
 ODŮVODNĚNÍ III. 

I. Obecná část 

Název 

Vyhláška o vzoru průkazu zaměstnance Českého telekomunikačního úřadu k výkonu 
kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb 
 

A. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů  

Předkládaný návrh vyhlášky stanovuje v souladu s § 113 odst. 8 zákona 
č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 153/2010 Sb. a zákona 
č. 258/2014 Sb., a v souladu s § 37 odst. 2 písm. a) zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních 
službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona 
č. 221/2012 Sb. a zákona č. 258/2014 Sb., vzor průkazu zaměstnance Českého 
telekomunikačního úřadu opravňujícího jeho držitele k výkonu kontroly elektronických 
komunikací a poštovních služeb. 

Předmětná právní úprava vychází z ustanovení § 4 odst. 3 písm. b) zákona 
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), podle kterého může mít pověření ke kontrole 
formu průkazu, stanoví-li tak jiný právní předpis.  

V oblasti elektronických komunikací Český telekomunikační úřad využívá pověření 
ke kontrole v podobě průkazu na základě § 113 odst. 8 zákona o elektronických 
komunikacích, které bylo provedeno vyhláškou č. 159/2005 Sb., kterou se stanoví vzor 
průkazu k výkonu státní kontroly elektronických komunikací, ve znění vyhlášky 
č. 26/2006 Sb.  

V oblasti poštovních služeb nebyly průkazy k výkonu kontroly dosud vydávány 
(pověření ke kontrole má podobu písemného pověření), když zmocnění k jejich vydání bylo 
zavedeno až v souvislosti s přijetím kontrolního řádu. Zmocnění ke stanovení vzoru průkazu 
je na základě § 4 odst. 3 písm. b) zákona o kontrole nově obsaženo v § 37 odst. 2 písm. a) 
zákona o poštovních službách, ve znění zákona č. 258/2014 Sb. Prováděcí vyhláška, která 
by vzor průkazu stanovila, zatím nebyla vydána. 

Podle § 29 odst. 2 zákona o kontrole platí, že obsahují-li dosavadní pověření 
ke kontrole ve formě průkazu odkaz na zákon o státní kontrole, zůstávají v platnosti nejdéle 
do 31. prosince 2017. K zajištění řádného a bezproblémového výkonu kontrolních pravomocí 
Českého telekomunikačního úřadu jak v oblasti elektronických komunikací, kde je třeba 
zajistiti aktualizaci průkazů tak, aby odpovídali terminologii zavedené zákonem o kontrole, 
tak v oblasti poštovních služeb, kde zatím průkazy k výkonu kontroly nebyly vydávány, ale 
i k zajištění transparentnosti ve vztahu k dotčené (kontrolované) veřejnosti, se předkládá 
návrh vyhlášky určující závazným způsobem nový vzor průkazu zaměstnance Českého 
telekomunikačního úřadu k výkonu kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb. 
Vzhledem k tomu, že výkon uvedených kontrolních pravomocí Českého telekomunikačního 
úřadu je zajišťován v rámci jednoho organizačního úseku Českého telekomunikačního 
úřadu, navrhuje se vzor průkazu společný pro obě kontrolované oblasti. Tím dojde 
k naplnění obou zákonných zmocnění (§ 113 odst. 8 zákona o elektronických komunikacích 
i § 37 odst. 2 písm. a) zákona o poštovních službách). 
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Jak vyplývá z výše uvedeného, v oblasti elektronických komunikací je v současné 
době pověření ke kontrole v podobě průkazu provedeno vyhláškou č. 159/2005 Sb., kterou 
se stanoví vzor průkazu k výkonu státní kontroly elektronických komunikací, ve znění 
vyhlášky č. 26/2006 Sb. Realizace novely této vyhlášky stejně jako vydání nové právní 
úpravy pro oblast poštovních služeb byla předvídána při přípravě „Plánu přípravy vyhlášek 
na rok 2016 s vyznačením povinnosti zpracování RIA“ (dále jen „Plán“). Upravený Plán, 
v části předpisů v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu tento záměr potvrzuje 
v podobě změny vyhlášky č. 159/2005 Sb. s tím, že stanovisko RIA není podmínkou 
(RIA se nezpracovává). V tomto ohledu platí, že předkládaná právní úprava nevyvolává 
žádné nové dopady (nad rámec současného řešení) do státního rozpočtu ani nezvyšuje 
administrativní zátěž pro orgány veřejné správy (naopak tuto snižuje, když v oblasti 
poštovních služeb předpokládá změnu ve způsobu pověřování k výkonu kontroly 
z písemného pověření ad hoc na formu průkazu). Předkládaná právní úprava nemá žádné 
dopady ani do oblastí podle bodu 3.6 Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace 
(RIA).  

