
IV. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky o vzoru průkazu zaměstnance Českého telekomunikačního úřadu pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací 
a poštovních služeb 

 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra průmyslu a obchodu dne 31. května 2016, 
s termínem dodání stanovisek do 31. června 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
financí 

1. K úvodní větě vyhlášky  
Zákon č. 221/2012 Sb. nenovelizoval ustanovení § 37 odst. 2 
písm.a) zákona o poštovních službách, a proto je nutno ho 
vypustit (viz čl. 65 odst. 2 LPV). 

Akceptováno. 

2. K § 3  
Účinnost vyhlášky doporučujeme stanovit (při zachování 
odpovídající legisvakance) konkrétním datem. 

Akceptováno. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

1. Obecně k povaze a názvu průkazu 
Upozorňujeme, že se v návrhu mísí různá označení průkazu. Na 
lícové straně průkazu je uvedeno, že se jedná o „průkaz 
zaměstnance“, na rubové straně se píše „průkaz k výkonu 
kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb“ a v § 1 
se hovoří o „průkazu zaměstnance ČTÚ pověřeného výkonem 
kontroly v oblasti elektronických komunikací a poštovních 
služeb“. Je proto nezbytné, aby předkladatel v návrhu 
jednoznačně vymezil, o jaký typ průkazu se jedná, jak se tento 
označuje a k čemu slouží. 
Nastíněná nevyjasněnost se dále negativně projevuje 
i v neobratně stylizovaném názvu návrhu vyhlášky a nadpisu 
přílohy, ve kterých doporučujeme nahradit slova „k výkonu“ 
slovy „pověřeného výkonem“.  

Částečně akceptováno, vysvětleno. 
 
Nebyla akceptována část připomínky týkající se přední strany průkazu, 
přední strana průkazu ke kontrole je tvořena současným průkazem 
zaměstnance ČTÚ, zaměstnanci pověřeni výkonem kontroly mají ještě 
navíc doplněné pověření k výkonu kontroly na rubové straně průkazu. 
Jakékoliv změny na této první straně by tak vyvolaly potřebu změny 
těchto průkazů u všech zaměstnanců ČTÚ (což se nejeví jako účelné 
a efektivní vzhledem k nákladům, které by s tím byly spojeny 
a časovému období po které by toto opatření platilo, tj. do vydání 
průkazů státního zaměstnance podle služebního zákona – do 31. 
prosince 2019), případně by došlo ke ztrátě původně zamýšleného efektu 
průkazu v podobě „jedné karty“. V tomto smyslu byla doplněna zvláštní 
část odůvodnění. 
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2. K úvodní větě 
Vzhledem k tomu, že oba prováděné zákony, tj. zákon 
o elektronických komunikacích i zákon o poštovních službách, 
obsahují ve svých závěrečných partiích komplexní zmocňovací 
ustanovení, ve kterých je teprve přesně určen jednak zmocněný 
orgán, jednak konkrétní druh prováděcího právního předpisu, 
doporučujeme předkladateli, aby těchto použil namísto 
ustanovení, na něž odkazuje v navrhovaném znění úvodní věty. 
In concreto se jedná o § 150 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., 
o elektronických komunikacích, ve znění zákona č. 153/2010 
Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona č. 214/2013 Sb. a zákona č. 
258/2014 Sb., a § 41 odst. 3 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních 
službách.  

Akceptováno. 

3. K částem 1a) a 2 přílohy – pojem „jméno“ 
S odkazem na § 77 odst. 1 občanského zákoníku konstatujeme, 
že je zde užívání slova  
„příjmení“ nadbytečné, jelikož toto je již implicitně zahrnuto 
v pojmu „jméno“, pročež doporučujeme jeho vypuštění. 

Vysvětleno. 
 
Přední strana průkazu ke kontrole je tvořena současným průkazem 
zaměstnance ČTÚ, zaměstnanci pověřeni výkonem kontroly mají ještě 
navíc doplněné pověření k výkonu kontroly na rubové straně průkazu. 
Jakékoliv změny na této první straně by tak vyvolaly potřebu změny 
těchto průkazů u všech zaměstnanců ČTÚ (což se nejeví jako účelné 
a efektivní vzhledem k nákladům, které by s tím byly spojeny 
a časovému období po které by toto opatření platilo, tj. do vydání 
průkazů státního zaměstnance podle služebního zákona – do 31. 
prosince 2019), případně by došlo ke ztrátě původně zamýšleného efektu 
průkazu v podobě „jedné karty“. V tomto smyslu byla doplněna 
důvodová zpráva. 

