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          III.  
          

ODŮVODNĚNÍ  
 

k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 301/2013 Sb., o stanovení způsobu zevního 
označení Vojenské policie a vojenských policistů, vzoru služebního průkazu a barevného 

provedení a označení dopravních a speciálních prostředků Vojenské policie, ve znění 
vyhlášky č. 286/2016 Sb. 

 
 

Vojenský policista je povinen při provádění úkonu prokázat svou příslušnost k Vojenské 
policii, a to vojenským stejnokrojem se zevním označením „VOJENSKÁ POLICIE“ nebo „VP“ 
doplněným identifikačním číslem, služebním průkazem vojenského policisty nebo ústním 
prohlášením „Vojenská policie“. Vojenský policista, kterého určí náčelník Vojenské policie, 
nemusí k výkonu služby užívat vojenský stejnokroj Vojenské policie. 
 

Úprava způsobu zevního označení Vojenské policie a vojenských policistů, vzoru 
služebního průkazu a barevného provedení a označení dopravních a speciálních prostředků 
Vojenské policie je stanovena vyhláškou č. 301/2013 Sb., o stanovení způsobu zevního označení 
Vojenské policie a vojenských policistů, vzoru služebního průkazu a barevného provedení 
a označení dopravních a speciálních prostředků Vojenské policie, ve znění vyhlášky 
č. 286/2016 Sb., pro jejíž vydání bylo Ministerstvo obrany zmocněno v § 55 zákona o Vojenské 
policii. Tohoto zmocnění nyní využívá Ministerstvo obrany k předložení novely vyhlášky 
č. 301/2013 Sb., jíž reaguje na naléhavé potřeby praxe, a to zejména tam, kde je nutné pro výkon 
služby vojenským policistům vytvořit potřebné podmínky z hlediska zajištění jejich bezpečnosti, 
ale také tam, kde právní úprava zevního označení Vojenské policie  
a vojenských policistů a jimi užívaných technických prostředků nenaplňuje potřeby praxe.   
 
OBECNÁ ČÁST 
 
I. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů  
 
I. 1  Hodnocení dopadů regulace     
 

Součástí předkládaného materiálu je rovněž Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů 
regulace, a proto by bylo možné pro zpracování kapitol I., IV až IX. Obecné části odůvodnění 
využít čl. 14 odst. 2 Legislativních pravidel vlády, tedy přenést větší část obsahu těchto kapitol 
do uvedené Závěrečné zprávy. Zpracovatelé této možnosti nevyužili, neboť jimi navrhovaná 
úprava se nemohla opírat o možnosti posouzení variant řešení jednotlivých upravovaných 
oblastí, které jsou jednak limitovány mezemi zmocnění pro vydání vyhlášky (§ 55 zákona 
o Vojenské policii), jednak tím, že výsledky analýzy skutečných, naléhavých potřeb praxe 
ukázaly, že tyto potřeby nemohou být řešeny jiným způsobem, když navíc je nutné respektovat 
jejich začlenění do stávající právní úpravy. Navíc pro navrhovanou úpravu nebyly 
idetintifikovány nové dopady a předkládaný návrh není zpracován nad rámec RIA provedené 
k zákonu o Vojenské policii [viz část I., kapitola 3. – Rozsah provádění přehledu dopadů a RIA, 
bod 3.8 písm. g) Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA)]. Závěrečná zpráva 
z hodnocení dopadů regulace je proto zpracována pouze v rozsahu odpovídajímu limitaci reálné 
možnosti volby variant konečného normativního řešení změn, které byly idetifikovány jako 
nezbytné a naléhavé.       
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Provedení terminologických úprav je pak nutné považovat za parametrické změny, a tedy 
ve smyslu části I., kapitoly 3. – Rozsah provádění přehledu dopadů a RIA, bodu 3.8 písm. f) 
Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA) pro tuto část úpravy není RIA 
zpracována. Obecná část odůvodnění je tedy zpracována v plném obsahovém rozsahu 
jednotlivých kapitol.    
 
