pracuje 
pouze na jednom místě, a to v příloze č. 3 ve vzoru vojenské knížky na str. 
5 vojenské knížky dole. Domníváme se však, že otisk úředního razítka by 
měl patřit přinejmenším na povolávací rozkazy (jde o rozhodnutí sui 

Akceptováno. Je záměrem používat úřední 
razítko. Slova „kulaté razítko“ jsou proto na 
všech místech nahrazena slovy „úřední 
razítko“. 
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generis). Podotýkáme, že je v souladu se zákonem o užívání státních 
symbolů, pokud budou otiskem úředního razítka opatřovány i záznamy ve 
vojenských knížkách. 

Požadujeme proto terminologii stran používání razítka vyjasnit. 
Tato připomínka je zásadní. 

 K § 3 odst. 1: 
Odkaz na požadavky na technické provedení fotografie v poslední 

větě ustanovení doporučujeme přepracovat. 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 požadavky na podobu fotografií existuje 
více. Doporučujeme proto odkaz zpřesnit, přičemž je možné se inspirovat 
řešením použitým např. ve vyhláškách č. 65/2014 Sb. nebo č. 63/2015 Sb. 

Akceptováno, text upraven ve smyslu 
připomínky.  

 K příloze č. 1: 
1. Na dvou místech dotazníku se hovoří o „občanu nebo žadateli“. 

Doporučujeme v zájmu usnadnění používání výsledného formuláře 
doplnit, o jakého žadatele se jedná, zvláště když samotný branný 
zákon používá výraz žadatel pouze s jiným významem (viz jeho 
§ 34a).  

Akceptováno, text upraven. 
Slovo „žadatel“ vypuštěno bez náhrady. 
 

 K příloze č. 1: 
2. Přestože je formulace „adresa místa pobytu“ použita v § 19 odst. 3 

branného zákona, doporučujeme do formuláře doplnit vysvětlení, o 
jakou adresu má v konkrétním případě jít, neboť je zejména 
terminologický rozdíl mezi pobyty české občana a cizince.    

 

Neakceptováno. 
V případě občana se bude jednat o adresu 
místa trvalého pobytu ve smyslu zákona č. 
133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných 
číslech a o změně některých zákonů (zákon o 
evidenci obyvatel). V případě cizince pak 
půjde o adresu místa, na níž byl cizinci 
v České republice pobyt povolen podle zákona 
č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území 
České republiky a o změně některých zákonů.  
Ministerstvo obrany považuje za nutné 
držet terminologii § 19 odst. 3 a § 31b 
branného zákona, neboť se musí jednat vždy o 
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tu adresu, kterou je schopno ověřit 
v základním registru obyvatel. 

 K příloze č. 1: 
3. S ohledem na osoby, které budou formulář v praxi vyplňovat, a též 

vzhledem ke skutečnosti, že sám branný zákon o datové schránce 
nehovoří, doporučujeme v příslušné rubrice první tabulky části I 
dotazníku zdůraznit, že uvedení údaje o datové schránce je 
dobrovolnou alternativou.   

 

Akceptováno, text upraven ve smyslu 
připomínky. 
 

   

Ministerstvo 
zemědělství     

  

 Obecně k návrhu:  
Zákonné zmocnění ukládá Ministerstvu obrany vyhláškou stanovit „vzor 
vojenských dokladů“ a „vzor osobní známky“. Upozorňujeme, že návrh 
vyhlášky může toto zmocnění překračovat, neboť nestanoví pouze vzor, 
tedy vnější podobu vojenských dokladů a osobní známky, ale rovněž 
materiálové složení a další technické parametry jako např. žáruvzdornost. 

Neakceptováno. 
Má-li být stanovena vnější podoba např. 
osobní známky, tj. jak konkrétní předmět 
fakticky vypadá, je potřebné, aby vzor také 
stanovil, z čeho je materiální nosič vyroben či 
jaké má technické parametry. 

