
 

  

III.  

  

Odůvodnění  
  

1. OBECNÁ ČÁST  

  

1.1 Název  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 266/1999 Sb., o způsobu 

zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí 

a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů. 

  

1.2 Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů  

Návrh je předkládán z důvodu nutnosti reagovat na poznatky z praxe a vývoj související 

legislativy. Prvořadým cílem navrhované úpravy je pak umožnit rovnoměrné plánování 

spotřeby a tím i efektivní plánování pořizování výstrojních součástek. Vzhledem ke 

zdlouhavosti a komplikovanosti akvizičního procesu, kdy dochází k nepořízení některých 

druhů výstrojních součástek a následně jejich nedostatku ve výdejnách součástek naturálního 

odívání, ztrácí přidělování výstrojních bodů své opodstatnění, proto se nahrazuje systém 

poskytování výstrojních náležitostí vojákům z povolání formou přidělování výstrojních bodů 

systémem stanovených dob používání výstrojních součástek, tak aby do budoucna byl 

eliminován problém s proplácením výstrojních bodů (rozsudek Nejvyššího správního soudu 

čj. 4 As 292/2019 – 30 ze dne 27. listopadu 2019). Dále je potřeba upravit peněžitou výši 

nákladů na vojenskou výstroj, která neodpovídá současné hodnotě výstrojních součástek 

vydávaných do vlastnictví formou základní výbavy.  

Návrh upřesňuje výklad některých pojmů uvedených ve vyhlášce, s ohledem na poznatky 

získané od jednotlivých organizačních složek státu. Návrh uvádí terminologii do souladu 

s terminologií používanou ve vyhlášce č. 287/2016 Sb., o způsobu a rozsahu poskytování 

proviantních a výstrojních náležitostí vojákům v záloze ve službě, a terminologií používanou 

v zákoně č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon č. 221/1999 Sb.).   

V návrhu jsou nově upraveny také nároky příslušníků speciálních sil Ministerstva obrany.  

   

1.3 Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání  

Návrh novely vyhlášky je v souladu se zmocněním uvedeným v § 93 zákona č. 221/1999 Sb., 

o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 122/2012 Sb., k jehož provedení je vydáván.   

  

1.4 Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 

Evropské unie   

Navrhovaná právní úprava neimplementuje právo EU. Návrh novely vyhlášky je v souladu se 

zásadou zákazu diskriminace v odměňování za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty (mezi 

muži a ženami dle čl. 157 SFEU a směrnice 2006/54/ES, na základě věku dle směrnice 

2000/78/ES a na základě jiných diskriminačních důvodů dle směrnic 2000/78/ES  

a 2000/43/ES nebo dle čl. 21 Listiny základních práv EU). Návrh vyhlášky je tak s právem 

EU plně slučitelný.  

  

1.5 Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny   

Podle zákonného zmocnění v § 93 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění 

zákona č. 122/2012 Sb., ministerstvo stanoví vyhláškou způsob zabezpečování bezplatného 
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stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a peněžitou výši nákladů na vojenskou 

výstroj. Vyhláška Ministerstva obrany č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného 

stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků 

z povolání nabyla účinnosti 1. prosince 1999, následně byla několikrát novelizována, 

naposledy vyhláškou č. 17/2014 Sb. Stávající znění vyhlášky neodpovídá potřebám 

Ministerstva obrany. Hlavním nedostatkem platné právní úpravy je zejména to, že neumožňuje 

rovnoměrné plánování spotřeby výstrojních součástek a s tím je spojená neefektivita při 

plánování jejich pořizování. Praxe ukázala, že přidělování výstrojních bodů ztrácí své 

opodstatnění, a to s ohledem na zdlouhavost a komplikovanost akvizičního procesu, kdy 

dochází k nepořízení některých druhů výstrojních součástek a následně jejich nedostatku ve 

výdejnách součástek naturálního odívání. V této souvislosti vznikají problémy s proplácením 

výstrojních bodů. Dále pak výše nákladů na vojenskou výstroj neodpovídá současné hodnotě 

výstrojních součástek vydávaných do vlastnictví formou základní výbavy. V neposlední řadě 

není platná právní úprava terminologicky jednotná s vyhláškou č. 287/2016 Sb., o způsobu 

a rozsahu poskytování proviantních a výstrojních náležitostí vojákům v záloze ve službě. 