 
I. 2 Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy  
 

Předložení návrhu vyhlášky do legislativního procesu vyplývá z potřeb praktického 
výkonu služby vojenských policistů. Praxe prokázala, že v nejbližší možné době je nutné 
nahradit rukávový znak vojenského stejnokroje Vojenské policie (při respektování heraldických 
zvyklostí) a provést barevné odlišení rukávového znaku vojenského stejnokroje Vojenské policie 
v zeleném nebo béžovém potisku a nápisů „VOJENSKÁ POLICIE“ a „MILITARY POLICE“ 
při plnění úkolů ve specifických případech bojového nasazení (z důvodu snížení jejich 
viditelnosti).  

 
Nezbytnost provedení navrhované úpravy rovněž vyplývá z potřeby označování vozidel 

Vojenské policie, která nemají zvláštní barevné označení, stejně tak jako z obecné potřeby 
označovat vozidla, plavidla a letadla použitá při plnění úkolů Vojenské policie. V neposlední 
řadě jde i o zjednodušení pořizování a následného vybavení vojenských policistů reflexními, 
ochrannými a taktickými pomůckami v zájmu jejich bezpečnosti, avšak bez „ztráty“ jejich 
zjevné identifikace.    
 

Návrh vyhlášky bylo nutné také podrobit revizi terminologické, a to ve smyslu zajištění 
bezvýhradného terminologického souladu vyhlášky č. 301/2013 Sb. se zákonem o Vojenské 
policii, k jehož provedení je vydávána. Je proto nezbytné odstranit terminologický nesoulad 
v těch ustanoveních vyhlášky č. 301/2013 Sb., která tam, kde zákon o Vojenské policii zavádí 
pro slova „vojenský stejnokroj se zevním označením „VOJENSKÁ POLICIE“ nebo „VP“ 
doplněný identifikačním číslem“ legislativní zkratku „vojenský stejnokroj Vojenské policie“ 
(§ 24 odst. 2 zákona o Vojenské policii), ve stejném významu užívají slov „služební stejnokroj“. 
Terminologická úprava je dále navržena tam, kde podle zmocnění k vydání vyhlášky 
(§ 55 zákona o Vojenské policii) má být provedena úprava zevního označení vojenského 
policisty nebo Vojenské policie, zatímco dosavadní znění vyhlášky toto označení spojuje 
s vojenským stejnokrojem Vojenské policie (resp. se služebním stejnokrojem).          
 
I. 3 Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy   
 
Důvody vypracování vyhlášky: 
Navrhovanou vyhláškou je třeba provést změny a doplnění některých ustanovení, která 
nevyhovují potřebám praktického výkonu služby vojenských policistů a jejich vybavení 
reflexními, ochrannými a taktickými pomůckami.  
 
Jde zejména o: 

1. stanovení úpravy zevního označení vojenského stejnokroje Vojenské policie, 
2. zrušení označení vojenského stejnokroje Vojenské policie vojenských policistů v misi 

NATO pro neúčelnost a nadbytečnost, 
3. stanovení označení vozidla Vojenské policie, které nemá zvláštní barevné označení, a to 

nápisem „VOJENSKÁ POLICIE“, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNB9UGSAVA)



[3] 
 

4. stanovení možnosti označovat příslušnost k Vojenské policii na vozidle, plavidle, letadle 
nebo jiné věci použité při plnění úkolů Vojenské policie, 

5. zjednodušení pořizování a následné vybavení vojenských policistů reflexními, 
ochrannými a taktickými pomůckami. 

 
V souvislosti s uvedenými věcnými důvody pak byly zohledněny shora uvedené požadavky 

na zajištění terminologického souladu vyhlášky č. 301/2013 Sb. se zákonem o Vojenské policii, 
a to kromě jiného ve smyslu požadavků na legislativní činnost stanovených v čl. 40 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády.        

