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    VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:           IV. 

   

„návrh vyhlášky o technické způsobilosti a pravidelných technických prohlídkách vojenských vozidel“  
 

 

Návrh vyhlášky byl do eKLEP vložen dne 15. září 2017.   

 

Termín pro zpracování stanovisek k návrhu vyhlášky byl stanoven na 9. října 2017.  

  

 

Návrh vyhlášky byl k posouzení předložen Ministerstvu dopravy, Ministerstvu financí, Ministerstvu kultury, Ministerstvu práce a sociálních 

věcí, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu průmyslu a obchodu, Ministerstvu spravedlnosti, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, 

Ministerstvu vnitra, Ministerstvu zahraničních věcí, Ministerstvu zdravotnictví, Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu životního prostředí, Generální 

inspekci bezpečnostních sborů, Úřadu vlády ČR – Odboru kompatibility, Úřadu vlády ČR – Kabinetu vedoucího Úřadu vlády, Úřadu vlády ČR – 

ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, Úřadu vlády ČR – místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace a Kanceláři prezidenta 

republiky.  

  

K návrhu vyhlášky uplatnily zásadní připomínky Ministerstvo vnitra a Ministerstvo spravedlnosti. 

  

K návrhu vyhlášky uplatnily doporučující připomínky Úřad vlády ČR – Odboru kompatibility, Ministerstvo financí, Ministerstvo kultury, 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo dopravy.  

 

Žádné připomínky neuplatnily Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo 

životního prostředí, Úřad vlády ČR – Kabinetu vedoucího Úřad vlády, Úřadu vlády ČR – ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, Úřad 

vlády ČR – místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace a Kancelář prezidenta republiky.  

 

     

 Veškeré uplatněné připomínky byly řádně vypořádány způsobem uvedeným v připojené tabulce.  

 

Návrh vyhlášky je do dalšího legislativního řízení předkládán bez rozporu. 
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Připomínkové 

místo 

Připomínka Vypořádání 

Ministerstvo 

vnitra    

Obecná připomínka: 

Z kontextu ustanovení plyne, že o schvalování technické 

způsobilosti vojenského vozidla by se mělo rozhodovat ve správním 

řízení (ustanovení je nadepsáno „Řízení o …“; jsou upraveny 

náležitosti žádosti „vedle obecných náležitostí podle správního 

řádu“; je stanovena pravomoc Vojenské policie k rozhodování 

o žádosti apod.). Domníváme se, že případné odchylky oproti 

obecné úpravě ve správním řádu by musel stanovit přímo zákon. 

Podle § 1 odst. 2 správního řádu se tento zákon nebo jeho jednotlivá 

ustanovení použijí, nestanoví-li zvláštní zákon jiný postup. 

Vyhláškou jako podzákonným právním předpisem navíc nelze 

stanovovat zcela nové povinnosti nad rámec zákona (čl. 2 odst. 3 

Ústavy, čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod), včetně např. 

specifických požadavků na obsah a formu žádosti (§ 9 odst. 2 a 3 

návrhu), povinnosti poskytnout vozidlo ke zkouškám (§ 9 odst. 4 

návrhu) či specifické nastavení lhůt (§ 9 odst. 5) apod. V této 

souvislosti upozorňujeme, že zmocňovací ustanovení § 32 odst. 2 

písm. a) zákona č. 219/1999 Sb. hovoří obecně „o stanovení 

způsobu schvalování technické způsobilosti“. Citovaný zákon ani 

rámcově neupravuje základní aspekty tohoto schvalovacího procesu. 

Ustanovení § 32 odst. 1 zákona č. 219/1999 Sb. odkazuje na postup 

dle zvláštního právního předpisu. V § 4 odst. 1 písm. j) zákona 

č. 300/2013 Sb. se však jen obecně konstatuje, že Vojenská policie 

schvaluje technickou způsobilost vojenských vozidel.  

                                                                           Zásadní připomínka 

 

Akceptováno  

V návrhu vyhlášky byla ustanovení § 9 odst. 2 až 5 

zrušena a jejich obsah byl využit v odůvodnění úpravy 

§ 9, a to včetně upřesnění, co se rozumí „příslušnou 

technickou dokumentací“ a způsobem podání žádosti 

vzhledem k obecné úpravě doručování dokumentů.      
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Ministerstvo 

spravedlnosti    

K § 8 odst. 1 a § 14 odst. 6: 

Navrhovaná ustanovení požadujeme vypustit, jelikož podle § 32 

odst. 2 písm. a) prováděného zákona má způsob schvalování 

technické způsobilosti vojenských vozidel a vojenských pracovních 

strojů stanovit Ministerstvo obrany vyhláškou, a tak považujeme za 

nepřípustné, aby bylo v návrhu uvedeno, že předmětné záležitosti 

stanoví nebo může stanovit Vojenská policie.  

                                                                           Zásadní připomínka 

Akceptováno. 

Připomínkou napadená ustanovení návrhu vyhlášky 

byla pro nedostatek zmocnění k provedení jimi 

navrhované úpravy zrušena.      

 K § 16 a 17: 

Požadujeme navrhovaná ustanovení vypustit, jelikož k úpravě 

předmětných problematik předkladateli chybí zákonné zmocnění 

a ani systematicky shora uvedená ustanovení nepatří do části třetí 

hlavy II o schvalování technické způsobilosti ve zvláštních 

případech.  

                                                                     Zásadní připomínka 

Akceptováno. 

Připomínkou napadená ustanovení návrhu vyhlášky 

byla pro nedostatek zmocnění k provedení jimi 

navrhované úpravy zrušena.      

 K § 29 a 30: 

Požadujeme zásadním způsobem přepracovat navrhovaná 

ustanovení, neboť podle § 32a odst. 4 prováděného zákona má 

Ministerstvo obrany vyhláškou stanovit způsob a termíny provádění 

pravidelných technických prohlídek a pravidelných měření emisí 

vojenských vozidel. Tyto parametry ovšem předkladatel v návrhu 

nestanoví, anebo stanoví způsobem, který považujeme 

za nepřijatelný (kompletní vyloučení měření emisí vojenských 

vozidel). Zároveň předkladatel v § 29 stanoví různé výjimky, 

pro něž mu podle našeho názoru chybí zákonné zmocnění.  

