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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:           VI. 
   
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.          

 
 
Návrh vyhlášky byl do eKLEP vložen dne 1. března 2019.   
 
Termín pro zpracování stanovisek k návrhu vyhlášky byl stanoven na 22. března 2019.  

  
 
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 a Kanceláři prezidenta 
republiky.  
  

K návrhu vyhlášky nebyly uplatněny zásadní připomínky. 
  
K návrhu vyhlášky uplatnily doporučující připomínky Úřad vlády ČR – Odbor kompatibility, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo pro místní 

rozvoj.   
 
   Žádné připomínky neuplatnily Ministerstvo kultury, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo 

zemědělství, Úřad vlády ČR – Kabinetu vedoucího Úřad vlády, Ministerstvo financí, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo 
zdravotnictví, Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 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    

K čl. I bodu 10 – k § 2b:  
Dáváme ke zvážení, zda by nebylo vhodné stanovit, aby nátělník 
mohl být kromě žlutého a stříbřitého nápisu označen také nápisem 
šedým, jako je tomu i u ostatních součástí vojenského stejnokroje 
Vojenské policie. 
                                                                Doporučující připomínka. 

Akceptováno.  
Do navrhovaného znění § 2b byla doplněna varianta 
pro barvu nápisu v provedení šedém.     
 

 K čl. I bodu 11 – k § 4 odst. 4:  
S ohledem na skutečnost, že dochází k rozčlenění předmětného 
ustanovení na pododstavce, navrhujeme upravit novelizační bod tak, 
že bude obsahovat nové znění § 4 odst. 4. Úvodní věta 
novelizačního bodu pak v souladu s čl. 57 odst. 2 písm. c) 
Legislativních pravidel vlády bude znít: „V § 4 odstavec 4 včetně 
poznámky pod čarou č. 1 zní:“. 
                                                                Doporučující připomínka. 

Akceptováno. 
Novelizačním bodem 11 je provedena úprava plného 
znění § 4 odst. 4.   

 K čl. I bodu 11 – k poznámce pod čarou č. 1:  
Citovaná příloha vyhlášky č. 341/2014 Sb. byla několikrát 
novelizována, navrhujeme proto za slovo „komunikacích“ doplnit 
slova „, ve znění pozdějších předpisů“.  
                                                                Doporučující připomínka. 

Akceptováno. 
Text bodu 11 byl upraven podle uplatněné připomínky.   

 K čl. I bodu 13 – k příloze č. 2:  
Dle čl. 29 odst. 2 Legislativních pravidel vlády doporučujeme 
v označení přílohy č. 2 slova „, ve znění vyhlášky č. …/2019 Sb.“ 
vypustit pro nadbytečnost. 
                                                                Doporučující připomínka. 

Neakceptováno. 
Čl. 29 odst. 2 Legislativních pravidel vlády řeší 
označení přílohy (příloh) právního předpisu v jeho 
primární podobě, nikoliv novelizované přílohy.     
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Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj     

K čl. I bodu 1 – k § 2: 
Doporučujeme nahradit text novelizačního bodu č. 1. textem:  
„Nadpis pod označením § 2 zní: „Zevní označení vojenského 
policisty“.“. 
                                                                Doporučující připomínka. 

Neakceptováno. 
Podle čl. 30 odst. 5 Legislativních pravidel vlády 
„Paragrafy, v případě ústavního zákona články, lze 
opatřit nadpisy.“; teprve za touto větou je pak uvedeno, 
že „nadpisy soustředěny buď pod označením paragrafu 
či článku nebo nad ním“.  Text pak dále uvádí, 
že „paragraf, popřípadě článek, obsahující přechodné 
ustanovení má vždy nadpis“. Z uvedeného je zřejmé, že 
nadpis se vtahuje k paragrafu jako základnímu 
členícímu prvku právního předpisu a jeho umístění 
vůči označení paragrafu je až sekundární vazba mající 
význam podle čl. 30 odst. 6 Legislativních pravidel 
vlády (označení jednoho nebo skupiny paragrafů).  
 
Změnu nadpisu je proto nutné vázat k příslušnému 
paragrafu, nikoliv k umístění paragrafu.                    

 K čl. I bodu 11 – k § 4 odst. 4: 
V bodě 11 návrhu doporučujeme upravit text novelizačního bodu 
vzhledem k čl. 54 odst. 6 Legislativních pravidel vlády tak, aby text 
novelizačního bodu č. 11 zněl:  
„V § 4 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:  

 
„(4) Vojenská policie může použít i vozidlo, které nemá zvláštní 

barevné provedení stanovené v odstavcích 1 až 3. Takové vozidlo 
lze označit 
a) snímatelnými nápisy „VOJENSKÁ POLICIE“ a snímatelnými 

znaky „VOJENSKÁ POLICIE“ v provedení uvedeném v 
odstavcích 1 až 3, nebo   

b) nápisem „VOJENSKÁ POLICIE“ v černé barvě na bílém 
podkladu umístěném za čelním sklem vozidla; za takové označení 
se považuje rovněž označení vozidla světelným nápisem 
„VOJENSKÁ POLICIE“ podle právního předpisu upravujícího 
schvalování technické způsobilosti a technické podmínky 

Akceptováno. 
Novelizačním bodem 11 je provedena úprava plného 
znění § 4 odst. 4.   
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provozu vozidel na pozemních komunikacích1). 
 