 
 

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

Ustanovením zákona č. 300/2013 Sb. je Ministerstvo obrany zmocněno k tomu, aby 
stanovilo vyhláškou způsob zevního označení Vojenské policie a vojenských policistů, vzoru 
služebního průkazu a barevného provedení a označení dopravních a speciálních prostředků 
Vojenské policie. 
 

Návrhem vyhlášky se upravuje zevní označení vojenských policistů aktualizací základní 
úpravy tohoto označení provedené vyhláškou č. 301/2013  Sb., a to v souladu s potřebami 
a požadavky praxe a podmínkami plnění úkolů Vojenské policie, a tedy – jak je již uvedeno 
shora – navrhovaná úprava je objektivně zčásti změnami parametrickými, zčásti pouze 
aktualizací právní úpravy jako reakcí na nezbytný dynamický vývoj výkonu služby vojenských 
policistů a potřebou zajistit jejich bezpečnost. Návrhem vyhlášky proto nejsou překračovány ani 
meze zmocnění pro vydání vyhlášky, ani nedochází k překračování rozsahu právní úpravy 
rozsahu úkolů Vojenské policie nebo podmínek stanovených pro jejich výkon.            

   
 
III. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s právem Evropské unie  
 

Návrhem vyhlášky je prováděna úprava právních vztahů na základě a v mezích zákona  
č. 300/2013 Sb. a vzhledem ke skutečnostem uvedeným v kapitolách I. a II. nedochází k žádné 
věcné úpravě, která by vůbec byla schopná vyvolat potřebu nového posouzení slučitelnosti 
s právem Evropské unie; proto je možné se odkázat na kladné závěry tohoto vyhodnocení 
k zákonu č. 300/2013 Sb. v době jeho přípravy.     

 
Předmětem úpravy prováděným návrhem vyhlášky se nezabývá ani judikatura soudních 

orgánů Evropské unie, ani obecné právní zásady práva Evropské unie nebo judikatura ESLP. 
Na oblast upravovanou vyhláškou se nevztahuje žádná mezinárodní smlouva, kterou je Česká 
republika vázána. 
 
 
IV. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny  
 

Vyhláška o stanovení způsobu zevního označení Vojenské policie a vojenských policistů, 
vzoru služebního průkazu a barevného provedení a označení dopravních a speciálních prostředků 
Vojenské policie byla vydána na základě zmocnění stanoveného v § 55 zákona č. 300/2013 Sb.  
Obsahuje podrobnosti vážící se k vojenskému stejnokroji Vojenské policie, jímž vojenský 
policista prokazuje příslušnost k Vojenské policii, ke služebnímu průkazu a výstrojním 
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doplňkům. Vyhláška dále upravuje způsob zevního označení Vojenské policie a barevné 
provedení a označení dopravních a speciálních prostředků Vojenské policie.  

 
Za dobu od 1. října 2013, kdy vyhláška č. 301/2013 Sb. nabyla účinnosti, byla Vojenská 

policie opakovaně odborníky na heraldiku upozorňována, že rukávový znak vojenského 
stejnokroje Vojenské policie obsahuje dílčí heraldické nepřesnosti, navíc rukávový znak 
vojenského stejnokroje Vojenské policie v zeleném nebo béžovém potisku postrádá možnost 
barevné odlišnosti písmen rukávového znaku. Navíc ani faktické užívání rukávového znaku 
ve stávající barevnosti a provedení nevyhovuje skutečným potřebám vojenských policistů a je 
nutné ho změnit, resp. modifikovat podle účelů, pro něž je používán. 

 
Označení vojenského stejnokroje Vojenské policie vojenských policistů v misi NATO se 

z textu vyhlášky č. 301/2013 Sb. vypouští. Označování vojenských policistů a dopravních 
prostředků v misi NATO upravují standardizační dohody NATO, a proto je tato úprava 
nadbytečná, resp. příliš rigidní ve vztahu k potřebám okamžitě reagovat na změny v těchto 
standardizačních dohodách.  
 