                                                                    Zásadní připomínka. 

Akceptováno.  

Ustanovení § 29 návrhu vyhlášky bylo upraveno takto: 

 

„§ 29 

Provádění pravidelných technických prohlídek   
 

 (1) Pravidelné technické prohlídky vojenských 

vozidel se provádí v termínech stanovených 

ministerstvem a jeho zařízeních nebo stanicích 

technické kontroly, s nimiž pro provádění technických 

kontrol uzavřelo smlouvu; pro provádění pravidelných 

technických prohlídek se použije právní předpis 

upravující technické prohlídky a měření emisí vozidel9) 

obdobně. 

 

       (2) Údaje dokumentující přítomnost vojenského 

vozidla na místě konání technické prohlídky podle 
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právního předpisu upravujícího provádění technických 

prohlídek a měření emisí vozidel9) provozovatel stanice 

technické kontroly nepořizuje.  

 

 

Ustanovení § 30 bylo zrušeno pro nedostatek zmocnění 

provedení jím navrhované úpravy.    

 K § 32 a 33: 

Konstatujeme, že smysl a účel navrhovaných ustanovení není 

z jejich textace zřejmý (např. nerozumíme, co předkladatel míní 

„administrativním schválením technické způsobilosti“), a proto 

je požadujeme buď vypustit, anebo zásadním způsobem přepracovat.  

                                                                    Zásadní připomínka. 

Akceptováno. 

Ustanovení § 32 a 33 návrhu vyhlášky byla upravena 

takto: 

„§ 32 

Uznání schválení technické způsobilosti typu 

vojenského vozidla 

 

 (1) U typu vojenského vozidla, jehož technická 

způsobilost byla schválena podle zákona o podmínkách 

provozu vozidel na pozemních komunikacích a která 

jsou provozována v ozbrojených silách do dne nabytí 

účinnosti této vyhlášky, se schválení jejich technické 

způsobilosti považuje za schválené podle této 

vyhlášky.  

 

 (2) Vojenským vozidlům uvedeným v odstavci 1 

Vojenská policie vydá doklad o uznání schválení 

technické způsobilosti, technický průkaz vojenského 

vozidla a osvědčení o technickém průkazu vozidla 

ozbrojených sil. 

 

§ 33 

Technické podmínky vojenských zabezpečovacích 

vozidel a vojenských zvláštních vozidel    
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 (1) Vojenská zabezpečovací vozidla zaváděná do 

ozbrojených sil po dni účinnosti této vyhlášky musí 

splňovat technické podmínky stanovené právním 

předpisem upravujícím schvalování technické 

způsobilosti a technické podmínky provozu vozidel 

na pozemních komunikacích1). 

 

 (2) Vojenská zvláštní vozidla zaváděná do 

ozbrojených sil po dni nabytí účinnosti této vyhlášky 

musí splňovat takticko-technické požadavky uživatele 

a technické podmínky stanovené jím pro tato vozidla.“. 

 

 

K uvedené úpravě se současně odkazujeme na 

odůvodnění k navrhovaným ustanovením, ve kterém 

jsou uvedeny důvody, které vedou k jejímu 

nezbytnému provedení.       

 

 

 

 

  

DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKY 

 

Ministerstvo 

vnitra  

  

 K § 1: 

Doporučujeme revidovat řadu z navrhovaných definic, a to 

především za účelem uvedení terminologie do souladu s obecnou 

úpravou v předpisech v gesci Ministerstva dopravy. 

 

V písm. a) a b) není zřejmé, proč jsou pojmům „největší povolená 

hmotnost“ a „největší povolená hmotnost na nápravu“, které jsou 

Neakceptováno.   

Definice provedené pro účely vyhlášky č. 341/2014 Sb. 

se vztahují k užívání vozidel v provozu na pozemních 

komunikacích v České republice, zatímco vojenská 

vozidla nejsou schválena pro provoz na pozemních 

komunikacích; proto jsou zvoleny definice specifické 

a odpovídající provozování vojenských vozidel.        
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běžně používány [viz § 2 písm. i) a j) vyhlášky č. 341/2014 Sb.], 

přidělovány pro účely předmětné vyhlášky jiné termíny.  

 

Stejně tak není důvodné, aby byl pro „provozovatele vojenského 

vozidla“ zaváděn v písm. e) termín „uživatel“, zvláště když 

navrhovaný předpis o provozovateli na některých místech dále 

hovoří.  

  

Taktéž definice v písm. j) až m) se jeví příliš komplikované 

a vlastně nadbytečně, definice v písm. n) je pak parafrází § 73 

zákona č. 56/2001 Sb.   

                                                             Doporučující připomínka 

  

   

 K § 9 odst. 2: 

Některé náležitosti žádosti jsou v písm. a) uvedeny nadbytečně, 

neboť jsou duplicitní vůči náležitostem obecně stanoveným v § 37 

odst. 2 správního řádu. Máme tedy za to, že v § 9 odst. 2 návrhu by 

ve vztahu k údajům o dodavateli mělo postačovat uvedení 

telefonických kontaktů na dodavatelem určené osoby k poskytování 

součinnosti v řízení o žádosti. 

                                                             Doporučující připomínka 

Akceptováno jinak. 

Ustanovení bylo zrušeno.  

 K § 9 odst. 3 a § 14 odst. 2: 

1. Není zřejmé, z jakého důvodu je nezbytné předkládat žádosti 

podle odstavce 1 písm. c) v analogové i digitální podobě. 

Doporučujeme tyto důvody vysvětlit ve zvláštní části 

odůvodnění. 

2. S ohledem na současnou legislativní praxi doporučujeme slovo 

„analogové“ nahradit slovem „listinné“ a slovo „digitální“ 

slovem „elektronické“.  

3. S ohledem na zavedenou terminologii doporučujeme vypustit 

slovo „přenosném“.  

                                                             Doporučující připomínka 

Akceptováno jinak. 

Ustanovení § 9 odst. 3 bylo zrušeno. 

