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III. 

ODŮVODNĚNÍ  

 

I. OBECNÁ ČÁST 

1. Důvod předložení 

1.1. Název 

Vyhláška, kterou se stanoví druhy a vzory služebních stejnokrojů Hasičského 

záchranného sboru České republiky, včetně způsobu označení příslušnosti k Hasičskému 

záchrannému sboru České republiky a odlišujícího označení, vzory průkazů a způsob 

prokázání příslušnosti služebním průkazem a vzory velkého a malého znaku Hasičského 

záchranného sboru České republiky a základní znaky charakterizující prapor Hasičského 

záchranného sboru České republiky (výstrojní vyhláška hasičského záchranného sboru). 

1.2.  Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

   Cílem vydání této vyhlášky je naplnění zákonného zmocnění obsaženého v návrhu 

zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon 

o hasičském záchranném sboru). Podle tohoto návrhu zákona má Ministerstvo vnitra vydat 

vyhlášku, kterou stanoví  

a) druhy a vzory služebních stejnokrojů hasičského záchranného sboru, včetně způsobu 

označení příslušnosti k hasičskému záchrannému sboru a odlišujícího označení a 

b) vzor služebního průkazu příslušníka Hasičského záchranného sboru, vzor průkazu 

zaměstnance a způsob prokázání příslušnosti služebním průkazem, 

c) vzory velkého a malého znaku a základní znaky charakterizující prapor Hasičského 

záchranného sboru České republiky. 

Vyhláška z hlediska pojetí legislativní konstrukce vychází z dosavadní právní úpravy, 

která se osvědčila a není nutné ji měnit. Touto dosavadní právní úpravou je vyhláška č. 

97/2008 Sb., o vzorech služebních stejnokrojů příslušníků Hasičského záchranného sboru 

České republiky, jejich používání a způsobu vnějšího označení, a vzoru služebního průkazu 

(vyhláška o vystrojování a služebním průkazu příslušníků Hasičského záchranného sboru 

České republiky), ve znění vyhlášky č. 349/2013 Sb. (vyhlášky se navrhuje zrušit návrhem 

zákona o hasičském záchranném sboru).  S ohledem na cíl návrhu vyhlášky lze v jejím rámci 

nově vymezit i vzory velkého a malého znaku Hasičského záchranného sboru České 
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republiky a základní znaky charakterizující prapor Hasičského záchranného sboru České 

republiky. 

  Jak plyne shora, důvodem pro vydání prováděcí právní úpravy není aplikační potřeba, 

ale potřeba reakce na změnu zákonné úpravy, která však samotná v příslušné části navazuje 

na předchozí zákonnou úpravu.  Proto návrh prováděcí úpravy zachovává základní principy 

předchozí prováděcí právní úpravy.  

Přijetí navrhované právní úpravy je nezbytné pro bezproblémovou aplikaci návrhu 

zákona o hasičském záchranném sboru.  

II. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

vyhláška navržena, a s právem Evropské unie a judikaturou soudních orgánů 

Evropské unie 

Navrhovaná právní úprava je zcela v souladu se zákonným zmocněním obsaženým v § 18 

a § 40 odst. 2 připravovaného zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky a o 

změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru). Návrh nezapracovává do 

právního řádu České republiky předpisy Evropské unie a není s nimi v rozporu. Na navrženou 

právní úpravu nedopadají ani obecné právní zásady práva Evropské unie. Předložený návrh 

nekoliduje ani s judikaturou soudních orgánů Evropské unie. 

 

III. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na 

státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 

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 

Navrhovaná právní úprava nebude mít žádné požadavky na státní rozpočet, nebude mít 

dopad na ostatní veřejné rozpočty, hospodářské subjekty, ani žádný sociální dopad či dopady 

na životní prostředí. 

Výstrojní součástky služebních stejnokrojů příslušníků a příslušnic svým pojetím 

navazují na doposud užívané výstrojní součástky. Lze konstatovat, že výstrojní součástky 

podle navrhované právní úpravy jsou identické s výstrojními součástkami podle předchozí 

právní úpravy.  

Navrhovaná právní úprava nemá žádný sociální dopad, včetně dopadů na specifické 

skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a 

národnostní menšiny, ani dopady na životní prostředí. 
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IV. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace 

Navržené řešení neobsahuje úpravu, kterou by bylo možné označit za diskriminační. 

