
 
IV. 

V y p o ř á d á n í   p ř i p o m í n e k 
 

Návrh vyhlášky 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 

 
 
Dle čl. 16 Legislativních pravidel vlády byl materiál podroben hodnocení v rámci meziresortního připomínkového řízení, které probíhalo od    
11. února 2015 do 4. března 2015. 
 
bez připomínek: 

- Česká národní banka 
- Ministerstvo kultury 
- Ministerstvo pro místní rozvoj 
- Ministerstvo spravedlnosti 
- Úřad vlády – odbor kompatibility 
- Ministerstvo průmyslu a obchodu 
- Ministerstvo práce a sociálních věcí 
- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
- Ministerstvo zemědělství 
- Ministerstvo zdravotnictví 
- Ministerstvo zahraničních věcí 
- Ministerstvo životního prostředí 
- Úřad vlády – vedoucí Úřadu vlády 

 
doporučující připomínky: 

- Ministerstvo dopravy 
- Ministerstvo financí 

 
zásadní připomínky: 

- Úřad vlády – místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace  
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- Ministerstvo obrany 
 
 

Návrh vyhlášky 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 

 
 
Připomínkové 
místo 

Připomínky Vypořádání 

Úřad vlády ČR 
– 
místopředseda 
vlády pro 
vědu, výzkum 
a inovace 

Zásadní připomínky:  

V části 1.2 důvodové zprávy požadujeme doplnit podrobné 
vysvětlení, z čeho plyne „potřeba optimalizace právního 
předpisu“. 

Odůvodnění: 

Potřeba novelizace vyhlášky je pouze formulována, avšak 
není podložena žádným vysvětlením ani zdůvodněním. 
Určitá forma vysvětlení je sice obsažena v části 1.6 
„Zhodnocení rizika“, avšak ani v tomto případě nejsou 
uváděná tvrzení podložena fakty. Důvodová zpráva nadto 
vůbec nevyhodnocuje riziko spočívající ve snížení 
schopnosti veřejnosti rozpoznávat u jednotlivých osob 
příslušnost k Policii ČR. 

AKCEPTOVÁNO 
Text důvodové zprávy upraven a doplněn ve spolupráci 
s připomínkovým místem. 

 
V části 2 důvodové zprávy „Návrh variant řešení“ 
požadujeme doplnit variantu novelizace stávající vyhlášky. 

Odůvodnění: 

Domníváme, že množství úprav stávajícího znění vyhlášky 
není tak vysoké, aby bylo nutno přijímat vyhlášku novou. 
Za dostačující v tomto případě považujeme novelu 

AKCEPTOVÁNO 
Text důvodové zprávy upraven a doplněn ve spolupráci 
s připomínkovým místem. 
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vyhlášky. 
 

V § 2 odst. 1 požadujeme za slova „rozlišovací odznaky“ 
vložit čárku a slova „součásti stejnokroje na motocykl“. 

Odůvodnění: 

Stávající vyhláška č. 1/2011 Sb. uvádí více druhů 
stejnokrojů, v návrhu nové vyhlášky nejsou dále uváděny 
„stejnokroj na motocykl“ a „letecký stejnokroj 95“. V 
důvodové zprávě (str. 19) se uvádí, že letecký stejnokroj 
byl „zrušen bez náhrady“ a „stejnokroj na motocykl je 
nadále považován za součást služebního stejnokroje podle 
nové vyhlášky“. Avšak pro tvrzení týkající se stejnokroje 
na motocykl není ve vyhlášce žádná opora. Došlo k 
pouhému vypuštění stejnokroje na motocykl z výčtu druhů 
a součástí stejnokrojů. 

NEAKCEPTOVÁNO (Vysvětleno) 
Výstrojní součástky určené pro jízdu na motocyklu se vnějším 
vzhledem neliší od služebního stejnokroje 15, rozdíl je pouze ve 
specifickém technickém výrobním provedení jednotlivých 
výstrojních součástek – kalhoty, boty, bunda (zajišťujícím 
výrazně vyšší úroveň poskytované individuální ochrany tělesné 
integrity osoby v případě vzniku kolizního stavu v rámci 
silničního provozu), které neovlivňuje vizuální stránku 
stejnokroje. 

Ministerstvo 
obrany 

K bodu č. 4 Průkaz vojáka Přílohy č. 3  
 
 Požadujeme slova „osobním průkazem vojáka 
z povolání“ nahradit slovy „vojenský průkaz“. 
 Odůvodnění: Soulad s pojmoslovím užívaným v AČR. 
Tato připomínka je zásadní. 

AKCEPTOVÁNO 
Vyobrazení vzoru dokladu upraveno v souladu s připomínkou. 

Ministerstvo 
dopravy 

Doporučující připomínky 
V § 3 odst. 3 se stanoví pouze možnost provést hodnostní 
označení na pokrývce hlavy. Ustanovení by mělo být 
formulováno jednoznačně tak, že toto označení má být 
umístěno na všech pokrývkách, nebo stanovit výjimky. 

NEAKCEPTOVÁNO (Vysvětleno) 
Znění § 3 odst. 3 je koncipováno obdobně jako v případě § 2 odst. 
2. Návrh právního předpisu neuvádí výčet stejnokrojových 
součástek ani pravidla jejich nošení. Uvedená oblast bude 
předmětem interního aktu řízení (stejnokrojového předpisu) 
navazujícího na právní předpis. 