Ustanovení § 14 odst. 2 bylo požadovaným způsobem 

upraveno. 
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 K § 9 odst. 5: 

Máme za to, že daným ustanovením je patrně vyloučen § 71 

správního řádu jako celek, tj. včetně možnosti prodloužení lhůty 

podle § 71 odst. 3 písm. a) a b). Jinak by navržené ustanovení bylo 

nadbytečné (ve správním řádu je základní délka lhůty pro vydání 

rozhodnutí rovněž třicetidenní). Předkladatel by měl objasnit, zda to 

skutečně odpovídá jeho záměru. Argumentace ve výše uvedené 

obecné zásadní připomínce tím však není dotčena. 

                                                             Doporučující připomínka 

Akceptováno jinak.  

Ustanovení § 9 odst. 5 bylo z návrhu vyhlášky 

vypuštěno.  

 K § 10 odst. 3: 

Právní předpis by měl být formulován jednoznačně a srozumitelně – 

viz např. čl. 2 odst. 2 písm. d) Legislativních pravidel vlády, a proto 

doporučujeme vyjasnit, jaká má být doba platnosti technické 

způsobilosti vojenského vozidla. Navržená konstrukce „zpravidla na 

2 roky, nejdéle však na 3 roky“ je příliš neurčitá a poskytuje 

nedůvodně široký prostor k úvaze správního orgánu. 

                                                       Doporučující připomínka 

Akceptováno. 

Připomínkou napadený text byl upraven takto: „ … se 

stanoví na 2 roky; podle potřeb ozbrojených sil může 

být v odůvodněných případech technická způsobilost 

stanovena na 3 roky.“. 

 K § 17: 

Doporučujeme vyjasnit, jak by mohla Vojenská policie ukládat 

povinnosti výrobci prostřednictvím dovozce, tedy jiného 

soukromoprávního subjektu. Taktéž není zřejmé, jak by mohla 

vůbec ukládat povinnosti včetně provedení doplňkových zkoušek na 

náklady výrobce, když by např. výrobce nemusel mít na provedení 

těchto zkoušek zájem) a byl by smířen s tím, že jeho výrobek se 

v českých ozbrojených silách nebude používat).  

                                                      Doporučující připomínka 

Akceptováno jinak. 

Ustanovení § 17 bylo z návrhu vyhlášky vypuštěno.  

 K § 30: 

Ustanovení doporučujeme vypustit, neboť je v rozporu s § 32a 

zákona, kde se předpokládá, že měření emisí se u vojenských 

vozidel provádět bude a Ministerstvo obrany se zmocňuje 

ke stanovení způsobu a termínů. Vyloučení měření emisí 

Akceptováno. 

Ustanovení § 30 bylo z návrhu vyhlášky vypuštěno.  
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u vojenských vozidel znamená překročení rámce tohoto zákonného 

zmocnění. 

                                                       Doporučující připomínka 

 K § 1: 

1. V písm. c) by bylo vhodné upřesnit, o jakého obchodního 

zástupce se má jednat – koho má zastupovat. 

2. V písm. i) doporučujeme vypustit nadbytečné pasáže, jakou jsou 

slova „pevnou nebo výměnnou“, „výrobcem vojenského vozidla 

nebo jiným výrobcem“, „v prvovýrobě nebo ve výrobě“, neboť 

nemají žádný normativní ani informativní význam – např. 

„výrobce vojenského vozidla nebo jiný výrobce“ je vlastně 

jakýkoli výrobce. 

                                                             Doporučující připomínka 

Akceptováno. 

Připomínkou napadený text byl požadovaným 

způsobem upraven.  

 K § 14 odst. 1: 

Doporučujeme vypustit slova „nepodléhají samostatnému 

schválení technické způsobilosti a“ pro nadbytečnost a chybějící 

normativní charakter. 

                                                             Doporučující připomínka 

Akceptováno. 

Připomínkou napadený text byl požadovaným 

způsobem upraven. 

 K § 18 odst. 1: 

1. Doporučujeme pododstavce seřadit logicky podle intenzity 

vazby k České republice, tedy Evropská unie, NATO a pak až 

jiný stát. 

2. Ve stávajícím písm. b) pak je třeba aktualizovat terminologii 

a hovořit o Evropské unii, nikoli o Evropském společenství. 

                                                             Doporučující připomínka 

Akceptováno. 

Připomínkou napadený text byl požadovaným 

způsobem upraven. 

 K § 34: 

1. Doporučujeme upravit nadpis tohoto paragrafu, neboť se věcně 

jedná o přechodná ustanovení. 

2. V odstavci jedna doporučujeme slova „za vojenské bojové 

vozidlo“ uvést v množném mluvnickém čísle a tak ustanovení 

formulačně uvést do souladu s ostatními odstavci tohoto 

paragrafu. 

Akceptováno. 

Připomínkou napadený text byl požadovaným 

způsobem upraven. 
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                                                             Doporučující připomínka 

   

Ministerstvo 

spravedlnosti  

  

 K názvu návrhu a předmětu úpravy: 

Zvolený název návrhu vychází z názvu předchozí právní úpravy, tj. 

tímto návrhem zrušované vyhlášky č. 274/1999 Sb., což 

nepovažujeme za vhodné. Předkládaný návrh upravuje na rozdíl od 

ní širší okruh záležitostí, a to na základě v průběhu času 

novelizovaných zmocňovacích ustanovení, jež provádí. Aby bylo 

zřejmé, co přesně návrh upravuje, doporučujeme zvolit název, který 

postihne všechny prováděné problematiky komplexně, anebo 

naopak název zobecňující, avšak výstižný. Zároveň doporučujeme 

do návrhu vložit jako první paragraf vymezení předmětu úpravy, 

které v něm vzhledem k jeho rozsahu postrádáme. 

                                                             Doporučující připomínka 

Akceptováno. 

Název vyhlášky byl upraven takto: 

„návrh vyhlášky o technické způsobilosti 

a pravidelných technických prohlídkách vojenských 

vozidel“. 

 

Do návrhu vyhlášky byl rovněž vložen nový § 1, který 

upravuje předmět prováděné úpravy.    

