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III. 

ODŮVODNĚNÍ 

 

I. OBECNÁ ČÁST 

 

I. Vysvětlení navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů  

I. 1  Hodnocení dopadů regulace     

Hodnocení dopadů regulace podle Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace 

(RIA) nebylo zpracováno, jelikož podle Plánu vyhlášek na rok 2016 s vyznačením povinnosti 

zpracovat RIA bylo od této povinnosti upuštěno.  

 

I. 2 Vysvětlení navrhované právní úpravy  

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví druhy a kategorie vojenských vozidel, schvalování 

jejich technické způsobilosti, provádění pravidelných technických prohlídek vojenských 

vozidel a zkoušek určených technických zařízení vojenských vozidel, je předkládán 

na základě zmocnění Ministerstva obrany stanovit vyhláškou druhy a kategorie vojenských 

vozidel a vojenských pracovních strojů a způsob schvalování jejich technické způsobilosti, 

podmínky uznávání osvědčení o schválení typu vojenského vozidla vydaného jiným státem, 

technické podmínky, konstrukci a provedení vojenských vozidel a možné výjimky, 

předpoklady technické nezpůsobilosti a zákazu provozu vojenských vozidel, doplňkovou 

výstroj a vybavení vojenských vozidel a způsob a termíny provádění pravidelných 

technických prohlídek vojenských vozidel, pravidelných měření emisí vojenských vozidel 

a zkoušek určených technických zařízení vojenských vozidel. Zmocnění Ministerstvu obrany 

je stanoveno v ustanoveních § 32 odst. 2 a § 32a odst. 4 zákona č. 219/1999 Sb., 

o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

V současné době jsou druhy a kategorie vojenských vozidel, schvalování jejich 

technické způsobilosti, provádění technických prohlídek vojenských vozidel a zkoušek 

technických zařízení vojenských vozidel upraveny vyhláškou č. 274/1999 Sb., kterou 

se stanoví druhy a kategorie vojenských vozidel, schvalování jejich technické způsobilosti, 

provádění technických prohlídek vojenských vozidel a zkoušek technických zařízení 

vojenských vozidel, vydanou s účinností od 1. prosince 1999 na základě zmocnění 

stanoveného § 32 odst. 3 zákona č. 219/1999 Sb., které však Ministerstvo obrany zmocňovalo 

pouze ke stanovení druhů a kategorií vojenských vozidel, schvalování jejich technické 

způsobilosti, provádění technických prohlídek vojenských vozidel a zkoušek technických 

zařízení vojenských vozidel, a to „v dohodě s Ministerstvem dopravy a spojů“. Zákonem 

č. 46/2016 Sb. bylo s účinností od 1. července 2016 zmocnění pro vydání vyhlášky upraveno, 

resp. doplněno, navíc s účinností od 1. ledna 2006 bylo zmocnění rozšířeno zákonem 

č. 546/2005 Sb. o povinnost Ministerstva obrany stanovit způsoby a termíny provádění 

pravidelných technických prohlídek vojenských vozidel, pravidelných měření emisí 

vojenských vozidel a zkoušek určených technických zařízení vojenských vozidel. 

Vzhledem k tomu, že ustanovením § 1 odst. 3 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách 

provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., 

je provedena výluka této zákonné úpravy vůči vojenským vozidlům, je v současné době 
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existující právní stav podmínek pro jejich schvalování a provozování nepostačující. 

Z hlediska zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu vojenských vozidel na pozemních 

komunikacích je však nezbytné, aby byly vytvořeny komplexní a s civilními vozidly 

srovnatelné podmínky technické způsobilosti vojenských vozidel k tomuto provozu 

se současným zohledněním jejich specifik.  

Proto je do meziresortního připomínkového řízení předkládán návrh nové právní 

úpravy odpovídající aktuálnímu právnímu stavu a skutečným potřebám provozování 

vojenských vozidel, který má současně nahradit úpravu dosavadní, tedy vyhlášku 

č. 274/1999 Sb.    

 

I. 3 Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy   

Podle § 2 odst. 9 zákona č. 219/1999 Sb. jsou vozidla ozbrojených sil součástí vojenské 

techniky. Vozidla ozbrojených sil jsou pak dále blíže definována v § 2 odst. 9 písm. a) téhož 

zákona, a to v členění na silniční motorová a přípojná vozidla a vojenská vozidla, která jsou 

evidována pod vojenskou poznávací značkou; určená silniční motorová a přípojná vozidla 

ozbrojených sil mohou být registrována pod státní poznávací značkou; mimo plnění úkolů 

ozbrojených sil nejsou vojenská vozidla schválena pro provoz na pozemních komunikacích.  