 V taxativním výčtu označení vozidel v § 4 odst. 1 písm. b) 
není uvedena možnost vyplývající z přílohy č. 4, to je 
černá písmena na stříbrném podkladu. Je třeba doplnit. 

NEAKCEPTOVÁNO (Vysvětleno) 
§ 4 odst. 1 písm. b) není „taxativním výčtem označení vozidel“. 
Zvláštní barevné provedení vozidel policie a s ním související 
označení definuje výhradně § 12 odst. 1 a příloha č. 4 bod 1. 
Možnost označení vozidel bez zvláštního barevného provedení 
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(nejčastěji dopravních prostředků SKPV v civilním provedení) 
stanoví § 12 odst. 3 odkazující na použití samostatného nápisu 
POLICIE podle § 4 odst. 1 písm. b) bodu 1 nebo 2 (bez 
obligatorního užití v kombinaci se zvláštním barevným 
provedením); tomu odpovídá i vyobrazení v příloze č. 4 bodu 2. 

 V § 5 odst. 4 je nesprávný odkaz na § 4 odst. 2 písm. b) 
bod 2, zřejmě se má jednat o odstavec 1. 

AKCEPTOVÁNO 
Obsah připomínky zapracován do návrhu právního předpisu. 
Správný text po úpravě zní „§ 4 odst. 1 písm. b) bodu 2“. 

 V § 13 odst. 1 je nesprávný odkaz na § 10 odst. 1, zřejmě 
má být § 12 odst. 1. 

AKCEPTOVÁNO 
Obsah připomínky zapracován do návrhu právního předpisu. 
Správný text po úpravě zní „podle § 12 odst. 1“. 

 Příloha č. 4 v nadpise a v bodě 2 odkazuje na § 10 odst. 3, 
který návrh neobsahuje. Je třeba opravit na správné 
ustanovení. 

AKCEPTOVÁNO 
Obsah připomínky zapracován do návrhu právního předpisu. 
Správný text po úpravě zní „podle § 12 odst. 3“. 

Ministerstvo 
financí 

Nejsme si zcela jisti, zda je poslední věta: "Na stejnokroj 
hradní policie se označení bývalého policisty neumísťuje." 
v souladu s ustanovením § 108 odst. 2 zákona č. 273/2008 
Sb., o Policii České republiky, ze kterého lze podle našeho 
názoru dovodit, že služební stejnokroj bývalého policisty 
by měl být doplněn odlišujícím označením. Zároveň 
postrádáme zdůvodnění odchylné úpravy pro bývalé 
policisty hradní policie.   

AKCEPTOVÁNO 
Obsah připomínky zapracován do návrhu právního předpisu. V § 
17 odst. 1 a § 18 odst. 1 upravena pasáž týkající se bývalého 
policisty a stejnokroje hradní policie, normativní text uveden do 
souladu s § 108 odst. 2 zákona č. 273/2008 Sb. 

 Dále k § 12 odst. 3: Navrhujeme neoznačený text pod 
písm. b) "Pro účely…." uvést  
jako samostatný odstavec (s potřebnou formulační 
úpravou) a následující odstavec přečíslovat. 

NEAKCEPTOVÁNO (Vysvětleno) 
Předmětný „neoznačený text“ je součástí § 12 odst. 3. Vazby 
budou jednoznačně zřejmé při přeformátování textu do standardní 
podoby, v němž je publikován ve Sbírce zákonů. 

 K příloze č. 4: Upozorňujeme na chybný text "podle § 10 
odst. 3" v nadpisu a bodě  
2 přílohy č. 4. Doporučujeme tento text buď zcela vypustit, 
nebo upravit tak, aby odpovídal textu vyhlášky (tj. v 
nadpise by mělo být uvedeno "podle § 12 až 15"). 

AKCEPTOVÁNO 
Obsah připomínky zapracován do návrhu právního předpisu. 
Správný text po úpravě zní „podle § 12 odst. 3“. 

 § 20 odst. 2 : Navrhujeme sjednotit odsazení odstavce 
podle odstavce 1. 

AKCEPTOVÁNO 
Provedena úprava formátování textu v souladu s připomínkou. 
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 Doporučujeme jednopísmenné předložky a spojky na konci 
řádku přesunout  
na začátek následujícího řádku. 

AKCEPTOVÁNO 
Bude předmětem konečné vnější úpravy textu návrhu právního 
předpisu po zapracování všech připomínek. 

 Vzor „PRŮKAZ vojáka v činné službě povolaného 
k plnění úkolů POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY“ lze 
chápat tak, že v případě prokazování vojáka v činné službě 
povolaného k plnění úkolů policie má nový průkaz platit 
jen společně s vojenskou knížkou a osobním průkazem. 
Věříme, že by pro zjednodušení stačilo uvést na vzor 
„nebo“, aby nebylo nutné kumulativně prokazovat 
příslušnost předložením 3 dokladů.  

NEAKCEPTOVÁNO (Vysvětleno) 
Příslušná pasáž návrhu právního předpisu upravena v souladu 
s akceptovanou zásadní připomínkou Ministerstva obrany. 

   
   
   
Vypracovala: Mgr. Kateřina Bělohlávková 
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