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III. 
 

ODŮVODNĚNÍ 
 
 

I.) Obecná část 
 
1. Důvod předložení a cíle 
 
1.1 Název 

Návrh vyhlášky ze dne … 2015 o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích 
a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie 
České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky (dále jen „návrh nové 
vyhlášky o vnějším označení“). 
 
1.2 Definice problému 

Důvodem předložení návrhu legislativní změny je potřeba optimalizace právního 
předpisu upravujícího oblasti vnějšího označení, služebních stejnokrojů, zvláštního barevného 
provedení a označení služební techniky a prokazování příslušnosti k Policii České republiky 
(dále jen „policie“) a efektivní přizpůsobení uvedených regulovaných oblastí objektivním 
potřebám a požadavkům přímého výkonu policejní služby jako komplexní specifické veřejné 
služby bezpečnostního charakteru poskytované policií občanům České republiky i jiným 
osobám (podrobněji viz body 1.6 a 3.3 této zprávy). Předmětný legislativní návrh vyplývá 
z koncepce úpravy a modernizace služebních stejnokrojů policie primárně určených pro přímý 
výkon služby, jedná se o reakci na zastarávání vzorů, materiálů i skladby užívaných 
služebních stejnokrojů. V oblasti vnějšího označování se policie co nejefektivněji 
přizpůsobuje obecným standardům bezpečnostních sborů dalších členských států Evropské 
unie.  
 
1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o policii“) obsahuje zmocnění Ministerstva vnitra (dále jen „ministerstvo“) 
k vydání vyhlášky, kterou se stanoví 
• druhy a vzory služebních stejnokrojů, 
• vzory služebních průkazů a průkazů zaměstnance policie a odznaků policie, 
• způsob vnějšího označení policie, 
• způsob prokazování příslušnosti k policii, 
• vzory zvláštního barevného provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel 

policie a pásu s označením POLICIE ČR, 
• podmínky nošení služebního stejnokroje s odlišujícím označením bývalým policistou 
(viz § 108 odst. 4 zákona o policii) a dále 
• vzory vnějšího označení POLICIE vojáků v činné službě, příslušníků Vězeňské služby 

České republiky a Celní správy České republiky povolaných k plnění úkolů policie, 
• vzory průkazu potvrzujícího oprávnění k plnění úkolů policie povolaných vojáků a 

příslušníků vyjmenovaných bezpečnostních sborů, 
včetně způsobu prokazování příslušnosti (viz § 22 odst. 4 zákona o policii). 
 

Výše specifikované oblasti regulace na základě zákonného zmocnění podle § 22 odst. 
4 a § 108 odst. 4 zákona o policii upravuje vyhláška č. 460/2008 Sb., o způsobu vnějšího 
označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9VKBG9FU)



30 
 

vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii 
České republiky, ve znění vyhlášky č. 1/2011 Sb. (dále jen „vyhláška o vnějším označení 
policie“). 
 

Uvedený právní předpis v současné době již nevyhovuje objektivním potřebám 
přímého výkonu služby. Aktuální vyhláška o vnějším označení policie rovněž obsahuje 
některé nedostatky a nepřesnosti formálního charakteru, které se mohou stát předmětem 
komplikovaného právního sporu. 
 
1.4 Identifikace dotčených subjektů 

Navrhované změny v oblastech vnějšího označení, služebních stejnokrojů, zvláštního 
barevného provedení a označení služební techniky a prokazování příslušnosti k policii se 
primárně dotýkají policie. V omezené míře pak rovněž 
• Vězeňské služby České republiky, 
• Celní správy České republiky, 
• ozbrojených sil České republiky a Ministerstva obrany 
v situaci, kdy jsou vládou České republiky k zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti 
příslušníci vyjmenovaných bezpečnostních sborů a vojáci v činné službě povoláni na 
nezbytnou dobu k plnění úkolů policie (viz § 22 odst. 1 zákona o policii). 
 
1.5 Popis cílového stavu 

Nový právní předpis regulující na základě zákonného zmocnění oblasti vnějšího 
označení, služebních stejnokrojů, zvláštního barevného provedení a označení služební 
techniky a prokazování příslušnosti k policii bude efektivně reagovat na modernizační trendy 
průběžně aplikované do praxe v rámci bezpečnostních sborů Evropské unie. 
 

Z legislativního hlediska bude optimálně uspokojovat objektivní potřeby a požadavky 
přímého výkonu služby související se zájmovými oblastmi služebních stejnokrojů, 
označování používané techniky a prokazování příslušnosti k policii, zároveň bude policii co 
nejvíce sbližovat s obecnými standardy ozbrojených bezpečnostních sborů dalších států 
Evropské unie. 
 
