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    III. 

 

ODŮVODNĚNÍ  
 

A. Obecná část 
 

I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) 

 

Název návrhu vyhlášky: návrh vyhlášky o vyznačování hranic vojenských újezdů a vyznačování 

bezpečnostních a ochranných pásem na území vojenských újezdů (o vyznačování hranic a pásem 

na území vojenských újezdů).  

 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  

Ministerstvo obrany  

Předpokládaný termín nabytí účinnosti 

dnem 15. 5. 2016  

2. Cíl návrhu vyhlášky   

 Návrh vyhlášky o vyznačování hranic vojenských újezdů a vyznačování bezpečnostních  

a ochranných pásem na území vojenských újezdů (o vyznačování hranic a pásem na území 

vojenských újezdů) je předkládán k naplnění zmocnění stanoveného v § 33 odst. 2 zákona  

č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění zákona č. 15/2015 Sb.  Uvedené 

zmocnění bylo do zákona č. 222/1999 Sb. vloženo v souvislosti s jeho úpravami provedenými  

v části čtvrté zákona č. 15/2015 Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic 

vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích 

vojenských újezdů), a spolu s tímto zákonem nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.           

 Uvedené zmocnění pro vydání předkládaného návrhu vyhlášky koresponduje s nově 

uloženým úkolem svěřeným do působnosti újezdního úřadu zahrnujícím péči o trvalé označení 

územních hranic vojenského újezdu, odpovědnost za vyznačení hranic újezdu v terénu  

a za vyznačení bezpečnostních a ochranných pásem na území újezdu [§ 33 odst. 1 písm. g) 

zákona č. 222/1999 Sb., ve znění zákona č. 15/2015 Sb.]. Pro realizaci takto vymezeného úkolu  

a zejména pro jednotnost postupů při vytyčování hranic na území vojenských újezdů je proto 

nutné stanovit pravidla, a to jak co do formy vyznačování hranic, tak co do způsobu a obsahu 

jeho provádění. Doposud byly tyto činnosti zajišťovány na základě pravidel stanovených 

vnitřními předpisy Ministerstva obrany, které vycházely ze zvyklostí újezdních úřadů  

a respektovaly kontinuitu formy označování těchto hranic.         

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ne  

Vyznačování hranic vojenských újezdů a údržba tohoto značení je již v současné době 

běžnou činností újezdních úřadů, i když nebyla výslovně zakotvena v zákoně jako součást jim 

svěřené působnosti. Proto také již dnes újezdní úřady v rámci správy území vojenských újezdů 

ve svých rozpočtech plánuji finanční prostředky účelově určené na obnovu stávajícího značení 

hranic vojenských újezdů, a to ve výši 300 – 800 tis. Kč v závislosti na velikosti vojenského 

újezdu.  

Překladatel návrhu vyhlášky předpokládá, že vyznačení hranic vojenských újezdů bude 

v souladu s návrhem vyhlášky provedeno do dvou let od nabytí její účinnosti, a to nejprve 

vyznačením nově stanovených hranic podle zákona č. 15/2015 Sb., o zrušení vojenského újezdu 

Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících 

zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů), následně pak provedením výměny existujícího 
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značení (k tomu viz návrh přechodného ustanovení). Obdobně bude postupováno při značení 

hranic bezpečnostních nebo ochranných pásem.  Tento postup umožní, aby výměna značení byla 

provedena s využitím finančních prostředků, které již jsou zahrnuty v rozpočtu Ministerstva 

obrany, a tedy návrh vyhlášky nebude klást další požadavky vůči státnímu nebo jiným veřejným 

rozpočtům.    

3.2 Dopady na podnikatelské subjekty: Ne  

 

3.3 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ne  

 

3.4 Sociální dopady: Ne 

 

3.5 Dopady na životní prostředí: Ne 
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I.A  Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)   

k návrhu vyhlášky o vyznačování hranic vojenských újezdů a vyznačování bezpečnostních 

a ochranných pásem na území vojenských újezdů (o vyznačování hranic a pásem na území 

vojenských újezdů)  

1. Důvod předložení a cíle 

 

1.1 Název 

 

 Návrh vyhlášky o vyznačování hranic vojenských újezdů a vyznačování 

bezpečnostních a ochranných pásem na území vojenských újezdů (o vyznačování hranic 

a pásem na území vojenských újezdů) (dále jen „návrh vyhlášky“).  

 

1.2 Definice problému 

 

Dne 30. ledna 2015 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 15/2015 Sb., o zrušení 

vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů  

a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů), jehož součástí je jako 

jeho část čtvrtá také novela zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, 

ve znění pozdějších předpisů, obsahující zmocnění pro vydání vyhlášky tak, jak 

je předkládána. Zákon č. 15/2015 Sb. nabyde účinnosti dne 1. ledna 2016.  

 

V bodě 1. části čtvrté zákona č. 15/2015 Sb., tedy v novele zákona č. 222/1999 Sb. 

je stanoveno nové znění § 33 zákona č. 222/1999 Sb., jímž je kromě jiného od 1. ledna 2016 

odlišně od stávající úpravy stanovována působnost újezdního úřadu, když zcela nově 

je újezdní úřad pověřen, aby za účelem zajišťování obrany státu, výcviku ozbrojených sil 

a vojenského a hospodářského využití území újezdu pečoval o trvalé označení územních 

hranic újezdu a odpovídal za vyznačení hranic újezdu v terénu a za vyznačení bezpečnostních 

a ochranných pásem na území újezdu [§ 33 odst. 1 písm. g) zákona č. 222/1999 Sb., ve znění 

zákona č. 15/2015 Sb.]. Tato působnost je újezdnímu úřadu takto výslovně stanovována nově, 

doposud byly činnosti prováděné v zájmu vyznačování hranic vojenských újezdů, popřípadě 

v nich zřizovaných bezpečnostních a ochranných pásem, zajišťovány na základě pravidel 

vycházejících ze zvyklostí újezdních úřadů a respektujících kontinuitu formy označování 

těchto hranic. Výkon souvisejících činností byl prováděn jako součást obecné správy území 

vojenských újezdů, a to na základě pravidel přijímaných pro tyto účely přednosty újezdních 

úřadů, resp. stanovovaných Ministerstvem obrany, popřípadě jeho součástí Generálním 

štábem Armády České republiky (k tomu blíže viz bod 1.3).     