 K úvodní větě návrhu: 

V souladu s ustálenou legislativně technickou praxí doporučujeme 

nahradit slova „ve znění pozdějších předpisů“ výčtem novel zákona 

č. 219/1999 Sb., jimiž byla měněna prováděná zmocňovací 

ustanovení. 

                                                             Doporučující připomínka 

Neakceptováno. 

 K § 1 písm. c): 

Doporučujeme revidovat užití slov „obchodní zástupce“, neboť 

slovní spojení „obchodní zástupce vojenského vozidla“ není podle 

našeho názoru smysluplné. 

                                                            Doporučující připomínka 

Akceptováno. 

Za slova „obchodní zástupce“ bylo vloženo slovo 

„výrobce“. 

 K § 1 písm. o): 

Dáváme ke zvážení, zda s ohledem na pojem definovaný v § 1 písm. 

a) není vhodné nahradit slova „maximálních přípustných hmotností“ 

Akceptováno. 

Znění § 1 (nově § 2) písm. o) bylo upraveno v souladu 

s uplatněnou připomínkou.   
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slovy „celkové hmotnosti“. 

                                                             Doporučující připomínka 

 K nadpisu § 4 až 6: 

Doporučujeme vypustit slova „a vojenských pracovních strojů“, 

neboť jejich kategorie jsou samostatně upraveny v § 7. 

                                                             Doporučující připomínka 

Akceptováno.  

Skupinový nadpis § 4 až 6 (nově § 5 až 7) byl 

požadovaným způsobem upraven.  

 K § 9 odst. 2 písm. b) bod 2: 

Upozorňujeme, že zde použité pojmy „užitečná hmotnost“ 

a „konstrukční hmotnost“ nejsou v návrhu definovány, a tak toto 

ustanovení není dostatečně určité. Doporučujeme proto jeho revizi. 

                                                             Doporučující připomínka 

Akceptováno jinak. 

Ustanovení § 9 odst. 2 bylo z návrhu vyhlášky 

vypuštěno.     

 K § 9 odst. 3 a § 14 odst. 2: 

Doporučujeme v odůvodnění vysvětlit, z jakého důvodu je potřeba, 

aby přenosný technický nosič dat stanovovala Vojenská policie, 

a jakou formou to bude činit. 

                                                             Doporučující připomínka 

Akceptováno. 

Odůvodnění návrhu vyhlášky bylo doplněno 

o informace, proč je ze zpracovatelských důvodů 

nezbytné, aby byly stanoveny parametry užívaných 

technických nosičů dat, a jakým způsobem bude tento 

požadavek zveřejňován (cestou elektronických 

komunikací).       

 K § 28 odst. 1 písm. b): 

Doporučujeme navrhované ustanovení zpřesnit, neboť z něj není 

zřejmé, zda měl předkladatel na mysli „osvědčení o technickém 

průkazu vozidla ozbrojených sil“, nebo „technický průkaz 

vojenského vozidla“. 

                                                             Doporučující připomínka 

Akceptováno. 

Znění § 28 odst. 1 písm. b) (nově § 27) bylo upraveno 

tak, aby bylo zřejmé, že předmětným dokladem je 

„technický průkaz vozidla ozbrojených sil“.     

   

Ministerstvo 

financí  

  

 K názvu vyhlášky:  

Doporučujeme zvážit zkrácení názvu vyhlášky na „o  vojenských 

vozidlech“ a jednotlivé dílčí okruhy úpravy případně vymezit v nově 

Akceptováno. 

Název vyhlášky byl upraven takto: 

„návrh vyhlášky o technické způsobilosti 
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doplněném § 1 s názvem „Předmět úpravy“ (stávající paragrafy 

by pak bylo nutné přečíslovat). 

                                                                   Doporučující připomínka 

a pravidelných technických prohlídkách vojenských 

vozidel“. 

 

Do návrhu vyhlášky byl rovněž vložen nový § 1, který 

upravuje předmět prováděné úpravy.    

 K úvodní větě:  

Slova „ve znění pozdějších předpisů“ je nutno nahradit slovy 

„ve znění zákona č. 46/2016 Sb.,“ protože tato novela zákona 

o ozbrojených silách ČR novelizovala ustanovení § 32 odst. 2 

a § 32a odst. 4 tohoto zákona a v jejím znění je v současné době toto 

ustanovení platné (viz čl. 65 odst. 2 LPV). Legislativní zkratku 

„(dále jen zákon)“ doporučujeme pro nadbytečnost vypustit, neboť 

není v dalším textu používána. 

                                                                   Doporučující připomínka 

Akceptováno jinak. 

Úvodní věta byla upravena takto: „ … ve znění zákona 

č. 546/2005 Sb. a zákona č. 46/2016 Sb.“. 

 K§ 2:  

Ustanovení § 2 odst. 2 až 4 jsou vymezením pojmů a jako taková 

by měla být zařazena v § 1. 

                                                                   Doporučující připomínka 

Neakceptováno. 

 K části deváté:  

Doporučujeme nadpis umístěný pod částí devátou upravit takto: 

„PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ“ a nadpisy pod 

§ 32 až 34 vypustit, popř. § 32 až 34 označit skupinovým nadpisem 

„Přechodná ustanovení“ a § 35 nadpisem (umístěným pod 

označením paragrafu) „Zrušovací ustanovení“ V § 32 až 34 je třeba 

slova „do dne nabytí“ nahradit slovy „přede dnem nabytí“. 

                                                                   Doporučující připomínka 

Akceptováno. 

Část devátá byla z formálního hlediska upravena podle 

připomínky.  

 K § 36:  

Doporučujeme nad ustanovením § 36 umístit slova „ČÁST 

DESÁTÁ“ a pod tímto textem umístit nadpis „ÚČINNOST“. 

                                                                   Doporučující připomínka 

Neakceptováno. 
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Ministerstvo 

kultury   

  

 K úvodní větě: 

Upozorňujeme, že ustanovení § 32 odst. 2 a § 32a odst. 4 zákona 

o ozbrojených silách České republiky (zákon č. 219/1999 Sb.) byla 

změněna také zákonem č. 546/2005 Sb. a zákonem č. 46/2016 Sb. 

