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IV. 

 
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) 

 

1. Důvod předložení a cíle 

1.1. Název 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 266/199 Sb., o způsobu 

zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí 

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

1.2. Definice problému 

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. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

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 

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. 

 

 

1.4. Identifikace dotčených subjektů 

Obecně je adresátem povinností vyplývající z návrhu novely vyhlášky ministerstvo. Na straně 

jedné se návrh týká služebních orgánů, které vojákovi zabezpečují a poskytují bezplatné 
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stravování a výstrojní náležitosti. Na straně druhé se návrh týká vojáků z povolání, kterým je 

bezplatné stravování  a výstrojní náležitosti poskytováno.  

V případě nepřijetí navrhované právní úpravy se taková situace dotkne především služebních 

orgánů rezortu Ministerstva obrany, protože na jedné straně musí zabezpečit splnění nároků 

vojáků z povolání, na straně druhé, ale k tomu nebudou vytvořeny odpovídající podmínky.  

 

  

1.5. Popis cílového stavu 

Cílem předpokládaného návrhu je 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, dále upřesňuje zabezpečení bezplatného 

stravování vojákům při nepřetržité službě a výkonu zvláštních profesí.  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.   

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

ohledně proplácení náhrady za použití civilního oděvu  ke služebním účelům. 

 

1.6. Zhodnocení rizika 

 

V případě nepřijetí navrhované právní úpravy se taková situace závažným způsobem dotkne 

především služebním orgánů rezortu Ministerstva obrany, protože ke splnění úkolů 

stanovených příslušnými právními a vnitřními předpisy nebudou mít vytvořeny odpovídající 

podmínky. Současně nepřijetí právní úpravy představuje riziko z hlediska možných dalších 

soudních sporů. 

 

2. Návrh variant řešení 

Varianta I – nulová varianta  

Tato varianta zachovává současný stav a nevyžaduje provedení žádných změn.  

 

Varianta II - zpracování novely stávajícího právního předpisu  

Vzhledem k tomu, že se jedná o nepříliš rozsáhlou novelu, postačuje k naplnění stanoveného 

cíle novela stávajícího právního předpisu. 
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3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1. Náklady 

Varianta I  

Nevyvolá žádné zvýšené náklady.  

 

Varianta II  

Oblast proviantní:  

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).  

Oblast výstrojní:  

Návrh novely nepředpokládá dopad na objem finančních prostředků z rozpočtu Ministerstva 

obrany. Zvýšené částky peněžité výše nákladů na vojenskou výstroj navrhované úprava dle  

§ 17a jsou stanoveny podle aktuálních cen pořizovaných výstrojních součástek.   

 

3.2. Přínosy 

Varianta I  

Nepředstavuje žádné přínosy. Zachovává současný stav.  

 

Varianta II  

Upřesňuje zabezpečení bezplatného stravování vojákům při nepřetržité službě a výkonu 

zvláštních profesí a umožňuje nastavit systém rovnoměrného plánování spotřeby a tím 

i efektivního plánování pořizování výstrojních součástek. 

 

3.3. Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Varianta I   

Nevyvolá žádné zvýšené náklady, ale zároveň neřeší popsaný problém. Nemá žádný přínos. 

Představuje riziko z hlediska možných dalších soudních sporů.   

 

Varianta II   

Je dostačující k naplnění požadovaného cíle. Upřesňuje zabezpečení bezplatného stravování 

vojákům při nepřetržité službě a výkonu zvláštních profesí a umožňuje nastavit systém 

rovnoměrného plánování spotřeby a tím i efektivního plánování pořizování výstrojních 

součástek. 
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4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení  

Po vyhodnocení dopadů jednotlivých shora popsaných variant, které byly při přípravě návrhu 

novely vyhlášky zvažovány, dospěl předkladatel k závěru, že optimální realizační variantou je 

varianta II. 

 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování navrhované právní úpravy   

Za implementaci řešení bude odpovědné Ministerstvo obrany, resp. služební orgány 

proviantní a výstrojní služby. Bude nutná úprava vnitřních předpisů Ministerstva obrany.  

Vynucování by přicházelo v úvahu jedině v těch případech, kdy by služební orgán nekonal, 

ale postup řešení takové situace se dá řešit služebním postupem, popřípadě možnosti dovolat 

se práv cestou soudního řízení. Tyto postupy jsou však jednoznačně stanoveny a není třeba 

jejich zvláštní úpravy pro realizaci předmětu návrhu novely vyhlášky.  

 

    

6. Přezkum účinnosti regulace 

Vyhodnocení účinnosti právního předpisu bude Ministerstvo obrany provádět průběžně, 

zejména orgány proviantní a výstrojní služby. S odstupem času může ve vazbě na potřeby 

ozbrojených sil dojít k přehodnocení právního stavu a navržení další právní úpravy. 

 

 

7. Konzultace a zdroje dat 

V průběhu hodnocení dopadů regulace byla problematika obsažená v návrhu novely vyhlášky 

konzultována s odbornými orgány proviantní a výstrojní služby sekce logistiky Ministerstva 

obrany a Agentury logistiky. 

 

 

8.  Kontakt na zpracovatele RIA a prohlášení o schválení RIA 

Závěrečnou zprávu zpracoval a kontaktní osobou pro případné připomínky a dotazy je: 

Ing. Vladimír Hlaváček  

Agentura logistiky 

Sekce logistiky MO 

Generální štáb AČR 

e-mail: hlavacv1@army.cz 

tel.: 973 230 394  
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