Z těchto důvodů je předkládán návrh vyhlášky, který nahrazuje systém poskytování 

výstrojních náležitostí vojákům z povolání formou přidělování výstrojních bodů systémem 

stanovených dob používání výstrojních součástek, upravuje výši nákladů na vojenskou 

výstroj, aby odpovídala současné hodnotě výstrojních součástek, a sjednocuje terminologii 

s novější vyhláškou č. 287/2016 Sb., o rozsahu a způsobu poskytování proviantních 

a výstrojních náležitostí vojákům v záloze ve službě. Návrh vyhlášky též upřesňuje 

zabezpečování bezplatného stravování vojákům při nepřetržité službě a výkonu zvláštních 

profesí a činností.  

  

1.6 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 na specifické skupiny obyvatel, 

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

a dopady na životní prostředí  
Navrhovaná právní úprava nemá žádné dopady na podnikatelské subjekty. Návrh novely 

vyhlášky nemá negativní dopady na osoby sociálně slabé ani na osoby se zdravotním 

postižením. Návrh nemá žádné dopady na rodiny vojáků; je bez negativních dopadů na 

sociální sféru. Návrh nemá žádné dopady na národnostní menšiny ani na životní prostředí. 

Návrh novely se promítne do zvýšení objemu finančních prostředků vynakládaných 

z rozpočtu Ministerstva obrany při přiznání nároku na příplatek k náhradě v penězích v § 10 

odst. 3 a 4. Jedná se přibližně o 25 500 000,00 Kč ročně (z toho 3 800 000,00 u základní 

stravní dávky, kde se v 80% jedná o proplácení dozorčích služeb u vojenských 

útvarů/vojenských zařízení; 14 500 000,00 Kč u stravní dávky pro výsadkáře a 7 200 000,00 

Kč u stravní dávky pro letce). Tyto prostředky jsou rozpočtově kryty v rámci návrhu zákona 

o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 a v rozpočtovém výhledu na roky 2022 

a 2023.  

  

1.7 Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen   

Princip zákazu diskriminace jako normativní a aplikační zásada je upraven v § 2 odst. 3 

zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů. Předkládaný 

návrh novely vyhlášky do principu zákazu diskriminace nezasahuje.  

Vzhledem k tomu, že předkládaný návrh novely vyhlášky se týká postavení fyzických osob, 

bylo provedeno hodnocení dopadů návrhu na rovnost žen a mužů. Lze konstatovat, že návrh 

nezakládá žádné rozdíly mezi vojákyněmi a vojáky v postupu při zabezpečování bezplatného 

stravování vojákům při nepřetržité službě a výkonu zvláštních profesí a činností. Návrhem 

novely vyhlášky se nemění postavení žen a mužů a návrh má neutrální dopad na jejich 

rovnost, neboť se vztahuje na všechny vojáky z povolání, a to bez rozdílu pohlaví.   
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1.8 Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů  

Návrh novely vyhlášky nemá žádné negativní dopady ve vztahu k ochraně soukromí 

a osobních údajů. Navrhovaná právní úprava nezakládá nové zpracování osobních údajů ani 

nemění již existující zpracování osobních údajů, rovněž nepředstavuje zvláštní úpravu žádné 

povinnosti ani oprávnění subjektů osobních údajů.   

  

1.9 Zhodnocení korupčních rizik  

Návrh novely vyhlášky nezakládá žádná korupční rizika.   

  

1.10 Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu  

Navrhovaná právní úprava není úpravou, která má přímý dopad na bezpečnost nebo obranu 

státu.  

 

2. ZVLÁŠTNÍ ČÁST   

  

Čl. I  
  

K bodu 1   

Úvodní věta je upravena tak, aby odpovídala čl. 65 a 67 Legislativních pravidel vlády.  

  

K bodům 2, 5 a 11 - § 1 písm. d), § 4 odst. 1 písm. b), § 5 odst. 2:  
Pojem „výsadkářský výcvik“ je nahrazen pojmem „výsadkový výcvik“ z důvodu ujednocení 

požívání pojmu ve všech plánovacích, výcvikových a ostatních dokumentech.  