1.6 Zhodnocení rizika 

V případě nepřijetí nového právního předpisu upravujícího oblasti vnějšího označení, 
služebních stejnokrojů, zvláštního barevného provedení a označení služební techniky a 
prokazování příslušnosti k policii bude bezpečnostní sbor nadále právně vázán současnou 
vyhláškou o vnějším označení policie 
° používat funkčně i esteticky (materiálově, střihově i barevně) již překonané a modernímu 

přímému výkonu policejní služby nevyhovující stejnokrojové součástky služebních 
stejnokrojů i související doplňky služebních stejnokrojů, 

° využívat nedostatečně efektivní způsoby a formy vnějšího označení policie v oblasti 
služebních stejnokrojů, služební techniky (zejména motorových vozidel) i dalšího 
užívaného materiálu (např. pásů s označením POLICIE ČR, ochranných nebo taktických 
pomůcek) 

° užívat vzhledem ke specifickým objektivním okolnostem již nedostatečně spolehlivý 
způsob prokazování příslušnosti k bezpečnostnímu sboru odznakem policie (aktuálně 
zavedeným a používaným odznakem služby kriminální policie a vyšetřování, viz bod 3 
přílohy č. 3 k vyhlášce o vnějším označení policie) nebo administrativně náročný a 
nepřiměřeně komplikovaný způsob identifikace průkazem potvrzujícím oprávnění 
k plnění úkolů policie (v případě vojáků nebo příslušníků vybraných bezpečnostních 
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sborů dočasně povolaných k plnění úkolů policie při zajištění vnitřního pořádku a 
bezpečnosti) podle současného vzoru. 

Dále nebudou odstraněny některé nedostatky a nepřesnosti formálního charakteru obsažené ve 
vyhlášce o vnějším označení policie, které se mohou stát předmětem komplikovaného 
právního sporu. 
 

Záměrem policie je právně definovat problematiku vnějšího označení, služebních 
stejnokrojů, zvláštního barevného provedení a označení služební techniky a prokazování 
příslušnosti k policii legislativně co nejefektivnějším způsobem, který bude maximálním 
možnou měrou vycházet vstříc potřebám a požadavkům přímého výkonu služby. Vzhledem 
k účinnému znění vyhlášky o vnějším označení policie je předmětný záměr v kolizi se 
současným právním stavem. 
 
2. Návrh variant řešení 
 
Varianta A) zachování současné právní úpravy problematiky 

Předmětná varianta znamená, že legislativní úprava problematiky vnějšího označení, 
služebních stejnokrojů, zvláštního barevného provedení a označení služební techniky a 
prokazování příslušnosti k policii zůstane nadále definována prostřednictvím současné účinné 
vyhlášky o vnějším označení policie a nedojde k žádným změnám. 
 
Varianta B) přijetí nové právní úpravy problematiky 

Návrh nové vyhlášky o vnějším označení předpokládá provedení nezbytných změn 
v oblasti vnějšího označení policie, modernizace služebních stejnokrojů, specifického 
označení služební techniky i prokazování příslušnosti k policii. Předmětné změny jsou 
konkretizovány v normativním textu návrhu nové vyhlášky o vnějším označení. 
 

Přijetí nové právní úpravy problematiky prostřednictvím novelizace vyhlášky o 
vnějším označení policie (místo návrhu nové vyhlášky o vnějším označení) není považováno 
za další variantu řešení problému ve smyslu dosažení specifického cíle, neboť 
předpokládaným návrhem nové vyhlášky o vnějším označení i možnou novelizací vyhlášky o 
vnějším označení policie bude dosaženo totožného cíle, pouze jiným způsobem. Vzhledem 
k rozsahu nezbytných změn a úprav legislativních formulací dotčeného právního předpisu 
případná novelizace vyhlášky o vnějším označení policie jednoznačně představuje 
z legislativně technického hlediska mnohonásobně komplikovanější materiál, než jaký 
představuje návrh nové vyhlášky o vnějším označení. 
 
3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
 
3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

Nesporným pozitivním přínosem změn ve smyslu návrhu nové vyhlášky o vnějším 
označení je zavedení funkčně i esteticky vyhovujících stejnokrojových součástek služebních 
stejnokrojů i souvisejících doplňků služebních stejnokrojů, zefektivnění používaného vnějšího 
označení policie v oblasti služebních stejnokrojů, služební techniky (zejména motorových 
vozidel) i dalšího užívaného materiálu a spolehlivé prokazování příslušnosti k 
bezpečnostnímu sboru odznakem policie. 
 

Navrhované změny si vyžádají odpovídající ekonomické náklady nezbytně související 
s praktickou realizací jednotlivých kroků v oblasti vnějšího označení, služebních stejnokrojů, 
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zvláštního barevného provedení a označení služební techniky a prokazování příslušnosti 
k policii. 
 
3.2 Náklady 

Obměna a doplňování výstroje novými stejnokrojovými součástkami bude prováděno 
postupně během čtyřletého přechodného období. Pro uvedené účely je v rozpočtu policie 
vyčleněna částka 130 000 000 Kč ročně. Nepředpokládají se mimořádné finanční nároky vůči 
státnímu rozpočtu. Během přechodného období budou dočerpány existující skladové zásoby 
stávajících stejnokrojových součástek.  
 

