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III. 

 

Odůvodnění 

 

 

Obecná část  

 

 

Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů 

 

V návrhu jsou obsaženy následující novely vyhlášek  

 

 č. 79/1996 Sb., o služebních stejnokrojích zaměstnanců orgánů státní správy lesů 

a o jejich označení, ve znění pozdějších předpisů  

 č. 244/2002 Sb., k provedení zákona o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů 

 č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Dle stávající právní úpravy je podoba služebních stejnokrojů zaměstnanců státní správy lesů, 

myslivosti a rybářství řešena samostatnými vyhláškami. Existují dva typy služebního 

stejnokroje, a to pro státní správy lesů a zvlášť pro státní správu myslivosti a rybářství. 

 

Primárním cílem novely uvedených vyhlášek je sjednotit vzhled služebního stejnokroje 

zaměstnanců státní správy lesů, myslivosti a rybářství. Sjednocením vzhledu služebního 

stejnokroje bude zajištěna jednotná podoba služebních stejnokrojů a zohledněny aktuální 

návrhy na jejich funkčnost a praktické použití při výkonu služebního poměru zaměstnanců 

orgánů státní správy. Zároveň bude zajištěno při výběrovém řízení snížení administrativní 

zátěže, protože bude vypisována pouze jedna zakázka na dodavatele těchto stejnokrojů.  

 

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákony, k jejichž provedení 

je navržena, včetně souladu se zákonnými zmocněními k jejímu vydání 

 

Služební stejnokroje jsou zakotveny  v následujících zákonech: 

 

 § 51 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 

zákonů (lesní zákon) 

 § 61 odst. 5 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů 

 § 25 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, 

ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon 

o rybářství), ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Podoba služebního stejnokroje bude popsána ve vyhlášce č. 79/1996 Sb., o služebních 

stejnokrojích zaměstnanců orgánů státní správy lesů a o jejich označení. Vyhlášky 

č. 244/2002 Sb., k provedení zákona o myslivosti a č. 197/2004 Sb., k provedení zákona 

o rybářství budou na vyhlášku k lesnímu zákonu, co se týče podoby stejnokroje, odkazovat. 

K odlišení stejnokrojů pak bude sloužit pouze odznak příslušné státní správy. 
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Okruh odborných zaměstnanců, který v souladu s jednotlivými vyhláškami stanoví vedoucí 

orgánů příslušné státní správy (ministr zemědělství, ředitelé krajských úřadů a tajemníci 

obecních úřadů obcí s rozšířenou působností), má nárok: 

- při prvém přidělení stejnokroje po uplynutí zkušební doby na povinné součásti  

   stejnokroje, 

- na roční obměnu stejnokrojových součásti v hodnotě odpovídající 50 % hodnoty 

   povinných součástí stejnokroje. 

 

Z uvedeného vyplývá, že jde o nárok zaměstnanců vyplývající z právních předpisů, kterému 

musí zaměstnavatel - orgán státní správy lesů dostát, tedy musí být vůči zaměstnancům 

splněna uvedená povinnost a nelze ji nesplnit. 

 

 

Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie, obecnými právními zásadami práva 

Evropské unie, s legislativními záměry a s návrhy předpisů Evropské unie 

 

Předpisy Evropské unie se netýkají navrhované právní úpravy. 

 

 

Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

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

sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a na specifické skupiny obyvatel, zejména 

osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady 

na životní prostředí 

 

Ve všech stupních státní správy lesů, myslivosti a rybářství se jedná o zhruba 

400 zaměstnanců, kteří mají dle výkonu státní správy na služební stejnokroj nárok. 

 

Zaměstnancům státní správy lesů, myslivosti a rybářství na úrovni krajských úřadů a úřadů 

obcí s rozšířenou působností poskytuje služební stejnokroj ze svých finančních prostředků 

přímo daný úřad. 

 

Ministerstvo zemědělství zajišťuje ze státního rozpočtu dodávky služebních stejnokrojů 

pouze pro zaměstnance státní správy lesů, myslivosti a rybářství přímo na Ministerstvu 

zemědělství (cca 45 osob).  

 

Ministerstvo zemědělství finančně zajistí výběrové řízení na průmyslový vzor služebního 

stejnokroje a výběrové řízení na dodavatele služebních stejnokrojů.  

 

Náklady na zajištění, zhotovení a poskytnutí průmyslového vzoru služebního stejnokroje – 

cca 800 000 Kč. 

 

Cena služebního stejnokroje vzejde z nabídkové ceny v rámci výběrového řízení na 

zhotovení stejnokroje – dle kvalifikovaného odhadu by se mohlo jednat o cca 30 000 Kč na 

povinné součásti služebního stejnokroje. 
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Aktuální cena povinných součástí služebních stejnokrojů zaměstnanců orgánů státní správy 
lesů činí 15 364 Kč, služebních stejnokrojů zaměstnanců orgánů státní správy myslivosti činí 
10 600 Kč pro muže a 9 900 Kč pro ženy, služebních stejnokrojů zaměstnanců orgánů státní 
správy rybářství činí 10 600 Kč pro muže a 10 000 Kč pro ženy. V takovéto výši stanovené 
ceny vedly jednotlivé dodavatele k výpovědím rámcových smluv o dodávkách služebních 
stejnokrojů.  
 

Návrh nemá dopady na podnikatelské prostředí. Návrh nemá sociální dopady, včetně 

dopadů na rodiny a na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se 

zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí. 

 

 

Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

 

Návrh vyhlášky neobsahuje žádné ustanovení, díky němuž by současný stav nebo dopady 

návrhu byly v rozporu se zákazem diskriminace. Návrh se netýká problematiky rovnosti mužů 

a žen. 