Dále je potřebné označovat vozidla Vojenské policie, která nemají zvláštní barevné 
označení, nápisem „VOJENSKÁ POLICIE“ za čelním sklem vozidla a obdobným nápisem 
(černá písmena na bílém podkladě) označovat i vozidla, plavidla, letadla a další věci použité při 
plnění úkolů Vojenské policie. 

 
Předkladatel návrhu vyhlášky pak dále jako neúčelnou, resp. bránící do jisté míry 

efektivnímu plnění úkolů Vojenské policie, vyhodnotil úpravu reflexních, ochranných 
a taktických pomůcek jako dalších výstrojních součástek a stanovení jejich vzhledu v přílohách 
vyhlášky; zrušení této úpravy výrazně zjednoduší pořizování a následné vybavování vojenských 
policistů těmito pomůckami.  

 
 
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 nebudou spojeny žádné další nároky na státní rozpočet,  
na ostatní veřejné rozpočty ani na hospodářské subjekty, oproti stávajícímu stavu.  
 

Důvodem je především skutečnost, že návrh předpokládá pouze dílčí změny 
ve stávajícím způsobu označení vojenských stejnokrojů a dopravních prostředků Vojenské 
policie. Postupně budou pořizovány rukávové znaky vojenského stejnokroje Vojenské policie, 
které budou na těchto stejnokrojích nahrazovány postupně s obměnou těchto stejnokrojů. Budou 
pořizovány reflexní vesty nového provedení v ceně cca 250 Kč/kus, tzn. pro 1.200 vojenských 
policistů celkově za 300 tisíc Kč. Finanční náklady budou hrazeny průběžně z prostředků 
rozpočtu Ministerstva obrany v následujících létech.  

 
V. 2 Dopady na podnikatelské prostředí  

Návrh vyhlášky nepředstavuje žádné významné dopady do podnikatelského prostředí, 
resp. svou realizací v praxi nevyvolá žádné nové dopady do podnikatelského prostředí, než jsou 
existující vztahy uzavřené k zajištění výroby jednotlivých označení a užívaných rozlišovacích 
znaků Vojenské policie.        
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V. 3 Sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, osoby se zdravotním 
postižením a národnostní menšiny  

U navrhované právní úpravy lze vyloučit vznik jakýchkoliv přímých sociálních dopadů. 
Návrh vyhlášky je adresně neutrální, nezakládá žádné negativní sociální dopady, či dopady 
na rovnost mužů a žen.  

 
Svými dopady návrh není způsobilý zvýhodnit nebo znevýhodnit specifické skupiny 

obyvatel, osoby se zdravotním postižením nebo národnostní menšiny.  
 

V. 4 Dopady do životního prostředí   
Návrh vyhlášky nevyvolává dopady na životní prostředí.   

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

Podle platné právní úpravy nejsou a s realizací návrhu vyhlášky ani nebudou spojeny 
žádné dopady ve vztahu k právu na rovné zacházení nebo k zákazu diskriminace z důvodu rasy, 
barvy pleti, pohlaví, sexuální orientace, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo 
sociálního původu, majetku, rodu, manželského a rodinného stavu a povinností k rodině, 
těhotenství nebo mateřství.  
 

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 a nevede  
k diskriminaci jednoho z pohlaví, neboť nijak nerozlišuje, ani nezvýhodňuje jedno  
z pohlaví a nestanoví pro něj odlišné podmínky.  
 
 
VII. Dopad navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů    
 

Předložený návrh vyhlášky stávající právní úpravu v oblasti ochrany soukromí a osobních 
údajů nikterak nemění, resp. provedená úprava se oblasti práv a povinností při ochraně soukromí 
osob a ochraně osobních údajů vůbec nedotýká; návrh vyhlášky proto dopady na problematiku 
ochrany soukromí a osobních dopadů nevyvolá. 
 
 
VIII.  Zhodnocení korupčních rizik (CIA)  

 
Předkládaný návrh vyhlášky svým charakterem v zásadě vylučuje vazbu mezi 

ní a potencionálním vlivem na vyvolání vzniku korupčního prostředí. Vzhledem k obsahu právní 
úpravy tak nebyla shledána žádná rizika, která by mohla vést ke korupčnímu jednání. 
 