Rozdíly ve výstrojních součástkách u příslušníků a příslušnic znamenají pouze zachování 

tradičního dámského oblečení, a to sukně a šatů letních.  

 

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

údajů  

 Návrh vzhledem k zaměření nevykazuje problémy na úseku soukromí a osobních 

údajů. 

 

VI. Zhodnocení korupčních rizik 

Navrhované změny nelze označit za úpravu, která by měla korupční potenciál. 

Návrh vyhlášky v souladu se zmocňovacím ustanovením pouze stanovuje vzory 

služebních stejnokrojů příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky. Přílohy 

vyhlášky obsahují barevné vyobrazení základních služebních stejnokrojů doplněné slovním 

popisem a vyobrazení vnějšího označení. Cílem vyhlášky je seznámit zejména veřejnost se 

základními služebními stejnokroji a vnějším označením příslušníků Hasičského záchranného 

sboru České republiky.  Výroba uvedených výstrojních součástek se realizuje v souladu 

s právní úpravou veřejných zakázek a v souladu s příslušnými interními normativními akty. 

Průběžně jsou dodržovány zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace 

dodavatelů s cílem dosažení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti při vynakládání 

finančních prostředků. Důsledně a řádně je vedena evidence, spisová dokumentace a uložení 

veškerých spisů, dokladů a dokumentace veřejných zakázek a jejich ochrana před odcizením, 

ztrátou nebo neoprávněnou změnou jejího obsahu. Zástupce zadavatele na základě průzkumu 

trhu stanovuje předpokládanou hodnotu veřejné zakázky tj. předpokládanou výši peněžitého 

závazku vyplývající pro zadavatele z plnění veřejné zakázky. U veřejné zakázky, jejíž 

přepokládaná hodnota bez daně z přidané hodnoty činí nejméně 50 000,- Kč, vyhotovuje 

zadavatel písemný záznam o způsobu stanovení přepokládané hodnoty veřejné zakázky, jehož 

obsahem jsou konkrétní a zpětně ověřitelné informace a skutečnosti, na základě kterých byla 

předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanovena. 
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VII. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 

K návrhu uvedené vyhlášky není RIA zpracována, vzhledem ke skutečnosti, že se jedná  

o prováděcí právní předpis k  návrhu zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky 

a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru).  

    Vzhledem k důvodu předložení návrhu vyhlášky nebylo hodnocení dopadů regulace 

(RIA) zpracováno. 

 

Zvláštní část 

K § 1 

 Ustanovení vymezuje (navazujíce na předchozí právní úpravu) druhy služebních 

stejnokrojů v souladu s charakterem plněných úkolů a účelem stejnokroje jako takového. 

Stejnokroj se sestává ze základních a dalších výstrojních součástek.  Protože se jedná o 

stejnokroj veřejného sboru, obsahuje návrh právní úpravy i pravidla pro umístění státního 

znaku České republiky. V návaznosti na specifika některých úkolů se vytváří předpoklad pro 

použití nápisu Česká republika na služebním stejnokroji. 

Tradičně jsou vzory služebních stejnokrojů uvedeny v příloze.   

K § 2 

 Nedílnou součástí služebního stejnokroje jsou jeho doplňky. V návaznosti na stupeň 

hodnostního označení jsou doplňky (tradičně) rozlišeny provedením – stříbřitým do 

hodnostního označení nadpraporčík a zlatavým do hodnostního označení plukovník. 

V návaznosti na možnost ustanovení příslušníka Hasičského záchranného sboru do generálské 

hodnosti se rovněž zakotvuje zlatavé provedení doplňku služebního stejnokroje generála.  

 

K § 3 

 Ustanovení upravuje (navazujíce na předchozí právní úpravu) pravidla pro zhotovení a 

umístění hodnostního označení a generálské hodnosti. Při umístění hodnostního označení se 

respektuje účel jednotlivého stejnokrojového dílu.  
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K § 4 

 Standardní součástí stejnokroje příslušníka veřejného sboru je jeho identifikační číslo. 

Návrh vyhlášky zachovává dosavadní osvědčené provedení identifikačního čísla a jeho 

umístění; barva rámečku zachovává soulad s dosavadním tradičním rozlišením stupňů 

hodnostního označení a generálské hodnosti. 