V souvislosti s problematikou služebních stejnokrojů bude provedena obměna 
některých specifických standardně používaných odnímatelných stejnokrojových doplňků 
(jedná se např. o zapichovací nebo přišívané reliéfní stejnokrojové knoflíky, čepicové 
odznaky). Obměna uvedených specifických stejnokrojových doplňků si vyžádá náklady ve 
výši 8 000 000 Kč. Jedná se o vyčíslení nákladů zahrnující likvidaci stávajících skladových 
zásob, zhotovení nezbytného množství nových doplňků v obvyklých cenových relacích a 
vytvoření přiměřené skladové zásoby. 
 

V důsledku průběžně realizovaných modernizačních kroků v oblasti služebních 
stejnokrojů dochází k samovolnému snižování nároků na počty specifických stejnokrojových 
doplňků – zavedením nových stejnokrojových součástek (např. bunda PČR 05, parka PČR 05, 
parka DP PČR 05) s kombinovaným víceúčelovým zapínáním na zdrhovadlo, patentní druky 
nebo suchý zip byla od roku 2005 do současnosti zásadním způsobem redukována potřeba 
přišívaných klasických reliéfních knoflíků, které jsou v současné době používány již pouze na 
saku (blůza 92). Obdobně u navlékacích vyšívaných nárameníků a hodnostních podložek na 
suchý zip nejsou používány zapichovací reliéfní knoflíky. 
 

Obměna stejnokrojových doplňků nepřímo souvisí se změnou hodnostního označení 
policie. Dominantním atributem současného hodnostního označení policie je pravidelná 
osmicípá hvězda stříbrné barvy. Jednotlivé skupiny hodnostních označení a hodností jsou 
odlišeny velikostí jednotného symbolu osmicípé hvězdy a doplňkovými atributy (hodnostními 
pásky). Osmicípá hvězda bude nahrazena trojcípou hvězdou (u praporčických hodnostních 
označení) a pěticípou hvězdou (u důstojnických hodnostních označení a generálských 
hodností) inspirovanou historickými tradicemi hodnostního označení bezpečnostních sborů, 
upraveny budou také hodnostní pásky. Nově dojde k opětovnému tradičnímu barevnému 
rozlišení hodnostního označení policie stříbrnou a zlatou barvou (policie je jediným 
bezpečnostním sborem České republiky, který nerozlišuje hodnostní označení názvem 
odpovídající tradičním praporčickým a důstojnickým hodnostem barvou příslušného 
hodnostního označení). Předmětné hodnostní označení policie není obsahem právní úpravy 
prostřednictvím vyhlášky o vnějším označení policie. Příslušnou oblast upravuje nařízení 
vlády č. 508/2004 Sb., kterým se stanoví vzory hodnostního označení příslušníků 
bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů. Komplexní úprava tohoto právního 
předpisu je předmětem samostatného legislativního procesu. 
 

Výměna odznaku policie (odznak používaný policisty služby kriminální policie a 
vyšetřování vykonávajícími službu v občanském oděvu) si vyžádá náklady ve výši 9 300 000 
Kč. Jedná se o vyčíslení nákladů zahrnující stažení z oběhu a likvidaci existujících odznaků 
policie stanovených vyhláškou o vnějším označení policie v hodnotě 4 935 000 Kč (které již 
nebude možné využít pro účely prokazování příslušnosti k policii) a zhotovení nových 
odznaků policie podle vzoru definovaného v návrhu nové vyhlášky o vnějším označení. 
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Doplnění služebních vozidel se zvláštním barevným provedením a označením 

identifikačními znaky umístěnými na střechu je spojeno s finančními náklady ve výši 
2 000 000 Kč. Předmětná částka vychází z reálných pořizovacích nákladů předmětného 
identifikačního znaku a počtu služebních vozidel se zvláštním barevným provedením a 
označením, která by identifikačním znakem měla být standardně vybavena obdobně jako 
v jiných členských státech Evropské unie. 
 

V případě služebních vozidel bez zvláštního barevného provedení a jejich označování 
obdobně jako v jiných členských státech Evropské unie nápisem POLICIE umístěným za 
čelním sklem vozidla (zpravidla v horním rohu na nejzřetelněji viditelném místě) se jedná o 
náklady ve výši 1 600 000 Kč. Uvedená částka vychází z pořizovací ceny plastového 
odnímatelného nosiče s nápisem POLICIE (pro umístění na sluneční clonu za čelním sklem 
vozidla) a reálného počtu bezpečnostním sborem provozovaných civilních služebních vozidel 
(vesměs se jedná o dopravní prostředky služby kriminální policie a vyšetřování, ochranné 
služby apod.) používaných v přímém výkonu služby. 
 

Náklady související s navrhovanými změnami budou hrazeny z disponibilních 
finančních prostředků, jimiž policie v rámci svého standardního rozpočtu nakládá, 
nepředpokládají se mimořádné nároky vůči státnímu rozpočtu. 
 