  

K bodu 3 - § 2  

K odstavci 1  

Navrhovaná úprava jasně zakotvuje, v jakém pořadí se uplatňují jednotlivé formy stravování. 

Ustanovením § 90 odst. 1 zákona č. 221/1999 Sb. je stanoveno, že voják při nepřetržité 

službě, která trvá alespoň 24 hodin nebo při výkonu zvláštních profesí a činností má nárok na 

bezplatné stravování, přičemž tímto bezplatným stravováním je myšlen primárně výdej 

teplého jídla. Teprve v případě, kdy není možné výdej teplého jídla zabezpečit (např. 

vzhledem k místním podmínkám, ve kterých probíhá výcvik vojáků), lze vojákovi poskytnout 

výdej studeného jídla anebo potravin k samostatné nebo skupinové přípravě jídla.   

  

K odstavci 2 a 3  

V odstavci 2 se odstraňuje možnost služebního orgánu rozhodnout o vyplacení náhrady 

v penězích, bez toho aniž by byla splněna podmínka nemožnosti zabezpečení výdeje jídla, tím 

se upřesňuje, že náhrada náleží pouze v případě, kdy nelze zabezpečit výdej jídla podle 

odstavce 1. Zdůrazňuje se tedy důležitost stanovených nutričních a energetických hodnot 

stravování vojáků. Poskytnutí náhrady v penězích je řešení zcela mimořádné a spíše 

výjimečné, vážící se k řešení v rámci krátkého časového úseku (dne), které musí být 

odůvodněno zcela mimořádnými okolnostmi, za nichž jsou vojáky plněny jejich úkoly.   

Při důvodné volbě poskytnutí náhrady v penězích namísto poskytnutí výdeje jídla musí být 

zváženo také to, zda si voják v konkrétním čase a na konkrétním místě může za tyto 

poskytnuté peněžní prostředky jídlo vůbec obstarat; pokud by to místní podmínky vylučovaly, 

je nutné vždy zajistit namísto výdeje teplého jídla výdej potravin.  

Návrh ruší slova „nebo potravin“ jelikož jídlo se podle odstavce 1 vydává i formou potravin 

k samostatné nebo skupinové přípravě jídla.   

Nově je definována finanční hodnota náhrady v penězích, jako finanční hodnota druhů 

a množství jednotlivých potravin, které odpovídají stravní dávce včetně přiznaného příplatku.   
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V odstavci 3 je stanoveno nové pravidlo pro náhradu v penězích vojákovi při vyslání do 

operačního nasazení v zahraniční operaci, pokud nelze zajistit bezplatné stravování.     

  

K bodu 4 - § 3  

Navrhovaným ustanovením novely je definována nová legislativní zkratka „nepřetržitá 

služba“. Legislativní zkratka se zavádí pro upřesnění výkladu tohoto pojmu, který se používá 

v dalších ustanoveních vyhlášky.  

  

K bodu 6 - § 4 odst. 1 písm. g)   
Nově se rozšiřuje ustanovení o možnost poskytování bezplatného stravování vojákovi 

odvelenému do zahraniční operace s mandátem nadnárodní organizace (typickým příkladem 

jsou pozorovatelé OSN) pokud mu není touto organizací bezplatné stravování poskytnuto.  

  

K bodu 7 - § 4 odst. 2  

Návrhem dochází k pravopisné opravě legislativního textu a k upřesnění znění ustanovení.  

  

K bodu 8 - § 5 odst. 1 písm. a)  

V navrhovaném ustanovení novely jsou v písmenu a) doplněny termíny „studijní volno, 

rekvalifikace a náhradní volno“, které odpovídají platnému znění zákona č. 221/1999 Sb. 

Voják v době čerpání volna a činností dle písm. a) neplní služební úkoly, a proto mu nenáleží 

bezplatné stravování ani náhrada v penězích.  

  

K bodu 9 - § 5 odst. 1 písm. b)  

V písm. b) jsou nově upřesněny podmínky, za kterých se nezabezpečuje bezplatné stravování 

pro neschopnost ke službě pro nemoc nebo úraz v souvislosti s navrhovaným § 9 odst. 1 

písm. a).   

  

K bodu 10 - § 5 odst. 1  

Jedná se o legislativně technickou úpravu.  