K § 5 

 Jmenovka je alternací vůči identifikačnímu číslu. Podle druhu stejnokroje se může 

použít jmenovka v kovovém provedení nebo v textilním provedení.  Podrobnosti k použití 

jmenovky a identifikačního čísla stanoví služební předpis.   

K § 6 

 Pro účely identifikace příslušnosti nositele stejnokroje k Hasičskému záchrannému 

sboru České republiky se v § 6 vymezuje způsob označení této příslušnosti. Opět se navazuje 

na dosavadní osvědčenou právní úpravu této problematiky.  

K § 7 

 V návaznosti na možnost označit služební stejnokroj příslušností k České republice se 

stanoví podrobnosti k provedení tohoto označení.  

K § 8 

 Hasičský záchranný sbor České republiky je členěn na organizační části. Proto návrh 

právní úpravy, navazujíce na dosavadní právní úpravu, stanoví pravidla pro označení 

příslušnosti k jednotlivé organizační části a pro umístění tohoto označení na stejnokroji.  

 

K § 9 až 13 

 V jednotlivých ustanoveních se rozpracovávají podrobnosti k jednotlivým 

identifikátorům příslušnosti k Hasičskému záchrannému sboru České republiky. 
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Úprava vychází z dosavadní osvědčené úpravy vzoru, provedení a umístění 

rukávového znaku, odznaku s identifikačním číslem, čepicového odznaku, límcového 

odznaku a nápisu. 

K § 14 

Návrh zákona o hasičském záchranném sboru nově předpokládá možnost nošení 

služebního stejnokroje bývalým příslušníkem Hasičského záchranného sboru České 

republiky. V souladu se zákonným zmocněním se proto vymezuje způsob odlišujícího 

označení. Stejnokroj bývalého příslušníka bude odlišen odznakem označujícím bývalého 

příslušníka umístěným na místě určeném pro umístění odznaku s identifikačním číslem.  

K § 15 a 16 

Služební průkaz příslušníka a průkaz zaměstnance jsou dokladem, kterým se prokazuje 

příslušnost k Hasičskému záchrannému sboru České republiky. Proto návrh vyhlášky 

vymezuje vzor těchto průkazů.  

K § 17 

S ohledem na specifické situace, kdy musí příslušník Hasičského záchranného sboru 

České republiky prokazovat svoji příslušnost k tomuto veřejnému sboru, se stanoví možné 

způsoby tohoto prokazování. Způsob prokazování není součástí stávající právní úpravy. 

Protože prokazování příslušnosti se provádí i vůči subjektům stojícím mimo veřejný sbor, 

nelze tyto způsoby vymezit interním normativním aktem. 

K § 18 a 19 

Součástí stejnokroje je i znak Hasičského záchranného sboru České republiky. 

Současně tento veřejný sbor využívá znak i za jiným účelem. Proto se návrhem stanoví 

podrobnosti jak k provedení velkého, tak i malého znaku Hasičského záchranného sboru 

České republiky.  

K § 20 

Úprava vymezuje základní znaky, které dovolují určit, že se jedná o prapor 

Hasičského záchranného sboru České republiky. Tento veřejný sbor se člení na organizační 
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části. Proto je součástí základních znaků i požadavek na uvedení příslušné organizační části 

užívající prapor.  

K § 21 

Stejnokroje zhotovené podle dosavadní právní úpravy bude možné podle návrhu 

přechodného ustanovení užívat do 31. 12. 2019.    

Ustanovení dále stanoví lhůtu, do kdy je možné používat stejnokrojový plášť s 

vložkou a výstrojní součástky pracovního stejnokroje I v šedomodrém provedení. Úprava 

navazuje na dosavadní úpravu, která předpokládala jejich využívání do 31. prosince 2016.  

K § 22 

Návrh musí nabýt účinnosti dnem, kdy se stane účinným zákonná úprava. Podle 

dosavadních předpokladů je tímto dnem 1. leden 2016. 

K přílohám 

V rámci příloh se vymezují základní výstrojní součástky podle druhu stejnokroje, 

vzory služebních stejnokrojů, vzory domovenky a rukávového znaku, vzor odznaku 

s identifikačním číslem, vzor identifikačního čísla v textilním provedení, vzor jmenovky, vzor 

označení příslušnosti k České republice, vzor odznaku označujícího bývalého příslušníka, 

vzor služebního průkazu příslušníka a vzor průkazu zaměstnance, vzor velkého a malého 

znaku Hasičského záchranného sboru České republiky. 
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