4. K částem 1a) a 2 přílohy – potřebnost a obsah „jiných 
záznamů“ 
Oproti dosavadnímu vzoru průkazu stanovenému v příloze 
k vyhlášce č. 159/2005 Sb., obsahuje nyní navrhovaný vzor 
kolonku „jiné záznamy“, aniž by v doprovodných materiálech 
k návrhu jakkoli vysvětloval, z jakého důvodu je tato potřebná 
a co se do ní kupříkladu bude zapisovat. Z toho důvodu žádáme 
po předkladateli zodpovězení těchto otázek ve zvláštní části 
odůvodnění. 

Akceptováno.  
 
Do kolonky „Jiné záznamy“ lze uvést vyznačení informace o jiných 
(souvisejících) oprávněních držitele průkazu (zaměstnance ČTÚ), 
například se jedná o oprávnění ke vstupu do objektů ČTÚ mimo 
vymezenou standardní pracovní dobu, tj. v čase od 20:00 do 06:00, dále 
v sobotu, neděli nebo o svátcích. V tomto smyslu byla doplněna zvláštní 
část odůvodnění. 
 

5. K částem 1a) a 2 přílohy – adresa ČTÚ 
Dáváme ke zvážení, zda je nezbytné jako součást adresy ČTÚ 

Vysvětleno. 
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uvádět, kde tento sídlí, jelikož se domníváme, že je tato 
informace nadbytečná a matoucí. 

Přední strana průkazu ke kontrole je tvořena současným průkazem 
zaměstnance ČTÚ, zaměstnanci pověřeni výkonem kontroly mají ještě 
navíc doplněné pověření k výkonu kontroly na rubové straně průkazu. 
Jakékoliv změny na této první straně by tak vyvolaly potřebu změny 
těchto průkazů u všech zaměstnanců ČTÚ (což se nejeví jako účelné 
a efektivní vzhledem k nákladům, které by s tím byly spojeny 
a časovému období po které by toto opatření platilo, tj. do vydání 
průkazů státního zaměstnance podle služebního zákona – do 31. 
prosince 2019), případně by došlo ke ztrátě původně zamýšleného efektu 
průkazu v podobě „jedné karty“. V tomto smyslu byla doplněna 
důvodová zpráva. 

6. K části 3 přílohy 
Máme za to, že je nadbytečné uvádět na rubové straně průkazu 
znovu ev. č. průkazu, když toto je již uvedeno na jeho straně 
lícové. Z toho důvodu jej doporučujeme z rubu vypustit. 

Vysvětleno.  
 
Po konzultaci s ČTÚ je názoru dle předkladatele lepší toto zachovat, 
mimo jiné i z hlediska přehlednosti, když jde o identifikaci průkazu, 
jehož držitel je pověřenou osobou k výkonu kontroly. Přední strana 
průkazu ke kontrole je tvořena současným průkazem zaměstnance ČTÚ, 
zaměstnanci pověřeni výkonem kontroly mají ještě navíc doplněné 
pověření k výkonu kontroly na rubové straně průkazu. 

7. Nad rámec návrhu 
Jsme toho názoru, že by součástí vzoru průkazu mělo být ještě 
datum jeho vydání, jelikož předkladatel v odůvodnění deklaruje, 
že má v úmyslu návrhem postihnout náležitosti služebního 
průkazu dle zákona o státní službě, k čemuž ovšem schází právě 
uvedení data vydání průkazu, které je navíc vhodné i z důvodů 
evidenčních a bezpečnostních. 

Akceptováno.  
 
Místo a datum vydání průkazu doplněno na rubovou stranu průkazu. 

Ministerstvo 
vnitra 

1. K příloze -  k rubové straně průkazu: 
Upozorňujeme, že zákon o ochraně utajovaných informací a o 
bezpečnostní způsobilosti nezná v dané souvislosti pojem 
„zmocnění“, a požadujeme tedy toto slovo vypustit, resp. 
předmětný text vhodně přeformulovat, a uvést jej tak 
s citovaným zákonem do souladu. 

Akceptováno. 
 
Na základě připomínek NBÚ byl text týkající se přístupu k utajovaným 
informacím vypuštěn. 

2. K příloze -  k rubové straně průkazu: 
Dále upozorňujeme, že zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole 
(kontrolní řád), nebyl doposud novelizován. 

Akceptováno. 

