
                           IV. 

 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    

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)     

  

 Ministerstvo obrany předložilo 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“) s využitím  

čl. 16 odst. 1 Legislativních pravidel vlády do meziresortního připomínkového řízení jeho vložením do Knihovny připravované legislativy Úřadu 

vlády dne 21. prosince 2015.  

Termín pro zpracování stanovisek k návrhu vyhlášky byl stanoven datem 14. ledna 2016.  

 K návrhu vyhlášky byly uplatněny připomínky označené jako zásadní: Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním  

a Ministerstvem zemědělství.     

 K návrhu vyhlášky byly uplatněny doporučující připomínky: Ministerstvem dopravy, Ministerstvem financí, Ministerstvem kultury, 

Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem vnitra. 

Poznámka: Připomínková místa jsou v tabulce seřazena v pořadí uvedeném v tomto přehledu.   

 K návrhu vyhlášky uplatnil své stanovisko rovněž odbor kompatibility Úřadu vlády, který k návrhu vyhlášky nemá žádné 

připomínky a který konstatoval, že návrhem vyhlášky není do právního řádu České republiky implementováno právo EU a návrh není 

s právem EU v rozporu. 

 K návrhu vyhlášky neuplatnily žádné připomínky: Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 

Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo zahraničních věcí, Úřad vlády – RVV, Úřad vlády – VÚV, Ministerstvo 

práce a sociálních věcí a Česká národní banka.          
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Připomínkové 

místo  

Připomínky Vypořádání 

Český úřad 

zeměměřickým  

a katastrálním 

  

 
K § 2 odst. 1 a 2 

Požaduji v § 2 zrušit odstavec 2 a odstavec 1 uvést následujícím znění: 

„(1) Hranice vojenského újezdu jsou dány hranicemi katastrálních 

území, kterými je vymezeno území vojenského újezdu podle § 6 zákona  

o hranicích vojenských újezdů.“. 

Odůvodnění:  

Území vojenského újezdu je stanoveno v zákoně výčtem katastrálních 

území. Hranice vojenského újezdu jsou proto dány hranicemi těchto 

katastrálních území. Další upřesnění je nadbytečné a text není v souladu  

s obecně závaznými předpisy, jimiž jsou stanoveny hranice obcí a hranice 

katastrálních území. Např. v původně navrhované definici průběhu hranice 

pomocí zobrazení v katastrální mapě dochází k záměně příčiny a důsledku. 

Mapa je kartografické dílo, které co nejvěrněji zachycuje skutečnost. 

Průběh v terénu neznatelné hranice lze rekonstruovat vytyčením podle 

údajů katastru, nicméně definice by dle návrhu byla postavena nesprávně. 

Předmětem úpravy by přitom mělo být dle zmocnění i nadpisu ustanovení 

pouze označování hranic v terénu. 

                                               Tato připomínka je označena jako zásadní. 

AKCEPTOVÁNO. 

Text byl upraven podle požadavku 

připomínkového místa.   

 
K § 2 odst. 3 písm. a) 

Požaduji zrušit slova „nebo po spojnici lomových bodů zobrazujících 

hranici území vojenského újezdu v katastrální mapě“.  

Odůvodnění:  

Vyhláška stanoví vyznačování hranic vojenského újezdu v terénu. Přímý 

způsob vyznačení tedy zahrnuje (v souladu s § 2 odst. 4 i terminologií 

použitou v obecně závazných předpisech upravujících katastr nemovitostí) 

AKCEPTOVÁNO. 

Text byl upraven podle požadavku 

připomínkového místa, a to způsobem 

uvedeným jako první možná varianta řešení.   
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vyznačení hraničními znaky umístěnými přímo do hranice (jejích 

lomových bodů), zatímco nepřímo je hranice vyznačena umístěním vhodně 

odsazených hraničních znaků (na břeh vodního toku apod.). Oproti tomu 

výše uvedený text lze chápat tak, že za hranici vyznačenou přímo  

se považuje i hranice pouze zobrazená v mapě, tedy v terénu nevyznačená.  

V souvislosti s výše uvedenou nepřesností navrhuji jako jiné možné řešení 

doplnit v § 2 na začátek odstavce 4 větu „Hranice vojenského újezdu  

se vyznačují přímo nebo nepřímo.“ a zároveň zrušit odstavec 3. 

                                               Tato připomínka je označena jako zásadní. 

 
K § 3 odst. 1 

Požaduji zrušit druhou větu. 