 

Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

 

Navrhovaná právní úprava nemá vliv na ochranu soukromí a osobních údajů. 

 

 

Zhodnocení korupčních rizik 

 

Návrh vyhlášky neobsahuje ustanovení, které by se mohlo stát předmětem korupčního rizika. 

 

 

Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

 

Návrh nemá negativní dopad na bezpečnost nebo obranu státu.  

 

Rozhodování o provedení RIA 

 

Hodnocení dopadů v rámci obecné části odůvodnění bylo provedeno podle Legislativních 

pravidel vlády. RIA nebyla zpracována, protože dle článku 5 Obecných zásad pro hodnocení 

dopadů regulace (RIA) byl tento legislativní úkol zařazen do Plánu vyhlášek na rok 2017 s 

informací, že se provedení RIA neukládá. 
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Zvláštní část 

 

K části první – novela vyhlášky č. 79/1996 Sb.  

 

K bodům  1 až 5 

Novela upravuje rámcovou podobu služebního stejnokroje zaměstnanců orgánů státní 

správy lesů, která bude zveřejněna ve Věstníku MZe. 

Konkrétní podoba služebního stejnokroje bude zveřejněna ve Věstníku MZe.  

Novela vyhlášky nepočítá se samostatnou podobou stejnokroje zaměstnanců Vojenského 

lesního úřadu. Zaměstnanci Vojenského lesního úřadu jako zaměstnanci orgánu státní 

správy lesů podle § 47odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších 

předpisů, ve vojenských lesích budou mít nárok na totožný stejnokroj jako zaměstnanci 

ostatních orgánů státní správy lesů (ministerstvo, krajské úřady, obecní úřady obcí 

s rozšířenou působností).  

 

K bodu  6 

Novela ruší používání znaku na čepici.  

 

K bodu 7 Formulační zpřesnění. Upřesňuje se číslo přílohy. Text v závorce se pro 

nadbytečnost odstraňuje. 

 

K bodu 8 

Úprava formulace. Bližší popis obuvi bude zveřejněn ve věstníku MZe. 

 

K bodu  9 

Úprava odkazu na text v § 2 reaguje na jeho změnu, tj. zrušení používání znaku na čepici. 
MZe neuvažuje o použití znaku čepici. Jeho používání  na klobouku a na zimní čepici vidíme 
jako problematické. Odznak na čepici se v praxi vůbec nepoužíval.  
 

K bodu  10 

Změnou přílohy č. 1 vyhlášky se stanovují povinné a nepovinné oděvní součásti služebního 

stejnokroje. 

 

 

K části druhé – novela vyhlášky č. 244/2002 Sb., k provedení zákona o myslivosti 

 

K bodu  1 

Novela reaguje na sjednocení vzhledu služebního stejnokroje zaměstnanců orgánů státní 

správy lesů a státní správy myslivosti. Nově formulovaný odstavec na tuto skutečnost 

poukazuje a odkazuje na znění vyhlášky č. 79/1996 Sb., ve znění novely.  

 

K bodu  2 

Novela zrušuje odstavec 2  v § 33 z důvodu stanovení jednotného vzhledu služebních 

stejnokrojů. 

 

K bodu  3 
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Novela zrušuje odkaz na přílohu č. 19 z důvodu stanovení jednotných oděvních součástí 

služebního stejnokroje, které budou uvedeny ve vyhlášce ke služebním stejnokrojům 

zaměstnanců orgánů státní správy lesů, myslivosti a rybářství a upravuje text ustanovení 

§ 33 odst. 3. 

 

 

K bodu 4 

Novela zrušuje přílohu č. 19 z důvodu stanovení jednotných oděvních součástí služebního 

stejnokroje, které budou uvedeny ve vyhlášce ke služebním stejnokrojům zaměstnanců 

orgánů státní správy lesů, myslivosti a rybářství (viz ustanovení § 33 odst. 1).  

 

 

 

K části třetí – novela vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., 

o rybářství 

 

K bodu  1 

Novela reaguje na sjednocení vzhledu služebního stejnokroje zaměstnanců orgánů státní 

správy lesů a státní správy rybářství. Nově formulovaný § 24 odst. 1 na tuto skutečnost 

poukazuje a odkazuje na znění vyhlášky č. 79/1996 Sb., ve znění novely.  

 

K bodu  2 

Novela zrušuje odstavec  2 v § 24 z důvodu stanovení jednotného vzhledu služebních 

stejnokrojů. 

 

K bodu 3 

Novela zrušuje odkaz na přílohu č. 12 v § 24 odst. 3 z důvodu stanovení jednotných 

oděvních součástí služebního stejnokroje, které budou uvedeny ve vyhlášce ke služebním 

stejnokrojům zaměstnanců orgánů státní správy lesů, myslivosti a rybářství a upravuje  text 

tohoto ustanovení. 

 

K bodu 4 

Novelou se  zrušuje část přílohy č. 12 Oděvní součásti stejnokroje zaměstnanců orgánů 

státní správy rybářství z důvodu stanovení jednotných oděvních součástí služebního 

stejnokroje, které budou uvedeny ve vyhlášce ke služebním stejnokrojům zaměstnanců 

orgánů státní správy lesů, myslivosti a rybářství. Vzor odznaku státní správy rybářství 

zůstává součástí přílohy č. 12. 

 

K části čtvrté – Přechodné ustanovení 

Navrhuje se úprava přechodného ustanovení – přechodného období 2 let -   jednak 

z hlediska úsporného opatření ve vztahu k již ušitým stejnokrojům a dále s ohledem na 

časovou rezervu  pro nové výběrové řízení na stejnokroje podle nové právní úpravy.  

 

K části páté – ÚČINNOST 

 

Navrhuje se účinnost dnem 1. ledna 2018 s ohledem na kalendářní rok. 
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