Ministerstvo 
zemědělství 

K příloze  
Doporučujeme v bodě 1 písm. a) text na pátém řádku upravit 

Akceptováno. 
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např.:  
„je pověřenou osobou k výkonu kontroly elektronických 
komunikací  
a poštovních služeb, která má při výkonu kontroly práva 
a povinnosti stanovené zákonem č. 127/2005 Sb., 
o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve 
znění pozdějších předpisů, k výkonu kontroly práva 
a povinnosti stanovené zákonem č. 29/2000 Sb., o poštovních 
službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních 
službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 255/2012 
Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů. 
Prokáže-li se písemným zmocněním podle zákona č. 412/2005 
Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 
způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, je oprávněna se 
seznamovat i s údaji tvořícími utajované informace v rozsahu 
uvedeném ve zmocnění.“. 
 
Stejnou úpravu doporučujeme provést i na vzoru průkazu.  
 
Odůvodnění: 
Doporučená úprava vychází z platné právní úpravy, podle které 
má pověřená osoba při výkonu kontroly elektronických 
komunikací a poštovních služeb práva a povinnosti stanovené 
zákonem o elektronických komunikacích, zákonem o poštovních 
službách a kontrolním řádem. 

Národní 
bezpečnostní 
úřad 

1. Obecně k návrhu vyhlášky. 
Vyjadřujeme se obecně k návrhu vyhlášky, který zasahuje do 
oblasti ochrany utajovaných informací. Konkrétně příloha 
k návrhu vyhlášky se ve svém bodu 1. písm. b) a bodu 3. 
odvolává na zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných 
informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“), přičemž tento zákon je plně v gesci 
Národního bezpečnostního úřadu. Vzhledem ke skutečnosti, že 
navrhovaným zněním předmětné části návrhu vyhlášky je řešen 
přístup k utajované informaci, považujeme za nezbytné, aby 
v řádném meziresortním připomínkovém řízení byl v souladu 

Akceptováno. 
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s Legislativními pravidly vlády osloven i Národní bezpečnostní 
úřad jakožto ústřední správní úřad pro oblast ochrany 
utajovaných informací, k čemuž ze strany Ministerstva průmyslu 
a obchodu bohužel opětovně nedošlo. Ke znění věty třetí bodu 1. 
písm. b) a věty poslední v textu rubové strany průkazu 
vyobrazenému v bodu 3. přílohy k návrhu vyhlášky pak 
uplatňujeme zásadní připomínky, neboť navrhované znění je 
v rozporu se zákonem. Především upozorňujeme, že podmínky 
přístupu k utajované informaci upravuje toliko zákon, přičemž 
není přípustné takovou úpravu rozšiřovat ani jinak měnit, 
a to v rámci popisu obsahových náležitostí průkazu zaměstnance 
Českého telekomunikačního úřadu. To nemění ani skutečnost, že 
v dosavadní vyhlášce č. 159/2005 Sb. byl již tento rozpor 
uveden. 
2. K bodu 1. písm. b) a k bodu 3. přílohy k návrhu vyhlášky. 
Požadujeme vypuštění věty třetí bodu 1. písm. b) k návrhu 
vyhlášky a současně vypuštění věty poslední v textu rubové 
strany průkazu vyobrazeném v bodu 3. přílohy k návrhu 
vyhlášky, která konkrétně zní: „Prokáže-li se písemným 
zmocněním podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně 
utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění 
pozdějších předpisů, je oprávněna se seznamovat i s údaji 
tvořícími utajované informace v rozsahu uvedeném ve 
zmocnění.“. 
 
Vyslovujeme zásadní nesouhlas s formulací předmětné věty, 
neboť se jedná o nepřípustný zásah do věcné působnosti zákona. 
Dále uvádíme, že absence předmětné věty nevylučuje postup 
podle pravidel a zásad ochrany utajovaných informací, neboť 
zákon striktně vyžaduje splnění všech zákonných požadavků 
a podmínek pro umožnění přístupu k utajované informaci. V této 
souvislosti dále uvádíme, že všechny osoby, které mají přístup 
k utajovaným informacím podle zákona, jsou ve vztahu 
k právním předpisům upravujícím ochranu utajovaných 
informací poučeny, přičemž včlenění předmětné věty je tak 
i informativně nadbytečné. 
 