 

V provázanosti na takto stanovenou působnost újezdního úřadu bylo v § 33 odst. 2 

zákona č. 222/1999 Sb., ve znění zákona č. 15/2015 Sb., Ministerstvu obrany uloženo, aby 

stanovilo vyhláškou způsob, obsah a formu vyznačení hranic újezdu v terénu 

a bezpečnostních a ochranných pásem na území újezdu, tedy aby stanovilo konkrétní 

a jednotné podmínky výkonu působnosti újezdního úřadu podle § 33 odst. 1 písm. g) téhož 

zákona.   

 

Ministerstvo obrany je tedy vzhledem k uvedenému vázáno jemu uloženou povinností 

stanovit vyhláškou způsob, obsah a formu vyznačení hranic újezdu v terénu a bezpečnostních 

a ochranných pásem na území újezdu, a tím také zajistit jednotné podmínky výkonu 
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působnosti újezdního úřadu podle § 33 odst. 1 písm. g) zákona č. 222/1999 Sb., ve znění 

zákona č. 15/2015 Sb.    

 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

                 

V současné době, tedy do 31. 12. 2015, platí pro právní stav vyznačování hranic 

vojenských újezdů, bezpečnostních pásem a ochranných pásem v terénu stav podle ustanovení 

§ 30 odst. 1, resp. § 73, § 44 odst. 2 a 4 zákona č. 222/1999 Sb.  

 

1.3.1 Hranice vojenských újezdů  

 

Podle § 30 odst. 1 zákona č. 222/1999 Sb. je vojenský újezd vymezenou částí území 

České republiky, která je určena k zajišťování obrany státu a k výcviku ozbrojených sil. 

Hranice vojenských újezdů jsou tvořeny hranice katastrálních území obcí sousedících 

s příslušným katastrálním území vojenského újezdu a podle § 73 odst. 1 zákona  

č. 222/1999 Sb. jsou vyznačené v přílohách č. 2 až 6 tohoto zákona s tím, že zákon sám 

odkazuje pro podrobné zobrazení hranic vojenských újezdů na dokumentaci vedenou  

„u příslušného katastrálního úřadu nebo u Ministerstva obrany“.   

 

Pro vyznačení hranic takto ne zcela optimálně vymezených hranic vojenských újezdů 

pak v § 30 odst. 1 zákona č. 222/1999 Sb. je stanoveno, že „způsob označování hranic 

vojenského újezdu stanoví zvláštní právní předpis“; povaha tohoto ustanovení je však ne zcela 

jasná, neboť podle v rozhodné době platných Legislativních pravidel vlády se odkazem na 

„zvláštní první předpis“ rozumí odkaz na existující součást právního řádu užitý vzhledem 

k potřebě komplexnosti obsahu právní úpravy. Takový odkaz však nemá normativní 

charakter, jako by měl odkaz na právní předpis uvedením jeho názvu, a tedy jeho užití 

v daném případě je mimořádně sporné. Pokud lze z obsahu citovaného ustanovení usoudit, 

mohlo by se jednat o odkaz na „prováděcí právní předpis“, a tedy avizování předpokladu,  

že k § 30 odst. 1 zákona č. 222/1999 Sb. bude vydán prováděcí právní předpis. V zákoně však 

chybí konkrétní zmocňovací ustanovení, kterým by byl určen subjekt příslušný k vydání 

tohoto zvláštního právního předpisu, a proto k provedení zákona č. 222/1999 Sb. ve smyslu 

stanovení podrobností o způsobu vyznačování hranic vojenských újezdů žádný prováděcí 

předpis vydán nebyl.        

 

Pro vyznačování hranic vojenských újezdů tedy ke dni nabytí účinnosti zákona  

č. 222/1999 Sb., tedy ke dni 1. 12. 1999 platilo ustanovení § 73 odst. 1 zákona  

č. 222/1999 Sb., kterým byly jako vojenské újezdy podle tohoto zákona potvrzeny také 

vojenské újezdy zřízené podle dosavadních právních předpisů a uvedené v příloze č. 1 zákona 

č. 222/1999 Sb. Vzhledem k neexistenci právní úpravy pak pro vyznačování hranic 

vojenských újezdů bylo využito existujícího značení s tím, že obměna značení byla prováděna 

na základě vnitřních předpisů Ministerstva obrany.      

 

 Dnem 1. ledna 2016 nabylo účinnosti ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 222/1999 Sb., 

ve znění zákona č. 15/2015 Sb., kterým je Ministerstvo obrany zmocněno, aby stanovilo 

vyhláškou způsob, obsah a formu vyznačení hranic vojenského újezdu v terénu 

a bezpečnostních a ochranných pásem na území vojenského újezdu, tedy aby stanovilo 

konkrétní a jednotné podmínky výkonu působnosti újezdního úřadu podle § 33 odst. 1  

písm. g) téhož zákona. Toto zmocnění již umožňuje vydání předmětné vyhlášky, a tedy také 

zajištění jednotných, jednoznačných a předvídatelných podmínek pro vyznačování hranic 

vojenských újezdů.   
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V souvislosti s uvedenými skutečnostmi je však vhodné upozornit na skutečnost, 

že zákon č. 222/1999 Sb. po 1. lednu 2016 bude obsahovat zcela atypickou právní úpravu  

pro vyznačování hranic vojenských újezdů, když v účinnost vstoupí normativně bezvadné 

zmocnění pro vyznačování hranic podle § 33 odst. 2 zákona č. 222/1999 Sb., ve znění zákon 

č. 15/2015 Sb., ale současně zůstane beze změny v platnosti normativně sporné,  

resp. bezobsažné ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 222/1999 Sb.     

 

1.3.2 Hranice bezpečnostních a ochranných pásem   

 

Pro vyznačování hranic bezpečnostních a ochranných pásem je v zákoně  

č. 222/1999 Sb. v současné době, ale bez změny rovněž po 1. lednu 2016, stanoveno,  

že „o bezpečnostních pásmech rozhoduje Ministerstvo obrany a v terénu se vyznačují 

výstražnými tabulemi“ (§ 44 odst. 2), resp. „hranice ochranných pásem se v terénu vyznačují 

tabulemi“ (§ 44 odst. 4).   

 

Pro stanovení podrobností, resp. pravidel pro vyznačování hranic bezpečnostních 

a ochranných pásem, o nichž rozhoduje Ministerstvo obrany, dosud není stanoveno žádné 

zmocnění, a tedy způsob provádění vyznačování hranic a jeho forma je plně v kompetenci 

Ministerstva obrany.          