Odůvodnění:  

Druhá věta odporuje větě první, když připouští existenci nevyznačených 

lomových bodů. Problematická je také použitá terminologie. Katastrální 

mapa je grafickou částí souboru geodetických informací. Soubor 

geodetických informací zahrnuje podle § 5 odst. 2 písm. a) katastrálního 

zákona katastrální mapu a její číselné vyjádření. Souřadnice lomových 

bodů tedy nejsou uvedeny v katastrální mapě. Toto ustanovení opět neřeší 

označení hranic v terénu v souladu se zmocněním, ale definuje průběh 

hranice odkazem na údaje katastru nemovitostí. Pokud jde o hranice 

katastrálních území (a hranice obcí), ty jsou jako referenční údaje vedeny 

v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí.  

                                              Tato připomínka je označena jako zásadní. 

AKCEPTOVÁNO. 

Text byl upraven podle požadavku 

připomínkového místa. 

 
K § 7 odst. 3  

Doporučuji slova „Ministerstva obrany“ nahradit slovem „ministerstva“. 

V souladu s legislativní zkratkou zavedenou v § 5 odst. 1. 

AKCEPTOVÁNO. 

Text byl upraven ve smyslu požadavku 

Ministerstva vnitra, a tedy připomínkou 

napadený text byl odstraněn.  

 
  

Ministerstvo 

zemědělství     

  

 
K § 3 odst. 4 AKCEPTOVÁNO. 
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Požadujeme v písmenu d) slova „zvlášť chráněné stromy2)“ nahradit slovy 

„živé stromy“. 

                                             Tato připomínka je označena jako zásadní. 

Text byl upraven podle požadavku 

připomínkového místa. 

  

 
K § 3 odst. 4 

Požadujeme za písmeno d) vložit nové písmeno e), které zní: 

„e) v lese, který je součástí vojenského újezdu anebo na jeho okraji, 

výhradně na sloupku. Na stromech budou hranice vojenského újezdu 

vyznačeny pouze pruhovým značením v reflexní bílé (alt. zelené) barvě,  

a to ve vzdálenosti nejvýše 100 m od sebe po linii hranice,“.   

Dosavadní písmena e) a f) označit jako písmena f) a g).  

Grafický příklad:  

 

  
 

Odůvodnění:  

     Důvody jsou nejen etické, kdy zbytečné zraňování stromů v době míru 

je neodůvodnitelné, ale i ekonomické, neboť roční náklady 300 až 800 tis. 

Kč na údržbu značení nejsou malé a náklady na pruhové značení  

na stromech by nesporně přineslo i finanční úsporu.  

                                               Tato připomínka je označena jako zásadní. 

VYSVĚTLENO. 

Užití hraničních tabulí pro vymezení území 

vojenského újezdu má vzhledem k povaze 

tohoto území, resp. jeho účelovému určení, 

svůj jednoznačný a nezaměnitelný informační 

význam, který musí být zcela srozumitelný. 

Barevné pruhové označení na stromech  

je vžito spíše jako vyznačení stromů určených 

k těžbě, a to dokonce nikoliv jako zcela 

obecné a vžité označení pro obsah takové 

informace (v praxi je však používáno také pro 

označení pozemků jednotlivých vlastníků lesní 

půdy). Z tohoto důvodu je značení barevnými 

pruhy pro označení hranice území vojenského 

újezdu zcela nevhodné, protože  

je pro uživatele bez potřebné vypovídací 

hodnoty a zaměnitelné s dalšími v praxi 

používanými obsahy takového značení.                 

 
K § 6 

Požadujeme u hraničních znaků uvést rozměry.  
AKCEPTOVÁNO. 

 Do § 6 byl vložen nový odstavec 2, který zní:  
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Odůvodnění:  

U hraničních znaků je třeba uvést rozměry obdobně jako u hraničních 

tabulí v § 4 odst. 2.  

                                               Tato připomínka je označena jako zásadní. 

„(2) Pásmová tabule může být zhotovována  

ve dvou velikostech, a to jako  

a) velký hraniční znak o rozměrech 500 mm 

na výšku a 700 mm na šířku, nebo  

b) malý hraniční znak o rozměrech 300 mm 

na výšku a 500 mm na šířku.“. 

 
K nadpisu 

Doporučujeme za názvem vyhlášky zrušit tečku.  

Odůvodnění: 

Podle čl. 30 odst. 1 Legislativních pravidel vlády se v názvu předpisu tečka 

nepíše. 

AKCEPTOVÁNO. 

Text byl upraven podle požadavku 

připomínkového místa. 

 
K § 4 a 6 

 Doporučujeme na hraničních tabulích a hraničních znacích použít 

celosvětově srozumitelné piktogramy nebo dopravní značky nebo 

výstražné symboly jasně signalizujících nebezpečí ohrožení života nebo 

zákaz vstupu a doplnit je textem. Např.: 

 

 
Odůvodnění:  

NEAKCEPTOVÁNO. 

