
[1] 
 

IV. 
 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) 
SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje 
Název návrhu vyhlášky:  
Návrh 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. 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  
Ministerstvo obrany  

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, v případě 
dělené účinnosti rozveďte 

Dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů  

Implementace práva EU: ne 

2. Cíl návrhu 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.  

Návrh vyhlášky mění, doplňuje a rozšiřuje příslušná ustanovení dosavadního znění 
vyhlášky 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.  

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 
identifikační 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).          
3. Agregované dopady návrhu vyhlášky  
3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty:  
          S realizací návrhu vyhlášky nebudou spojeny žádné další nároky na státní rozpočet,  
na ostatní veřejné rozpočty ani na hospodářské subjekty.  

Důvodem je především skutečnost, že návrh předpokládá pouze dílčí změny ve stávajícím 
způsobu označení vojenských stejnokrojů a dopravních prostředků Vojenské policie. Postupně 
budou nakoupeny 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 příštích létech. 
3.2 Dopady na podnikatelské subjekty:  
Realizací návrhu vyhlášky nelze očekávat dopady na podnikatelské prostředí České republiky. 

3.3 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje)  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNB9UGSBX0)



[2] 
 

 Realizací návrhu vyhlášky nelze očekávat dopady na samosprávné celky České republiky. 
3.4 Sociální dopady:  

S přihlédnutím k věcnému obsahu návrhu vyhlášky, ale také jejímu účelu, je zřejmé, že 
aplikace jednotlivých ustanovení do praxe Vojenské policie nemůže mít žádné dopady do sociální 
oblasti obecně. Vyhláška žádným způsobem neovlivňuje rovnost postavení mužů a žen, ani 
postavení specifických skupin obyvatel, jako jsou zejména osoby sociálně slabé, osoby se 
zdravotním postižením nebo národnostní menšiny. 
3.5 Dopady na životní prostředí:  
V souvislosti s návrhem vyhlášky se nepředpokládají dopady na životní prostředí. 
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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) 
 
 
1. Důvod předložení a cíle 
 
1.1. Název 

 
Návrh 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. (dále jen „návrh vyhlášky“).   
 
1.2. Definice problému 
  

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 zákonem o Vojenské policii. Obsahuje 
atributy prokazující příslušnost k Vojenské policii, a to jak zevního označení vojenských 
policistů, služební průkaz, výstrojní doplňky, ale také označení dopravních prostředků. Postrádá 
však možnost barevné odlišnosti písmen rukávového znaku a nápisů „VOJENSKÁ POLICIE“ 
a „MILITARY POLICE“.  

 
Označení služebního stejnokroje vojenských policistů v misi NATO se jeví v předmětné 

vyhlášce nadbytečné. Označování vojenských policistů a dopravních prostředků v misi NATO 
upravují standardizační dohody NATO, podle kterých může být toto označování variantní 
a variabilní. To je důvodem pro vypuštění příslušného ustanovení z platné vyhlášky. 

 
Dále je potřebné stanovit možnost označovat vozidla Vojenské policie, která nemají 

zvláštní barevné označení, nápisem „VOJENSKÁ POLICIE“ za čelním sklem vozidla 
a obdobným nápisem (černá písmena na bílém podkladě) umožnit označovat i vozidla, plavidla 
a letadla použitá při plnění úkolů Vojenské policie, popřípadě i další materiál.  

 
Pro zjednodušení pořizování a následného vybavení vojenských policistů reflexními, 

ochrannými a taktickými pomůckami není účelné tyto pomůcky označovat jako další výstrojní 
součástky a vyobrazovat je v přílohách vyhlášky. 
 

Návrh vyhlášky v současné podobě ne zcela odpovídá vztahu mezi zákonem a jeho 
prováděcím předpisem z hlediska jednotné terminologie. Proto bylo nutné vyhlášku 
č. 301/2013 Sb. 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).  
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1.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

 
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 
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 upozorněna, 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 č. 301/2013 Sb.; zrušení této úpravy výrazně zjednoduší pořizování a následné 
vybavování vojenských policistů těmito pomůckami.  

 
1.4. Identifikace dotčených subjektů 

 
Obecně je adresátem povinností vyplývajících z návrhu vyhlášky Ministerstvo obrany 

a Vojenská policie. 
 
1.5. Popis cílového stavu 

 
Cílem předkládaného návrhu je vyřešení výše naznačených problémů vyplývajících 

z aktuálních potřeb praktického výkonu služby vojenských policistů. Jde např. o možnost 
barevné odlišnosti rukávového znaku a nápisů „VOJENSKÁ POLICIE“ a „MILITARY 
POLICE“ při plnění úkolů ve specifických případech bojového nasazení, označování vozidel 
Vojenské policie, která nemají zvláštní barevné označení, možnosti označovat i vozidla, plavidla 
a letadla použitá při plnění úkolů Vojenské policie, zjednodušení pořizování a následného 
vybavení vojenských policistů reflexními, ochrannými a taktickými pomůckami. 
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1.6. Zhodnocení rizika 
 
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. 

 
Rizika případného neřešení idetifikovaných problémů, tedy neprovedení novelizace 

vyhlášky č. 301/2013 Sb., je uvedeno v kapitole 2. – Návrh variant řešení.       
 