 

V návaznosti na tuto definici je pak nutno vnímat ustanovení § 1 odst. 3 zákona 

č. 56/2001 Sb., kterým je stanoveno, že veškerá úprava podmínek provozu vozidel 

na pozemních komunikacích provedená tímto zákonem se nevztahuje na vojenská vozidla, 

a tedy musí platit, že pro podmínky provozu vojenských vozidel platí úprava jiná, zvláštní. 

Tato úprava je z povahy věci začleněna do zákona č. 219/1999 Sb., a to do jeho části šesté, 

v níž je provedena rámcová úprava evidence vojenských vozidel a oblasti technické 

způsobilosti vojenských vozidel, k jejímu schvalování je svěřena působnost Vojenské policii.  

 

Zákon č. 219/1999 Sb. pak nestanoví podrobnosti schvalování technické způsobilosti 

vojenských vozidel, ale zmocňuje Ministerstvo obrany, aby tyto podrobnosti stanovilo 

vyhláškou, a to pro oblasti:            

a) druhy a kategorie vojenských vozidel a vojenských pracovních strojů a způsob 

schvalování jejich technické způsobilosti, 

b) podmínky uznávání osvědčení o schválení typu vojenského vozidla vydaného jiným 

státem, 

c) technické podmínky, konstrukci a provedení vojenských vozidel a možné výjimky, 

d) předpoklady technické nezpůsobilosti a zákazu provozu vojenských vozidel, 

e) doplňková výstroj a vybavení vojenských vozidel a 

f) způsob a termíny provádění pravidelných technických prohlídek vojenských vozidel, 

pravidelných měření emisí vojenských vozidel a zkoušek určených technických 

zařízení vojenských vozidel. 

  

Pro zpracování návrhu vyhlášky je nutno přihlédnout k tomu, že i přes shora uvedené 

vynětí vojenských vozidel z působnosti zákona č. 56/2001 Sb. existuje velká oblast úpravy 

při schvalování jejich technické způsobilosti a provádění jejich technických prohlídek, které 

vzhledem k zajištění bezpečnosti silničního provozu musí být společná. Návrh vyhlášky tedy 

využívá existující právní úpravy podmínek provozování silničních vozidel podle zákona 

č. 56/2001 Sb. a předpisů jej provádějících tam, kde je účelné zajistit pro obě skupiny vozidel 

shodná pravidla, specificky pak zpracovává zvláštní podmínky vážící se k účelu užívání 

vojenských vozidel.    

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSAR8HGYY2)



3 
 

Obdobně, jako je tomu u civilních silničních vozidel, je pak provedena využití odkazu na 

české technické normy pro případy stanovení závazných požadavků na prostředky pro 

zajišťování břemen na silničních vozidlech, tedy na poutací a upínací soupravy. Tyto 

požadavky se stávají součástí vyhlášky jako požadavky obecně závazné, a tedy odkazy 

na české technické normy jsou zpracovány jako odkazy výlučné ve smyslu čl. 45a odst. 2 

Legislativních pravidel vlády.  

    

II. Zhodnocení souladu navrhované úpravy se zákonem, k jehož provedení je navržena 

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 

je navržena, vyplývá v podstatě již z kapitoly I. 2, ve které je vyhodnocen aktuální stav 

zmocnění k vydání prováděcího právního předpisu v předmětné oblasti a současně také 

nezbytnost nahrazení existujícího prováděcího právního předpisu, tedy vyhlášky 

č. 274/1999 Sb., předpisem novým, aktuálně reagujícím na skutečné potřeby podmínek, 

v nichž jsou provozována vojenská vozidla.  

Návrh vyhlášky tedy nejenom reaguje na nové, širší zmocnění k jejímu vydání, ale 

současně zapracovává nové požadavky na vojenská vozidla tak, aby splňovala nároky 

ozbrojených sil České republiky a byla plně způsobilá k plnění jejích úkolů.          

Návrh vyhlášky přitom ve své struktuře i obsahu přesně koresponduje se zmocněním 

pro její vydání stanoveným v § 32 a § 32a odst. 4 zákona č. 219/1999 Sb., přičemž také co do 

v něm stanoveném rozsahu působnosti Vojenské policie a Ministerstva obrany respektuje 

rámec stanovený pro ně tímto zákonem.   

 

III. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s právem Evropské unie  

Návrhem vyhlášky je prováděna úprava právních vztahů na základě a v mezích zákona  

č. 219/1999 Sb., tedy zákona, pro který již v rámci k němu vedenému legislativnímu procesu 

bylo provedeno zhodnocení slučitelnosti s právem a právními zásadami EU. 

Takové zhodnocení bylo provedeno rovněž při přípravě návrhu vyhlášky. Návrhem 

vyhlášky nedochází k žádné transpozici směrnice ani nařízení práva Evropské unie.  