  

K bodu 11 - § 5 odst. 2  

V navrhovaném ustanovení novely je termín „v kurzu“ nahrazen termínem „při studijním 

pobytu“, tato změna odpovídá znění v zákoně č. 221/1999 Sb.    

  

K bodu 12 - § 7  

K odstavci 1  

Jedná se o sjednocení znění vyhlášky s vyhláškou č. 287/2016 Sb. Navrhovaným ustanovením 

novely jsou pro účely návrhu vyhlášky rozlišeny stravní dávky, přičemž stravní dávky pro 

letce a pro výsadkáře jsou vytvořeny s přihlédnutím k obtížnosti činností, vyšší fyzické 

a psychické zátěži letce a výsadkáře oproti jiným zařazením vojáků při nepřetržité službě.   

  

K odstavci 2, 3, 4 a 5  

Navrhovanými ustanoveními je stanoveno, za jakých podmínek a komu je poskytována 

základní stravní dávka, stravní dávka pro letce a stravní dávka pro výsadkáře. V odstavci 3 je 

pak stanoveno, jak se postupuje v případě, když se u vojenského útvaru nepřipravuje stravní 

dávka, na kterou má voják v nepřetržité službě nárok při bezplatném stravování.  

  

K bodům 13 až 21 - § 8   

Ustanovení § 8 řeší podmínky poskytování jednotlivých druhů přídavků potravin, které jsou 

poskytovány podle náročnosti vykonávané služby s cílem zajistit optimální složení stravy za 

účelem podpory zdraví a optimálního fyzického stavu vojáka při výkonu nepřetržité služby 

nebo výkonu zvláštních profesí a činností.   
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Navrhovaným ustanovením § 8 odst. 1 jsou nově pojmenovány přídavky B, C a D, čímž 

dochází ke sjednocení znění se zněním vyhlášky č. 287/2016 Sb. Navrhované ustanovení také 

upřesňuje podmínky poskytnutí přídavku A, kdy přídavek A lze kombinovat se všemi dalšími 

přídavky při splnění podmínek poskytnutí, které jsou stanoveny v § 9.  

  

K bodu 22 - § 9 odst. 1  

Návrh řeší nové podmínky přiznání přídavku potravin A. Z důvodu organizačních změn 

v rámci Sekce vojenského zdravotnictví Ministerstva obrany došlo k omezení zařízení, ve 

kterých se nachází lůžková část, kdy se v posádkových ošetřovnách již tyto části nenachází. 

Tato změna je promítnuta v písmeni a), kde jsou vypočtena zařízení, ve kterých se v současné 

době nachází lůžkové části a lze v nich předpokládat hospitalizaci vojáků, v těchto zařízeních 

se pak poskytuje přídavek potravin A.   

Pokud orgán ochrany veřejného zdraví rozhodne o uzavření vojenského útvaru nebo zařízení 

v nově upřesněných případech stanovených písmenem b), je vojákovi, který je v nich zařazen, 

poskytnut přídavek potravin A.  

  

K bodům 23 až 30 - § 9 odst. 2 až 8  
Navrhovaná znění odstavců reagují na nově zavedenou legislativní zkratku „nepřetržitá 

služba“, upřesňuje se poskytování jednotlivých přídavků potravin z důvodu sjednocení se 

zněním ve vyhlášce č. 287/2016 Sb. V odstavci 3 písmeno c) a odstavci 4 písmeno b) je 

odstraněn již neplatný odkaz na § 29 odstavec 3 zákona č. 221/1999 Sb.   

  

K bodům 31 a 32 - § 10 odst. 1  

V ustanovení je potřeba upřesnit, že náhrada v penězích se vyplácí ve výši finanční hodnoty 

jídla, a to včetně přiznaného příplatku podle § 10 odst. 3.  

Dále jsou upraveny odkazy v souvislosti s novelizací § 7.  

  

K bodu 33 - § 10 odst. 3 a 4  

V navrhovaných ustanoveních novely vyhlášky jsou nově stanoveny skutečnosti, za kterých 

voják při nepřetržité službě nebo při výkonu zvláštních profesí a činností plní své úkoly 

v daném dni za takových organizačních podmínek, jež samy o sobě vyvolávají nemožnost 

poskytnutí teplého jídla; existence takových skutečností představuje vznik souběhu nároku na 

poskytnutí náhrady v penězích a k ní náležejícího příplatku. Tento příplatek se stanoví pro 

každé denní jídlo procentním podílem z nejnižší výše stravného stanoveného vyhláškou 

č. 146/2015 Sb., a to shodně 40 % pro oběd a večeři a 20 % pro snídani.      