Akceptováno. 
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Věcná nepřijatelnost je spatřována hned z několika hledisek: 
 
A. Nelze akceptovat prokázání se „písemným zmocněním“ podle 
zákona, a to vzhledem ke skutečnosti, že zákon takový institut 
neupravuje ani nezná. Pravděpodobně bylo kýženým záměrem 
odkázat na platné osvědčení fyzické osoby pro příslušný stupeň 
utajení, který je veřejnou listinou a v žádném případě jej tak 
nelze považovat za zmocnění. Ustanovení § 6 a 11 zákona 
upravují podmínky přístupu fyzické osoby k utajované informaci 
stupně utajení Vyhrazené a Důvěrné a vyšší, přičemž jednou 
z nich je právě požadavek na fyzickou osobu být držitelem 
platného osvědčení fyzické osoby. Podmínky přístupu 
k utajovaným informacím upravuje zákon a je tedy nežádoucí 
a především absolutně nedostatečné stanovit v rámci popisu 
obsahových náležitostí průkazu zaměstnance Českého 
telekomunikačního úřadu pravidlo pro umožnění přístupu 
k utajovaným informacím, neboť jej nelze bez dalšího popsat 
pouze v jediné větě, což se v uvedeném případě děje. Tento 
nežádoucí stav dále umocňuje řada rozporů a nejasností 
vyplývajících z předmětné věty, které by v oblasti ochrany 
utajovaných informací neměly vůbec vyvstávat. 
 
B. Konkrétní nejasnost a zároveň nedostatečná určitost je 
spojena s osobou, která má prokázat oprávněnost k přístupu 
k utajovaným informacím. Vzhledem k danému kontextu se dá 
předpokládat, že má předkladatel na mysli právě zaměstnance 
Českého telekomunikačního úřadu, avšak s přihlédnutím 
k nepřesnému a nedostatečnému znění celé věty není možné 
tento nedostatek opomenout. 
 
C. Pokud se zaměříme na dosah poslední části připomínkované 
věty, tedy na formulaci „je oprávněna se seznamovat i s údaji 
tvořícími utajované informace v rozsahu uvedeném ve 
zmocnění“, nelze podle takto navrženého znění postupovat. 
Ustanovení § 54 odst. 2 zákona stanoví požadavky na obsah 
osvědčení fyzické osoby, přičemž mezi taxativně 
vyjmenovanými náležitostmi není uveden rozsah utajovaných 
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informací, se kterými je držitel osvědčení fyzické osoby 
oprávněn se seznamovat. V osvědčení fyzické osoby je v této 
souvislosti uveden pouze nejvyšší stupeň utajení utajované 
informace, pro přístup k níž osvědčení fyzické osoby opravňuje. 
 
D. Jak již bylo výše naznačeno, pro přístup k utajované 
informaci nestačí být toliko držitelem osvědčení fyzické osoby 
příslušného stupně utajení, popřípadě oznámení o splnění 
podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení 
Vyhrazené, neboť je potřeba vždy splnit všechny zákonem 
požadované podmínky. Mezi tyto další podmínky patří zejména 
nezbytná potřeba přístupu fyzické osoby k utajované informaci 
k výkonu své funkce, pracovní nebo jiné činnosti, a poučení. Ze 
znění předmětné věty („Prokáže-li se písemným zmocněním 
podle zákona…, je oprávněna se seznamovat i s údaji tvořícími 
utajované informace v rozsahu uvedeném ve zmocnění.“) tak 
v rozporu se zákonem vyplývá, že po prokázání se „písemným 
zmocněním“ lze mít bez dalšího přístup k utajovaným 
informacím, s čímž zásadně nemůžeme souhlasit. 
3. Ke zvláštní části odůvodnění návrhu vyhlášky. 
Odůvodnění k příloze upřesňuje, že příloha k návrhu vyhlášky 
obsahuje vzor průkazu zaměstnance Českého telekomunikačního 
úřadu, včetně popisu jeho obsahových náležitostí jakož i určení 
umístění příslušných údajů na lícové a rubové straně, dále pak 
stanoví rozměry, další technické náležitosti a grafickou podobu 
takového průkazu. Již s přihlédnutím k povaze popisovaných 
požadavků na průkaz zaměstnance Českého telekomunikačního 
úřadu, je zcela zřejmé, že ustanovení upravující přístup 
k utajované informaci zaměstnancem Českého 
telekomunikačního úřadu, do této přílohy věcně ani legislativně 
nepatří. Nicméně předkladatel v rámci odůvodnění zcela 
opomenul přiblížit problematiku přístupu k utajované informaci, 
přestože ji do navrhovaného znění, byť nesprávně, 
zakomponoval. 

Vysvětleno.  
 
Text týkající se přístupu k utajovaným informacím byl z návrhu 
vyhlášky vypuštěn. 

V Praze dne 11. července 2017 
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Vypracoval: Mgr. Tomáš Frélich Podpis: 
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