 

B. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání, a zároveň 
zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou 
soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 

Navrhovaná právní úprava byla vypracována na základě zmocnění obsaženého 
v § 113 odst. 8 zákona o elektronických komunikacích a v § 37 odst. 2 písm. a) zákona 
o poštovních službách. Návrh vyhlášky je plně v souladu s těmito zmocněními, jakož i se 
zákonem o kontrole, zejména s ustanovením § 4 a § 29 tohoto zákona.  

Předložený návrh vyhlášky není v rozporu s ústavním pořádkem České republiky 
a mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, ani obecnými právními 
zásadami práva Evropské unie. Konkrétní předpisy Evropské unie tuto problematiku 
neupravují, judikatura soudních orgánů Evropské unie rovněž neobsahuje žádné závěry 
k předkládané problematice. 

 

C. Zhodnocení platného právního stavu  

Ustanovení § 4 odst. 3 písm. b) zákona o kontrole připouští možnost, že pověření ke 
kontrole může mít formu průkazu, nikoliv tedy pouze písemného pověření, avšak stanoví-li 
tak jiný právní předpis.  

Pro zajišťování výkonu kontrolních pravomocí v oblasti elektronických komunikací je 
tímto jiným předpisem zákon o elektronických komunikacích, který ve svém ustanovení 
§ 113 odst. 8 obsahuje zmocnění k vydání prováděcího právního předpisu, kterým by byl 
vzor průkazu pověřujícího zaměstnance Českého telekomunikačního úřadu k výkonu 
kontroly v této oblasti. V současné době Český telekomunikační úřad využívá pověření ke 
kontrole v oblasti elektronických komunikací v podobě průkazu dle vzoru stanoveného na 
základě zákona o elektronických komunikacích vyhláškou č. 159/2005 Sb., kterou se stanoví 
vzor průkazu k výkonu státní kontroly elektronických komunikací, ve znění vyhlášky 
č. 26/2006 Sb. Tento vzor však již neodpovídá terminologii zákona o kontrole. Zákon 
o kontrole sice v rámci svého ustanovení § 29 odst. 2 umožnil, aby ty průkazy k výkonu 
kontroly, které v rámci dosavadního pověření ke kontrole (tj. pověření do účinnosti zákona 
o kontrole, tedy do 1. ledna 2014) obsahují odkaz na předchozí zákon o státní kontrole, 
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zůstaly v platnosti i po nabytí účinnosti tohoto zákona, tato doba je však omezena nejdéle 
do 31. prosince 2017. 

V oblasti poštovních služeb bylo zmocnění ke stanovení vzoru průkazu k výkonu 
kontroly ve smyslu § 4 odst. 3 písm. b) zákona o kontrole zařazeno do právní úpravy zákona 
o poštovních službách až v souvislosti s přijetím kontrolního řádu, konkrétně novelizačním 
zákonem č. 258/2014 Sb., kterým bylo doplněno ustanovení § 37 odst. 2 písm. a) zákona 
o poštovních službách. Příslušný prováděcí právní předpis (vyhláška), který by vzor průkazu 
k výkonu kontroly v oblasti poštovních služeb stanovil, zatím nebyl vydán. 

Vzhledem k tomu, že možnost postupovat v oblasti elektronických komunikací podle 
právní úpravy dané vyhláškou č. 159/2005 Sb. je časově omezena (nejdéle do 31. prosince 
2017) a v oblasti poštovních služeb nebyla právní úprava zatím zcela naplněna, zajišťuje 
překládaný návrh vyhlášky narovnání panujícího stavu, tedy uvedení podmínek pro oblast 
elektronických komunikací do souladu s právní úpravou zákona o kontrole a dále završení 
legislativního rámce v oblasti poštovních služeb. 