Navrhované znění pro poskytnutí příplatku k náhradě v penězích zabezpečí stejné podmínky 

pro vojáky z povolání s vojáky v záloze ve službě, kterým je tento příplatek přiznáván ve 

vyhlášce č. 287/2016 Sb.     

  

K bodům 34 a 35 - § 11 odst. 1, 2   

Navrhovanou úpravou textu dochází ke zpřesnění pravidel pro výpočet finančních hodnot 

stravních dávek a přídavků potravin.   

Návrh novely vyhlášky současně pamatuje na nezbytnost úpravy finančních hodnot stravních 

dávek a přídavků potravin v závislosti na vývoji obchodních cen; příslušný k provedení 

úpravy je služební orgán (§ 2 odst. 4 zákona č. 219/1999 Sb.), a to na základě cenového 

vývoje v rozhodné době, kterou jsou 3 kalendářní měsíce.   

  

K bodu 36 - § 12   

K odstavcům 1 a 2  

Navrhovanou úpravou textu dochází ke zpřesnění, za jakých podmínek lze zvyšovat finanční 

hodnotu stravních dávek a přídavků potravin a to o 10% a o 20% a zároveň je znění těchto 

ustanovení sjednoceno s vyhláškou č. 287/2016 Sb.  
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Finanční hodnotu stravních dávek je možné zvyšovat pro případy,   

• že je strava zajišťována pro skupinu do 50 stravovaných osob (lze zvýšit o 10% oproti 

finanční hodnotě stanovené podle § 11 odst. 1, a to v závislosti na tom, v jakém 

rozsahu se nakupují potraviny v maloobchodu), nebo   

• že je strava zajišťována v rámci zabezpečování záchranných prací nebo při 

odstraňování důsledků živelních pohrom nebo jiných závažných situací ohrožujících 

životy, zdraví, životní prostředí nebo značné majetkové hodnoty, anebo u součásti 

ozbrojených sil, která byla živelní pohromou nebo jinou závažnou situací postižena 

(lze zvýšit o 20 %).  

  

K odstavci 3  

Způsob poskytování bezplatného stravování vojákům je ovlivňován mnoha faktory, zejména 

pak podmínkami plnění úkolů těmito vojáky. Návrh vyhlášky s přihlédnutím k tomu stanoví 

možnou variabilitu v zachovávání energetické a výživové hodnoty stravních dávek tak, aby 

bylo možné do jisté míry regulovat tyto hodnoty ve prospěch potřeb vojáka, tedy například 

podle míry jeho zátěže, s přihlédnutím ke klimatickým podmínkám apod.           

Rozhodující však je, že hodnoty stravní dávky v měsíčním průměru mohou být odchýleny 

nejvýše o 5 %. Roční průměr čerpání těchto hodnot nesmí překročit odchylku 10 % nad 

stanovenou hodnotu nebo 3 % pod stanovenou hodnotu.  

K navrhované úpravě textu je přistoupeno z důvodu sjednocení se zněním ve vyhlášce  

č. 287/2016 Sb.  

  

K bodu 37 - § 13 odst. 2  

Vyhlášku je potřeba pojmově sjednotit se zákonem č. 221/1999 Sb., který uvádí výhradně 

pojem „výstrojní náležitosti“.  

  

K bodu 38 - § 13 odst. 3  

Prvořadým cílem navrhované úpravy je umožnit rovnoměrné plánování spotřeby a tím 

i efektivní plánování pořizování výstrojních součástek.  

Navrhovaná úprava vychází z nutnosti reagovat na problémy vycházející ze zdlouhavosti 

a komplikovanosti akvizičního procesu, kdy dochází k nepořízení některých druhů výstrojních 

součástek a následně jejich nedostatku ve výdejnách součástek naturálního odívání, ztrácí 

přidělování výstrojních bodů své opodstatnění. Výdej výstrojních součástek je již nyní 

uskutečňován v závislosti na směrných dobách používání, které jsou dostačujícím regulačním 

prvkem výdeje.   