Údaje o finanční náročnosti realizace záměru úpravy a modernizace služebních 
stejnokrojů a přizpůsobení vnějšího označení policie v oblasti služebních stejnokrojů a 
služební techniky (zejména motorových vozidel) i dalšího užívaného materiálu standardům 
obvyklým v bezpečnostních sborech jiných členských států Evropské unie vycházejí 
z objektivních podkladů zpracovaných ekonomickým úsekem Policejního prezidia České 
republiky. 
 
3.3 Přínosy 

Modernizací výstroje bude zvýšena uživatelská hodnota služebních stejnokrojů 
používaných v přímém výkonu služby, změnou specifických stejnokrojových doplňků spolu 
se změnou hodnostního označení bude navazováno na existující tradice československých 
ozbrojených bezpečnostních sborů, k jejichž odkazu se policie hlásí a které představují 
důležitý prvek dlouhodobě cíleně budované jednotné firemní kultury policie. 
 

Smlouvy uzavřené mezi bezpečnostním sborem a výrobci a dodavateli současných 
služebních stejnokrojů končí v průběhu roku 2015. Postupné zavedení nových 
stejnokrojových součástek od druhého pololetí roku 2015 tedy není spojeno s hrozbou sankcí 
za porušení smluvně upravených dodavatelsko-odběratelských vztahů týkajících se 
problematiky policejní výstroje. 
 

Doplnění specifického identifikačního znaku na služební vozidla se zvláštním 
barevným provedením a označením je nezbytné pro rychlé a spolehlivé vizuální rozlišení 
nasazených sil a prostředků policie. V České republice byl takový identifikační znak používán 
na služebních vozidlech Sboru národní bezpečnosti a krátce i nástupnických policejních 
sborů, poté bylo od zavedené a osvědčené praxe zcela nekoncepčně ustoupeno. 
Bezpečnostními sbory členských států Evropské unie jsou obdobné identifikační znaky 
používány zcela standardně. 
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V případě služebních vozidel bez zvláštního barevného provedení se rozšíří existující 
možnosti označení předmětné techniky o osvědčený efektivní způsob standardně zavedený a 
používaný bezpečnostními sbory dalších států Evropské unie. Označení dopravního 
prostředku policie umístěním nápisu POLICIE za čelním sklem vozidla (zpravidla v horním 
rohu na nejzřetelněji viditelném místě) je občany unijních států zcela přirozeně akceptováno a 
důsledně respektováno. Volba konkrétního barevného provedení nápisu rovněž odpovídá 
obecným neformálním požadavkům Evropské unie na postupné sjednocení základních barev 
užívaných státními ozbrojenými bezpečnostními sbory členských zemí Evropské unie 
(dominantní barva modrá v kombinaci s bílou nebo stříbřitou). 
 

Návrhem nového odznaku policie (odznak používaný policisty služby kriminální 
policie a vyšetřování vykonávajícími službu v občanském oděvu) je reagováno na skutečnost, 
že v současné situaci statisticky již každý dvacátý legálně vyrobený odznak policie je 
neplatný z důvodu odcizení nebo ztráty držitelem. Údaje o počtu vyrobených, odcizených a 
ztracených odznaků policie vycházejí z evidence vedené úřadem služby kriminální policie a 
vyšetřování Policejního prezidia České republiky. Upozorňujeme, že statistické údaje se 
týkají pouze originálních odznaků, nikoli více či méně zdařilých falzifikátů odznaku policie, 
které jsou nelegálně padělány a uváděny do oběhu v prostředí kriminálně závadových osob za 
účelem zneužití při páchání trestné činnosti. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem 
vznikají důvodné pochybnosti o úrovni spolehlivosti prokazování příslušnosti k 
bezpečnostnímu sboru současným odznakem policie podle vzoru ve vyhlášce o vnějším 
označení policie. Řešením předmětného problému je zavedení nového odznaku policie. 
 

Implementací státní symboliky (v podobě velkého čtvrceného státního znaku České 
republiky) do nového odznaku policie bude rovněž odstraněna nevhodná anomálie 
(postrádající paralelu dokonce i v době vojenské okupace Čech a Moravy cizím státem během 
druhé světové války), kdy policista v občanském oděvu při provádění služebního zákroku 
nebo úkonu prokazuje svou příslušnost ke státnímu ozbrojenému bezpečnostnímu sboru 
vizuálním prostředkem postrádajícím důstojný atribut reprezentované státní moci. 
 

Odznak policie podle návrhu nové vyhlášky o vnějším označení není z pohledu 
bezpečnostního sboru zatížen břemenem autorských práv ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o 
právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), jako je tomu 
v případě současného odznaku policie vytvořeného akademickým sochařem Vlastislavem 
Housou na základě smlouvy o vytvoření výtvarného díla číslo PPR-402-4/OCN-2001 ze dne 
8. ledna 2002 a související výhradní licenční smlouvy číslo PPR-146-5/OCN-2003 ze dne 
6. června 2003. Nepoužívání odznaku policie vytvořeného akademickým sochařem 
Vlastislavem Housou není spojeno se žádnými sankcemi. 
 