Hranice jakéhokoliv území nemohu být 

vyznačeny dopravními značkami, které jsou 

určeny k regulaci silničního provozu. Pokud 

se týká využití obrazových symbolů pro 

jednoznačné vymezení hranice území 

vojenských újezdů, nedomníváme se, že  

by bylo nutné toto území vyznačovat 

„srozumitelněji“, než je tomu u státní hranice, 

když přitom vyznačení hranice území 

vojenských újezdů je věcí vymezení se dvou 

území uvnitř České republiky (a tedy nelze 

nalézt onen druhý jazyk, který by byl 

většinově informační oproti území jiného 

státu).      

Předkladatel proto zvolil způsob značení, 

který se dlouhodobě osvědčil v praxi  

a nepřinášel žádné obtíže, a to včetně 

vyznačování bezpečnostních a ochranných 

pásem uvnitř území vojenských újezdů, kde  
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Hraniční tabule a hraniční znaky by měly být srozumitelné i pro osoby, 

které neovládají český jazyk. Text by měl být pouze doplňující informací 

k zákazu vstupu.  

je nutné přihlédnout také k tomu, že uživatelé 

tohoto značení jsou v podstatě známy a s jeho 

významem a obsahem obeznámeni.  

Při zvážení tohoto způsobu vyznačování byly 

také vzaty v úvahu finanční náklady na výrobu 

jednotlivých tabulí, které by měly být úměrné 

účelu značení a jeho většinovému adresátu jím 

poskytovaných informací.  

 
K § 6 

Doporučujeme za slovy, která mají být vyznačena na hraničních znacích, 

zrušit tečky a vykřičníky. Obdobnou úpravu doporučujeme provést  

i v přílohách. 

Odůvodnění:  

U značek a tabulí není vhodné používat za textem tečky a vykřičníky. 

Doporučujeme vzory upravit podle vzoru závorové tabule pro vyznačení 

hranice bezpečnostních a ochranných pásem, kde nejsou tečky ani 

vykřičníky. 

NEAKCEPTOVÁNO. 

Interpunkce bude naopak doplněna také  

u textu závorové tabule, neboť některých 

případech odděluje od dalšího textu větu, 

v jiných zdůrazňuje naléhavost na hraničních 

znacích slovně poskytovaných informací.     

 
K příloze č. 1 

Doporučujeme uvést obrazový vzor hraniční tabule do souladu s textem § 4 

odst. 2.   

Odůvodnění: 

V  textu § 4 odst. 2 se uvádí rozměry hraničních tabulí. Vzor hraniční 

tabule vyobrazený v příloze však má obrácený poměr stran (výška/šířka), 

než jak vyplývá z definice v § 4 odst. 2.  

AKCEPTOVÁNO. 

Vzor byl upraven podle požadavku 

připomínkového místa. 

 
K odůvodnění 

V odůvodnění na str. 4 v posledním odstavci doporučujeme slova „Po  

1. lednu 2015 nabyde účinnosti“ nahradit slovy „1. ledna 2016 nabyl 

účinnosti“. 

Odůvodnění: 

Ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 222/1999 Sb., ve znění zákona  

č. 15/2015 Sb. nabylo účinnosti dnem 1. ledna 2016.  

AKCEPTOVÁNO. 

Text byl upraven podle požadavku 

připomínkového místa. 
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Ministerstvo 

dopravy 

  

 
K § 1 písm. c), § 3 odst. 5 a § 6 odst. 3 

Upozorňujeme na skutečnost, že zákonné zmocnění obsažené v ustanovení 

§ 33 odst. 2 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, 

ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 15/2015 Sb., nezmocňuje 

Ministerstvo obrany k vydání vyhlášky, která stanoví vzory hraničních 

znaků, jimiž jsou v terénu vyznačovány hranice vojenských újezdů  

a hranice bezpečnostních a ochranných pásem zřizovaných na jejich území. 

Text uvedený v § 1 písm. c), § 3 odst. 5 a § 6 odst. 3 z tohoto důvodu 

překračuje uvedené zákonné zmocnění. 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ. 

Podle § 33 odst. 2 zákona č. 222/1999 Sb., 

tedy zmocňovacího ustanovení pro vydání 

vyhlášky, je Ministerstvo obrany zmocněno, 

aby „stanovilo vyhláškou způsob, obsah  

a formu vyznačení hranic újezdu v terénu  

a bezpečnostních a ochranných pásem  

na území újezdu“. Stanovení vzorů hraničních 

znaků považuje překladatel, který byl 

současně věcným gestorem úpravy v této 

souvislosti provedené zákonem  

č. 15/2015 Sb., tedy formulování citovaného 

zmocnění, za plnění povinnosti Ministerstva 

obrany „stanovit formu vyznačení hranic  

a pásem“ podle zmocnění.  V tomto smyslu 

byl upraven § 1, kterým jsou vzory hraničních 

znaků podřazeny pod formu vyznačení hranic 

vojenských újezdů v terénu a formu vyznačení 

bezpečnostních a ochranných pásem. Vzory 

hraničních znaků jsou i fakticky v textu 

navrhované vyhlášky upraveny v ustanoveních 

týkajících se formy vyznačování hranic. 

