
III. 

ODŮVODNĚNÍ 
 

I. Obecná část 

1. Zhodnocení platného právního stavu a vysvětlení nezbytnosti navrhované právní 
úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů 

Vzhledem k připravovaným doplněním ve vzorech služebních stejnokrojů a změně vzoru 
vnějšího označení služebních motorových vozidel s cílem zajistit maximální bezpečnost 
příslušníků Celní správy České republiky v přímém výkonu služby je nezbytné na tyto úpravy 
reagovat novelou stávající vyhlášky č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, 
služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel Celní 
správy České republiky, ve znění vyhlášky č. 316/2013 Sb. 

a) Navrhuje se úprava rozdělení druhů stejnokrojů, neboť současný systém označování 
stejnokrojů je možné zjednodušit. Dále se navrhuje začlenění výstrojních součástek, 
které jsou nově předpokládány, jedná se o služební zimní bundu, reflexní žlutou 
polokošili a modrou polokošili. Navíc dochází k doplnění stejnokrojů o reflexní prvky 
z důvodu zvýšení pasivní ochrany celníka při práci ve zhoršených světelných 
podmínkách. 

b) Umožňuje se používat odlišných částí stejnokrojů z důvodu testování jiných střihů 
a barev, přičemž bude zachováno vnější označení Celní správy České republiky 
a prokazování příslušnosti k Celní správě České republiky služebním průkazem. 

c) Dochází k rozšíření barevných variant označení nápisem „CELNÍ SPRÁVA“ 
na služebně pracovním stejnokroji 17 s ohledem na konkrétní praktickou situaci. 

d) Zavádí se rozšíření řady identifikačních čísel na identifikačním znaku Celní správy 
České republiky ze čtyř na pět míst, neboť dosavadní čtyřmístná řada bude vyčerpána. 

e) Zavádí se rukávová páska jako nová forma vnějšího označení příslušníka Celní správy 
České republiky, který provádí služební úkon v terénu (např. ohledání místa činu) 
v občanském oděvu. Rukávová páska se zavádí z důvodu rychlého a jednoznačného 
označení celníka a občanského zaměstnance Celní správy České republiky. 
V současné době tímto označením, na rozdíl od bezpečnostních sborů, Celní správa 
České republiky nedisponuje. Jedná se o přirozený krok související s nedávným 
rozšířením trestněprávních a dohledových kompetencí Celní správy České republiky.  

f) V souvislosti s výkonem případné mezinárodní spolupráce se doplňuje označení 
pro výkon služby v zahraničí a na mezinárodních cvičeních. V současné době není 
zavedeno jednotné označení celníků, kteří vykonávají službu v zahraničí nebo se 
účastní mezinárodních cvičení. V návaznosti na poznatky z výkonu služby je žádoucí 
umožnit jednotnou formou doplnění stávajícího nápisu „CELNÍ SPRÁVA“ 
o mezinárodní ekvivalenty, a to i s ohledem na skutečnost, že Česká republika je 
významnou mezinárodní tranzitní zemí. 

g) S ohledem na novelizaci zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, 
ve znění zákona č. 243/2016 Sb., s účinností od 1. srpna 2016, kdy je do ustanovení 
§ 20 odst. 3 zákona doplněna možnost prokazování příslušnosti k Celní správě České 
republiky odznakem Celní správy České republiky, jsou nově v prováděcím předpise 
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formulovány náležitosti, vzor a způsob prokazování příslušnosti k Celní správě České 
republiky služebním odznakem. Shodně jako v bodu e) se jedná o krok související 
s nedávným rozšířením trestněprávních kompetencí.  

h) Po vzoru ostatních bezpečnostních sborů České republiky je zcela nezbytné 
modernizovat více jak deset let zastaralou grafickou podobu a technologii výroby 
reflexních a bezpečnostních prvků instalovaných na služebních motorových vozidlech 
Celní správy České republiky. Z toho důvodu je po vzájemné konzultaci se službou 
dopravní policie navržena změna barevného provedení a vzoru označení služebních 
motorových vozidel, která se při výkonu kontrolní činnosti pohybují v běžném 
silničním provozu.  

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem, k jehož provedení má být vydána 
a s ústavním pořádkem České republiky. Vyhláškou upravená problematika není upravena 
mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána a které byly vyhlášeny 
ve Sbírce zákonů, popřípadě ve Sbírce mezinárodních smluv. 

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie 

Návrhem právní úpravy nejsou do právního řádu České republiky přímo implementovány 
předpisy Evropské unie a tento návrh není s těmito předpisy v rozporu. 

4. 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 rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 
menšiny a dopady na životní prostředí 

Návrhem právní úpravy se doplňuje služebně pracovní stejnokroj, dále se doplňuje odznak 
Celní správy České republiky a zcela se mění vzor zvláštního barevného provedení a označení 
služebních vozidel Celní správy České republiky. 
 