V rámci posuzování korupčních rizik jsou dále hodnocena tato kritéria: 
 
1. Přiměřenost 

Předmětný návrh vyhlášky je svým rozsahem přiměřený množině vztahů, které má upravovat. 
Úprava nerozšiřuje kompetence orgánu veřejné moci.  

2. Efektivita 
Návrhem vyhlášky jsou definovány jednoznačné parametry pro stanovení způsobu zevního 
označení Vojenské policie a vojenských policistů, vzoru služebního průkazu  
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a barevného provedení a označení dopravních a speciálních prostředků Vojenské policie, což 
je nutné nejenom pro vlastní činnost Vojenské policie, ale také v rámci vytvoření podmínek 
plnění jejích úkolů vůči třetím osobám, včetně plnění úkolů mimo území České republiky.     
Současně jsou návrhem vyhlášky vytvořeny předvídatelné podmínky pro organizační  
a věcné zajišťování všech označovacích náležitostí, tedy především možnost včasného 
přijímání opatření k doplňování zdrojů a zásob, popřípadě systému nákupů s přihlédnutím 
ke kvalitě jednotlivých produktů a optimální cenové hladině jejich zajišťování.      

3. Odpovědnost  
Odpovědnost za realizaci právních vztahů upravených zákonem č. 300/2013 Sb. vyplývá 
z tohoto zákona, popřípadě z obecné právní úpravy, která pro uplatnění práv souvisejících 
s realizací navrhovaných změn svědčí Ministerstvu obrany. 

4. Opravné prostředky. 
     V této oblasti nedojde přijetím návrhu vyhlášky k žádné změně. 
5.  Kontrolní mechanismy  

Ani v této oblasti nedojde přijetím návrhu vyhlášky k žádné změně. V rámci Vojenské policie 
a Ministerstva obrany existuje funkční systém kontroly činnosti jak služebních orgánů, tak 
i vlastní činnosti vojenských policistů při výkonu služby. Vnitřní kontrolní systém Vojenské 
policie (Ministerstva obrany) pokrývá dostatečně i oblast vynakládání rozpočtových 
prostředků, která vyplývá z návrhu vyhlášky.  

 
 
IX. Zhodnocení dopadů na bezpečnost a obranu státu  
 

Návrh vyhlášky má, byť zprostředkovaně, dopady do oblasti bezpečnosti a obrany státu, 
a to stanovením způsobu zevního označení Vojenské policie a vojenských policistů, vzoru 
služebního průkazu a barevného provedení a označení dopravních a speciálních prostředků 
Vojenské policie, tedy vnějších znaků, kterými je Vojenská policie odlišena od dalších subjektů 
podílejících se na plnění úkolů bezpečnosti a obrany státu.    
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K čl. I.: 
 
K bodům 1, 2, 3 a 6: 
     

Důvodem pro zpracování a předložení návrhu vyhlášky do legislativního procesu jsou 
jednak závažné potřeby praxe, které vyvolaly potřebu změn věcného řešení jednotlivých 
ustanovení vyhlášky č. 301/2013 Sb., přičemž těchto prací bylo využito také k tomu, aby 
v citované vyhlášce byly upraveny také některé terminologické nepřesnosti, které narušují 
pojmovou vazbu mezi citovanou vyhláškou a zákonem č. 300/2013 Sb., k jehož provedení 
je vydána, a to včetně nevyužití zákonem zavedených legislativních zkratek.      