Z hlediska grafické podoby návrh průkazu vychází ze současného průkazu 
zaměstnance Českého telekomunikačního úřadu, k němuž se připojuje text potřebného 
pověření k výkonu kontroly, jak předpokládá zákon o kontrole. V tomto ohledu je třeba 
upozornit, že podle § 204 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, se sice předpokládá 
sjednocení podoby služebních průkazů státních zaměstnanců pro všechny služební úřady 
a tedy zjevně i změnu současných průkazů zaměstnanců Českého telekomunikačního 
úřadu, tento nový služební průkaz je však právní úpravou uvažován až po uplynutí doby 
podle § 29 odst. 2 zákona o kontrole, konkrétně nejpozději do 31. prosince 2019. Pro tuto 
přechodnou dobu je tak nezbytné navrhnout takovou podobu průkazu, která se bude 
co nejméně odchylovat od současného grafického řešení a technických možností, ale 
současně bude splňovat právními předpisy předpokládané požadavky, včetně například 
i náležitostí služebního průkazu (§ 154 zákona o státní službě) nebo i respektovat dnes již 
běžné standardy používané pro obdobné průkazy (například rozměry). 

 

D. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty a na podnikatelské prostředí v České republice, 
dále sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby 
sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady 
na životní prostředí 

Dopady na státní rozpočet 

S navrhovanou vyhláškou nejsou spojeny žádné zásadně nové náklady 
a nepředpokládají se ani zvýšené dopady na státní rozpočet ani ostatní veřejné rozpočty. 

Grafická úprava průkazu vychází ze současného průkazu zaměstnance Českého 
telekomunikačního úřadu (lícová strana průkazu s potřebnými identifikačními údaji) a dále 
na rubové straně průkazu je inovovaná verze textu pověření zaměstnance k výkonu kontroly 
tak, aby text pověření odpovídal požadavkům zákona o kontrole a současně opravňoval 
držitele průkazu k výkonu kontroly jak v oblasti elektronických komunikací, tak v oblasti 
poštovních služeb. 

Na základě dosavadních zkušeností Český telekomunikační úřad odhaduje, že po 
přechodnou dobu, tj. do doby vyřešení způsobu vydávání služebních průkazů státního 
zaměstnance a s tím spojených možných změn i ve vydávání průkazů k výkonu kontroly, 
bude potřeba zabezpečit pro potřeby jeho zaměstnanců cca 150 až 200 ks potisku 
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samolepící fólie (tj. vydání průkazů stávajícím zaměstnancům a dále řešení případů nových 
zaměstnanců či při ztrátě průkazu). 

Český telekomunikační úřad má v současné době k dispozici vlastní barevnou 
tiskárnu, která umožnuje potisk plastové fólie s nesmazatelným záznamem tisku, kterou 
využívá k výrobě průkazů zaměstnance (v návrhu vyhlášky lícová strana průkazu k výkonu 
kontroly). Český telekomunikační úřad však nedisponuje SW nástrojem, kterým by bylo 
umožněno provést změnu předefinovaného obrazu průkazu. Náklady na úpravu SW pro 
možný tisk textu pověření k výkonu kontroly (rubová strana průkazu) jsou odhadovány 
(na základě průzkumu) na jednorázovou částku cca 5 000 Kč. Samotné náklady na pořízení 
tisku jedné samolepící fólie jsou v zanedbatelné výši, když tisk, stejně jako kompletaci 
průkazu (tj. nalepení vytištěných fólií na průkazovou kartu jako nosič) zabezpečuje Český 
telekomunikační úřad svými silami. Další výhodou tohoto řešení je operativnost ve vydávání 
příslušných průkazů v případě jejich ztráty či zničení, jakož i v případě nástupu nového 
zaměstnance do služebního poměru. Nový průkaz tak bude možno vystavit operativně, 
a to v minimálním počtu jednotek.  

S ohledem na uvedené se navrhuje řešit vydávání průkazů k výkonu kontroly pro 
zaměstnance Českého telekomunikačního úřadu dosavadním postupem, tedy v rámci 
vlastních zdrojů, když identifikované náklady jsou v takovém případě ve zcela zanedbatelné 
výši a Český telekomunikační úřad je tak dokáže bez problémů pokrýt z dosavadních 
vlastních zdrojů. 

Dopady na podnikatele 

Návrh vyhlášky nemá negativní dopady na podnikatelské prostředí v České republice 
ani na jednotlivé podnikatele (kontrolované osoby). Vzhledem ke spojení pověření 
s identifikačními údaji kontrolující osoby v rámci jednoho dokladu (průkazu) lze však kladně 
hodnotit zvýšení transparentnosti vůči kontrolované osobě (nejen podnikatelům), kdy tato 
bude mít již samotným předložením průkazu dostatek informací o identifikaci kontrolující 
osoby a nebude muset žádat o předložení jiného dokladu, jak umožňuje § 9 písmeno c) 
zákona o kontrole. 

Sociální dopady a dopady na životní prostředí 

Předkládaná vyhláška nepřináší žádné dopady do sociální oblasti, ani na specifické 
skupiny obyvatel (zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením 
a národnostní menšiny) a ani na životní prostředí. 