 

2. Návrh variant řešení  
  
2.1 Ke způsobu zvažování možných variant:  
 
 Rozsah a míra podrobnosti zpracování návrhu variant pro určení nejvhodnějšího řešení 
normativní úpravy vychází ze skutečnosti, že pro navrhovanou úpravu nebyly identifikovány 
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)], a proto je možné hodnocení 
provést pouze v omezeném rozsahu a s přihlédnutím k tomu, že není možné volit variantu 
mimonormativního řešení, ale ani reálně hodnotit větší počet variant; využití variant je totiž 
omezeno zmocněním stanoveným pro vydání vyhlášky (§ 55 zákona o Vojenské policii), ale také 
tím, že musí respektovat své začlenění do stávající právní úpravy (soulad s existujícím zněním 
jednotlivých ustanovení). 
 

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 nejsou žádné 
varianty zpracovány.                       

       
2.2 Posouzení zvažovaných variant: 
 
Varianta 0:  
 Stávající znění vyhlášky bez provedení úprav, které si vyžadují stávající a plánované 
budoucí úkoly Vojenské policie. Ve stávající úpravě vyhláška neumožňuje pružně reagovat 
na potřeby označení a vybavení vojenských policistů pro plnění specifických úkolů na území 
České republiky nebo v zahraniční operaci s ohledem na stanovený akviziční proces rezortu 
Ministerstva obrany. 
 
Varianta I: Realizace navrhovaných změn  

Tato varianta znamená dořešení problémů se zevním označením vojenských policistů 
a vyřešení způsobu zevního označení vozidel Vojenské policie, která nemají zvláštní barevné 
označení, nápisem „VOJENSKÁ POLICIE“ za čelním sklem vozidla, a umožňuje obdobným 
nápisem (černá písmena na bílém podkladě) označovat i vozidla, plavidla a letadla použitá 
při plnění úkolů Vojenské policie, popřípadě i další materiál.  

 
Rovněž umožní pružnější realizaci pořizování a následné vybavení vojenských policistů 

reflexními, ochrannými a taktickými pomůckami.             
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Vyhodnocení variant: 
  
Varianta 0: 

Nulová varianta znamená neřešení potřeb praktického výkonu služby vojenských 
policistů, protože stávající právní úprava neumožňuje variantní řešení barevného provedení 
rukávového znaku Vojenské policie k označení vojenských policistů. Znamenala by také 
nedořešení potřebného zevního označení vozidel Vojenské policie. V neposlední řadě by nulová 
varianta znamenala zachování nevhodného řešení vzhledu reflexních, ochranných nebo 
taktických pomůcek, které přináší zásadní problémy při jejich pořizování a následném zavádění 
do výbavy vojenských policistů. 
 
Varianta I: 
 Využití této varianty představuje vyřešení výše popsaných problémů v oblasti zevního 
označení vojenského policisty a materiálu v odborné péči Vojenské policie. Umožňuje rovněž 
další rozvoj v oblasti pořizování a vybavování vojenských policistů potřebnými reflexními, 
ochrannými a taktickými pomůckami v návaznosti na aktuální potřeby výkonu služby 
vojenských policistů. Přijetím této varianty dojde rovněž k dořešení zevního označení vozidel 
Vojenské policie. 
 
Závěr: 
 V souladu s výše uvedenými důvody se navrhuje přijmout a realizovat Variantu I. 
 
3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
  

Přijetí návrhu vyhlášky je rozpočtově neutrální. S realizací návrhu vyhlášky nebudou 
spojeny žádné další nároky na státní rozpočet, na ostatní veřejné rozpočty a na hospodářské 
subjekty, ani žádné negativní sociální dopady, dopady na životní prostředí či dopady na rovnost 
mužů a žen.  

 
4. Implementace a vynucování navrhované právní úpravy   
            

Za implementaci řešení bude odpovědné Ministerstvo obrany ve spolupráci s Hlavním 
velitelstvím Vojenské policie. 

 
Implementace doporučeného řešení si nevyžádá žádné zvláštní postupy. Návrh nenařizuje 

přijetí žádných okamžitých opatření, ale umožňuje do budoucna tato opatření přijmout. 
  
5. Přezkum účinnosti regulace 

 
Vyhodnocení účinnosti právního předpisu bude Ministerstvem obrany prováděno 

průběžně, zejména ve spolupráci s Hlavním velitelstvím Vojenské policie. 
 
Předpokládá se, že po uplynutí určité doby může dojít k identifikaci dalších problémů, 

jejichž řešení se ukáže jako nezbytné z hlediska zabezpečení potřeb praktického výkonu služby 
vojenských policistů, což bude vyžadovat případnou revizi právní úpravy. 
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6. Konzultace a zdroje dat 
 

V průběhu hodnocení dopadů regulace byl obsah návrhu vyhlášky konzultován 
s odpovědnými orgány Vojenské policie za oblast koordinace policejního výkonu a za oblast 
logistické podpory. 
 
 Pro stanovení vzoru rukávového znaku a zpracování jeho grafické podoby tak, aby byly 
dodrženy heraldické zásady pro užití státních barev, dodržení jejich pořadí a formální ztvárnění 
tvaru jejich využití v okraji znaku byly provedeny konzultace s Vojenským historickým ústavem.    
 
7.  Kontakt a prohlášení o schválení RIA 
  

Závěrečnou zprávu zpracovali a kontaktními osobami pro případné připomínky a dotazy 
jsou: 

• plk. Ing. Jaroslav Kolář – za oblast provádění policejního výkonu; 
• pplk. Ing. Jiří Prek – za oblast podpory policejního výkonu. 
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	Návrh vyhlášky mění, doplňuje a rozšiřuje příslušná ustanovení dosavadního znění vyhlášky 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. 