 
V návrhu je proto prováděna úprava, kterou je odstraňován terminologický nesoulad 

v těch ustanoveních vyhlášky č. 301/2013 Sb., která tam, kde zákon o Vojenské policii zavádí 
pro slova „vojenský stejnokroj se zevním označením „VOJENSKÁ POLICIE“ nebo „VP“ 
doplněný identifikačním číslem“ legislativní zkratku „vojenský stejnokroj Vojenské policie“ (§ 
24 odst. 2 zákona o Vojenské policii), ve stejném významu doposud užívají slov „služební 
stejnokroj“. Terminologická úprava je dále navržena tam, kde podle zmocnění k vydání vyhlášky 
(§ 55 zákona o Vojenské policii) má být provedena úprava zevního označení vojenského 
policisty nebo Vojenské policie, zatímco dosavadní znění vyhlášky toto označení spojuje 
s vojenským stejnokrojem Vojenské policie (resp. se služebním stejnokrojem); uvedená 
skutečnost je důvodem pro provedení změny nadpisu v § 2 a dále v § 2 odst. 1 a 2 a v § 2 odst. 3.            
 
K bodu 4:  
 

Navrhovaná úprava umožní variantně využívat barevné označení vojenských policistů 
nápisem „VOJENSKÁ POLICIE“ nejen ve žluté, ale i stříbřité nebo šedé barvě a písmen „VP“ 
na rukávovém znaku vojenského stejnokroje Vojenské policie v zeleném nebo béžovém potisku 
i v barvě šedé. Méně výrazné označení (low visibility) je potřeba umožnit zejména z taktických 
důvodů. Výrazné, zejména reflexní provedení, působí značně demaskujícím způsobem v případě 
působení vojenských policistů při plnění úkolů v bojovém nasazení při působení v zahraničních 
operacích, jakož i všude tam, kde není žádoucí vojenského policistu zřetelně demaskovat.  

 
 

K bodům 5 a 8:  
 

Navrhovaná úprava stanoví možnost umístit na reflexní, ochranné nebo taktické pomůcky 
identifikační číslo žluté barvy na černém podkladě, které je jednou z forem zevního označení 
vojenského policisty, a dále také zevní označení Vojenské policie.  

 
Uvedenými pomůckami mohou být např. reflexní vesty nebo bundy z materiálů 

se zvýšenou viditelností, dále pláštěnky proti dešti, neprůstřelné a taktické vesty, taktické 
popruhy, závěsy apod. Z uvedeného přehledu je jasné, že se jedná o součásti zvyšující 
bezpečnost vojenských policistů, popřípadě umožňující jim plnění úkolů v nepříznivých 
klimatických nebo bezpečnostních podmínkách. Užití těchto pomůcek by však nemělo bránit 
identifikaci toho kterého vojenského policisty, a proto se nově stanoví, že zevní označení 
identifikující vojenského policistu bude možné umístit také na reflexních, ochranných nebo 
taktických pomůckách; stejně tak se na pomůckách předpokládá užití označení Vojenské policie, 
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což je nutné v případech skrytí nebo omezení přímé viditelnosti vojenského stejnokroje 
Vojenské policie k prokázání příslušnosti k ní.                   

 
K bodu 6: 
 

Označování vojenských policistů a dopravních prostředků v misi NATO upravují 
standardizační dohody NATO např. STANAG 2226 NATO MILITARY POLICE GUIDANCE 
AND PROCEDURES (Pokyny a postupy vojenské policie NATO). Součástí dohody je 
i vyobrazení označení příslušníků policie NATO a dopravních prostředků, které vojenská policie 
NATO při plnění úkolů používá, včetně stanovení rozměrů rukávových návleků, znaků vojenské 
policie NATO a jejich barevného provedení. Norma stanoví i odlišnosti označování vojenské 
policie NATO při působení na základně nebo jejich „diskrétní“ označování při plnění bojových 
úkolů mimo základnu. Při působení v mnohonárodnostním uskupení vojenských policistů podle 
výše uvedené standardizační dohody je velitel jednotky vojenské policie NATO oprávněn 
stanovit jednotný způsob označení vojenských policistů NATO. Z výše uvedených důvodů 
se označení vojenského stejnokroje Vojenské policie vojenských policistů v misi NATO v textu 
vyhlášky zrušuje [dosavadní znění § 2 odst. 3 písm. b)].  
 

Další úprava navrhovaná v novém znění § 2 odst. 3 je odůvodněna v bodě 1.     
 