Předmět úpravy prováděný návrhem vyhlášky se zčásti dotýká, resp. využívá úpravu 

právem Evropské unie provedenou v oblasti požadavků pro schvalování typu týkajících 

se povinných štítků výrobce a identifikačních čísel motorových vozidel a jejich přípojných 

vozidel a požadavků pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel 

a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla 

z hlediska obecné bezpečnosti1).  

Předmětem úpravy prováděným návrhem vyhlášky se nezabývá ani judikatura soudních 

orgánů Evropské unie, ani obecné právní zásady práva Evropské unie nebo judikatura ESLP. 

 

________________________ 

1)Nařízení Komise (EU) č. 19/2011 ze dne 11. ledna 2011, které se týká požadavků pro schvalování 

typu týkajících se povinných štítků výrobce a identifikačních čísel motorových vozidel a jejich 

přípojných vozidel a kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 61/2009 

o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, 

konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné 

bezpečnosti. 
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Jednotlivá navrhovaná ustanovení návrhu vyhlášky nejsou – jak vyplývá také z uvedeného 

-  v rozporu s žádným ustanovením práva Evropské unie, nevztahují se rovněž k žádné oblasti, 

pro niž je Evropské unii svěřena výlučná pravomoc podle Smlouvy o fungování Evropské 

unie.            

Na oblast upravovanou vyhláškou se vztahuje Dohoda o přijetí jednotných podmínek 

pro homologaci (ověřování shodnosti) a o vzájemném uznávání homologace výstroje 

a součástí motorových vozidel, Vojenská policie schválí jejich užití, umístění nebo 

zabudování ve vojenském vozidle;  dohoda byla ministrem zahraničních věcí vyhlášena 

ve Sbírce zákonů vyhláškou č. 176/1960 Sb. ze dne 4. listopadu 1960, president republiky 

podepsal listinu o přístupu Československa k Dohodě dne 30. března 1960. Dohoda vstoupila 

pro Československou socialistickou republiku v platnost dnem 11. července 1960. 

 

Závěr: Návrh vyhlášky není s právem Evropské unie v rozporu.    

  

IV. Zhodnocení platného právního stavu a nezbytnost jeho změny 

Technická způsobilost vojenských vozidel zaváděných do ozbrojených sil České 

republiky je schvalována Vojenskou policií podle současně platné právní úpravy, tj. podle 

vyhlášky Ministerstva obrany č. 274/1999 Sb., která nabyla účinnosti dnem 1. prosince 1999. 

Tato vyhláška nebyla nikdy novelizována, a to navzdory změnám ve vlastním procesu 

schvalování silničních vozidel, ale také v právních předpisech upravujících podmínky 

provozu na pozemních komunikacích svědčících o vývoji věcných podmínek v dané oblasti, 

jež však nebyly zohledňovány pro vojenská vozidla.         

 

O nezbytnosti vydání nové vyhlášky svědčí nejenom rozšíření a doplnění zmocnění pro 

její vydání, ale rychlý vývoj technického stavu vojenských vozidel a podmínek jejich 

provozování, který byl reflektován v těchto zmocněních, nikoliv však v samotném 

prováděcím předpisu.       

 

Dále k tomu viz také v části II. obecné části odůvodnění.  

 

V. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 

sociální dopady, dopady na životní prostředí  

 

V. 1 Dopady na státní a ostatní veřejné rozpočty 

S realizací návrhu vyhlášky nejsou spojeny žádné zvýšené nároky na státní rozpočet 

a nemá dopad na ostatní veřejné rozpočty.  

 

Z realizace návrhu vyhlášky nevyplývají zvýšené ekonomické nároky na státní rozpočet, 

ostatní veřejné rozpočty. Veškerá související opatření budou i nadále realizována podle platné 

právní úpravy, která nově nepřinese zásadní změnu do jejich financování, a tedy i nadále 

budou každoročně rozpočtována v kapitole Ministerstva obrany.  

 

V. 2 Dopady na podnikatelské prostředí  

Navrhovaná právní úprava nepřinese žádné nové dopady na podnikatelské prostředí 

České republiky, pro pravidelné technické prohlídky nebo zkoušky technické způsobilosti 
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vojenských vozidel budou využívány podnikatelské subjekty jako smluvní partneři v rozsahu, 

v jakém je tomu doposud.       

   

V. 3 Dopady do životního prostředí   

Návrh vyhlášky nevyvolává negativní dopady na životní prostředí.  