 

 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 

 

Navrhované řešení bude mít v souladu s ustanovením § 33 odst. 1 písm. g) zákona 

č. 222/1999 Sb., ve znění zákona č. 15/2015 Sb., dopady především na újezdní úřad jako 

nositele povinnosti pečovat o trvalé označení územních hranic vojenských újezdů a jejich 

vyznačení v terénu a povinnosti vyznačování bezpečnostních a ochranných pásem na území 

vojenských újezdů.    

 

Dále se navrhované řešení bude týkat subjektů, které poskytují služby v oblasti výroby 

jednotlivých prvků, jimiž jsou hranice vyznačovány (hraniční znaky).  

 

Nepřímý dopad bude mít návrh vyhlášky na budoucí uživatele návrhem vyhlášky 

stanovovaných hraničních znaků, tedy jak osoby účastnící se výcviku ozbrojených sil nebo 

podílejících se na hospodářském využívání území vojenských újezdů, tak osoby, kterým byl 

povolen vstup na území vojenského újezdu nebo naopak které se pohybují na území vně 

hranice vojenského újezdů. Pro všechny tyto osoby představuje znalost hraničních znaků 

a zejména respektování jejich obsahu současně vymezení jejich práv a povinností 

souvisejících s jejich pohybem na území vojenského újezdu, a to včetně rizika ohrožení zdraví 

nebo života vyplývajícího ze vstupu na území bezpečnostního nebo ochranného pásma, 

popřípadě dodržování povinností vyplývajících ze zvláštního režimu stanoveného pro plnění 

úkolů v těchto pásmech.  

 

Hraniční znaky použité pro označení hranic vojenských újezdů mají zásadní význam 

pro postavení fyzických osob, kterým vstup („setrvání“) na území vojenských újezdů 

nevyplývá přímo z právního předpisu a pokud by měl být realizován, muselo by mu 

předcházet vydání povolení újezdním úřadem. Vstup za hraniční znak bez povolení ke vstupu 

na území vojenského újezdu by bylo možné považovat  - s přihlédnutím ke všem okolnostem 
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vstupu - za naplnění skutkové podstaty přestupku na úseku obrany spočívající v úmyslném 

narušení režimu ochrany a vstupu do vojenského objektu.  

 

Respektování hraničních znaků jejich uživateli má zvláštní význam také proto, 

že území vojenských újezdů jsou spojená s režimovými opatřeními stanovovanými újezdními 

úřady, a která je nutná dodržovat, a tedy seznámit se s nimi, i při plnění úkolů hospodářského 

využívání území vojenských úřadů       

                           

 

1.5 Popis cílového stavu 

 

Cílem regulace je stanovení jednotných pravidel pro vyznačování hranic vojenských 

újezdů a bezpečnostních a ochranných pásem v terénu tak, aby újezdní úřady měly při plnění 

svých povinností podle § 33 odst. 1 písm. g) zákona č. 222/1999 Sb., ve znění zákona  

č. 15/2015 Sb., jednoznačně stanovené podmínky pro jednotný výkon souvisejících činností. 

Z tohoto důvodu také zmocňovací ustanovení podle § 33 odst. 2 zákona č. 222/1999 Sb.,  

ve znění zákona č. 15/2015 Sb., klade požadavky na stanovení způsobu, obsahu a formy 

vyznačování hranic, tedy zmocnění je formulováno tak, aby újezdním úřadům byla 

poskytnuta opora a jistota nikoliv pouze co do formy hraničních znaků, ale také jejich 

umístění a obsahovému významu pro uživatele.        

 

 

Předkladatel návrhu vyhlášky pro její zpracování současně zvážil finanční aspekty, 

které jsou spojeny s prováděním značení hranic vojenských újezdů nebo bezpečnostních 

a ochranných pásem na jejich území v terénu, a to s přihlédnutím k fyzickému stavu 

současných hraničních znaků a jejich obsahovému stavu vzhledem k účelu hraničních znaků 

tak, jak je uveden v bodě 1.4. Po zvážení všech těchto skutečností dospěl k závěru, že součástí 

návrhu vyhlášky musí být také přechodné ustanovení, které umožní využít vyhovující 

hraniční znaky a v první fázi provést výměnu nebo nové vyznačení hranic pouze tam, kde  

je to nezbytně nutné vzhledem ke změně území vojenského újezdu (zákon č. 15/2015 Sb.) 

nebo vzhledem k naprosté obsahové nebo materiální zastaralosti hraničního znaku. Hraniční 

znaky, tedy hraniční a pásmové tabule a závorové tabule, které vyznačují hranice vojenských 

újezdů, bezpečnostních nebo ochranných pásem do data nabytí účinnosti návrhu vyhlášky,  

však bude možné k vyznačení hranic vojenských újezdů, bezpečnostních a ochranných pásem 

využívat s přihlédnutím k jejich fyzickému a uživatelskému stavu a umístění v souladu 

s účelem vyznačení příslušných hranic v terénu podle návrhu vyhlášky nejdéle  

do 31. prosince 2020.    

 

 

1.6 Zhodnocení rizika spojeného s nečinností 

 

Nenaplnění zmocnění pro vydání vyhlášky stanovené v § 33 odst. 2 zákona 

č. 222/1999 Sb., ve znění zákona č. 15/2015 Sb., je jednak nedodržením legislativních 

zvyklostí, zejména však ve vztahu k zákonu č. 15/2015 Sb. představuje riziko nevyznačení 

nebo nejednotného vyznačení hranic vojenských újezdů tam, kde došlo k jejich změně. 

Vzhledem k tomu, že – jak je již uvedeno výše – území vojenských újezdů je nositelem 

zvláštních režimových opatření a vstup na něj je spojen s povolovacím režimem (pokud toto 

povolení nevyplývá z příslušných zákonů), je vyznačení hranic vojenských újezdů 

jednoznačným, jednotným a všeobecně známým, resp. státem deklarovaným způsobem, 

zásadní podmínkou pro zajištění nerušeného plnění funkcí vojenských újezdů a současně 
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zajištění jejich bezpečného a správného užívání osobami provozujícími na nich hospodářskou 

činnost, popřípadě osobami, jimž byl na tato území povolen vstup na základě jejich žádosti.                   