K bodu 7: 
 
 Navrhovaná úprava je terminologickým upřesněním dosavadního znění § 2 odst. 4 
vzhledem k umístění rukávového znaku primárně jako doplnění vojenského stejnokroje 
Vojenské policie, s upřesněním jeho lokalizace na rukávu tohoto stejnokroje.      
 
K bodu 9: 

 
§ 2a vyhlášky č. 301/2013 Sb. se zrušuje z důvodu nevhodné formulace reflexních, 

ochranných nebo taktických pomůcek jako „další výstrojní součástky“, což přináší zásadní 
problémy při pořizování a následném zavádění těchto pomůcek do výbavy vojenských policistů. 
 
K bodu 10: 

 
Úprava tohoto ustanovení byla vyvolána přehodnocením původního znění, které 

vyvolávalo dojem, že vojenský stejnokroj Vojenské policie je v černé barvě. Ke změně znění 
ustanovení dochází v návaznosti na zrušení § 2a, ve kterém byly definovány identifikační znaky, 
kterými je označován nátělník, pokud je používán jako součást vojenského stejnokroje 
Vojenského policie. Jde o upřesnění používání označení vojenské hodnosti, identifikačního čísla 
a příslušnosti k Vojenské policii tak, aby v případě, že vojenský policista použije nátělník jako 
svrchní část stejnokroje, byla vždy zásadně viditelná jeho příslušnost k Vojenské policii a jeho 
individuální identifikace. 
 
K bodu 11:  
 

Touto úpravou se při používání vozidel bez stanoveného barevného provedení nově 
stanovuje možnost označení těchto vozidel Vojenské policie nápisem „VOJENSKÁ POLICIE“ 
v černé barvě na bílém podkladu umístěným za čelním sklem vozidla.  
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K bodu 12:  
 

Do dosavadního znění § 4 se doplňuje nový odstavec 9, který stanoví, že lze označovat 
techniku a další materiál, který jinak obecně nenese znaky zevního označení Vojenské policie, 
nápisem „VOJENSKÁ POLICIE“ v černé barvě na bílém podkladu, pokud jsou využívány 
při plnění úkolů Vojenské policie. 
 
K bodu 13: 
 
 Návrhem vyhlášky se nahrazuje vyobrazení, resp. vzhled rukávového znaku vojenského 
stejnokroje Vojenské policie, a to za účelem odstranění dílčích heraldických nepřesností tak, jak 
je uvedeno v kapitole IV. obecné části odůvodnění.  
 
 
K bodu 14:  
Návrhem vyhlášky se ruší přílohy č. 7, 8 a 8a z důvodů uvedených k bodu 3 až 7. 
 
 
K čl. II.: 
 
Přechodné ustanovení 
Vzhledem k tomu, že vzhled rukávového znaku obsahuje pouze dílčí změny z pohledu 
heraldických zvyklostí, není nutná jednorázová výměna rukávových znaků vyobrazených 
v příloze 2. Z tohoto důvodu se navrhuje možnost po přechodnou dobu používat stejnokroje 
s dosud platným vzhledem rukávového znaku a jeho postupné nahrazování v rámci obměny 
vojenských stejnokrojů Vojenské policie, a to do 31. 12. 2024.  
 
 
K čl. III.: 
 
Účinnost 
Účinnost vyhlášky je navrhována dnem vyhlášení vyhlášky ve Sbírce zákonů, a to zejména 
vzhledem k prováděné úpravě reflexních, ochranných a taktických pomůcek, kdy je návrhem 
v podstatě reagováno na naléhavé potřeby praxe vztahující se k zajištění bezpečnosti vojenských 
policistů; v praxi jsou tyto pomůcky používány s tím, že zakrývají identifikační znaky, což není 
při plnění úkolů Vojenské policie vhodné a mnohdy to dokonce představuje riziko výkonu 
služby. Obdobná časová naléhavost je pak dána pro stanovení zevního označení  vojenských 
policistů při výkonu služby v operačním nasazení.     
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