Proto doporučujeme slova „ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

zákon)“ nahradit slovy „ve znění zákona č. 546/2005 Sb. a zákona 

č. 46/2016 Sb. (dále jen „zákon“)“. 

                                                          Doporučující připomínka 

Akceptováno. 

Úvodní věta byla upravena v souladu s uplatněnou 

připomínkou.   

 

 K § 34: 

Vzhledem k obsahu ustanovení § 34, které má povahu 

přechodných ustanovení, doporučujeme v nadpisu k § 34 slova 

„Závěrečná ustanovení“ nahradit slovy „Přechodná  

a závěrečná ustanovení“. 

                                                          Doporučující připomínka 

Akceptováno. 

Návrh vyhlášky byl v předmětném ustanovení upraven 

podle uplatněné připomínky.  

   

Ministerstvo 

průmyslu   

  

 K předmětu úpravy: 

Doporučujeme do vyhlášky vložit nový § 1, jenž bude upravovat 

předmět vyhlášky, a tím dojde k zpřehlednění právní úpravy. 

                                                          Doporučující připomínka 

Akceptováno. 

Do návrhu vyhlášky byl vložen nový § 1, který 

upravuje předmět navrhované úpravy.  

 K § 4 odst. 3: 

V § 4 odst. 3 na konci úvodní části ustanovení doporučujeme zrušit 

dvojtečku. 

                                                          Doporučující připomínka 

Akceptováno. 

§ 4 odst. 3 byl upraven podle uplatněné připomínky.  

 K § 9 odst. 2 písm. a): 

V § 9 odst. 2 písm. a) doporučujeme na konci doplnit slovo "a" tak, 

aby byl vyjádřen vztah kumulace mezi písmeny a) až c). Obdobnou 

Akceptováno. 

Připomínkou napadená ustanovení § 9 byla zrušena, 

v ostatních ustanovením byla požadovaná úprava 
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úpravu doporučujeme provést v § 9 odst. 2 písm. b) na konci bodu 

12, v § 14 odst. 3 na konci písmene i) a v § 24 odst. 2 na konci 

písmene d). 

                                                          Doporučující připomínka 

provedena.   

 K § 18 odst. 1: 

V § 18 odst. 1 doporučujeme prověřit, zda by slova "Evropských 

společenství" neměla být nahrazena slovy "Evropské unie". 

                                                          Doporučující připomínka 

Akceptováno. 

Slova "Evropských společenství" byla nahrazena slovy 

"Evropské unie". 

 

   

Ministerstvo 

zdravotnictví   

  

 K § 14 odst. 5: 

Doporučujeme nahradit slova „stanoviska orgánů hygienické služby“ 

slovy „stanoviska Ministerstva obrany jako orgánu ochrany 

veřejného zdraví“. 

 

Odůvodnění:  

Podle § 78 odst. 1 písm. c) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, vykonává státní 

správu v ochraně a podpoře veřejného zdraví Ministerstvo obrany, 

které ji v souladu s  §  83 odst. 1 vykonává v ozbrojených silách 

a v jeho působnosti zřízených organizačních složkách státu 

a příspěvkových organizacích a  nad jimi užívanými objekty. Pojem 

„hygienická služba“ zákon č . 258/2000 Sb., nezná a neměl by být 

proto používán ani v posuzovaném návrhu vyhlášky. 

                                                          Doporučující připomínka 

Akceptováno.  

Ustanovení § 14 odst. 5 bylo upraveno v souladu 

s uplatněnou připomínkou.  

   

Ministerstvo 

dopravy  

  

 
Upozorňujeme na to, že řízení o schválení technické způsobilosti 

vojenského vozidla (viz navrhovaná právní úprava v § 8 až § 10 

Akceptováno. 

V souladu s uplatněnou připomínkou a dále také 

zásadními připomínkami Ministerstva vnitra 
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a § 12 až § 15 návrhu vyhlášky) je zřejmě správním řízením, přičemž 

právní úprava takového řízení, zahrnující postup Vojenské policie 

v tomto řízení, náležitosti žádosti o schválení technické způsobilosti 

vojenského vozidla nebo podmínky a lhůty pro vydání rozhodnutí, 

by měla být z hlediska ústavně právní konformity obsažena na 

úrovni zákona a nikoliv prováděcího právního předpisu, jakkoli by 

pro takovou právní úpravu bylo dáno zákonné zmocnění.  

                                                                   Doporučující připomínka 

a Ministerstva spravedlnosti bylo znění návrhu 

vyhlášky dopracováno tak, aby důsledně dodržovalo 

rozsah úpravy vymezený zmocněním pro její vydání 

a současně aby nezahrnovalo vztahy, jejichž úpravy 

náleží do zákona.    

 
Shora uvedená připomínka se týká zřejmě i navrhované právní 

úpravy podmínek pro uznávání osvědčení o schválení typu 

vojenského vozidla podle § 18 návrhu vyhlášky, navrhované právní 

úpravy udělování výjimek z technické způsobilosti vojenské 

zabezpečovací techniky podle § 19 návrhu vyhlášky a navrhované 

právní úpravy pozastavení platnosti a odebrání technické 

způsobilosti výrobku podle § 17 návrhu vyhlášky, pro kterou navíc 

zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) neobsahuje patřičné 

zmocnění. 

                                                                   Doporučující připomínka 

Neakceptováno. 

 
Upozorňujeme na to, že pro stanovení vzorů dokladů o technické 

způsobilosti vojenského vozidla podle § 11 návrhu vyhlášky 

neobsahuje zákon příslušné zmocnění. Z tohoto důvodu by měla být 

tato navrhovaná právní úprava z návrhu vyhlášky vypuštěna. 

                                                                   Doporučující připomínka 

Neakceptováno.  