 

2. Návrh variant řešení 

 

Varianta I: Nulová varianta – zachování současného stavu a současné nerespektování 

zákonného zmocnění pro vydání vyhlášky  

 

Zachování současného stavu, resp. stavu zákona č. 222/1999 Sb. ve vztahu 

k podmínkám vyznačování hranic vojenských újezdů a bezpečnostních a ochranných pásem 

v terénu po 1. lednu 2016 nelze akceptovat, neboť po tomto datu musí být provedeno poměrně 

rozsáhlé vyznačení nových hranic vojenských újezdů tam, kde došlo podle zákona  

č. 15/2015 Sb. ke změně jejich katastrálního území. Vzhledem k tomu, že s vyznačením 

hranic vojenských újezdů v terénu nebo vyznačením bezpečnostních a ochranných pásem  

na jejich území je spojen výkon celé řady práv a povinností tak, jak je uvedeno výše, 

a současně souvisí se zajištěním podmínek pro výkon základních funkcí těchto území, nelze 

značení provádět nejednotným způsobem, resp. způsobem, který je formálně sjednocován 

vnitřním předpisem Ministerstva obrany, tedy není tzv. veřejně ověřitelný, tedy předvídatelný 

a obecně známý.                    

 

Nulová varianta představuje riziko také vzhledem k nově stanovené působnosti 

újezdních úřadů podle § 33 odst. 1 písm. g) zákona č. 222/1999 Sb., ve znění zákona  

č. 15/2015 Sb., tedy pověření újezdního úřadu, aby za účelem zajišťování obrany státu, 

výcviku ozbrojených sil a vojenského a hospodářského využití území újezdu pečoval o trvalé 

označení územních hranic újezdu a odpovídal za vyznačení hranic újezdu v terénu  

a za vyznačení bezpečnostních a ochranných pásem na území újezdu. Pokud je uvedenému 

správnímu úřadu ve veřejném zájmu zákonem stanovována uvedená působnost, pak 

ustanovením § 33 odst. 2 zákona č. 222/1999 Sb., ve znění zákona č. 15/2015 Sb., 

zákonodárce deklaroval existenci veřejného zájmu také na tom, aby pro výkon uvedené 

působnosti byly stanoveny jednotné a jednoznačné podmínky, tedy aby byl překonán 

dosavadní mimoprávní stav.      

 

 

Varianta II: Primární vyřešení vztahu mezi § 30 odst. 1 zákona č. 222/1999 Sb. a § 33 odst. 2 

zákona č. 222/1999 Sb., ve znění zákona č. 15/2015 Sb.  

 

Možným postupem pro vydání vyhlášky, kterou se stanoví způsob, obsah a forma 

vyznačení hranic vojenského újezdu v terénu a bezpečnostních a ochranných pásem na území 

vojenského újezdu, tedy konkrétní a jednotné podmínky pro výkon působnosti újezdního 

úřadu podle § 33 odst. 1 písm. g) zákona č. 222/1999 Sb., ve znění zákona č. 15/2015 Sb., by 

mohlo být také primární odstranění formální kolize, resp. normativní nejasnosti, mezi 

ustanovením § 30 odst. 1 zákona č. 222/1999 Sb. („způsob označování hranic vojenského 

újezdu stanoví zvláštní právní předpis“) a ustanovením § 33 odst. 2 zákona č. 222/1999 Sb., 

ve znění zákona č. 15/2015 Sb. („Ministerstvo obrany stanoví vyhláškou způsob, obsah 

a formu vyznačení hranic újezdu v terénu a bezpečnostních a ochranných pásem na území 

újezdu“) – k tomu viz bod 1.3.1.      

 

 Takový postup by však vyžadoval legislativní postup, kterým by ve větě druhé § 30 

odst. 1 zákona č. 222/1999 Sb. byla zrušena slova „a označování hranic újezdu“, tedy 

projednání a přijetí novely zákona č. 222/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Postup 
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je zjevně legislativně neefektivní a navíc by vyžadoval pro přijetí předmětné vyhlášky 

mimořádně velkou časovou prodlevu od nabytí účinnosti zákona č. 15/2015 Sb., ve které by 

újezdní úřady byly nuceny postupovat podle dosavadní praxe, resp. by pro vyznačení nových 

hranic vojenských újezdů postupovaly způsobem, který zákonodárce přijetím předmětného 

zmocnění označil jako nežádoucí. O možnosti nevyznačení nových hranic vojenských újezdů 

pak vůbec nelze uvažovat vzhledem k povaze jejich území a funkcím, které plní.                    

 

Varianta III: Naplnění zmocnění podle § 33 odst. 2 zákona č. 222/1999 Sb., ve znění zákona 

č. 15/2015 Sb.  

 

 Řádná a předvídaná realizace zmocnění pro vydání vyhlášky, kterou se stanoví 

způsob, obsah a forma vyznačení hranic újezdu v terénu a bezpečnostních a ochranných 

pásem na území újezdu, je jediné řešení, které jednak naplňuje důvodná očekávání uživatelů 

zákona č. 222/1999 Sb. pro provedení zmocněním avizované právní úpravy, stejně jako 

očekávání zákonodárce, že budou vytvořeny řádné podmínky pro plnění nově stanovených 

úkolů újezdních úřadů. Vydáním této vyhlášky pak budou eliminována rizika naznačená  

pro případy realizace variant I. nebo II.         

 

 Pokud se týká případné kolize mezi ustanovením § 30 odst. 1 zákona č. 222/1999 Sb.  

a ustanovením § 33 odst. 2 zákona č. 222/1999 Sb., ve znění zákona č. 15/2015 Sb., vzhledem 

ke skutečnostem uvedeným v bodě 1.3.1. ke zřejmé, že ustanovení § 30 odst. 1 je normativně 

nefunkční, a tedy pro právní aplikaci k reálné kolizi dojít nemůže.     

 

 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

 

Nulová varianta 

 

Případným užitím nulové varianty by nedošlo ke zvýšení nákladů, které předkladatel 

návrhu vyhlášky identifikoval pro realizaci budoucí právní úpravy, neboť by pro vyznačování 

hranic vojenských újezdů a bezpečnostních a ochranných pásem újezdní úřady postupovaly 

podle své dosavadní praxe, a to v rámci finančních prostředků, které jsou pro tyto účely již 

v rozpočtu Ministerstva obrany účelově určeny (správa vojenských újezdů).        

 

 Využití nulové varianty však současně nemá žádné věcné ani jiné přínosy, navíc 

je v rozporu s deklarovaným úmyslem zákonodárce na provedení jím stanovené právní 

úpravy.       