  

K bodu 39 - § 13 odst. 4   

Cílem navrhované úpravy je zpřehlednit výklad celého odstavce 4 a odstranit písmeno c) 

z důvodu jeho duplicity s písmenem a).   

 

K bodu 40 - § 13 odst. 5 

Navrhovaná úprava vychází z požadavku a nutnosti jednoznačně určit pravomoc ministerstva 

stanovit zařazení výstrojních součástek do skupin podle odstavce 2, výši náhrady v penězích 

podle odstavce 4 a směrné doby používání výstrojních součástek vnitřním předpisem. 

V závislosti na procesu pořizování a zavádění nových druhů výstroje do užívání a vyřazování 

starých druhů výstroje z užívání je nutné činnosti dle navrhovaného odstavce 5 řešit 

operativně úpravou vnitřního předpisu.  

  

K bodu 41 - § 14 odst. 2  

Cílem navrhované úpravy je upřesnit výklad celého odstavce 2 a odstranit nejednoznačné 

chápání ohledně rozsahu doplňovaných výstrojních součástek při jmenování vojáka do 

generálské hodnosti. Výstrojní součástky se doplňují v rozsahu základní výbavy přiznané 

výstrojní normy.   
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K bodu 42 - § 14 odst. 3  

Cílem navrhované úpravy je doplnění ustanovení o skutečnost, že výstrojní součástky 

vydávané formou základní výbavy podle odst. 1 se u příslušníků Vojenské kanceláře 

prezidenta republiky a příslušníků Hradní stráže liší a musí být při přeložení vojáka mezi 

těmito složkami ozbrojených sil České republiky znovu vydány.  

  

K bodu 43 - § 14 odst. 5  

Navrhovaná úprava odstraňuje nadbytečný pojem „úspěšném“ v souvislosti s ukončením 

zkušební doby vojáka. Užití slova „úspěšném“ je neopodstatněné. Ukončení zkušební doby 

není úspěšné nebo neúspěšné.  

  

K bodu 44 - § 15  
V § 91 odst. 1 zákona o vojácích z povolání je uvedeno, že má voják z povolání nárok na 

výstrojní náležitosti, v § 91 odst. 3 a 5 je pak uvedeno, za jakých podmínek mu tento nárok 

nevzniká. Je nepřípustné prováděcím předpisem důvody zániku nároku na výstrojní náležitosti 

dále rozšiřovat. K takovému postupu neopravňuje ani ustanovení § 93 zákona o vojácích 

z povolání, podle kterého má být vyhláškou stanoven způsob a zabezpečování výstrojních 

náležitostí a peněžitá výše nákladů na vojenskou výstroj.  

Dále v návrhu § 13 odst. 3 dochází k odstranění institutu konta měsíčních výstrojních 

náležitostí a jeho nahrazení novým systémem poskytování výstrojních náležitostí na základě 

směrné doby užívání.  Tímto musí být odstraněno i související ustanovení § 15 odst. 2.  

Z těchto důvodů se navrhuje § 15 zrušit.  

  

K bodu 45 - § 16 odst. 2  

Účelem navrhované úpravy je sjednocení podmínek, za kterých je vojákovi ve služebním 

poměru vojáka z povolání, a který plnil služební povinnosti ve služebním zařazení, ve kterém 

je nařízeno nošení občanského oděvu, vyplácena jednorázová náhrada v penězích za pořízení 

občanského oděvu opětovně.  

  

K bodu 46 - § 16 odst. 4  

Jde o logickou úpravu textu, která vyplývá ze zavedené praxe a z dosavadního znění § 13 

odst. 4 písm. b) vyhlášky č. 266/1999 Sb. Nejdříve musí dojít k nařízení vojákovi používat 

občanský oděv ke služebním účelům a potom se teprve může řešit náhrada v penězích.  Dále 

se jedná o upřesnění textu, kdy pojem „systemizované místo“ je nahrazeno pojmem „služební 

místo“. Vojáci z povolání jsou zařazováni na služební místa.  