 

V. 4 Sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, osoby  

se zdravotním postižením a národnostní menšiny  

    Návrh vyhlášky nemá žádné sociální dopady, a to ani zvláštní negativní dopady 

na specifické skupiny obyvatel, jako jsou zejména osoby sociálně slabé nebo osoby  

se zdravotním postižením či národnostní menšiny, a to jednak vzhledem k převážné většině 

dopadů do ozbrojených sil České republiky (tedy zejména vůči vojákům z povolání), jednak 

vzhledem k povaze stanovovaných činností, které nemají potenciál vyvolat diskriminaci 

v uvedených oblastech.   

 

VI. Vztah návrhu vyhlášky k zákazu diskriminace a k rovnosti mužů a žen   

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 stanoví rovnou úpravu pro obě pohlaví.  

 

VII. Dopad navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů    

Pokud jde o ochranu osobních údajů, tak lze uvést, že předložený návrh vyhlášky 

nepředpokládá zpracování osobních údajů; stejně tak vzhledem k technickému charakteru 

navrhovaných opatření (regulace) není způsobilý vyvolat negativní dopady ve vztahu 

k ochraně soukromí. 

 

VII.  Zhodnocení korupčních rizik (CIA)  

Předloženým návrhem vyhlášky nemůže docházet ke zvýšení korupčního rizika. 

Návrhem jsou totiž jednak nastavována technická kritéria třídění vojenských vozidel, jednak 

nastavovány zcela transparentní požadavky na postupy při schvalování technické způsobilosti 

vojenských vozidel a provádění jejich pravidelných technických prohlídek.          

Dotčenými subjekty jsou provozovatelé vojenských vozidel, řidiči vojenských vozidel, 

kterými jsou vojáci z povolání, a zaměstnanci Ministerstva obrany, kteří tuto techniku 

provozují a obsluhují. Dále se návrh vyhlášky nepřímo dotýká potencionálních dodavatelů 

vojenských vozidel a Ministerstvem obrany určených zařízení k provádění schvalovacích 

zkoušek vojenských vozidel a provádění měření emisí a pravidelných technických kontrol 

s možností využití také civilních zařízení (pro takové využití jsou opět nastaveny jednoznačné 

podmínky, neboť by se jednalo o zařízení, která by se stala vítězi v rámci soutěžního 

postupu).   

 

V rámci posuzování korupčních rizik byla dále hodnocena tato kritéria: 

1. Přiměřenost 
Předmětný návrh vyhlášky je svým rozsahem přiměřený množině vztahů, které má 

upravovat. Úprava neúměrně nerozšiřuje kompetence orgánu veřejné moci, resp. tyto 

zůstávají zachovány v existujícím rozsahu.  
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2. Efektivita 
Již účel předložení návrhu vyhlášky směřuje ke zvýšení efektivity plnění úkolů  

při provozování vojenských vozidel, a tím také k účelnějšímu využití lidských zdrojů 

ozbrojených sil České republiky. Přitom jsou stanoveny jednotné a předvídatelné 

způsoby postupu jak vojáků, tak zaměstnanců Ministerstva obrany, kteří budou 

jednotlivé činnosti podle návrhu vyhlášky zajišťovat.  

3. Odpovědnost 
Tato oblast zůstává oproti dosavadnímu, praxí prověřenému stavu beze změny. Oproti 

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

vyloučeno.    

4. Opravné prostředky 
Rovněž v této oblasti nedojde přijetím návrhu vyhlášky k žádné změně oproti 

dosavadní právní úpravě.  

5. Kontrolní mechanismy 
Ani v této oblasti nedojde přijetím návrhu novely vyhlášky k žádné změně.  

 

IX. Zhodnocení dopadů na bezpečnost a obranu státu  

Návrh vyhlášky má pro zajišťování obrany České republiky velký význam, neboť stanoví 

předpoklady pro zavádění vojenských vozidel do ozbrojených sil České republiky a ověřování 

jejich technické způsobilosti pro plnění úkolů ozbrojených sil České republiky po dobu jejich 

životního cyklu. Vzhledem k mezinárodním závazkům České republiky v kolektivních 

systémech obrany je pak návrhem vyhlášky sledováno také vytvoření jednoznačných 

podmínek pro uznávání osvědčení o schválení typu vojenského vozidla vydaného jiným 

státem, a to v zájmu sjednocování technických parametrů vybavenosti armád Organizace 

Severoatlantické smlouvy nebo státu Evropské unie.          

 

Vytvoření jednoznačných pravidel pro stanovování technické způsobilosti vojenských 

vozidel a ověřování jejich technické způsobilosti pro plnění úkolů ozbrojených sil České 

republiky po dobu jejich životního cyklu tak, aby tato vyhovovala potřebám praxe 

a zefektivňovala výkon souvisejících činností, má zásadní význam pro kvalitu a stav 

vojenských vozidel, tedy jednoho z nejvýznamnějších vojenských materiálů určených 

k plnění nebo zabezpečení úkolů ozbrojených sil. 

