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286
VYHLÁŠKA
ze dne 5. září 2016,
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

Ministerstvo obrany stanoví podle § 55 zákona
č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii):
Čl. I
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, se mění takto:
1. Na konci textu nadpisu § 2 se doplňují slova
„nebo civilního oděvu při výkonu služby“.
2. V § 2 odst. 2 písmeno a) zní:
„a) rukávový znak černé barvy ve tvaru obdélníku,
na kterém jsou centrálně v celé ploše znaku
umístěna stříbřitá písmena „VP“; vzor rukávového znaku je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce a“.
3. V § 2 odst. 3 písmeno a) zní:
„a) v operačním nasazení mimo území České republiky jsou na rukávovém znaku černé barvy ve
tvaru obdélníku centrálně v celé ploše znaku
umístěna stříbřitá písmena „MP“; vzor rukávového znaku při působení Vojenské policie v operačním nasazení mimo území České republiky
je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce, nebo“.
4. V § 2 se odstavec 5 zrušuje.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.
5. V § 2 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Při výkonu služby v civilním oděvu se k zevnímu označení vojenského policisty použije černá
rukávová páska, na které jsou v ose pásky umístěna
slova „VOJENSKÁ POLICIE“ ve žlutém provedení; vzor rukávové pásky je uveden v příloze č. 13
k této vyhlášce. Rukávová páska se umísťuje na levém nadloktí vojenského policisty.“.
6. Za § 2 se vkládají nové § 2a a 2b, které včetně
nadpisů znějí:

„§ 2a
Další výstrojní součástky
(1) Ke služebnímu stejnokroji nebo služebnímu
stejnokroji v zeleném nebo béžovém potisku podle
§ 2 odst. 1 až 3 se mohou používat další výstrojní
součástky, kterými jsou zejména
a) taktická vesta,
b) reflexní vesta,
c) oděv s vysokou viditelností vyhovující požadavkům stanoveným českou technickou normou ČSN EN ISO 20471 ze dne 1. října 2013
„Oděvy s vysokou viditelností - Zkušební metody a požadavky“, nebo
d) ochranný prostředek.
(2) Další výstrojní součástky musí být opatřeny
hodnostním označením, identifikačním číslem a na
černém podkladě umístěnými
a) žlutými nebo stříbřitými písmeny „VP“ nebo
„MP“, nebo
b) žlutým nebo stříbřitým nápisem „VOJENSKÁ
POLICIE“ nebo „MILITARY POLICE“.
(3) Reflexní vesta nebo oděv s vysokou viditelností jsou žlutozelené barvy se stříbřitými reflexními
pruhy a žlutým nápisem „VOJENSKÁ POLICIE“
na černém podkladu. Reflexní vesta nebo oděv s vysokou viditelností musí být opatřeny identifikačními
znaky podle odstavce 2. Pokud se vojenští policisté
podílejí na plnění úkolů vojenské policie NATO,
užívají reflexní vesty oranžové barvy se stříbřitými
reflexními pruhy a stříbřitým nápisem „MILITARY
POLICE“ na černém podkladu. Vzor reflexní vesty
je uveden v příloze č. 8 a vzor oděvu s vysokou
viditelností je uveden v příloze č. 8a k této vyhlášce.
§ 2b
Označování nátělníku jako součásti služebního
stejnokroje v černé barvě
Pokud je součástí služebního stejnokroje vojenského policisty nátělník s dlouhými nebo krátkými
rukávy v černé barvě, musí být opatřen identifikač-
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ními znaky podle § 2a odst. 2. Hodnostní označení
a identifikační číslo se v takovém případě viditelně
umístí na pravé straně hrudi vojenského policisty.“.
7. V § 4 odstavec 5 zní:
„(5) Vzor znaku Vojenské policie je uveden
v příloze č. 10 k této vyhlášce.“.
8. V § 4 se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 a 7, které znějí:
„(6) Barevné provedení a označení vozidel
Vojenské policie je vyobrazeno v příloze č. 11 k této
vyhlášce. Barevné provedení a označení vozidel
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Vojenské policie může mít reflexní podobu nebo
může být doplněno o reflexní prvky.
(7) Při působení Vojenské policie mimo území
České republiky mohou být vozidla Vojenské policie podle místních požadavků označena nápisem v cizím jazyce.“.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 8.
9. V § 4 odst. 8 se číslo „5“ nahrazuje číslem „7“.
10. Příloha č. 4 zní:

„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 301/2013 Sb.

11. Příloha č. 6 zní:
„Příloha č. 6 k vyhlášce č. 301/2013 Sb.
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12. Příloha č. 8 zní:
„Příloha č. 8 k vyhlášce č. 301/2013 Sb.
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13. Za přílohu č. 8 se vkládá nová příloha č. 8a,
která zní:
„Příloha č. 8a k vyhlášce č. 301/2013 Sb.
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14. Příloha č. 10 zní:
„Příloha č. 10 k vyhlášce č. 301/2013 Sb.
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15. Příloha č. 11 zní:
„Příloha č. 11 k vyhlášce č. 301/2013 Sb.
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16. Za přílohu č. 12 se doplňuje příloha č. 13,
která zní:
„Příloha č. 13 k vyhlášce č. 301/2013 Sb.

Sbírka zákonů č. 286 / 2016

Částka 111

Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Do 31. prosince 2018 lze k vnějšímu označení vojenského policisty užívat rukávový návlek,
jehož vzor je vyobrazen v přílohách č. 4 a 6 k vyhlášce č. 301/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti této vyhlášky.
2. Barevné provedení a označení dopravních
prostředků Vojenské policie, které umožňuje užívat
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vyhláška č. 301/2013 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, do 31. prosince
2018, lze užívat do 31. prosince 2022.
Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým
dnem po jejím vyhlášení.

Ministr:
MgA. Stropnický v. r.