Uvedená úprava odpovídá rovněž připomínce 

uplatněné Ministerstvem vnitra.      

 
K odkazům v textu návrhu vyhlášky   

Podle článku 45 odst. 5 legislativních pravidel vlády se nenormativní odkaz 

v právním předpisu má používat zcela výjimečně, například je-li  

to odůvodněno potřebou komplexnosti obsahu právní úpravy. 

Doporučujeme podrobit návrh vyhlášky, který obsahuje takové odkazy na 

několika místech, revizi z hlediska uvedeného legislativního pravidla. 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ. 
Návrh vyhlášky byl podroben revizi podle 

uplatněné připomínky a tam, kde uvedení 

nenormativního odkazu nemělo význam  

pro uživatelskou přehlednost a jednoznačnost 

textu vyhlášky, byl odkaz odstraněn.         
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Navíc upozorňujeme na to, že text poznámky pod čarou by měl být uveden  

na dolním konci strany návrhu vyhlášky. 

 
  

Ministerstvo 

financí 

  

 
K § 2 odst. 2  

Z textu věty druhé není patrné, zda se slova "podle zákona o pozemních 

komunikacích" vztahují k textu "účelové komunikace" nebo k celému 

spojení "hranice je vedena". Doporučujeme zvážit, zda je zde odkaz  

na zákon o pozemních komunikacích vůbec nutný a případně zde volit 

poznámku pod čarou, byť nebude mít normativní charakter (což  

v uvedeném případě podle našeho názoru není nezbytné). 

AKCEPTOVÁNO JINAK. 
V souladu s připomínkou ČÚZK bylo 

navrhované znění § 2 odst. 2 zrušeno.          

 
K § 2 odst. 3  

Doporučujeme odstavec 3 přeformulovat následovně: "Hranice vojenského 

újezdu probíhající po spojnici hraničních znaků nebo po spojnici lomových 

bodů zobrazujících hranici území vojenského újezdu v katastrální mapě, 

jsou vyznačeny přímo, hranice probíhající hraničním vodním tokem, 

hraniční cestou, hraničním příkopem nebo jiným terénním prvkem, který 

neumožňuje přímé vyznačení, jsou vyznačeny nepřímo.". 

 

NEAKCEPTOVÁNO. 

Ustanovení § 2 odst. 3 bylo upraveno věcně 

podle připomínky ČÚZK, připomínkovým 

místem navrhovaná úprava je navíc pouze 

formálním spojením v odstavci 3 uvedených 

písmen a) a b) do jednoho textu, což 

nezvyšuje jeho uživatelskou přehlednost.      

 
K nadpisu § 4  

Nadpis "Forma vyznačování hranic vojenského újezdu v terénu" je třeba 

umístit pod označení § 4, vzhledem k tomu, že se nejedná o skupinový 

nadpis. 

AKCEPTOVÁNO. 

Text byl upraven podle požadavku 

připomínkového místa 

 
K § 4 odst. 2  

Doporučujeme text závětí upravit do samostatného odstavce. 
AKCEPTOVÁNO. 

Text byl upraven podle požadavku 

připomínkového místa. 

 
K § 4 odst. 4 

Doporučujeme slova "musí být" nahradit slovem "je" a slova "musí mít" 

slovem "má". 

AKCEPTOVÁNO. 

Text byl upraven podle požadavku 

připomínkového místa. 

 
K § 6 odst. 1 NEAKCEPTOVÁNO. 
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V § 6 navrhujeme následující znění odstavce 1: "Hraničním znakem 

vyznačujícím průběh hranice bezpečnostního nebo ochranného pásma je 

obdélníková tabule s bílým podkladem a červeným písmem (dále jen 

"pásmová tabule"). Jde-li o bezpečnostní pásmo, jsou na pásmové tabuli 

uvedena slova „BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO. PŘÍSNÝ ZÁKAZ VSTUPU. 

NEBEZPEČÍ OHROŽENÍ ŽIVOTA!“. Jde-li o ochranné pásmo, jsou  

na pásmové tabuli uvedena slova OCHRANNÉ PÁSMO VOJENSKÉHO 

OBJEKTU. PŘÍŠNÝ ZÁKAZ VSTUPU!". 

Text byl ponechán v navržené uživatelsky 

přehledné úpravě.   

 
K § 6 odst. 2  

U zaváděné legislativní zkratky je třeba slovo "dál" nahradit slovem "dále". 
AKCEPTOVÁNO JINAK. 

Text (nově § 6 odst. 3) byl upraven podle 

požadavku Ministerstva vnitra tak, aby pojem 

„závorová tabule“ přímo definoval označení 

hraničního znaku umísťovaného na pozemní 

komunikaci (vstup na určené území). 