 

Cílem navrhované právní úpravy je také vytvoření nové kategorii vojenských vozidel 

a stanovení druhů a kategorií vojenských vozidel tak, aby odpovídaly současnému trendu 

a vývoji vojenských vozidel používaných ozbrojenými silami České republiky. 

 

Rizikem spojeným s nečinností je složité a finančně náročné schvalování technické 

způsobilosti vojenských vozidel, jejichž technická způsobilost již byla schválena v zemích EU 

případně v členských státech NATO, čímž může dojít k omezení plnění úkolů ve prospěch 

NATO, případně EU a jiných mírových misích.  
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II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST:                    

 

K § 1  

V zájmu přehlednosti textu a srozumitelnosti následujících ustanovení je § 1 věnován 

definici pojmů tak, aby dále uživatelsky nezatěžovaly jednotlivá pravidla.     

 

 

K § 2 až § 3 

V ustanoveních § 2 a 3 je provedeno základní členění vojenských vozidel, a to jednak 

podle jejich druhů, jednak podle jejich kategorií. Kategorizace vojenských vozidel vychází 

z jejich základního rozdělení do druhů, které se podle jejich účelu člení na kategorie, přičemž 

obecné kategorie jsou popsány v rámci jednotlivého druhu vojenského vozidla jako popis 

vozidel, které jsou do nich zahrnuty podle svých technických parametrů.  

 

V rámci podrobnějšího členění na zvláštní kategorie vojenských vozidel je současně 

uvedena jejich charakteristika a popsán účel užití v rámci plnění úkolů v rezortu Ministerstva 

obrany.  

 

K § 4 až § 7 

Ustanoveními § 4 až 7 jsou stanovovány kategorie vojenských vozidel a vojenských 

pracovních strojů, a to opět v rámci základního členění a dále v rámci podrobnějšího rozdělení 

na zvláštní kategorie podle speciálních znaků vozidla.    

  

Druhy vojenských vozidel a jejich kategorie nebyly dosud blíže specifikovány. Tato 

specifikace odpovídá charakteru užití jednotlivých druhů vojenských vozidel především 

z hlediska jejich provozu. Vzhledem k nutnosti podrobnějšího členění vojenských zvláštních 

vozidel – speciální prostředek, byly oproti stávající právní úpravě navrženy nové kategorie 

vojenských zvláštních vozidel a to speciální kolový prostředek a speciální pásový prostředek.  

 

Nově je navrhováno podrobnější členění vojenských vozidel, která mají nejvýše 4 kola 

(kategorie VL) a jejich specifikace.  

 

Zatímco stávající právní úprava provádí pouze rámcové členění vojenských 

pracovních strojů a stanovení účelu jejich užití     

--- 
„Vojenský pracovní stroj nesený je určen pro provádění specifikovaných prací nebo činností a lze jej 

namontovat na vozidlo k tomu určené a uzpůsobené. 

  

Vojenský pracovní stroj samojízdný je určen pro provádění specifikovaných prací nebo činností a není 

určen pro přepravní a dopravní činnost. 

  

Vojenský pracovní stroj vlečený je vozidlo bez vlastního zdroje pohonu a je určen pro provádění 

specifikovaných prací nebo činností, lze jej připojit za vozidlo k tomu určené a uzpůsobené a není určen 

pro přepravní a dopravní činnost.“,  

 

nově se stanovují také jejich kategorie.     
 

 

K § 8 až § 11 

Technickou způsobilost vojenských vozidel schvaluje Vojenská policie, která v rámci 

schvalovacího řízení bude zařazovat vojenské vozidlo do příslušné kategorie. Zároveň se 
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vymezuje, kdo provádí schvalovací zkoušky a která vojenská vozidla podléhají 

individuálnímu nebo typovému schválení.  

 

Návrh vyhlášky nově stanoví náležitosti žádosti o provedení schválení technické 

způsobilosti vojenského vozidla, a to jednak v obecných náležitostech odkazem na správní 

řád, jednak stanovením konkrétního katalogu informací, popřípadě dokumentů, které je nutné 

Vojenské policii poskytnout. Stanoví se tak zcela jednoznačné a předvídatelné požadavky na 

zpracování žádosti, což by mělo zefektivnit zahajované řízení a omezit počty žádostí, v nichž 

jsou odstraňovány vady.       

 

Nově je rovněž stanovována forma žádosti a podmínky jejího doručení, včetně 

požadavků na její jazykové zpracování.     

