Návrh prováděcího předpisu
Teze k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví vzory vojenských dokladů a nakládání s nimi,
vzor osobní známky a pravidla jejího nošení
(k provedení § 33e vládního návrhu zákona)
Vyhláška stanoví v normativním textu pro jednotlivé druhy dokladů slovní popis:
-

jak vojenský doklad vypadá,

-

z čeho je vyroben (materiál, barva, jakost, ochranné prvky),

-

jeho velikosti,

-

tvaru,

-

rozměrů,

-

rozvržení zákonem stanovených údajů, které má vojenský doklad obsahovat.
V příloze vyhlášky bude obrazové ztvárnění vzorů v souladu se slovním popisem.

V případě vojenských dokladů se stanovuje postup při jejich vydávání, dále stanoví
postup, kterým je na vyžádání předkládán.
Pravidla pro situace kdy a jakým způsobem může odpovědný orgán tyto doklady
vyžadovat.
Vyhláška u osobní známky v normativní textu stanoví:
-

materiál, z něhož je osobní známka vyrobena,

-

jeho barvu,

-

jakost,

-

tvar osobní známky,

-

údaje, které jsou na osobní známce uvedeny,

-

rozvržení těchto údajů,

-

pravidla nošení.

Vojenskými doklady se osvědčují skutečnosti důležité pro vojenskou evidenci a také
skutečnosti důležité pro plnění branné povinnosti; v řadě případů také pro důchodové či jiné
náležitosti. Podstatným důležitým identifikačním znakem je nehořlavá osobní známka.
V návaznosti na implementaci mezinárodních dohod a standardizačních dohod (STANAG)
NATO budou vojákům na místo jednoho kusu osobní známky nově vydávávány 2 kusy.
V případě úmrtí vojáka bude jeden kus ponechán na místě jeho hrobu a druhý kus bude použit
pro administrativně evidenční účely.
Návrh branného zákona nově jako vojenský doklad stanovuje vojenský průkaz.
Vojenský průkaz bude vydávat služební orgán vojákům z povolání a krajské vojenské

velitelství vojákům v aktivní záloze. Návrh novely branného zákona stanovuje náležitosti,
které vojenský průkaz bude obsahovat.
Vojenskou knížku vydává krajské vojenské velitelství. Nově bude vojenská knížka
vydávána pouze vojákům v povinné záloze. Voják v povinné záloze bude i nadále povinen
vojenskou knížku převzít a mít ji v držení. Předání vojenské knížky se bude týkat zejména
vojáků z povolání, kterým skončil služební poměr, a překládají se do zálohy. V případě
zahájení odvodního řízení se bude týkat všech občanů, kteří se stanou vojáky v povinné
záloze. Zákon zpřesňuje údaje, které vojenská knížka bude obsahovat.
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