 
§ 7 odst. 3   

Navrhujeme na konci první věty středník nahradit tečkou a druhou větu 

začít s počátečním velkým písmenem. Dále je třeba slova "Ministerstva 

obrany" nahradit slovem "ministerstva", a to s ohledem na zavedenou 

legislativní zkratku. 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ. 

Text byl upraven podle připomínky 

Ministerstva vnitra, na jejímž základě byla 

část věty za středníkem zrušena.  

 
§ 9  

Doporučujeme účinnost vyhlášky stanovit konkrétním datem. 
NEAKCEPTOVÁNO. 

Předkladatel návrhu vyhlášky považuje  

za nutné stanovit alespoň minimální 

legisvakanční lhůtu pro seznámení  

se veřejnosti se zněním publikované vyhlášky.  

 
K přílohám č. 1 a 2   

U příloh je třeba sjednotit vzory s textem ustanovení § 4 odst. 3 a § 6 odst. 

1 vyhlášky. V příloze č. 1 chybí červený rámeček, který dle textu vyhlášky 

má vzor obsahovat a v příloze č. 2 naopak červený rámeček znázorněn je, 

ale v textu vyhlášky není zmíněn. 

AKCEPTOVÁNO. 

Text byl upraven podle požadavku 

připomínkového místa. 
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Ministerstvo 

kultury 

  

 
K názvu vyhlášky 

Upozorňujeme, že zkrácený název návrhu vyhlášky uvedený 

v závorce není v souladu s čl. 30 odst. 1 Legislativních pravidel vlády, 

neboť v textu v závorce chybí konkrétní označení právního předpisu  

– tj. slovo „vyhláška“. 

NEAKCEPTOVÁNO.  

Podle čl. 30 odst. 1 Legislativních pravidel  

se nadpis právního předpisu skládá z označení 

jeho druhu (zákon, nařízení vlády, vyhláška)  

a názvu právního předpisu, jímž má být 

stručně a výstižně vyjádřen jeho hlavní obsah.  

Legislativní pravidla pak umožňují, aby 

v případě, kdy se nelze vyhnout názvu 

delšímu, byl na konci názvu právního předpisu 

do závorky uveden zkrácený název, nikoliv 

jeho celý nadpis.      

  
  

Ministerstvo  

pro místní rozvoj 

  

 
K jazykovým mutacím hraničních tabulí:  

Formou doporučující připomínky dáváme ke zvážení možnost 

dvojjazyčnosti navrhovaného vyznačování bezpečnostních a ochranných 

pásem tak, aby bylo srozumitelné i osobám, které nerozumí českému 

jazyku, jako jsou např. zahraniční turisté.  

NEAKCEPTOVÁNO.  

Předkladatel nepovažuje za účelné vyznačovat 

hranice bezpečnostních nebo ochranných 

pásem, nalézajících se uvnitř území 

vojenských újezdů, s využitím jiného, než 

českého jazyka. Podle § 37 zákona  

č. 222/1999 Sb. je vstup na území vojenského 

újezdu bezu povolení zakázán, a tedy 

využitelnost jazykových variant v případě 

pásmových tabulí v zájmu informovanosti 

turistického pohybu po tomto území  

je minimální a proporčně nesouměřitelná 

s náklady, které by bylo nutné vynaložit  

na výrobu vícejazyčných tabulí, když 

připomínkové místo navíc ani neupřesňuje, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA8BBQM3U)



 11 

vůči jaké jazykové skupině by taková výrobní 

úprava měla být provedena (jazyky EU?, 

angličtina, němčina a francouzština nebo 

jenom jeden z těchto jazyků?).              

 
  

Ministerstvem 

průmyslu  

a obchodu 

  

 
K § 3: 

Doporučujeme na základě článku 42 odst. 2 Legislativních pravidel vlády  

v § 3 odst. 4 písmene e) na konci ustanovení nahradit čárku slovem „a“. 

Stejnou úpravu doporučujeme provést i na konci ustanovení § 6 odst. 1 

písm. a). 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ.  

Připomínka byla akceptována a text byl podle 

ní upraven v § 6 odst. 1 písm. a). V případě     

§ 3 odst. 4 se nejedná o kumulativní výčet  

(v praxi může být využito různé kombinace 

jednotlivých možností), a tedy mezi textem 

písmen e) a f) ponechává předkladatel 

v souladu s legislativními zvyklostmi čárku.             

 
K § 7: 

Doporučujeme nahradit v ustanovení § 7 odst. 3 slova „Ministerstva 

obrany“ slovem „ministerstva“, které jste si zazkratkovali již v předchozím 

ustanovení § 5 odst. 1. 

AKCEPTOVÁNO JINAK.  

Znění § 7 odst. 3 bylo upraveno podle 

připomínky Ministerstva vnitra, když 

připomínkou napadená část textu byla zrušena.  