    

Varianta II 

 

Případným užitím varianty II by došlo ke zvýšení nákladů, které předkladatel návrhu 

vyhlášky identifikoval pro realizaci budoucí právní úpravy (ve výši 300 – 800 tis. Kč podle 

velikosti vojenského újezdu), a to vzhledem k nevyhnutelné nutnosti vyznačit zejména nové 

hranice vojenských újezdů podle stavu jejich katastrálních území vyplývajícího ze zákona  

č. 15/2015 Sb., a to do doby provedení novelizace ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 222/1999 

Sb., resp. do doby následného řádného přijetí vyhlášky podle zmocnění stanoveného v § 33 

odst. 2 zákona č. 222/1999 Sb., ve znění zákona č. 15/2015 Sb. Poté, kdy by byla s výraznou 

časovou prodlevou vyhláška přijata, bylo by nutné vyznačení hranic uvést do souladu 
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s vyhláškou, přičemž časová prodleva by znemožnila využití existujících hraničních znaků 

tak, jak předpokládá návrh vyhlášky, a to vzhledem k jejich fyzickému opotřebení.             

 

 Využití této varianty nemá žádné faktické přínosy, navíc s sebou nese administrativní 

zátěž související s přípravou a projednáním příslušné novely zákona č. 222/1999 Sb.   

 

Varianta III 

 

Využití této varianty naplňuje očekávání zákonodárce, uživatelů zákona  

č. 222/1999 Sb. a současně v optimální míře umožní využít přechodného ustanovení  

pro postupnou výměnu hraničních znaků, tedy optimální využití finančních prostředků již 

v současné době plánovaných pro obdobné činnosti doposud prováděné újezdními úřady 

v rámci správy újezdních úřadů.      

 

Tato varianta je tedy právně, věcně i ekonomicky optimální. Jejím dalším přínosem 

je okamžité zajištění všech funkcí území újezdních úřadů komplexním způsobem, stejně jako 

zajištění podmínek pro jednoznačné a požadované chování a jednání osob vně i uvnitř území 

vojenských újezdů, a to vzhledem k nespornému vyznačení jeho hranic.             

 

4. Návrh řešení 

 

4.1 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

 

Varianta III, tedy vydání vyhlášky v souladu se zmocněním podle § 33 odst. 2 zákona 

č. 222/1999 Sb., ve znění zákona č. 15/2015 Sb., splňuje všechny zásady legislativního 

procesu a nenese s sebou ani zvýšené finanční náklady. Navíc tato varianta zajišťuje 

vytvoření řádných podmínek pro jednoznačný a nerušený výkon práv a povinností dalších 

osob a zajištění komplexního výkonu funkcí území vojenských újezdů.      

 

Varianta II. by vytvořila nepřehlednost právní úpravy, resp. nedůvodnou časovou 

prodlevu pro vydání předmětné vyhlášky, a proto byla předkladatelem zařazena  

až za variantu III.  

 

Varianta I. – nulová varianta se s ohledem na výše uvedené nedoporučuje přijmout, 

protože v sobě skrývá všechna rizika nevytvoření podmínek pro vyvolání skutečností, které 

v případě přijetí varianty III. označeny jako její přínosy. Varianta I. se proto zařazuje  

na poslední místo v pořadí variant.   

 

Jako optimální řešení je navrženo přijmout variantu III. 

 

5. Implementace a vynucování 

 

Podle § 31 zákona č. 222/1999 Sb. státní správu na území vojenského újezdu 

vykonává újezdní úřad (který je správním úřadem). Ustanovením § 33 odst. 1 písm. g) zákona  

č. 222/1999 Sb., ve znění zákona č. 15/2015 Sb., je právě újezdní úřad pověřen,  

aby za účelem zajišťování obrany státu, výcviku ozbrojených sil a vojenského  

a hospodářského využití území vojenského újezdu pečoval o trvalé označení územních hranic 

újezdu a odpovídal za vyznačení hranic vojenského újezdu v terénu a za vyznačení 

bezpečnostních a ochranných pásem na tomto území. Podmínky implementace (návrhu) 
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vyhlášky a odpovědnost za ni jsou tedy přímo stanoveny zákonem, k jehož provedení má být 

vyhláška vydána.    

 

 V případě nečinnosti újezdního úřadu pro vyznačování hranic podle návrhu vyhlášky 

platí standardní vztahy nadřízenosti a podřízenosti ve státní správě a zásady její činnosti, 

a tedy pro vynucování povinností újezdního úřadu podle § 33 odst. 1 písm. g) zákona 

č. 222/1999 Sb., ve znění zákona č. 15/2015 Sb., bude – stejně jako v ostatních případech 

uvedených v § 33 odst. 1 citovaného zákona – využito skutečnosti, že újezdní úřad je podřízen 

Ministerstvu obrany.   

    

6. Přezkum účinnosti 

 

 Vyhodnocení účinnosti právního předpisu [vyhlášky o vyznačování hranic vojenských 

újezdů a vyznačování bezpečnostních a ochranných pásem na území vojenských újezdů  

(o vyznačování hranic a pásem na území vojenských újezdů)] bude Ministerstvem obrany 

prováděno průběžně, zejména ve spolupráci s újezdními úřady a osobami, které se v zájmu 

zajišťování obrany státu a výcviku ozbrojených sil nebo hospodářského využívání vojenských 

újezd pohybují na území vojenských újezdů, a dále s obcemi, jejichž území hraničně sousedí 

s územím vojenských újezdů.  

  

7. Konzultace a zdroje dat 

V průběhu hodnocení dopadů regulace byl obsah návrhu vyhlášky konzultován 

s újezdními úřady a Generálním štábem Armády České republiky. 

 

Pro využití historických zkušeností a zachování potřebné kontinuity v provádění 

značení hranic území vojenských újezdů, popřípadě obsahu hraničních znaků, byly využity 

archiválie svěřené do péče Vojenského historického archivu.   
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II. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 

republiky 

 

Navrhovaná úprava odpovídá ústavnímu pořádku a právnímu řádu České republiky, 

zejména ústavnímu zákonu č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů, a usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny 

základních práv a svobod, jako součásti ústavního pořádku České republiky.  

 

Relevantní pro regulované právní vztahy je zejména čl. 12 odst. 2 Listiny základních 

práv a svobod. 

 

 

III.  

III. 1 Zhodnocení souladu navrhované právní 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 judikaturou ESLP 

 

 Vyznačování hranic územních celků uvnitř suverénního státu není předmětem závazků 

vyplývajících pro Českou republiku z mezinárodních smluv.  