Vzor průkazu vojáka v činné službě povolaného k plnění úkolů policie vychází ještě 
z vyhlášky č. 25/1998 Sb., o vnějším označení policie a prokazování příslušnosti k policii. 
Odtud byl převzat do dalších právních předpisů upravujících danou problematiku. Předmětný 
vzor průkazu obsahuje ochranné prvky gilošového charakteru. Vzhledem ke skutečnosti, že 
platnost průkazu je podmíněna konkrétním vojenským dokladem nebo služebním průkazem 
(v případě vojáků nebo příslušníků vybraných bezpečnostních sborů dočasně povolaných 
k plnění úkolů policie při zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti), jeví se dosavadní způsob 
ochrany dokladu nedůvodně komplikovaný a s vystavením tohoto dokladu související činnosti 
technického a administrativního charakteru nepřiměřeně náročné. Návrh nové vyhlášky o 
vnějším označení definuje nové vzory průkazů vojáků v činné službě, příslušníků Vězeňské 
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služby České republiky a příslušníků Celní správy České republiky povolaných k plnění 
úkolů policie, které lépe vyhovují možnostem a potřebám policie. 
 
3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 
 
Varianta A) 

S touto variantou nejsou spojeny žádné ekonomické náklady. Volba předmětné 
varianty díky legislativní překážce v podobě vyhlášky o vnějším označení policie znemožní 
realizovat záměr ministerstva a Policejního prezidia České republiky primárně zahrnující 
úpravu a modernizaci služebních stejnokrojů policie (za účelem kvalitnějšího uspokojení 
objektivních uživatelských potřeb přímého výkonu služby) a přizpůsobení vnějšího označení 
policie v oblasti služebních stejnokrojů a služební techniky (zejména motorových vozidel) i 
dalšího užívaného materiálu standardům obvyklým v bezpečnostních sborech jiných 
členských států Evropské unie. 
 
Varianta B) 

S touto variantou jsou spojeny ekonomické náklady nezbytné pro praktickou realizaci 
jednotlivých kroků v oblasti vnějšího označení, služebních stejnokrojů, zvláštního barevného 
provedení a označení služební techniky a prokazování příslušnosti k policii. 
 

Přestrojení týkající se specifických stejnokrojových součástek bude realizováno 
postupně v průběhu čtyřletého přechodného období, během kterého budou zároveň dočerpány 
existující skladové zásoby. Na obměnu a doplňování výstroje (včetně stejnokrojových 
doplňků) je vyčleněna částka 130 000 000 Kč ročně. Mimořádné finanční nároky vůči 
státnímu rozpočtu se nepředpokládají. 
 

S problematikou služebních stejnokrojů nesouvisí potřeba zavedení identifikačního 
znaku na služební vozidla se zvláštním barevným provedením a označením (dopravní 
prostředky v barvách policie) vyžadující náklady ve výši 2 000 000 Kč, zavedení efektivního 
způsobu označení služebních vozidel bez zvláštního barevného provedení (dopravních 
prostředků v civilním provedení) vyžadující náklady ve výši 1 600 000 Kč a zavedení nového 
odznaku policie (odznak používaný policisty služby kriminální policie a vyšetřování 
vykonávajícími službu v občanském oděvu) vyžadující náklady ve výši 9 300 000 Kč 
(zahrnující finanční prostředky nezbytné na pořízení nových odznaků i hodnotu současných 
odznaků policie, které již nebude možné využít a jako neupotřebitelný materiál budou 
z důvodu možného zneužití fyzicky zlikvidovány). 
 

Pokrytí výše uvedených nákladů nesouvisejících s problematikou služebních 
stejnokrojů je v rozpočtu policie zajištěno, nepředpokládají se žádné mimořádné finanční 
nároky vůči státnímu rozpočtu. 
 

Přínosy navrhovaných změn v oblastech vnějšího označení, služebních stejnokrojů, 
zvláštního barevného provedení a označení služební techniky a prokazování příslušnosti 
k policii jsou podrobně rozvedeny v bodu 3.3 této zprávy. 
 

Konkrétní vzhled materiálu dotčeného navrhovanými změnami (např. odznak policie, 
stejnokrojové doplňky) není zatížen břemenem autorských práv, které by bezpečnostní sbor 
jakýmkoli nežádoucím způsobem omezovalo nyní i v budoucnosti. 
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4. Návrh řešení 
 
4.1 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Objektivním posouzením obou variant bylo stanoveno následující pořadí: 
 

1. varianta B) přijetí nové právní úpravy problematiky 
2. varianta A) zachování současné právní úpravy problematiky 

 
Za nejvhodnější řešení problému byla zvolena varianta B) přijetí nové právní úpravy 

problematiky. 
 

Schválením návrhu nové vyhlášky o vnějším označení není dotčena ochrana soukromí 
a osobních údajů, nedochází k porušení zákazu diskriminace nebo ke vzniku korupčních rizik, 
implementace návrhu nové vyhlášky o vnějším označení do právního řádu České republiky 
nemá žádné sociální dopady (včetně nežádoucích dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny), 
neovlivňuje životní prostředí nebo podnikatelské prostředí České republiky. 
 