Zmocnění pro vydání vyhlášky stanoví provedení 

úpravy způsobu a termínů schvalování technické 

způsobilosti, což nepochybně zahrnuje také výstupy 

tohoto schvalování, tedy doklady vydávané jako 

doklady splnění stanovených parametrů pro užívání 

vojenských vozidel. Stanovení vzorů takových dokladů 

proto nelze považovat za překročení existujícího 

zmocnění pro vydání vyhlášky.       
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Dále upozorňujeme na to, že podle § 32 odst. 2 písm. e) zákona 

je dáno zákonné zmocnění pro podzákonnou právní úpravu 

(vyhlášku), pokud jde o stanovení doplňkové výstroje a vybavení 

vojenských vozidel, nikoliv však pro formální podmínky užívání 

doplňkového příslušenství nebo výbavy vojenského vozidla. 

Z tohoto důvodu překračuje zřejmě i navrhovaná právní úprava 

v § 16 návrhu vyhlášky zákonné zmocnění a měla by být z návrhu 

vyhlášky vypuštěna. 

                                                                   Doporučující připomínka 

Akceptováno.  

Ustanovení § 16 bylo z návrhu vyhlášky vypuštěno.   

 Upozorňujeme rovněž na to, že podle § 32 odst. 2 písm. d) zákona je 

dáno zákonné zmocnění pro podzákonnou právní úpravu (vyhlášku), 

pouze pokud jde o stanovení předpokladů technické nezpůsobilosti a 

zákazu provozu vojenských vozidel. Samotný zákaz používání 

vojenského vozidla (splňujícího předpoklady technické 

nezpůsobilosti) v provozu na pozemních komunikacích, stanovený 

v § 27 odst. 1 návrhu vyhlášky, jakož i postup Vojenské policie 

v případě zjištění nezpůsobilosti vojenského vozidla k provozu na 

pozemních komunikacích, stanovený v § 28 návrhu vyhlášky, musí 

být z ústavně právního hlediska upraven na úrovni zákona a nikoliv 

podzákonného právního předpisu. Navrhovaná právní úprava navíc 

v tomto ohledu překračuje příslušné zákonné zmocnění a měla by být 

z návrhu vyhlášky vypuštěna. 

                                                                   Doporučující připomínka 

Akceptováno.  

Ustanovení § 28 návrhu vyhlášky bylo upraveno tak, 

aby jeho obsah nevyjadřoval působnost Vojenské 

policie [ta vyplývá z § 4 odst. 1 písm. j) zákona 

o Vojenské policii], ale aby v něm byly uvedeny 

skutečnosti, které jsou předpokladem zákazu provozu 

vojenského vozidla.      

 
Upozorňujeme rovněž na to, že podle § 32a odst. 4 zákona je dáno 

zákonné zmocnění pro podzákonnou právní úpravu (vyhlášku), 

pouze pokud jde o stanovení způsobu a termínů provádění 

pravidelných technických prohlídek vojenských vozidel, nikoliv však 

pro stanovení okruhu vojenských vozidel, na která se provádění 

pravidelných technických prohlídek vztahuje. Navrhovaná právní 

Neakceptováno. 

Termíny provádění pravidelných technických 

prohlídek nelze stanovit obecně, a to kromě jiného také 

proto, že má být stanoven způsob jejich provádění, 

který musí být provázán s příslušným druhem 

a kategorií vojenského vozidla (jinak by postačovalo 

pouhé sdělením, že se tyto prohlídky vykonávají).             
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úprava obsažená v § 29 odst. 1 návrhu vyhlášky tak jde nad rámec 

zákonného zmocnění a měla by být z tohoto důvodu z návrhu 

vyhlášky vypuštěna. 

                                                                   Doporučující připomínka 

 
Podle článku 39 odstavce 2 legislativních pravidel vlády 

by v paragrafu nemělo být obsaženo více jak 6 odstavců, jinak 

je třeba v zájmu přehlednosti právního předpisu dát přednost 

rozdělení právní úpravy téže věci na více paragrafů. Tomuto pravidlu 

návrh vyhlášky neodpovídá (viz § 10 návrhu vyhlášky) 

a doporučujeme jej v tomto smyslu upravit.   

                                                                   Doporučující připomínka 

Neakceptováno. 

Ustanovení § 39 odst. 2 Legislativních pravidel vlády 

stanoví, že „v paragrafu nebo článku by zpravidla 

nemělo být obsaženo více než 6 odstavců“. V § 10 

návrhu vyhlášky je obsaženo odstavců 7, a to z důvodů 

zachování komplexnosti a systematičnosti navrhované 

úpravy. Rozdělení § 10 na § 10 a 11, z nichž jeden by 

obsahoval 6 odstavců a druhů 1 odstavec, přičemž oba 

paragrafy by tvořily obsahově provázaný celek, 

nepovažujeme za účelné.           

 
Upozorňujeme na to, že podle článku 45 odstavce 5 legislativních 

pravidel vlády by měl být nenormativní odkaz na jiný právní předpis 

v ustanovení právního předpisu používán zcela výjimečně. Odkaz na 

přímo použitelný předpis obsažený v § 20 odst. 1 návrhu vyhlášky 

by měl být z tohoto důvodu nahrazen normativním odkazem, např. 

s použitím slov „podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 

upravujícího schvalování typu povinných štítků výrobce 

a identifikačních čísel motorových vozidel3)“, doplněný příslušným 

odkazem na poznámku pod čarou. 

                                                                   Doporučující připomínka 

Akceptováno. 

Znění § 20 odst. 1 bylo upraveno ve smyslu uplatněné 

připomínky.    

 
Podle článku 45a legislativních pravidel vlády, odkazuje-li se při 

stanovení technických požadavků v právním předpisu na českou 

technickou normu, která obsahuje podrobné technické požadavky, 

je třeba použít indikativního odkazu. V tomto případě je třeba 

v právním předpisu výstižně definovat základní technické požadavky 

a zároveň uvést, že se považují za splněné, postupuje-li se ve shodě 

s určenou normou nebo její částí, definovanou v § 4a zákona 

Akceptováno jinak. 

Odkazy na české technické normy byly zrušeny.  
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č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění 

pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) která 

obsahuje podrobné technické požadavky. Shoda s určenou normou je 

jedním ze způsobů, jak prokázat splnění základních technických 

požadavků. Tyto požadavky přitom mohou být splněny i jiným 

technickým řešením garantujícím stejnou nebo vyšší úroveň ochrany 

oprávněných zájmů. 