 

Tato oblast pak není ani předmětem úprav právem Evropské unie, nezabývá  

se jí judikatura soudních orgánů Evropské unie ani obecné právní zásady práva Evropské unie  

nebo judikatura ESLP, a to vzhledem povaze území, jehož hranice mají být vyznačeny 

způsobem podle návrhu vyhlášky, které je určeno pro zajišťování obrany státu; právní úprava 

prováděná návrhem vyhlášky náleží do výlučné legislativní pravomoci České republiky  

a právo Evropské unie se na danou problematiku nevztahuje. 

    

Předkládaný návrh vyhlášky vzhledem k uvedenému tedy není v rozporu  

s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána.  

 

 

III. 2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož 

provedení je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu 

vydání 

Návrh vyhlášky je v souladu se zákonem č. 222/1999 Sb., jehož ustanovení § 33  

odst. 2 provádí, a je rovněž v souladu se zákonným zmocněním k jeho vydání, když v žádném 

rozsahu nestanoví nové povinnosti na rámec tohoto zákona a ani nezakládá povinnosti, které 

by měly být stanoveny výlučně tímto zákonem. Návrhem vyhlášky rovněž nejsou 

překračovány právní meze stanovené zákonem č. 222/1999 Sb.    

 

 Zmocnění pro vydání vyhlášky je stanoveno v § 33 odst. 2 zákona č. 222/1999 Sb.,  

ve znění zákona č. 15/2015 Sb., a jeho znění je normativní reakcí na ustanovení § 33 odst. 1 

písm. g) téhož zákona, kterým je újezdním úřadům uloženo, aby za účelem zajišťování obrany 

státu, výcviku ozbrojených sil a vojenského a hospodářského využití území vojenských 

újezdů pečovaly o trvalé označení územních hranic vojenských újezdů a odpovídaly 

za vyznačení hranic vojenských újezdů v terénu a za vyznačení bezpečnostních a ochranných 

pásem na těchto územích. Zmocnění je koncipováno tak, že směřuje k provedení kompletní 

úpravy podmínek vyznačování hranic vojenských újezdů a na jejich území pak také 
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bezpečnostních a ochranných pásem, a to stanovením požadavku na stanovení způsobu, 

obsahu a formy vyznačování hranic. 

 

 Návrh vyhlášky proto v souladu s tímto zmocněním stanoví způsob vyznačování 

hranic uvedených území v terénu a obsah tohoto značení, tedy jeho informační význam 

a uživatelský smysl, a to včetně podmínek umísťování hraničních znaků tak, aby tento obsah 

byl v terénu zřetelný, jednoznačný a předvídatelně identifikovatelný.  

 

 V souladu se zmocněním pro vydání vyhlášky je rovněž stanovení vzorů hraničních 

znaků, které jsou materiální formou způsobu vyznačování hranic.  

 

Rovněž struktura členění návrhu vyhlášky se důsledně přidržuje zmocnění pro vydání 

vyhlášky, když nejprve je stanovena úprava způsobu, obsahu a formy vyznačování hranic 

vojenských újezdů a dále je s využitím obdoby stanovena úprava způsobu, obsahu a formy 

vyznačování hranic bezpečnostních a ochranných pásem na území vojenských újezdů.    

 

III. 3.  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  

 

III. 3.1 Dopady na státní a ostatní veřejné rozpočty 

Přijetí návrhu vyhlášky je rozpočtově neutrální, neboť jím nevzniknou žádné nové 

nároky na státní, ani jiné veřejné rozpočty.  

Újezdní úřady vojenských újezdů doposud každý rok plánovaly finanční prostředky 

na obnovu stávajícího značení hranic území vojenských újezdů, a to ve výši 300 – 800 tis. Kč 

podle velikosti území vojenského újezdu.  

Vzhledem k tomu, že v navrhovaném přechodném ustanovení je umožněno, aby byly 

– a to nejdéle do 31. prosince 2020 – využívány hraniční znaky, které vyznačují aktuální 

hranici příslušného vojenského újezdu a svým fyzickým a uživatelským (informačním) 

stavem odpovídají účelu návrhu vyhlášky, bude výroba nových hraničních znaků a jejich 

obměna v terénu provedena z již plánovaných prostředků újezdních úřadů.  

III. 3.2 Dopady na podnikatelské prostředí  

Obměnu značení hranic ve vojenských újezdech doposud provádí státní podnik 

Vojenské lesy a statky, s. p., a to podle ustanovení § 18 odst. 1 písm. e) zákona  

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Pokud by zkušenosti tohoto státního podniku 

zřízeného Ministerstvem obrany s prováděním značení v předcházejících letech a jeho znalost 

terénu na území vojenských újezdů byla využívána i nadále, nelze očekávat dopady 

na podnikatelské prostředí České republiky.  

III. 3.3 Dopady do životního prostředí   

V souvislosti s návrhem vyhlášky se nepředpokládají dopady na životní prostředí, 

umísťování hraničních znaků nezasahuje významným způsobem do krajiny a nejsou s tím 

spojeny žádné škodlivé vlivy, které by mohly ovlivnit vegetaci nebo živočichy v okolí hranic 

vojenských újezdů.         

 Návrhem vyhlášky se naopak výslovně zakazuje umísťovat hraniční tabule na zvláště 

chráněné stromy, přičemž se upřednostňuje jejich umístění na k tomu zvláště určených  

a do země zabudovaných sloupků.      
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III. 3.4 Sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, osoby  

se zdravotním postižením a národnostní menšiny  

 S přihlédnutím k věcnému obsahu návrhu vyhlášky, ale také jejímu účelu, je zřejmé, 

že aplikace jednotlivých ustanovení do praxe újezdních úřadů 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.  

     

 

IV.  Zhodnocení korupčních rizik 

 

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 
Předmětný návrh je svým rozsahem přiměřený množině vztahů, které má upravovat. 

Předpis neúměrně nerozšiřuje kompetence orgánu veřejné moci. Ministerstvo obrany, 

jakožto orgán nadřízený újezdním úřadům, bude vykonávat dohled nad plněním 

povinností újezdních úřadů při péči o trvalé označení územních hranic vojenských 

újezdů a bude důsledně vyžadovat jejich odpovědnost za vyznačení hranic vojenských 

újezdů v terénu a za vyznačení bezpečnostních a ochranných pásem na těchto 

územích. Tento dohled pak bude standardním způsobem vyhodnocován a budou 

přijímána případná opatření k zajištění řádného stavu vyznačení předmětných hranic.    