S přihlédnutím ke specifickým faktorům ekonomického a organizačního charakteru 
(realizace výroby změnami dotčeného materiálu, zajištění distribuce k příslušníkům 
bezpečnostního sboru apod.) je optimální stanovit účinnost právního předpisu od 1. června 
2015 (za předpokladu vydání právního předpisu v ideálním případě během prvního čtvrtletí 
roku 2015), v rámci přechodných ustanovení pak umožnit užívání materiálu definovaného 
současnou vyhláškou o vnějším označení policie do konce roku 2019, v případě odznaku 
policie do konce roku 2015. 
 

Návrh nové vyhlášky o vnějším označení se primárně vztahuje na policii. V omezené 
míře se dotýká rovněž 
• Vězeňské služby České republiky, 
• Celní správy České republiky, 
• ozbrojených sil České republiky a Ministerstva obrany 
v situaci, kdy jsou vládou České republiky k zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti 
příslušníci vyjmenovaných bezpečnostních sborů a vojáci v činné službě povoláni na 
nezbytnou dobu k plnění úkolů policie (viz § 22 odst. 1 zákona o policii). 
 

V souvislosti s nabytím účinnosti právního předpisu nejsou občanům České republiky 
ukládány jakékoli nové povinnosti nebo omezení, na které je nezbytné společnost v určitém 
časovém horizontu postupně připravit. Příslušné organizační články Policejního prezidia 
České republiky zajistí zapracování nového právního předpisu nahrazujícího současnou 
vyhlášku o vnějším označení policie do interních aktů řízení bezpečnostního sboru. 
 
5. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 

republiky, mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, a s předpisy 
Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými 
právními zásadami práva Evropské unie 

 
Návrh vyhlášky je v souladu s Ústavou České republiky, ústavními zákony a zákony 

České republiky. Navržená úprava je tak v souladu se zákonem o policii a příslušným 
zákonným zmocněním, podle něhož ministerstvo stanoví vyhláškou druhy a vzory služebních 
stejnokrojů, vzory služebních průkazů a průkazů zaměstnance policie a odznaků policie, 
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způsob vnějšího označení policie, způsob prokazování příslušnosti k policii, vzory zvláštního 
barevného provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel policie a pásu 
s označením POLICIE ČR, podmínky nošení služebního stejnokroje s odlišujícím označením 
bývalým policistou a dále vzory vnějšího označení POLICIE vojáků v činné službě, 
příslušníků Vězeňské služby České republiky a Celní správy České republiky povolaných 
k plnění úkolů policie i vzory průkazu potvrzujícího oprávnění k plnění úkolů policie 
povolaných vojáků a příslušníků vyjmenovaných bezpečnostních sborů. Daná problematika 
není předmětem úpravy prostřednictvím mezinárodních smluv ani předpisů Evropské unie. 
 
6. Implementace doporučené varianty a vynucování 
 

Standardním legislativním postupem bude schválen návrh nové vyhlášky o vnějším 
označení. Po nabytí účinnosti předmětného právního předpisu budou v rámci policie postupně 
realizovány jednotlivé etapy připravované koncepce úpravy a modernizace služebních 
stejnokrojů policie. V oblasti vnějšího označování se policie co nejefektivněji přizpůsobí 
obecným standardům bezpečnostních sborů dalších členských států Evropské unie. Z povahy 
věci není třeba nastavit procesy k vynucení regulace. 
 

V souvislosti s nabytím účinnosti právního předpisu nejsou občanům České republiky 
ukládány jakékoli nové povinnosti nebo omezení, na které je nezbytné společnost v určitém 
časovém horizontu postupně připravit (uvedená skutečnost by odůvodňovala potřebu delšího 
časového úseku mezi okamžikem platnosti a nabytím účinnosti právního předpisu). Příslušné 
organizační články Policejního prezidia České republiky zajistí zapracování nového právního 
předpisu nahrazujícího současnou vyhlášku o vnějším označení policie do interních aktů 
řízení bezpečnostního sboru. 
 

S přihlédnutím ke specifickým faktorům ekonomického a organizačního charakteru 
(realizace výroby změnami dotčeného materiálu, zajištění distribuce k příslušníkům 
bezpečnostního sboru apod.) je optimální stanovit účinnost právního předpisu od 1. června 
2015 (za předpokladu vydání právního předpisu v ideálním případě během prvního čtvrtletí 
roku 2015), v rámci přechodných ustanovení pak umožnit užívání materiálu definovaného 
současnou vyhláškou o vnějším označení policie do konce roku 2019, v případě odznaku 
policie do konce roku 2015. 
 
7. Přezkum účinnosti regulace 

Přezkum účinnosti vyhlášky bude primárně dotčeným subjektem (policií) prováděn 
průběžně. V případě zjištění nepotřebnosti bude neprodleně iniciováno zrušení právního 
předpisu. 
 