 

Z důvodu různého výkladu jednotlivých lhůt při schvalování technické způsobilosti 

jsou stanoveny lhůty pro vyřízení žádosti dodavatele vojenského vozidla a lhůty schválení 

technické způsobilosti vojenského vozidla, jeho součástí, vybavení nebo příslušenství.  

Náklady na provedení zkoušky pro schválení technické způsobilosti vojenského vozidla 

z dosavadní praxe hradí dodavatel. Tato praxe bude i nadále zachována v rámci zadávacích 

podmínek výběrového řízení na dodávku vojenského vozidla.  

 

V § 11 návrhu vyhlášky je proveden odkaz do příloh k návrhu vyhlášky, jimiž jsou 

stanoveny vzory technického průkazu vojenského vozidla a osvědčení o technickém průkazu 

vozidla ozbrojených sil, a to v zájmu jednoho způsobu formy a obsahu jejich vydávání, což 

kromě jiného zvyšuje jejich věrohodnost a ověřitelnost v praxi.          

 

 

K § 12 až § 14 

Navrhovanými ustanoveními se stanovují pravidla pro schvalování technické 

způsobilosti vojenských vozidel ve zvláštních případech, a to pro přestavby vojenských 

vozidel, nástavby vojenských vozidel nebo vojenských pracovních strojů a pro doplňkové 

příslušenství a výbavu vojenských vozidel.       

 

V případě přestaveb vojenských vozidel je pak současně stanoveno, ve kterých 

případech se úpravy prováděné na vojenském vozidle jako přestavba neposuzují; o přestavbu 

se nejedná, jestliže výrobce prohlásí podstatnou část mechanismu nebo konstrukce 

za náhradní díl, například výměna stejného typu motoru za nový, výměna poškozené 

karoserie apod. (jedná se tedy o výměnu shodné části vozidla za „stejné ale nové“).      

 

Návrhem vyhlášky se rovněž stanovuje schvalování technické způsobilosti nástavby 

vojenského pracovního stroje a doplňkového příslušenství a výbavy vojenského vozidla.  

Je stanoveno, za jakých podmínek bude pozastavena platnost nebo bude odebráno schválení 

technické způsobilosti.  Příslušenství nebo výbava vojenského vozidla, které se shodují 

se schváleným typem a jejichž technická způsobilost byla již schválena, musí být označeno 

minimálně znakem výrobce (logo, nápis apod.), označením výrobku (obchodní označení, 

katalogové číslo výrobce apod.) a schvalovací značkou např. ATEST 8SD (označení 

pro schválenou výbavu) XXXX (číslo schválení). 

 

Obdobně jako v § 9 pro účely schvalování technické způsobilosti vojenského vozidla 

jsou i v případě podmínek schvalování doplňkového příslušenství a výbavy vojenského 

vozidla stanoveny náležitosti žádosti o provedení tohoto schválení, a to jednak v obecných 
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náležitostech odkazem na správní řád, jednak stanovením konkrétního katalogu informací, 

popřípadě dokumentů, které je nutné Vojenské policii poskytnout. Stanoví se tak zcela 

jednoznačné a předvídatelné požadavky na zpracování žádosti, což by mělo zefektivnit 

zahajované řízení a omezit počty žádostí, v nichž jsou odstraňovány vady.       

 

 

K § 15  

Návrhem vyhlášky je stanovován postup při schvalování doplňkového příslušenství 

nebo výbavy vojenského vozidla, pokud jsou samostatně homologovány podle Dohody 

o přijetí jednotných podmínek pro homologaci (ověřování shodnosti) a o vzájemném uznávání 

homologace výstroje a součástí motorových vozidel. Na základě této dohody je Vojenské 

policii stanovován zvláštní, zjednodušený postup, kdy schválí užití doplňkového příslušenství 

nebo výbavy vojenského vozidla a jejich umístění nebo zabudování ve vojenském vozidle. 

 
K § 16 

          Navrhovaným ustanovením jsou stanoveny formální podmínky užívání doplňkového 

příslušenství nebo výbavy vojenského vozidla, tedy náležitosti, které musí formálně provázet 

doplňkové příslušenství nebo výbavu vojenského vozidla tak, aby o nich byly uživatelům 

vojenských vozidel k dispozici veškeré údaje a informace.   
 

 

K § 17  

  Navrhovaným ustanovením jsou stanoveny podmínky pozastavení platnosti a odebrání 

technické způsobilosti, a to v případech, že vojenské vozidlo, resp. jeho součást ztratilo 

požadované vlastnosti do té míry, že se stává hrozbou pro bezpečnost silničního provozu nebo 

životní prostředí. 