 K 2 odst. 1:  
Za slova „ženevskými úmluvami“ doporučujeme doplnit slova „na ochranu 
obětí války“.  
Doporučujeme odkaz na ženevské úmluvy doplnit o toto upřesnění, neboť 
takto jsou ženevské úmluvy označeny ve vyhlášce ministra zahraničních 
věcí č. 65/1954 Sb. ze dne 15. prosince 1954, kterou byly vyhlášeny ve 
Sbírce zákonů. 

Akceptováno, text upraven ve smyslu 
připomínky. 
 

 K odůvodnění: 
V části 3 odůvodnění je uvedeno: „Navrhovaná právní úprava je v souladu 
se závazky, které má Česká republika a její ozbrojené síly na základě 
členství v mezinárodních organizacích (OSN, NATO, EU).“. 
Doporučujeme tuto část doplnit o výčet mezinárodních dohod, z nichž pro 
ČR vyplývají závazky, které jsou touto vyhláškou naplňovány.  

Akceptováno, text důvodové zprávy 
doplněn. 
Viz část 1. Odůvodnění. Závazky se rozumí 
např. standardizační dohody STANAG 1059 a 
2070 o rozsahu údajů a rozlišení státní 
příslušnosti na osobní známce, ke kterým ČR 
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Dále upozorňujeme na určitý vnitřní rozpor druhého odstavce s odstavcem 
prvním, kde je konstatováno: „Návrhem vyhlášky není do právního řádu 
České republiky implementováno právo Evropské unie, výkon branné 
povinnosti a zabezpečení doplňování ozbrojených sil je v pravomoci 
jednotlivých členských států EU.“. Je-li pravdou, že na výkon branné 
povinnosti nemá členství ČR v EU vliv, je uvedení EU v závorce na konci 
druhého odstavce zavádějící. 

přistoupila. Zkratky v závorce pro 
nadbytečnost vypuštěny. 

   

Ministerstvo 
spravedlnosti 

  

 K § 6 
Doporučujeme dát dotčené ustanovení návrhu vyhlášky do souladu s čl. 52 
odst. 2 písm. a) Legislativních pravidel vlády, který stanoví znění 
ustanovení v případě, že se ruší pouze jeden právní předpis. 

Akceptováno, text upraven ve smyslu 
připomínky. 
 

 K § 7, účinnosti 
Z dotčeného ustanovení vyplývá, že předmětná vyhláška nabývá účinnosti 
dnem jejího vyhlášení. Zároveň ustanovení § 6 návrhu vyhlášky ruší 
dosavadní právní úpravu. Základní problém takto navržené úpravy 
spatřujeme v tom, že tím, že se zruší stávající právní úprava  
a nové doklady se budou teprve vyrábět, může dojít k situaci, kdy novým 
vojákům nebude možné požadované doklady vydat. Vhodným příkladem je 
vojenská knížka, jejíž vyhotovení neprovádí Ministerstvo obrany samo, ale 
je závislé na dodavateli, kterého je nutné v prvé řadě vysoutěžit, přičemž 
samotný proces veřejné zakázky trvá určitou dobu. Od data nabytí 
účinnosti návrhu vyhlášky tak nebude možné použít vzor dle dosavadní 
právní úpravy, neboť ta bude od tohoto data zrušena. Zároveň nebude 
možné po určitou dobu vojenskou knížku dle nové právní úpravy vydat, 
neboť proces pro zadání jejího vyhotovení bude teprve probíhat.    
 
Požadujeme stanovit dostatečnou legisvakanční lhůtu a zamezit tak výše 
popsanému problému, tedy stavu, kdy vojákovi nebude možné vydat 

Neakceptováno. 
Jakýkoliv posun nabytí účinnosti by měl 
negativní důsledky s ohledem na potřebu 
vydávání ostatních úpravou řešených dokladů 
a dokumentů. 
Přechodná ustanovení branného zákona řeší 
užívání dosavadních vojenských dokladů 
s tím, že nové vojenské průkazy a nové osobní 
známky musí být vojákům v záloze a vojákům 
z povolání vydány do 31. prosince 2016, 
dosavadní vojenské knížky mohou být 
užívány nadále bez omezení. 
Výběrové řízení se dotýká pouze zhotovení 
nových vojenských knížek, v případě ostatních 
vojenských dokladů, dotazníku a osobních 
známek má resort vlastní nástroje a výrobní 
kapacity k tomu, aby mohly být včas vyrobeny 
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potřebné doklady. a vydávány v době účinnosti zákona.  