1) Příloha č. 12 k vyhlášce č. 341/2014 Sb., o schvalování technické 

způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel 
na pozemních komunikacích.“.“. 

                                                                Doporučující připomínka.                                                                      

 K platnému znění s vyznačením navrhovaných změn:   
V platném znění s vyznačením navrhovaných změn doporučujeme 
nadpisy vyznačit tučně a v § 6 odst. 1 a 2 doporučujeme odstranit 
podtržení textu. 
     Doporučující připomínka. 
                                                                      

Akceptováno částečně.  
V § 6 odst. 1 a 2 bylo odstraněno podtržení textu. 
Nadpisy jsou vyznačeny tučně pouze tam, kde došlo 
k jejich změně (tedy se současným přeškrtnutím 
dosavadního textu), v ostatních případech zůstává 
zachováno pravidlo, že tučně vyznačený je pouze nově 
navrhovaný (změnový) text.        
 
 
 

 K platnému znění s vyznačením navrhovaných změn:   
Doporučujeme z textu platného znění s vyznačením navrhovaných 
změn odstranit Čl. II Přechodná ustanovení a Čl. II Přechodné 
ustanovení a slova „Ministr: Ing. Picek v.r.“. Dále doporučujeme 
poznámku pod čarou uvést na tu stránku platného znění, na které 
bude končit text § 4, a neuvádět ji na konci textu platného znění. 
V poznámce pod čarou doporučujeme odstranit podtržení textu. 
           Doporučující připomínka.                                                                  

Akceptováno částečně. 
V poznámce pod čarou bylo odstraněno podtržení 
textu. V ostatním je text ponechán beze změn tak, aby 
byl zachován účel vyznačení změn tučným písmem 
v existujícím, publikovaném textu právního předpisu.    

 K odůvodnění:  
Doporučujeme název bodu V. 3 důvodové zprávy formulovat 
přesněji ve smyslu článku 14 odst. 1 písm. e) Legislativních pravidel 
vlády (tj. včetně uvedení dopadů na rodiny či na osoby sociálně 
slabé). 
           Doporučující připomínka.                                                              

 

Akceptováno. 
Nadpisy části V. obecné části odůvodnění k návrhu 
vyhlášky a její kapitoly V. 3 byly v souvislosti 
s připomínkou upraveny takto: „ „V. Předpokládaný 
hospodářský a finanční dopad navrhované právní 
úpravy na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, 
na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů 
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na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby 
sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením 
a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí“. 

 
„V. 3 Sociální dopady, včetně dopadů na rodiny 
a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména 
osoby slabé, osoby se zdravotním postižením 
a národnostní menšiny“.“.  

  
 

 

Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility  

K odůvodnění: 
Ve zhodnocení slučitelnosti návrhu s právem EU uvedeném 
v obecné části bodu III. odůvodnění poukazuje předkladatel na 
skutečnost, že se změna vyhlášky netýká věcné úpravy, kdy pouze 
tato by byla schopná vyvolat potřebu nového posouzení slučitelnosti 
s právem Evropské unie, a odkazuje na kladné závěry vyhodnocení 
souladu s právem EU k zákonu č. 300/2013 Sb. Tím ale dochází 
k odkazu na soulad s evropskými předpisy, s nimiž tato vyhláška, 
resp. tento novelizační návrh nijak nesouvisí. Navíc dle čl. 16 odst. 4 
LPV je požadováno, aby i návrh vyhlášky byl posouzen ve vazbě na 
právo Evropské unie samostatně, tedy odkaz předkladatele na kladné 
vyhodnocení souladu s právem EU k zákonu, který vyhláška 
provádí, je dle našeho názoru nesprávný. Tudíž, i když v úvodu 
bodu III. předkladatel o vazbě práva EU a vyhlášky hovoří, samotný 
závěr zhodnocení souladu vyhlášky s právem EU postrádáme. 
Navrhujeme tak odůvodnění u zhodnocení slučitelnosti této 
vyhlášky a práva EU upravit a poslední větu prvního odstavce bodu 
III., kde se předkladatel odvolává na zákon, nahradit např. větou 
„Samotný návrh vyhlášky právo EU nezapracovává a není s právem 
EU v rozporu“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                 Doporučující připomínka. 

Akceptováno.  
Odůvodnění k návrhu vyhlášky bylo upraveno podle 
požadavků připomínkového místa, tedy poslední věta 
prvního odstavce bodu III. obecné části odůvodnění 
byla nahrazena větou „Samotný návrh vyhlášky právo 
EU nezapracovává a není s právem EU v rozporu.“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
 

V Praze dne 25. března 2019  
Zpracovala JUDr. Jana Hájková  
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