Není-li možné využít indikativního odkazu, odkáže se na technickou 

normu v právním předpisu formou výlučného odkazu a tato 

skutečnost se odůvodní v důvodové zprávě (odůvodnění). Tímto se 

stane technická norma nebo její část pro účely právního předpisu 

závaznou a její používání se stane povinné. Zároveň se však stanoví 

způsob, jakým bude odkazovaná technická norma zpřístupněna 

veřejnosti. Technickou normu, na kterou se v právním předpisu 

odkazuje formou výlučného odkazu, je nutné jednoznačně 

identifikovat, a to normativním odkazem uvedením označení, data 

vydání a úplného názvu technické normy v textu právního předpisu.  

Upozorňujeme na to, že použití odkazu na české technické normy 

v návrhu vyhlášky neodpovídá příslušným požadavkům stanoveným 

legislativními pravidly vlády. Součástí předloženého materiálu není 

dostačující odůvodnění, z jakých důvodů nemohl být v návrhu 

vyhlášky použit indikativní odkaz na české technické normy. Navíc 

návrh vyhlášky v rozporu s legislativními pravidly vlády nestanoví 

(přímo v normativním textu) způsob, jakým budou odkazované české 

technické normy zpřístupněny veřejnosti, ani jednoznačně 

neidentifikuje české technické normy (např. není uvedeno datum 

vydání technických norem).  

V souvislosti s touto připomínkou je třeba dodat, že podle § 5 odst. 8 

zákona č. 22/1997 Sb. české technické normy nebo jejich části 

vydané na jakémkoliv nosiči smějí být, pokud zvláštní zákon 

nestanoví jinak, rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem 

pověřené právnické osoby nebo za podmínek stanovených v odstavci 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAVYDLS15)



 18   

6 se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní 

zkušebnictví (dále jen „Úřad“). Podle § 5 odst. 6 zákona 

č. 22/1997 Sb. je Úřad oprávněn vybírat za odborné činnosti 

související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých 

technických norem úplatu. Pokud by předkladatel volně technické 

normy zveřejnil např. na svých internetových stránkách (i tak by 

takový způsob zpřístupnění musel stanovit právní předpis), dopustil 

by se zřejmě porušení § 5 odst. 8 zákona č. 22/1997 Sb. a potažmo 

i porušení autorských práv, jimiž jsou české technické normy 

chráněny. 

Je třeba konstatovat, že s žádnou ze shora uvedených skutečností se 

předkladatel v předloženém materiálu řádně nevypořádal a z tohoto 

důvodu je třeba tento materiál odpovídajícím způsobem upravit. 

                                                                   Doporučující připomínka 

 
Dále s ohledem na (v návrhu vyhlášky) upravovanou materii 

upozorňujeme na to, že by předkladatel v souladu s článkem 2a 

legislativních pravidel vlády měl posoudit, zda návrh vyhlášky 

obsahuje ustanovení, která jsou svojí povahou technickým předpisem 

ve smyslu nařízení vlády č. 339/2002 Sb., o postupech při 

poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických 

dokumentů a technických norem, ve znění pozdějších předpisů, a zda 

mu nevznikla oznamovací povinnost v rozsahu působnosti tohoto 

nařízení. Z předloženého materiálu, zejména z odůvodnění 

navrhované právní úpravy, nelze nijak dovodit, že k takovému 

posouzení došlo, případně s jakým závěrem. Je-li právní předpis 

technickým předpisem a jako takový byl oznámen Komisi podle 

směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 

9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti 

technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, 

je třeba do závěrečného ustanovení návrhu vyhlášky zapracovat text 

v souladu s článkem 48 odst. 7 legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno. 

Odůvodnění k návrhu vyhlášky bylo doplněno 

o posouzení povahy návrhu vyhlášky jako technického 

předpisu.  
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                                                                   Doporučující připomínka 

 
V odůvodnění k návrhu vyhlášky je uvedeno, že 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. Upozorňujeme na to, že předložený návrh vyhlášky nebyl 

do Plánu vyhlášek na rok 2016 zahrnut a není zahrnut ani do Plánu 

vyhlášek na rok 2017. Z tohoto důvodu by zřejmě měla být k návrhu 

vyhlášky zpracována závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace, 

případně by o jejím nezpracování mohl rozhodnout předseda 

Legislativní rady vlády na základě písemné žádosti předkladatele 

podle článku 5 bodu 5.6 Obecných zásad pro hodnocení dopadů 

regulace (RIA). 

                                                       Doporučující připomínka 

Neakceptováno. 

 Ke zvláštní části odůvodnění:   

Ve zvláštní části odůvodnění (k § 4 až § 7) upozorňujeme na to, že 

text psaný kurzívou v posledním odstavci do této části odůvodnění 

zřejmě nepatří. 

                                                                   Doporučující připomínka 

Akceptováno. 

Pracovní text byl z odůvodnění odstraněn.  

   

   

Ministerstvo 

školství 

mládeže a 

tělovýchovy  
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 K § 14, § 15, § 16 a Části šesté:  

Není zřejmé, jestli jsou pojmy „doplňkové příslušenství“ 

a „doplňková výbava“ uvedené ve zde třech citovaných ustanoveních 

a „doplňková výstroj“ a „doplňkové vybavení“ v názvu Části šesté 

(viz též zmocňovací ustanovení § 32 odst. 2 písm. e) zákona 

č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů, pokud jde o název Části šesté návrhu vyhlášky) 

totožné nebo rozdílné. Požadujeme vyjasnit. 

                                                             Doporučující připomínka        

Akceptováno. 

 Text byl sjednocen podle terminologie § 32 odst. 2 

písm. e) zákona č. 219/1999 Sb.  

 K § 15:  

V tomto ustanovení není třeba číselně označovat odstavec jako 

odstavec první, když se toto ustanovení dále nečlení.  Doporučujeme 

upravit.  

                                                                   Doporučující připomínka 

Akceptováno. 

Písařská chyba byla odstraněna.  