 

F. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace  

Ani existující právní úprava ani navrhovaná vyhláška, resp. jí předkládaný návrh 
řešení, není v rozporu se zásadou zákazu diskriminace. 
 

G. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 
a osobních údajů 

Návrh vyhlášky není v rozporu s principem ochrany soukromí a osobních údajů, 
předkládaný návrh je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Nepřekračuje ani rámec daný 
ustanovením § 9 písmeno c) zákona o kontrole, podle kterého je kontrolující osoba povinna 
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předložit kontrolované osobě na požádání vedle pověření ke kontrole i další dokument, který 
dokládá, že se jedná o osobu uvedenou v pověření ke kontrole, tedy nejspíše služební 
průkaz či občanský průkaz, apod. Naopak spojením pověření k výkonu kontroly a potřebných 
identifikačních údajů kontrolující osoby v rámci jednoho průkazu lze předpokládat, že v rámci 
aplikační praxe nebude potřeba dokládat další doklady k ověření identity kontrolující osoby, 
které by mohly obsahovat ještě další údaje a informace nad rámce potřebné identifikace 
kontrolující osoby. 

H. Zhodnocení korupčních rizik (CIA) 

Předložený návrh vyhlášky nezakládá, vzhledem ke svému obsahu, žádná korupční 
rizika. Navíc, ani za současné právní úpravy nelze konstatovat, že by byla nějaká korupční 
rizika identifikována. 
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II. Zvláštní část 

K § 1: 

Stávající právní úprava v § 113 odst. 8 zákona o elektronických komunikacích 
a v § 37 odst. 2 písm. a) zákona o poštovních službách již dnes stanoví, že při plnění úkolů 
v rámci zákona o kontrole se zaměstnanci Českého telekomunikačního úřadu mohou 
prokazovat průkazem k výkonu kontroly. Náležitosti tohoto průkazu však jsou upraveny 
pouze pro oblast elektronických komunikací (vyhláška č. 159/2005 Sb., kterou se stanoví 
vzor průkazu k výkonu státní kontroly elektronických komunikací, ve znění vyhlášky 
č. 26/2006 Sb.), pro oblast poštovních služeb tyto náležitosti zatím nebyly právním 
předpisem určeny. Právní úprava vyhlášky č. 159/2005 Sb. navíc nekoresponduje s novými 
požadavky, zejména terminologickými, zákona o kontrole. Je tedy třeba nově definovat 
náležitosti průkazu k výkonu kontroly a naplnit tak příslušná zmocnění podle zákona 
o kontrole ve spojení se zákonem o elektronických komunikacích a zákonem o poštovních 
službách.  

Vzor průkazu zaměstnance Českého telekomunikačního úřadu k výkonu kontroly 
elektronických komunikací a poštovních služeb je uveden v příloze k této vyhlášce. 

K § 2: 

Ustanovení § 2 obsahuje v souladu s čl. 52 Legislativních pravidel vlády zrušení 
všech právních předpisů a jejich novel, které se předkládanou novou právní úpravou 
nahrazují. V tomto případě se jedná o vyhlášku č. 159/2005 Sb., kterou se stanoví vzor 
průkazu k výkonu státní kontroly elektronických komunikací, a její následnou novelu 
provedenou vyhláškou č. 26/2006 Sb. 

K § 3: 

Účinnost vyhlášky je stanovena tak, aby byl dán dostatečný časový prostor pro 
zajištění technických úprav současného vybavení Českého telekomunikačního úřadu pro tisk 
průkazů. Současně platí, že účinnost vyhlášky je fakticky limitována ustanovením § 29 
odst. 2 zákona o kontrole, který určuje, že průkazy k výkonu kontroly, které v rámci 
dosavadního pověření ke kontrole (tj. pověření do účinnosti zákona o kontrole, tedy 
do 1. ledna 2014) obsahují odkaz na předchozí zákon o státní kontrole, zůstaly v platnosti 
nejdéle do 31. prosince 2017.   

K příloze: 
V příloze je uveden vzor průkazu zaměstnance Českého telekomunikačního úřadu 

k výkonu kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb, včetně popisu jeho 
obsahových náležitostí a určení umístění příslušných údajů jak na lícové, tak na rubové 
straně průkazu. Rovněž pak jsou specifikovány rozměry průkazu a další (technické) 
náležitosti. Nedílnou součástí této přílohy je též grafická podoba průkazu, a to jak lícové, tak 
i rubové strany. 
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