 

K § 18 

  Nové ustanovení stanovuje podmínky uznávání osvědčení o schválení typu 

vojenského vozidla vydaného jiným státem, kdy na základě písemné žádosti výrobce nebo 

dodavatele může Vojenská policie uznat platné osvědčení o technické způsobilosti vydané 

jiným státem, a to na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, nebo 

státem Evropské unie podle předpisů Evropského společenství nebo státem, který je členem 

Organizace Severoatlantické smlouvy. Vojenská policie ve spolupráci se zkušebnou 

pověřenou Ministerstvem obrany vydá při splnění stanovených podmínek osvědčení 

o technické způsobilosti vojenského vozidla. Uznáním osvědčení o schválení typu vojenského 

vozidla vydaného jiným státem se zkrátí celková doba zavedení této techniky do ozbrojených 

sil ČR a ušetří se nemalé finanční prostředky vynaložené na provedení schvalovacích 

zkoušek. 

 

 

K § 19  

Navrhovaným ustanovením se vymezují technické podmínky, konstrukce a provedení 

vojenských vozidel a možné výjimky. Vyhláška upřesňuje, které výjimky z technických 

podmínek nelze udělit u vojenských zabezpečovacích vozidel a jakým způsobem se výjimky 

vyznačují v dokumentaci vozidla. Vojenská vozidla vzhledem ke svému specifickému určení 

nemohou plnit požadavky na vozidla provozovaná na pozemních komunikacích dle zákona 

č. 56/2001 Sb., ale při jejich schvalování se přihlíží k bezpečnosti provozu jak těchto vozidel, 

tak bezpečnosti ostatních účastníků provozu. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSAR8HGYY2)



10 
 

K § 20 až 26 

Vymezují se technické podmínky pro doplňkovou výstroj a vybavení vojenských vozidel, 

zejména pro ochranné přílby, výrobní čísla a štítky, homologační čísla, značení některých 

údajů na vozidle, hasicí přístroje, pro výstražný trojúhelník a další výbavu vojenských 

vozidel.  

 

Obdobně, jako je tomu u civilních silničních vozidel, je pak využito odkazu na české 

technické normy pro případy stanovení závazných požadavků na prostředky pro zajišťování 

břemen na silničních vozidlech, tedy na poutací a upínací soupravy, a to v § 23 odst. 1 

upravujícím zvláštní vybavení vojenských vozidel. Součástí vyhlášky se tak stávají 

požadavky stanovené pro zajišťování břemen na silničních vozidlech, a to konkrétně 

v českých technických normách    

 ČSN EN 12195-2 – Prostředky pro zajišťování břemen na silničních vozidlech – 

přivazovací popruhy ze syntetických vláken, 

 ČSN EN 12195-3 – Prostředky pro zajišťování břemen na silničních vozidlech – 

přivazovací řetězy, 

 ČSN EN 12195-4 – Prostředky pro zajišťování břemen na silničních vozidlech – 

přivazovací ocelová drátěná lana a     

 ČSN EN 12195-1 – Zajišťování břemen na silničních vozidlech – výpočet 

zajišťovacích sil.  

 

Tyto požadavky se jednak vzhledem k uživatelským předpokladům pro vojenská vozidla, 

jednak pro nadbytečnost vytvářet shodnou úpravu v rámci návrhu vyhlášky samostatně, 

stávají součástí vyhlášky jako požadavky obecně závazné, a tedy odkazy na české technické 

normy jsou zpracovány jako odkazy výlučné ve smyslu čl. 45a odst. 2 Legislativních pravidel 

vlády.  

 

K § 27 až § 28  

Stanoví se, kdy je vojenské vozidlo nezpůsobilé k provozu a kdy z hlediska 

stanovených závad nesmí být použito v provozu. Vzhledem k tomu, že zejména vojenská 

zabezpečovací vozidla při plnění úkolů jsou provozována na pozemních komunikacích, 

technická nezpůsobilost vojenských vozidel je stanovena podle stávající právní úpravy 

pro provoz silničních vozidel a je doplněna o specifika vojenských vozidel, jako jsou 

například závady na periskopech nebo pásovém ústrojí.  

 

V navrhovaném znění § 27 je upraven výčet skutečností, které se vždy považují 

za závadu ohrožující bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, a to pro jednotlivé 

funkční celky vojenského vozidla.  Uvedený výčet neznamená, že vojenské vozidlo nemůže 

být postiženou závadou jinou, ale může se jednat buď o závadu, kterou je nezbytné 

individuálně posoudit, nebo závadu, která neohrožuje bezpečnost silničního provozu nebo 

životní prostředí.   Například v případě § 27 písm. h) je popsána závada týkající se spojení 

dvou nebo více vozidel do jízdní soupravy, která znemožňuje nebo by mohla znemožnit 

účinně zastavit vozidlo a která spočívá v porušení požadavků na vzájemné zapojení vozidel 

do jízdních souprav nebo na brzdový systém; v daném případě bude nutné posuzovat 

důsledky například prasklé brzdové hadice nebo hrubé závady na řídicím ústrojí (zejména 

zjevné deformace a nadměrné vůle).   