2. Efektivita 
Vzhledem k tomu, že pro všechna území vojenských újezdů je návrhem vyhlášky 

stanovena jednotná forma, obsah a způsob značení hranic území vojenských újezdů,  

je toto značení účinné vůči všem jeho budoucím adresátům, a to jak  

co do předvídatelnosti jeho umístění, tak co do jeho grafické i textové podoby. 

Z tohoto pohledu je návrh vyhlášky také vysoce efektivním právním nástrojem  

pro vymezení základního kritéria (hranice) pro oblast vymáhání práv a povinností 

spojených s režimem vstupu na území vojenských újezdů nebo s ochranou objektů 

nalézajících se na území bezpečnostních nebo ochranných pásem.            

3. Odpovědnost 
V této oblasti přináší zásadní změnu § 33 odst. 1 písm. g) zákona č. 222/1999 Sb., 

ve znění zákona č. 15/2015 Sb., ve kterém je jednoznačně stanovena odpovědnost 

újezdních úřadů jako správních úřadů za vyznačení hranic vojenských újezdů v terénu 

a za vyznačení bezpečnostních a ochranných pásem na těchto územích. Oproti 

předcházející právní úpravě je tedy jakékoliv riziko v případné kolizi více subjektů 

nebo naopak dovozování, kdo je odpovědným subjektem, zcela vyloučeno, a tedy 

zdroje korupčního rizika eliminovány.   

4. Opravné prostředky 
Návrh vyhlášky, ani zákon č. 222/1999 Sb. nestanoví specifické opravné prostředky 

pro případy, že Ministerstvo obrany svozu dohledovou činností zjistí, že újezdní úřady 

neplní své povinnosti uložené jim ustanovením § 33 odst. 1 písm. g) zákona  

č. 222/1999 Sb., ve znění zákona č. 15/2015 Sb. Ministerstvo obrany je však pro tyto 

případy vázáno zásadami činnosti ústředních orgánů státní správy podle části třetí 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA8BBQLCL)



14 

 

zákona č. 2/1969 Sb. a zásadami činnosti orgánů moci výkonné při výkonu veřejné 

správy podle správního řádu.           

5. Kontrolní mechanismy 
Návrh vyhlášky vzhledem k rozsahu zmocnění, na jehož základě je předkládán  

do legislativního procesu, neupravuje zvláštní kontrolní mechanismy pro vyznačování 

hranic podle tohoto návrhu, ani pro prověřování jejich stavu a účelnosti umístění;  tyto 

otázky neupravuje ani zákon č. 222/1999 Sb., vztahuje se však na ně postup uvedený 

v bodě 4.   

 

Úprava způsobu, obsahu a formy vyznačování hranic vojenských újezdů v terénu 

a vyznačování bezpečnostních a ochranných pásem na území vojenských újezdů přispívá 

kromě již výše uvedeného také k posílení veřejné kontroly nad prováděním tohoto značení, 

a to nejenom co do jeho správnosti, ale také co efektivity jeho údržby nebo obměny. Návrh 

vyhlášky tak napomáhá kontrole nakládání s veřejným majetkem a ve svých důsledcích 

působí jako jeden ze způsobů prevence před korupčním jednáním také pro případy svěření 

výkonu činností souvisejících s vyznačování předmětných hranic jiné osobě, než je újezdní 

úřad (k tomu vit např. bod III. 3.2).     

 

 

V. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí, osobních 

údajů a k diskriminaci 

 

V. 1 Ochrana 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.    

 

 Provádění vyznačování hranic vojenských újezdů v terénu a vyznačování hranic 

bezpečnostních a ochranných pásem na jejich území rovněž nezasahuje do oblasti soukromí 

fyzických osob, neboť se jedná o věcné vyznačení existujícího specifického právního stavu 

území státu. Žádná opatření spojená s vlastním umísťováním hraničních znaků nemohou 

narušovat soukromí fyzických osob, neboť se týkají území, které není spojeno s možnou 

existencí bydliště (adresy místa pobytu) fyzických osob. Osoby, které se na základě jim 

svědčícího právního titulu pohybují na území vojenských újezdů, rovněž prováděním značení 

hranic jednotlivých území nemohou být dotčeny co do ochrany svého soukromí, protože buď 

nejsou účastníky těchto činností, nebo v rámci režimových opatření stanovených pro území 

vojenských újezdů musí v daném případě strpět případné částečné omezení své činnosti, 

avšak aniž by se to týkalo narušení ochrany jejich práva na soukromí.                         

 

 

V. 2 Vztah návrhu vyhlášky k zákazu diskriminace    

Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádná ustanovení, která by narušovala právo 

na rovné zacházení a vedla k diskriminaci. 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 nevede k diskriminaci jednoho z pohlaví, neboť nijak 

nerozlišuje, ani nezvýhodňuje jedno z pohlaví a nestanoví pro něj odlišné podmínky. 
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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. 
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B. Zvláštní část 

K § 1:  

 Navrhovaným ustanovením je definován předmět návrhem vyhlášky prováděné 

úpravy, a to s přihlédnutím k tomu, že ve smyslu čl. 30 odst. 1 Legislativních pravidel vlády 

název návrhu vyhlášky je pouze stručným vyjádřením obsahu tohoto právního předpisu. 

Stanovením přesného předmětu návrhu vyhlášky je tak definován rozsah prováděné úpravy, 

ale současně také struktura dále prováděné právní úpravy.   

K § 2 a 3:  

 V navrhovaných ustanoveních § 2 a 3 jsou upravovány způsob a obsah vyznačování 

hranic na území vojenského újezdu v terénu, a to jednak stanovením obecného způsobu 

„zobrazení“ hranic vojenského újezdu vyplývajícího z určení hranic území vojenských újezdů 

hranicemi katastrálních území obcí tak, jak jsou uvedeny pro jednotlivé vojenské újezdy v § 6 

zákona o hranicích vojenských újezdů a v souvislosti s tím zakresleny v příslušném státním 

tematickém mapovém díle zobrazujícím katastrální území toho kterého vojenského újezdu.  

 Návrhem vyhlášky je tak vymezen postup, kterým se obecně vymezí plný obvod 

hranice území vojenského újezdu s tím, že návrhem vyhlášky je současně určeno, které 

z krajinných a stavebních prvků existujících v terénu se využívají k vedení hranice; těmito 

prvky jsou především veřejné komunikace, vodní toky, terénní příkopy nebo zlomy anebo jiné 

útvary umožňující jednoznačnou vizuální identifikaci hranice v území.              

