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Stanovisko 
    
    

  
k návrhu vyhlášky o rozsahu a způsobu poskytování proviantních a výstrojních náležitostí 

vojáků v záloze ve službě 
_______________________________________________________________________________ 
 

 
I. Úvod 
 

Návrh vyhlášky o rozsahu a způsobu poskytování proviantních a výstrojních náležitostí vojákům 
v záloze ve službě (dále jen „návrh vyhlášky“) je předkládán na základě zmocnění stanoveného  
§ 22 zákona č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze, kterým je Ministerstvo obrany zmocněno 
stanovit vyhláškou rozsah a způsob poskytování proviantních náležitostí, výstrojních náležitostí  
a ubytování poskytovaným vojákům v záloze ve službě.  
 
II. Připomínky a návrhy změn 
 
 
Nezbytnost předložení návrhu vyhlášky do legislativního procesu vyplývá z existence zmocnění 
pro její vydání stanovené v § 22 zákona č. 45/2016 Sb. Dle předkladatele by „nenaplnění tohoto 
zmocnění by představovalo nedodržení očekávaných legislativních  postupů, ale především  
by vyvolalo ohrožení vlastního poskytování naturálních náležitostí vojákům v záloze  
ve službě tím, že při existenci základních zákonné úpravy by nebylo  zřejmé, v jakém rozsahu  
a jakým způsobem mají být tyto poskytovány. Zákonodárce přitom výslovně předpokládá,  
že rozsah a způsob poskytování proviantních náležitostí a výstrojních náležitostí  bude upraven na 
základě zákona vyhláškou, a tedy její nevydání by způsobilo překážku v realizaci § 15 až § 21 
zákona č. 45/2016 Sb.“ 
 
Hodnocení dopadů regulace bylo zpracováno ve formátu Odůvodnění v rozsahu 13 stran. Ve své 
struktuře odpovídá stanoveným požadavkům. 
 
Problém, který má vyhláška řešit, je odvozen z nutnosti vydat novou vyhlášku, dle předkladatele  
se stejnými parametry. 
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Předkladatel uvádí informaci, že v  současné době jsou pro zajištění proviantních a výstrojních 
náležitostí a ubytování vojáků v záloze ve službě vynakládány každoročně z rozpočtové kapitoly 
Ministerstva obrany finanční prostředky ve výši 55 mil. Kč.  
 
Návrh vyhlášky je tedy dle předkladatele rozpočtově neutrální, neboť obsah a struktura návrhu 
vyhlášky rámcově odpovídá zrušené vyhlášce č. 272/1999 Sb., o rozsahu a způsobu poskytování 
naturálních náležitostí vojákům v základní nebo náhradní službě a vojákům v záloze povolaným 
na vojenské cvičení, a tedy realizace návrhu vyhlášky nepřepokládá vznik žádných nových nároků 
vůči státnímu rozpočtu.  
 
 
 
III. Závěr  
 
Komise pro hodnocení dopadů regulace zprávu přijímá. 
 

 

 

 

 

Vypracoval: 

 

 

 
   
   

  prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. 
v.r. 

  

předsedkyně komise 
 
 
 
 
 

 