 

Vzhledem k tomu, že se na vojenská vozidla nevztahuje zákon č. 56/2001 Sb., nejsou 

závady v technickém stavu vojenských vozidel řešeny podle § 125c zákona č. 361/2000 Sb., 

o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších 
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předpisů, jako přestupek, ale jako kázeňský přestupek ve smyslu zákona č. 221/1999 Sb., 

o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů. 

 

K § 29 až § 31 

Při provádění pravidelných technických prohlídek vojenských vozidel s výjimkou 

vojenských bojových vozidel a vojenských zvláštních vozidel se bude postupovat obdobně 

podle právní úpravy o pravidelných technických prohlídkách silničních vozidel. Měření emisí 

vojenských vozidel se nebudou provádět. Údaje dokumentující přítomnost vojenských vozidel 

na stanici technické kontroly včetně snímků vojenských vozidel se provozovatelem stanice 

technické kontroly nebudou provádět. Zkoušky technických zařízení vojenských vozidel 

se budou provádět podle vyhlášky Ministerstva obrany, kterou se vymezují určená technická 

zařízení používaná s vojenskou výstrojí, vojenskou výzbrojí, vojenskou technikou 

a ve vojenských objektech a provádění zkoušek určených technických zařízení.  

 

K § 32 

  Navrhované znění § 32 stanovuje podmínky uznávání osvědčení o schválení typu 

vojenského vozidla, jehož technická způsobilost byla schválena podle zákona č. 56/2001 Sb. 

V současné době jsou podle příslušných zákonů ozbrojenými silami České republiky 

provozovány dvě kategorie vozidel ozbrojených sil, a to silniční vozidla a vojenská vozidla. 

Při vytváření evidence vozidel ozbrojených sil (v roce 1995) byla vozidla ozbrojených sil 

řazena do kategorií silničních nebo vojenských vozidel podle předložené provozní 

dokumentace, základních technických popisů a technických průkazů.  

 

 V současné době u některých vozidel zařazených do kategorie silničních vozidel nastala 

potřeba vzhledem k jejich specifickému určení pro plnění úkolů ozbrojených sil tato vozidla 

„přeschválit“ do kategorie vojenských vozidel. Jedná se především o vozidla starší 10 let, 

u kterých nelze za současného stavu splnit stanovené emisní normy pro silniční vozidla platné 

v době jejich uvedení do provozu. Především se to týká techniky, která již zabezpečuje plnění 

běžných úkolů ozbrojených sil a v současné době ji nelze nahradit. V některých případech 

u těchto vozidel nelze splnit požadavky na používání pneumatik v zimním období, 

a to zejména u vozidel kategorie N, u kterých jsou používány speciální pneumatiky 

neodpovídající zcela požadavkům současné právní úpravy pro označování zimních 

pneumatik. Tyto pneumatiky však z hlediska konstrukce a jejich používání plně zabezpečují 

provoz v zimních podmínkách.  

 

 Toto „přeschválení“ provede Vojenská policie administrativním způsobem zápisem 

do stávajících technických průkazů silničních vozidel. V případě, že „přeschválené“ vozidlo 

nebude mít technický průkaz silničního vozidla, vydá Vojenská policie těmto vozidlům nové 

doklady uvedené v příloze navrhované vyhlášky. U typu vozidla, jehož technická způsobilost 

byla schválena podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 

po dni nabytí účinnosti této vyhlášky, již nebude možné jejich technickou způsobilost 

„přeschválit“. 

 

K § 33 a 34  

 Uvedenými ustanoveními jsou stanovovány podmínky, které musí splňovat vojenská 

vozidla v jednotlivých kategoriích po nabytí účinnosti (návrhu) vyhlášky tak, aby byla 

zachována kontinuita provozování vojenských vozidel a současně dosaženo účelu návrhu 

vyhlášky podle kapitol I. a II. obecné části odůvodnění.    
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K § 35 

 Návrhem vyhlášky se současně navrhuje zrušit dosavadní právní úpravu, již má návrh 

vyhlášky nahradit. Ustanovení § 33 je tedy zrušovacím ustanovením pro vyhlášku 

č. 274/1999 Sb., kterou se stanoví druhy a kategorie vojenských vozidel, schvalování jejich 

technické způsobilosti, provádění technických prohlídek vojenských vozidel a zkoušek 

technických zařízení vojenských vozidel. 

 

K § 36 

Účinnost vyhlášky se navrhuje stanovit k 1. listopadu 2017. 
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