 
  

Ministerstvo 

vnitra 

  

 
K § 1 písm. c) 

Upozorňujeme, že v § 33 odst. 2 zák. č. 222/1999 Sb. chybí zákonné 

zmocnění k úpravě vzorů hraničních znaků. Zákon zmocňuje, aby byl ve 

vyhlášce upraven způsob, obsah a forma vyznačení hranic újezdu v terénu 

a vyznačení bezpečnostních a ochranných pásem na území újezdu, nikoliv 

vzory hraničních znaků.  

Z těchto důvodů doporučujeme vypustit z návrhu § 1 písm. c)  

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ. 

Text byl upraven podle požadavku 

připomínkového místa, po zrušení§ 1 písm. c) 

bylo současně upraveno znění § 1 písm. a) a b) 

tak, aby bylo zřejmé, že v rámci formy 

vyznačování hranic jsou upravovány vzory 

hraničních znaků.      
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a podřadit vzory hraničních znaků pod formu vyznačení hranic vojenských 

újezdů v terénu a formu vyznačení bezpečnostních a ochranných pásem. 

Vzory hraničních znaků jsou i fakticky v textu navrhované vyhlášky 

upraveny v ustanoveních týkajících se formy vyznačování hranic.  

 
K § 2 odst. 4 

Z textu ustanovení vyplývá, že hraniční znak je umístěn v případě 

nepřímého označení buď po vnější, nebo po vnitřní straně hranice. Z textu 

odůvodnění lze naopak nabýt dojmu, že hraniční znaky jsou umisťovány 

po obou dvou stranách hranice. Doporučujeme proto ustanovení zpřesnit 

anebo do odůvodnění doplnit pravidla pro nepřímé vyznačení hranice, tedy 

např. zda se preferuje označení hranice po vnitřní nebo po vnější straně.  

Pro srovnání odkazujeme na text § 4 odst. 2 zákona o státních hranicích, 

podle kterého jsou hraniční znaky umístěny střídavě nebo  

v párech po obou stranách čáry státních hranic. 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ. 

Text (nově § 2 odst. 3) zvláštní části důvodové 

zprávy byl upraven tak, aby bylo zřejmé,  

že v případě vyznačování hranic podle návrhu 

vyhlášky se pravidlo užité pro vyznačování 

státní hranice nepoužije.     

 
K 3 odst. 6 

 S ohledem na nadbytečnost navrhujeme dané ustanovení vypustit. 

Na vyřešení případných majetkových otázek bude potřeba použít obecnou 

právní úpravu vlastnického práva nacházející v občanském zákoníku, 

přičemž vztah předmětného ustanovení vyhlášky vůči ní je nejasný. 

AKCEPTOVÁNO. 

Text byl upraven podle požadavku 

připomínkového místa. 

 
K nadpisu 

1. S ohledem na předpokládaný termín nabytí účinnosti navrhujeme 

v nadpisu číslo „2015“ nahradit číslem „2016“. 

2. Doporučujeme na konci nadpisu vypustit tečku.  

AKCEPTOVÁNO. 

Text byl upraven podle požadavku 

připomínkového místa. 

 
K úvodní větě 

Navrhujeme z úvodní věty vypustit zmínku o zák. č. 320/2002 Sb., neboť 

tento zákon nenovelizoval § 33 odst. 2 zák. č. 222/1999 Sb.  

AKCEPTOVÁNO. 

Text byl upraven podle požadavku 

připomínkového místa. 

 
K § 3 odst. 2 a k § 6 odst. 1 

V § 3 odst. 2 a v § 6 odst. 1 lze nalézt pokyny pro vyhotovení textu na 

příslušných tabulích (červené písmo na bílém podkladě). § 4 přitom stanoví 

jednotnou grafickou podobu hraniční tabule i pásmových tabulí, včetně 

zmíněných požadavků na jejich grafickou stránku (v odst. 3). Dáváme 

proto na zvážení, zda neupravit podobu hraničních znaků pouze na jednom 

NEAKCEPTOVÁNO. 

V § 3 odst. 2 a § 6 odst. 1 je upraven typ 

jednotlivého hraničního znaku, zatímco v § 4 

jsou upraveny specifické požadavky na 

grafickou, ale i materiálovou podobu 

hraničních tabulí.    
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místě (v § 4), a tedy z § 3 odst. 2 a § 6 odst. 1 tyto pasáže nevypustit.  

 
K poznámce pod čarou č. 2 

Doporučujeme do poznámky pod čarou doplnit odkaz na konkrétní 

ustanovení vyhlášky č. 395/1992 Sb., které upravuje problematiku zvláště 

chráněných stromů (její § 15). 

AKCEPTOVÁNO. 

Vzhledem k úpravě souvisejícího textu podle 

připomínky Ministerstva zemědělství byla 

poznámka pod čarou č. 2 zrušena. 