   

Ministerstvo 
kultury 

  

 K příloze č. 2 a 3 
Doporučujeme sjednotit anglický nápis na vojenském průkazu a vojenské 
knížce na „If found, contact the nearest military unit or police station or 
send a message to CPE@army.cz“. 

Akceptováno, text upraven ve smyslu 
připomínky. 
 

   

Ministerstvo 
financí 

  

 1. Ačkoliv na vícero místech důvodové zprávy je odvolávka na 
mezinárodní prameny humanitárního (válečného) práva, v části 
přímo pojednávající o vztahu k mezinárodním smlouvám není 
žádná zmínka o konkrétních pramenech mezinárodního 
humanitárního (válečného) práva, především o Ženevských 
úmluvách z roku 1949. Vzhledem k povinnosti smluvních stran 
Ženevských úmluv navzájem si notifikovat národní právní úpravy 
provádějící ustanovení těchto úmluv, by bylo užitečné, aby materiál 
(stačí v důvodové zprávě) obsahoval i odkazy na konkrétní 
ustanovení Ženevských úmluv. 

Akceptováno částečně. 
V části 3. Odůvodnění doplněno „Navrhovaná 
právní úprava je v souladu s čl. 19 zákona č. 
65/1954 Sb. o Ženevských úmluvách na 
ochranu obětí války, a tudíž i se všemi jejich 
příslušnými ustanoveními.“ 
 

 2. V zájmu bezproblémové citace doporučujeme název vyhlášky 
zkrátit - nepovažujeme za nutné, aby název doslovně kopíroval 
zmocňovací ustanovení. Navrhujeme název "Vyhláška o vzorech 
dotazníku, vojenských dokladů a osobní známky". Do vyhlášky pak 
doporučujeme doplnit § 1 upravující předmět úpravy, a to např. ve 
znění "Tato vyhláška upravuje a) vzor dotazníku pro účely 
odvodního řízení (dále jen "dotazník"), b) vzory vojenských 
dokladů a nakládání s nimi, c) vzor osobní známky a pravidel jejího 

Akceptováno, název vyhlášky upraven. 
 
 
Akceptováno, doplněn nový § 1 v drobně 
modifikovaném znění. 
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nošení." V návaznosti na tuto změnu pak následující paragrafy 
přečíslovat. 

 3. Nadpis stávajícího § 1 doporučujeme uvést ve znění "Dotazník" 
(tj. vypustit z nadpisu slovo "Vzor"), obdobně pak i ve stávajícím 
§ 5. 

Akceptováno, názvy paragrafů upraveny. 

Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

  

 K příloze č. 1 : 

V tabulce v části I. dotazníku (všeobecné údaje) požadujeme nahradit slova 
„u zahraniční firmy“ slovy „u zahraniční právnické osoby“ a slova „o 
adresním místě umístění organizační složky“ slovy „o umístění jejího 
závodu nebo odštěpného závodu“. Firmou se v právním řádu rozumí 
obchodní firma - název, pod kterým je podnikatel zapsán v obchodním 
rejstříku, což zde předkladatel zřejmě neměl na mysli. Pokud jde o 
zahraniční osobu, ta může v terminologii nového občanského zákoníku 
zřídit na území ČR „závod“ nebo „odštěpní závod“, o kterých se do 
obchodního rejstříku zapisuje jejich „umístění“ (viz § 49 a násl. zákona č. 
304/2013 Sb.). 

Akceptováno, text upraven ve smyslu 
připomínky. 

   
 
V Praze dne 1. září 2016  
Vypracoval: Mgr. Jan Šimek         
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