  

K bodu 47 - § 16 odst. 5  

Jde o logickou úpravu textu, která vyplývá ze zavedené praxe a z dosavadního znění § 13 

odst. 4 písm. b) vyhlášky č. 266/1999 Sb. Nejdříve musí dojít k nařízení vojákovi používat 

občanský oděv ke služebním účelům a potom se teprve může řešit náhrada v penězích.  Dále 

se jedná o upřesnění textu, kdy pojem „systemizované místo“ je nahrazeno pojmem „služební 

místo“. Vojáci z povolání jsou zařazení na služební místo.  

  

K bodu 48 - § 16 odst. 6  

Při reorganizačních změnách v uplynulých letech v rezortu obrany byly speciální síly vyňaty 

z podřízenosti Vojenského zpravodajství a byly včleněny do struktury Armády České 

republiky do podřízenosti náčelníka Generálního štábu AČR. Jejich odborná činnost zůstala 

zachována. Z toho důvodu je nutné doplnit kategorie vojáků, kterým se vyplácí náhrada 

v penězích za používání občanského oděvu v souvislosti s plněním specifických úkolů 

o příslušníky speciálních sil.  
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K bodu 49 - § 17a  

K odstavci 1  

Měsíční výše nákladů na vojenskou výstroj pro účely stanovené v § 91 odst. 2 zákona  

č. 221/1999 Sb., která je stanovena vyhláškou, nebyla několik let aktualizována. Její hodnota 

byla upravena, tak aby odpovídala reálným cenám pořizovaných výstrojních součástek.   

  

K odstavci 2  

Ustanovení je doplněno o nové ustanovení upřesňující měsíční výši nákladů na vojenskou 

výstroj, kterou je povinen voják ministerstvu uhradit, pokud jeho služební poměr trval méně 

než 2 roky. Nově je upřesněno, že tato výše náhrady se vypočítává pouze ze skutečně 

vydaných výstrojních součástek a ne z celé normy výstroje, a to vzhledem k nepořízení 

a nedostatku některých výstrojních součástek. Pokud tedy voják některé výstrojní součástky 

neobdržel, nelze za ně vymáhat úhradu.  

  

K bodu 50 - § 18 odst. 2  

Úprava narovnává reálný stav s legislativou. Prádlo již není obsahem výstrojní normy 

a vojákům se neposkytuje ani se za něj nevyplácí finanční náhrada. Tudíž nelze vydávat 

soupravu prádla k pohřbení vojáka.   

  

K bodu 51 - § 19  

K odstavci 1  

Ustanovení je 21 let staré a bylo využíváno v době, kdy v armádě sloužili vojáci základní 

služby. Ortopedická obuv se nově pořizuje jako zdravotní pomůcka podle jiného právního 

předpisu.   

  

K odstavci 2  

Ustanovení odstavce o zajišťování vojenské výstroje nadměrných velikostí je zrušeno. Tato 

výstroj se běžně pořizuje měřenkovým způsobem.   

  

K bodu 52 - § 21   

Podle § 92 zákona č. 221/1999 Sb. má voják nárok na bezplatnou přepravu při přepravě 

v zákonem stanovených případech. Podle citovaného ustanovení zákona podléhá souhlasu 

nařízeného pouze použití jiného než služebního silničního motorového vozidla. Služební 

orgán tak nemá co schvalovat nebo o čem rozhodovat. Vnitřními předpisy je pak upraveno 

jakým způsobem a u kterého nadřízeného voják náhradu jízdních výdajů uplatňuje. Z tohoto 

důvodu se navrhuje § 21 vyhlášky zrušit.   

  

K bodu 53 - § 22  

Podle § 92 odst. 1 zákona č. 221/1999 Sb. náleží vojákovi bezplatná přeprava při cestě na 

preventivní rehabilitaci, mimořádnou rehabilitaci a při cestě na léčebnou péči. Pokud není 

zabezpečena bezplatná přeprava, má voják nárok na náhradu jízdních výdajů. Stanovuje se 

způsob poskytnutí takové přepravy, a to jako při služební cestě. Bezplatná přeprava se 

poskytuje z místa bydliště nebo z místa výkonu služby, podle toho, ve kterém místě se voják 

před zahájením přepravy zdržuje.   