 Návrhem vyhlášky jsou pak stanovena pravidla pro vlastní vyznačení území hranic 

území vojenských újezdů v terénu umístěním konkrétních forem hraničních znaků, a to jak 

pro případy přímého vyznačení hranice, která probíhá po spojnici hraničních znaků, tak pro 

případy nepřímého vyznačení hranice v případě využití existujících krajinných nebo 

stavebních prvků v krajině (vyznačení po obou stranách terénního prvku podle jeho 

charakteru způsobem, umožňujícím jednoznačné a přehledné vyznačení hranice).             

Pro splnění požadavku na zřetelné a jednoznačné vyznačení hranic území vojenských 

újezdů v terénu je návrhem vyhlášky stanoven jednotný vzor hraniční tabule nesoucí text 

„VOJENSKÝ ÚJEZD – VSTUP BEZ POVOLENÍ ZAKÁZÁN“ a současně jsou určena 

pravidla pro viditelné umístění hraničních tabulí v terénu.          

K § 4:  

 V souladu se zmocněním je návrhem vyhlášky stanovována také forma vyznačování 

hranic území vojenského újezdu v terénu, tedy materiální znaky vyznačujících prvků -  

hraničních tabulí, jejichž vzory jsou uvedeny v příloze č. 1 k návrhu vyhlášky.  

Návrhem vyhlášky jsou stanoveny požadavky na materiál, ze kterého musí být 

hraniční tabule vyrobeny, a to s přihlédnutím k předpokládané době jejich užívání v prostředí, 

ve kterém budou nepřetržitě vystaveny všem povětrnostním vlivům. 
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Současně jsou stanovovány rozměry hraničních tabulí, jejich barevné prvky a font  

a výška užitého písma. 

S přihlédnutím k vyhodnoceným zkušenostem z dosavadní praxe vyznačování hranic 

vojenských újezdů se navrhuje, aby hraniční tabule byly zhotovovány ve dvou velikostech,  

a to jako malá (300 x 500 mm) a velká (500 x 700 mm) hraniční tabule. Standardně  

se přepokládá využití velkých hraničních tabulí. V terénu však dochází také k případům,  

že vzhledem k jednoznačnosti vyznačení hranice je nutné hraniční tabuli umístit na nosný 

prvek, kde by užití velké hraniční tabule bylo disproporční, poškozovala by nosný prvek nebo 

by jinak omezovala jeho funkčnost apod. Pro tyto případy se předpokládá využití malých 

hraničních tabulí.                

K § 5:  

Pro vyznačování hranic území bezpečnostního nebo hraničního pásma na území 

vojenského újezdu návrh vyhlášky volí obdobný přístup, jako je tomu u vyznačování hranic 

území samotných vojenských újezdů, a tedy nejprve stanoví zdroj dat, podle kterých  

se příslušné hranice fyzicky zobrazují v terénu (mapové dílo), s tím, že samotné umístění 

hraničních znaků se provádí na základě shodných zásad, jako je tomu u vyznačování hranic 

území vojenských újezdů.     

K § 6:  

Hranice bezpečnostních a ochranných pásem v terénu se vyznačuje s využitím 

hraničních znaků, kterými jsou pásmové tabule se slovy „BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO. 

PŘÍSNÝ ZÁKAZ VSTUPU. NEBEZPEČÍ OHROŽENÍ ŽIVOTA!“ v případě 

bezpečnostního pásma, resp. slova „OCHRANNÉ PÁSMO. PŘÍSNÝ ZÁKAZ VSTUPU!“ 

v případě ochranného pásma.   

 

 Ze stejných důvodů, jako je tomu u hraničních tabulí, se rovněž u pásmových tabulí 

navrhuje dvojí rozměr pro jejich zhotovování, tedy velké (500 x 700 mm) a malé (300 x 500 

mm) pásmové tabule.        

K § 7:  

 Pásmové tabule se umísťují buď trvale, nebo dočasně, a to podle povahy zřizovaného 

pásma, resp. účelu jeho zřízení (např. výcvikový prostor ozbrojených sil České republiky 

dočasného charakteru nebo bezpečnostní pásmo chránící objekt důležitý pro obranu státu 

trvalého charakteru). V případě dočasného charakteru zřizovaného pásma se k vyznačení jeho 

hranic využívá rovněž závorová tabule umísťovaná na pozemní komunikaci.          

K § 8:  

 S přihlédnutím ke skutečnosti, že zcela nově se bude vyznačovat pouze poměrně malá 

část hranic území vojenských újezdů (viz zákon č. 15/2015 Sb.) a současně vzhledem 

k potřebě zajistit ekonomiku celého postupu při provádění obměny hraničních znaků území 

vojenských újezdů, začlenilo Ministerstvo obrany do návrhu vyhlášky přechodné ustanovení, 
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které umožní provádět výměnu hraničních znaků v období až do 31. prosince 2020. Toto 

období umožní realizovat postup podle harmonogramu prací vycházejícího z priorit vyznačení 

nových hranic a následně pak provádět výměnu hraničních znaků s přihlédnutím k jejich 

fyzickému stavu a zejména informační hodnotě ve vztahu k požadavkům podle návrhu 

vyhlášky. Výměna proto bude provedena nejprve u těch hraničních znaků, které svým 

obsahem neposkytují očekávanou informační hodnotu hraničního znaku podle návrhu 

vyhlášky nebo jsou fyzicky natolik opotřebené, že neplní obecně svou funkci.  

K § 9:  

 Navrhuje se, aby vyhláška nabyla účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení,  

a to s přihlédnutím k tomu, že tato legisvakanční lhůta je přiměřená pro přijetí vyhlášky praxí,  

a přitom s využití jejího přechodného ustanovení umožňuje s využitím kontinuity a zkušeností 

s vyznačováním hranic vojenských újezdů zahájení potřebných prací pro vyznačování nových 

hranic vojenských újezdů a následnou postupnou obměnu značení stávajícího.  

K příloze č. 1:  

Přílohou č. 1 k návrhu vyhlášky je stanoven vzor hraniční tabule vyznačující v terénu 

území vojenského újezdu.  

K příloze č. 2:  

Přílohou č. 2 k návrhu vyhlášky jsou stanoveny vzory pásmových tabulí a dále vzory 

závorových tabulí umísťovaných na komunikaci v místě vstupu na území bezpečnostního 

nebo ochranného pásma.  
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