 
K § 3 odst. 4 písm. e) 

V případě tohoto ustanovení odkazujeme na § 2 odst. 2 písm. c) zákona  

o pozemních komunikacích, podle kterého pozemní komunikace (mezi 

které patří i místní komunikace) je dopravní cesta určená k užití silničními 

a jinými vozidly a chodci, včetně pevných zařízení nutných pro zajištění 

tohoto užití a jeho bezpečnosti. Z tohoto důvodu považujeme slova 

„k provozu vozidel nebo chůzi“ v textu návrhu za nadbytečná. 

AKCEPTOVÁNO. 

Text byl upraven podle požadavku 

připomínkového místa. 

 
Ke skupinovému nadpisu nad § 4 

Podle čl. 30 odst. 6 Legislativních pravidel vlády skupinový nadpis 

umístěný nad označením paragrafu slouží pro označení nejméně 2 po sobě 

jdoucích paragrafů nebo článků. V daném případě se skupinový nadpis 

vztahuje pouze k § 4, a proto navrhujeme v tomto případě umístit nadpis 

paragrafu pod označení paragrafu. 

AKCEPTOVÁNO. 

Text byl upraven podle požadavku 

připomínkového místa. 

 
K § 5 odst. 1 

Dle čl. 44 odst. 1 Legislativních pravidel vlády se legislativní zkratka 

zavede za slovním spojením, které nahrazuje, a to na místě, kde je toto 

slovní spojení v právním předpisu použito poprvé s výjimkou nadpisu a 

poznámky pod čarou. Z tohoto důvodu doporučujeme legislativní zkratku 

„ministerstvo“ zavést již v úvodní větě vyhlášky. 

AKCEPTOVÁNO. 

Text byl upraven podle požadavku 

připomínkového místa. 

 
K § 6 odst. 1 

Navrhujeme slova „v případě“ vyskytující se v písm. a) a b) přesunout na 

konec návětí. Tím se zamezí jejich zbytečnému opakování v písm. a) a b). 

AKCEPTOVÁNO. 

Text byl upraven podle požadavku 

připomínkového místa. 

 
K § 6 odst. 1 

Dáváme rovněž na zvážení, zda z nápisu hraničního znaku podle písm. b) 

nevypustit slova „VOJENSKÉHO OBJEKTU“. Pojem ochranné pásmo 

vojenského objektu není nikde v textu návrhu použito. S tímto pojmem 

nepracuje ani jiný platný právní předpis. Předmětná slova „VOJENSKÉHO 

AKCEPTOVÁNO. 

Text byl upraven podle požadavku 

připomínkového místa. 
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OBJEKTU“ nejsou použita ani v případě pásmové tabule označující 

hranice bezpečnostního pásma. Domníváme se, že postup by měl být 

v případě obou pásmových tabulí stejný. 

 
K § 6 odst. 2 

V případě zavedené legislativní zkratky „závorová tabule“ není jasné, jaký 

text je zkracován. V daném případě se jedná spíše o definici, než  

o zavedení legislativní zkratky.  

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ. 

Text (nově § 6 odst. 3) byl upraven ve smyslu 

požadavku připomínkového místa tak, aby 

pásmová tabule splňující podmínky umístění 

podle § 6 odst. 2 byla pro účely návrhu 

vyhlášky označována jako „závorová tabule“. 

 
K § 6 odst. 2 

Dále upozorňujeme, že by bylo vhodné v textu ustanovení nahradit slovo 

„dál“ slovem „dále“. 

AKCEPTOVÁNO JINAK. 

Text byl upraven, a proto byla odstraněna také 

chyba v psaní, na kterou připomínkové místo 

upozornilo. 

 

 

 

 

 

 

K § 7 odst. 3 

Část věty za středníkem doporučujeme vypustit z důvodu nadbytečnosti. 

Je samozřejmé, že doba vyznačení ochranného pásma vyplývá z rozhodnutí 

Ministerstva obrany, ve kterém je uvedena rovněž doba trvání ochranného 

pásma. 

AKCEPTOVÁNO. 

Text byl upraven podle požadavku 

připomínkového místa.  

 
K § 8 

Doporučujeme slova „Hraniční a pásmové tabule a závorové tabule“ 

ze stylistických důvodů nahradit slovy „Hraniční, pásmové a závorové 

tabule“. 

AKCEPTOVÁNO. 

Text byl upraven podle požadavku 

připomínkového místa. 

 
K příloze č. 1: 

1. Vzor hraniční tabule není označen červeným rámečkem, ačkoliv by 

na základě § 4 odst. 3 měl být takto označen. Tato připomínka se 

týká obdobně i závorové tabule uvedené v příloze č. 2. 