  

K bodu 54 - § 23  

V době vzniku zákona o vojácích z povolání, a tedy i vyhlášky č. 266/1999 Sb., byl 

v účinnosti zákon č. 133/1982 Sb., o hlášení a evidenci občanů, podle kterého musel občan 

v místě, ve kterém se zdržoval, být hlášen k trvalému pobytu. Trvalým pobytem tak byl 

vnímán pobyt v místě stálého bydliště občana, a to zpravidla v místě, kde měl rodinu, byt 

nebo zaměstnání. Fakticky tak bylo místo bydliště a trvalého pobytu na stejné adrese.   

Proto byly nároky vojáka na cestovní náhrady spojovány s místem trvalého pobytu.   
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Vývojem legislativy je ale v současné době pojem „trvalý pobyt“ formálním místem pro 

výkon státní správy a místo, ve kterém se občan zpravidla zdržuje, je právními předpisy (např. 

občanský zákoník) označováno jako bydliště. Proto se navrhuje spojit přepravní nároky 

vojáka při přestěhování s bydlištěm vojáka.   
  

K bodu 55 - § 24  

Zákonem o vojácích z povolání není stanoven druh dopravního prostředku, který může být pro 

přepravu na řádnou dovolenou použitý. Určením autobusu nebo vlaku, jak je v současné době 

stanoveno v § 24 odst. 3 ve spojení s § 24 odst. 1 vyhlášky, tak prakticky vylučuje uplatnění 

nároku na bezplatnou přepravu při cestě na řádnou dovolenou vojáky z povolání, kteří mají 

stanovené pravidelné pracoviště v zahraničí mimo států v relativní blízkosti k České 

republice. Ustanovení § 24 je tak diskriminační, protože stanovením druhu dopravního 

prostředku prakticky vylučuje některým vojákům zákonem stanovený nárok na bezplatnou 

přepravu.   
  
Proto se stanovuje způsob přepravy pro vojáka se stanoveným pravidelným místem výkonu 

služby v České republice a v zahraničí rozdílně. Stanovuje se, že služební orgán určí způsob 

přepravy. V případě vojáka s pravidelným místem výkonu služby v zahraničí zohledňuje 

služební orgán místní podmínky využití dopravních prostředků, jejich hospodárnost při 

nakládání s veřejnými prostředky, ale také bezpečnostní situaci v prostorech, kterými by byla 

přeprava uskutečňována. Již z podstaty služebního poměru vojáka z povolání lze předpokládat 

výkon služby v krizových oblastech, proto se umožňuje ve specifických případech, kdy 

pozemní přeprava není bezpečná, určit způsob přepravy odlišně a v tomto případě 

upřednostnit bezpečnost vojáka a jeho rodinných příslušníků před hospodárností.   
  
Tak jako v novelizačním bodu 54 (k § 23), tak i při přepravě na řádnou dovolenou se upouští 

od jejího spojení s místem trvalého pobytu a tento pojem se nahrazuje pojmem „bydliště“. 

Tuto změnu umocňuje i to, že vojáci s pravidelným místem výkonu služby v zahraničí 

zakládají v zahraničí novou domácnost a tedy mění místo bydliště, ale adresa trvalého pobytu 

v drtivé většině měněna není.   
  

K bodu 56 - § 25  

V § 92 odst. 1 zákona č. 221/1999 Sb. je ve větě poslední jasně vymezeno, v kterých 

případech vzniká vojákovi nárok na bezplatnou přepravu při zániku služebního poměru 

a odkud a kam se přeprava poskytuje. § 25 vyhlášky je duplicitní a tedy zbytečný. Proto se 

navrhuje jeho zrušení.   
  
K bodu 57 - příloze č. 1  

Přílohou č. 1 k návrhu novely vyhlášky jsou stanoveny stravní dávky a přídavky potravin na 

osobu a den a normy jejich energetických a výživových hodnot. Navrhuje se pouze grafická 

změna tabulky.  
  
K bodu 58 - příloze č. 2  

Přílohou č. 2 k návrhu novely vyhlášky je stanovena průměrná skladba spotřeby potravin na 

osobu a den k dosažení požadovaných energetických a výživových hodnot podle stravních 

dávek a přídavků potravin k určení výše jejich finanční hodnoty. Navrhuje se pouze grafická 

změna tabulky.  
  

Čl. II.  

Nabytí účinnosti vyhlášky se navrhuje na 1. ledna 2021.  
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