   

ÚVČR - KOM   

 Obecně k návrhu: 

Vzhledem k tomu, že vyhláška obsahuje také ustanovení upravující 

technické specifikace výrobků, a je ji tedy možné považovat 

za technický předpis ve smyslu směrnice 2015/1535, měl 

by  předkladatel v souladu se směrnicí 2015/1535 návrh notifikovat 

Evropské komisi. V návaznosti na to by pak do návrhu vyhlášky 

mělo být doplněno závěrečné ustanovení podle čl. 48 odst. 7 LPV. 

Notifikace si také vyžádá posunutí navrhované doby nabytí účinnosti 

vyhlášky, neboť konzultační proces podle směrnice zabírá cca 3 

měsíce. 

                                                                   Doporučující připomínka 

Akceptováno.  

Odůvodnění bylo doplněno o vyhodnocení posouzení 

podle čl. 2a Legislativních pravidel vlády, ze kterého 

vyplývá, že návrh vyhlášky není technickou normou, 

byť se o existující technické normy opírá.     
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 K § 9 odst. 2 písm. a) bodu 2: 

Dodavatelem vojenského vozidla se podle § 1 písm. c) návrhu 

rozumí výrobce, obchodní zástupce nebo prodejce vozidla. Taková 

osoba by mohla pocházet také z jiného státu než z České republiky, 

přičemž by tedy mohl nastat případ, kdy by tato osoba nedisponovala 

identifikačním číslem osoby, neboť v jejím státě původu takový 

institut není zaveden. Doporučujeme proto za identifikační číslo 

osoby doplnit dovětek „bylo-li přiděleno“. 

                                                                  Doporučující připomínka 

Akceptováno jinak. 

Připomínkou napadený text byl z návrhu vyhlášky 

vypuštěn.   

 K § 18 odst. 1 písm. b): 

Slova „Evropským společenstvím“ by měla být nahrazena slovy 

„Evropskou unií“, a obdobně by mělo toto spojení být nahrazeno 

také v příslušné části zvláštní části odůvodnění. 

                                                                   Doporučující připomínka 

Akceptováno.  

Znění § 18 odst. 1 písm. b) bylo požadovaným 

způsobem upraveno.  

 K § 20 odst. 1 a poznámce pod čarou č. 3: 

Navrhujeme přeformulovat ustanovení následovně: „Vojenská 

vozidla, jejichž technická způsobilost byla schválena, musí mít na 

snadno přístupném místě připevněn povinný štítek výrobce a 

identifikační číslo vozidla podle přímo použitelného předpisu 

Evropské unie upravujícího schvalování typu povinných štítků 

výrobce a identifikačních čísel motorových vozidel a jejich 

přípojných vozidel3).“ Poznámka pod čarou č. 3 by pak měla 

reflektovat to, že nařízení č. 19/2011 již bylo novelizováno, a proto 

by měla citace být doplněna o dovětek „, v platném znění“. 

                                                                   Doporučující připomínka 

Akceptováno.  

Znění § 20 odst. 1 bylo požadovaným způsobem 

upraveno. 

 K bodu III. obecné části odůvodnění (str. 3): 

Doporučujeme slovo „transpozici“ nahradit slovem „implementaci“, 

neboť terminologicky nelze u zapracování nařízení EU hovořit 

Akceptováno.  

Odůvodnění bylo požadovaným způsobem upraveno.    
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o transpozici, nýbrž o adaptaci právního řádu na dané nařízení. 

U poznámky pod čarou č. 1 pak stejně jako v textu návrhu 

doporučujeme doplnit dovětek „, v platném znění“. 

                                                                   Doporučující připomínka 

   

 K § 4 odst. 3 písm. a): 

Doporučujeme prověřit správnost označení kategorie vojenských 

bojových vozidel jako „VBP“, když zbytek vyhlášky pracuje se 

zkratkou „VBV“. 

                                                                   Doporučující připomínka 

Akceptováno. 

V textu se jedná o písařskou chybu, která byla 

na základě uplatněné připomínky odstraněna.   

 K § 6 písm. g): 

Z hlediska přehlednosti předpisu a zachování dané systematiky 

navrhujeme vyčlenit zvláštní kategorie vojenských zvláštních 

vozidel do samostatného ustanovení, tak jako je tomu u vozidel 

bojových (§ 5) a u vozidel zabezpečovacích (§ 6). 

                                                                   Doporučující připomínka 

Neakceptováno.  

Vojenská zvláštní vozidla jsou kategorií vojenských 

zabezpečovacích vozidel, a tedy pro ně není vhodné 

vytvářet samostatné ustanovení, jako je tomu u druhů 

vojenských vozidel.    

 K § 9 odst. 5: 

Není zcela zřejmé, zda celková lhůta pro rozhodnutí o schválení 

technické způsobilosti vojenského vozidla vojenskou policií má činit 

60 dnů, případně pouze 30 dnů – žádost, o které má být dle první 

části odstavce rozhodnuto do 30 dnů od doručení, je žádostí o 

schválení technické způsobilosti, přičemž následující část odstavce 

hovoří o rozhodnutí o schválení technické způsobilosti do 30 dnů od 

obdržení výsledků schvalovacích zkoušek. Není tedy zcela zřejmý 

vztah mezi těmito dvěma lhůtami. Doporučujeme ustanovení 

Akceptováno jinak.  

Znění § 9 odst. 5 bylo z návrhu vyhlášky vypuštěno.  
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precizovat. 

                                                                   Doporučující připomínka 

 Ke zvláštní části odůvodnění – k § 20 až 26 (str. 10): 

Upozorňujeme na chybný odkaz na § 23 odst. 1 vyhlášky, kdy má 

zřejmě jít o § 25 odst. 1. Doporučujeme také v souladu s čl. 45a odst. 

2 LPV v odůvodnění uvést, jakým způsobem budou české technické 

normy zveřejněny tak, aby byly adresátům předpisu přístupné.   

                                                                   Doporučující připomínka                                                                                  

Akceptováno jinak.  

Chybně provedený odkaz byl opraven. Odkazy 

na české technické normy v normativním textu byly 

odstraněny a odůvodnění v tomto smyslu upraveno.     
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