2. Podle § 4 odst. 2 by dle rozměrů měla být hraniční tabule širší než 

vyšší. Vzor uvedený v příloze je má ovšem větší výšku než šířku. 

Doporučujeme rozměry vzoru upravit. Tato připomínka platí 

AKCEPTOVÁNO. 

Text byl upraven podle požadavku 

připomínkového místa. 
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obdobně pro první dva vzory uvedené v příloze č. 2. 

 
K příloze č. 2 

1. Doporučujeme do nadpisu přílohy doplnit slova „a závorové 

tabule“.  

2. Navrhujeme jednotlivé vzory uvedené v příloze očíslovat. Číselné 

označení je vhodné s ohledem na snazší odkazování na jeden určitý 

vzor uvedený v příloze. 

AKCEPTOVÁNO. 

Text byl upraven podle požadavku 

připomínkového místa. 

 
K odůvodnění 
V obecné části odůvodnění se hovoří alternativně o § 30 odst. 1 zák.  

č. 222/1999 Sb., který v případě označování hranic újezdu odkazuje  

na zvláštní právní předpis. S tímto ustanovením je dále pracováno  

i ve variantě II. Obecná část odůvodnění ovšem zcela opomíjí § 34 odst. 1, 

podle kterého rovněž by měl být způsob označování hranic újezdu upraven 

zvláštním právním předpisem. Dané ustanovení je zmíněno teprve na konci 

zvláštní části odůvodnění. Z tohoto důvodu se domníváme, že zmínka 

o § 34 odst. 1 by měla být doplněna rovněž do obecné části odůvodnění.  

NEAKCEPTOVÁNO. 

Odkaz na § 34 odst. 1 zákona č. 222/1999 Sb. 

je uveden výlučně v souvislosti s úpravou  

vlastnických vztahů k majetku na území 

vojenských újezdů s tím, že v obecné části 

odůvodnění jsou rozebírány realizační 

podmínky zmocnění, na jehož základě  

je vyhláška vydávána; není proto třeba 

v obecné části zmiňovat zmocnění, vůči 

němuž se návrh vyhlášky nevymezuje.             

 
K odůvodnění 
V části II obecné části odůvodnění je uvedeno, že pro daný návrh je 

relevantní čl. 12 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Podle našeho 

názoru ovšem problematika domovní prohlídky není relevantní pro oblast 

označování hranic vojenského újezdu a bezpečnostních a ochranných 

pásem v rámci vojenského újezdu. Máme za to, že předkladatel měl spíše 

na mysli čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Doporučujeme 

proto danou část odůvodnění podrobit revizi.  

AKCEPTOVÁNO. 

Text byl upraven podle požadavku 

připomínkového místa. 

 
K odůvodnění 
V části III.3 navrhujeme v posledním odstavci kapitoly 3. slovo „je“ 

nahradit slovem „se“. 

AKCEPTOVÁNO. 

Text byl upraven podle požadavku 

připomínkového místa. 

 
K odůvodnění 
V části V.2 je posuzováno narušení práva na rovné zacházení. 

Upozorňujeme, že touto problematikou se momentálně zabývá Vládní 

strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020. 

AKCEPTOVÁNO. 

Text byl upraven podle požadavku 

připomínkového místa. 
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Nově by se správně měl užívat pojem „rovnost žen a mužů“. S ohledem na 

tuto změnu jsou rovněž novelizovány obecné zásady pro hodnocení dopadů 

regulace (RIA) – č.j. OVA 1554/15.  

 
K odůvodnění 
Ve zvláštní části odůvodnění v odstavci týkajícím se § 3 odst. 6 návrhu 

vyhlášky je uvedeno, že na základě § 34 odst. 1 zák. č. 222/1999 Sb.,  

je majetek vnesený na území vojenských újezdů vždy a pouze ve 

vlastnictví České republiky. Tuto informaci nepovažujeme za zcela 

správnou, neboť dle citovaného ustanovení majetek na území újezdu, 

s výjimkou vneseného majetku, smí být jen ve vlastnictví státu. 

Z ustanovení jasně vyplývá, že vnesený majetek nemusí být nutně 

v majetku státu. Z výše uvedených důvodů doporučujeme daný text 

upravit. 

AKCEPTOVÁNO. 

Text byl upraven podle požadavku 

připomínkového místa, resp. jeho připomínky 

k § 3 odst. 6, který byl v návrhu vyhlášky 

zrušen.  Proto také byl zrušen text odůvodnění 

v příslušném úseku zvláštní části.     

 
K odůvodnění 
Ve zvláštní části v odstavci týkajícího se § 9 navrhujeme slovo 

„legisvaganční“ nahradit slovem „legisvakanční“.  

AKCEPTOVÁNO. 

Text byl upraven podle požadavku 

připomínkového místa. 

   

 

V Praze dne 22. února 2016  

 

Vypracovala: JUDr. Jana Hájková          
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