8. Konzultace a zdroje dat 

Jednotlivé podněty vycházející z organizační struktury policie byly soustřeďovány a 
následně rozpracovány do konkrétní podoby v rámci komise pro posuzování změn služebních 
stejnokrojů zřízené rozkazem policejního prezidenta č. 122/2013, která připravuje a postupně 
realizuje koncepci úpravy a modernizace služebních stejnokrojů policie a dalšího materiálu 
s primárním zaměřením na stejnokroje určené pro přímý výkon služby. V předmětné komisi 
působí představitelé výkonných policejních služeb, zástupci odborových organizací i 
pracovníci servisního ekonomického úseku policie. K objektivnímu vyhodnocení 
definovaných problémů, stanovení možných variant řešení a výběru nejvhodnější varianty 
byla využita poskytnutá informační součinnost odborných mimoresortních státních institucí 
(primárně Ministerstvo financí, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo obrany, Ministerstvo 
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spravedlnosti) a spolupráce se soukromými podnikatelskými subjekty komerčního sektoru 
působícími na trhu, které ozbrojeným silám a bezpečnostním sborům České republiky 
aktuálně dodávají nebo jsou schopny dodávat výstrojní materiál a další specifické pomůcky 
nezbytné pro výkon policejní služby (konkrétní výčet těchto spolupracujících podnikatelských 
subjektů není uveden záměrně). 
 

Při tvorbě konkrétních návrhů podoby změnami dotčeného materiálu bylo důsledně 
dbáno na dosažení co nejvyšší kvalitativní úrovně materiálu garantující vysoký uživatelský 
komfort a zároveň hledání optimálních možností úspor z hlediska ekonomické náročnosti. 
 
 
 

II.) Zvláštní část 
 

Nový právní předpis z větší části přebírá dosavadní legislativní úpravu problematiky 
definovanou vyhláškou o vnějším označení policie. Odlišné legislativní formulace jsou 
použity pouze tam, kde je to naprosto nezbytné pro dosažení účelu sledovaného legislativní 
iniciativou ministerstva. 
 
k § 1 až 3 

Ustanovení vyjmenovává druhy služebních stejnokrojů. Právní předpis rozlišuje 
společenský stejnokroj (určený kromě společenské reprezentace rovněž k využití např. při 
činnostech administrativního charakteru), služební stejnokroj (primárně určený k přímému 
výkonu policejní služby v terénu) a služebně-pracovní stejnokroj (určený k přímému výkonu 
policejní služby v terénu ve zvlášť náročných nebo mimořádně ztížených podmínkách). 
Zachován zůstal stejnokroj hradní policie, zrušen bez náhrady byl letecký stejnokroj. 
Dosavadní společenský stejnokroj podle vyhlášky o vnějším označení policie vyhrazený 
specifickému okruhu uživatelů a reálně užívaný pouze nejvyššími představiteli 
bezpečnostního sboru při výjimečných příležitostech je plnohodnotně nahrazen standardním 
společenským stejnokrojem určeným všem policistům. Stejnokroj na motocykl je nadále 
považován za součást služebního stejnokroje podle nové vyhlášky. 
 

Definice týkající se specifických stejnokrojových doplňků nová vyhláška přebírá 
z dosavadního právního předpisu (vyhláška o vnějším označení policie). 
 

V případě hodnostního označení je odkazováno na nařízení vlády č. 508/2004 Sb. 
Zrušením leteckého stejnokroje a vizuálního označení používaných leteckých odborností nebo 
funkcí došlo ke zjednodušení problematiky vnějšího označení. Umístění hodnostního 
označení na nárameníky nebo podložku pro hodnostní označení (v případě stejnokroje hradní 
policie rovněž na rukávy) zůstává nezměněno, právní předpis nově připouští rovněž umístění 
hodnostního označení na pokrývku hlavy. 
 

Jednotná pravidla nošení služebních stejnokrojů, přípustné kombinace stejnokrojových 
součástek, podobu specifických stejnokrojových doplňků a další podrobnosti stanoví Policejní 
prezidium České republiky stejnokrojovým předpisem. 
 
k § 4 až 7 

Ustanovení definují vnější označení policie (jednotný rukávový znak, symbol policie, 
nápis POLICIE a HRADNÍ POLICIE, identifikační číslo, rukávovou pásku a tabuli, označení 
pro výkon služby v zahraniční a podobně) a konkretizuje praktické použití tohoto vnějšího 
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označení na služebních stejnokrojích i občanských oděvech, objektech určených pro styk 
s veřejností a dalším používaném materiálu. 
 
k § 8 a 9 

Ustanovení konkretizuje způsob prokazování příslušnosti k bezpečnostnímu sboru 
u policistů (osob ve služebním poměru podle zákona č. 361/2003 Sb.) služebním průkazem, u 
zaměstnanců policie (osob v pracovním poměru podle zákona č. 262/2006 Sb.) průkazem 
zaměstnance policie. 
 
k § 10 

Ustanovení definuje odznak policie a konkretizuje způsob prokazování příslušnosti 
k bezpečnostnímu sboru tímto odznakem policie. 
 
k § 11 

Ustanovení konkretizuje způsob prokazování příslušnosti k plnění úkolů policie 
vojáky v činné službě a příslušníky Vězeňské služby České republiky nebo Celní správy 
České republiky, kteří byli vládou České republiky na nezbytnou dobu povoláni k plnění 
úkolů policie. 
 
k § 12 až 14 

Ustanovení konkretizuje zvláštní barevné provedení a označení používané policejní 
techniky – služebních vozidel, plavidel a letadel. 
 

U služebních vozidel se zvláštním barevným provedením a označením se zavádí 
možnost užití specifického identifikačního znaku nezbytného pro rychlé a spolehlivé vizuální 
rozlišení nasazených sil a prostředků policie. V České republice byl takový identifikační znak 
používán na služebních vozidlech Sboru národní bezpečnosti a krátce i nástupnických 
policejních sborů, poté bylo od zavedené a osvědčené praxe zcela nekoncepčně ustoupeno. 
Bezpečnostními sbory členských států Evropské unie jsou obdobné identifikační znaky 
používány zcela standardně. 
 

U služebních vozidel bez zvláštního barevného provedení se rozšiřují možnosti 
označení předmětné techniky o osvědčený efektivní způsob standardně zavedený a používaný 
bezpečnostními sbory dalších států Evropské unie. Jedná se o umístění nápisu POLICIE za 
čelním sklem vozidla (zpravidla v horním rohu na nejzřetelněji viditelném místě), přičemž 
takové označení služebního vozidla je občany unijních států zcela přirozeně akceptováno a 
důsledně respektováno. Volba konkrétního barevného provedení nápisu rovněž odpovídá 
obecným požadavkům Evropské unie na postupné sjednocení základních barev užívaných 
státními ozbrojenými bezpečnostními sbory členských zemí Evropské unie (dominantní barva 
modrá v kombinaci s bílou nebo stříbřitou). 
 
k § 15 

Ustanovení konkretizuje podobu pásu s označením POLICIE ČR, jehož primárním 
účelem je jasně srozumitelné a zároveň dostatečně zřetelné vyznačení prostoru, do kterého 
není dovoleno vstupovat. Pás využívá základní barevnou kombinaci vizuálně obecně 
vnímanou širokou veřejností jako výstraha před nebezpečím. Dosavadní čtyři přípustné 
varianty vzhledu pásu jsou zredukovány na jednu. 
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k § 16 až 18 
Ustanovení vymezuje podmínky, na základě kterých může policejní prezident povolit 

bývalému policistovi nošení služebního stejnokroje opatřeného specifickým označením 
bývalého policisty a zároveň konkretizuje možnosti užívání služebního stejnokroje bývalým 
policistou. 
 
k § 19 

Ustanovení připouští v případě služby mimo území České republiky nezbytné 
přizpůsobení vnějšího označení policie a standardních stejnokrojů konkrétním specifickým 
potřebám výkonu služby v zahraniční. Nejčastěji se jedná o přizpůsobení vnějšího označení 
policie a standardních stejnokrojů úpravou barvy nebo střihu (např. pro oblasti Středního 
východu postižené rozsáhlými ozbrojenými konflikty je požadován stejnokroj pískové barvy 
umožňující lepší splynutí s okolím, a plnící tak zároveň funkci maskovacího oděvu pouštního 
typu; pro oblasti rovníkové Afriky je nezbytné přizpůsobit stejnokroj tropickému klimatu) a 
používáním specifických součástek a doplňků (např. pokrývka hlavy, jednotné vnější 
označení příslušnosti k mezinárodním silám) podle deklarovaných požadavků organizátora 
předmětné zahraniční mise (např. Evropské unie, Organizace spojených národů) nebo 
hostitelského státu. 
 
k § 20 

Ustanovení vymezuje přechodné období, během kterého je možné nadále užívat 
dosavadní služební stejnokroje a další specifický materiál. Délka přechodného období je 
stanovena s ohledem na existující skladové zásoby dosavadních služebních stejnokrojů a 
dalšího materiálu a předpokládanou spotřebu těchto zásob. V případě dopravních prostředků 
se jedná zejména o silniční vozidla se zvláštním barevným provedením a označením podle 
vyhlášky č. 460/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 1/2011 Sb. V případě odznaku policie (odznak 
používaný policisty služby kriminální policie a vyšetřování vykonávajícími službu 
v občanském oděvu) je délka přechodného období výrazně zkrácena. 
 
k § 21 

Ustanovení zrušuje dosavadní právní předpisy upravující předmětnou problematiku 
vnějšího označení, služebních stejnokrojů, zvláštního barevného provedení a označení 
služebních vozidel, plavidel a letadel policie a prokazování příslušnosti k policii. 
 
k § 22 

Účinnost právního předpisu je stanovena od 1. června 2015, kdy se předpokládá 
zahájení realizace navrhovaných koncepčních změn v oblasti vnějšího označení, služebních 
stejnokrojů, zvláštního barevného provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel 
policie a prokazování příslušnosti k policii. 
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