 Změny a doplnění: Výpočet: Suma: 
1. Pětimístné číslo v tkané a ražené podobě 4 700 x 100 Kč 470 000 Kč 
2. Reflexní služební zimní bunda podle 

vzoru Policie České republiky 
1 928 x 2 420 Kč 4 665 760 Kč 

3.  Reflexní polokošile jako součást služebně 
pracovního stejnokroje 17 – 
předpokládaná potřeba je cca 2 100 ks 

2 100 x 700 Kč 1 470 000 Kč 

4. Rukávová páska pro označení 
příslušnosti k Celní správě České 
republiky, předpoklad potřeby 1 050 ks 

1 050 x 150 Kč 157 500 Kč 

5. Označení pro výkon služby v zahraničí 
a mezinárodních cvičení 

Minimální zanedbatelné 
náklady 

0 Kč 

6. Nový odznak Celní správy České 800 x (300 + 450 Kč) 600 000 Kč 
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republiky včetně koženého pouzdra, 
předpokládaná potřeba v první fázi 
800 ks 

7. Nové označení vozidel, počet vozidel 
soutěžených v roce 2017 určených 
pro provoz s polepy Celní správy České 
republiky = 53 ks, předpokládaná 
budoucí finanční náročnost nových 
polepů s užitím kvalitnějších materiálů je 
cca 14 000 Kč, v současné době jsou 
polepy průměrně v ceně cca 7 000 Kč 
podle druhu a velikosti vozidla.  

53 x (14 000 Kč) 742 000 Kč  

 CELKEM:  8 105 260 Kč 
 
Návrhem vyhlášky dochází pouze k dílčím doplněním, resp. modifikacím prostředků označení 
a prokazování totožnosti v rámci Celní správy České republiky, symboliky Celní správy 
České republiky a označení jejích služebních vozidel. Předpokládaný hospodářský a finanční 
dosah navrhované právní úpravy na státní rozpočet je ve výši cca 8,1 mil. Kč. Tyto náklady 
budou hrazeny z provozních prostředků Celní správy České republiky bez nároku 
na dodatečné navyšování jejího rozpočtu, a to i s ohledem na skutečnost, že většina změn 
bude probíhat postupně v rámci pravidelné výměny příslušného vybavení. 
Navrhovaná právní úprava nemá finanční dopady na ostatní veřejné rozpočty, 
na podnikatelské prostředí České republiky, dále nemá sociální dopady, a to včetně dopadů 
na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel (např. osoby sociálně slabé, osoby 
se zdravotním postižením a národnostní menšiny) a nemá ani dopady na životní prostředí. 
K této navrhované právní úpravě se nezpracovává hodnocení dopadů regulace (RIA), neboť 
navrhovaná právní úprava obsahuje pouze dílčí změny, které mají toliko minimální dopady. 
Výjimka z povinnosti vypracovat RIA dle Legislativních pravidel vlády čl. 76 odst. 2 byla 
udělena předsedou Legislativní rady vlády dne 16. května 2016 (čj. 9348/2016-OHR). 

5. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Navrhovaná právní úprava ani současný stav nemá dopad ve vztahu k zákazu diskriminace ani 
ve vztahu k rovnosti mužů a žen. 

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

Navrhovaná právní úprava je v souladu s ochranou soukromí a osobních údajů. 

7. Zhodnocení korupčních rizik 
Navrhovaná právní úprava není z korupčního hlediska riziková, neboť převážně přebírá 
stávající právní úpravu. Předložený prováděcí předpis navíc nezavádí diskreci v rozhodování, 
v níž by mohla být korupční rizika spatřována. 
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8. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu  
Navrhovaná právní úprava nemá dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 
 

II. Zvláštní část 

K čl. I 
K bodu 1 (§ 1 písm. g)) 
Ustanovení nově upravuje náležitosti a vzor služebního odznaku celníka. 
K bodu 2 (§ 2 odst. 2 písm. b)) 
Ustanovení nově upravuje název služebně pracovního stejnokroje 17. 
K bodu 3 (§ 2 odst. 2 písm. c)) 
Ustanovení se zrušuje. Kombinéza 97 tmavomodré barvy byla začleněna do služebně 
pracovního stejnokroje 17. 
K bodu 4 (§ 2 odst. 3) 
V ustanovení dochází k vypuštění výčtu základního složení služebního stejnokroje 12 a jeho 
doplňků a doplňků služebního stejnokroje 12 pro hodnostní označení brigádní generál, 
generálmajor nebo generálporučík z důvodu jeho praktické nadbytečnosti. Tento výčet 
základního složení není používán ani u jiných bezpečnostních sborů. Konkrétní podoba 
stejnokrojů a jejich doplňků bude vyplývat z příslušných vyobrazení v příloze č. 2 k vyhlášce.  
K bodu 5 (§ 2 odst. 3) 
V rámci ustanovení, které odkazuje na vyobrazení služebních stejnokrojů, se s ohledem 
na potřeby praxe stanoví možnost kombinovat jednotlivé součásti služební výstroje, 
a to pouze v rámci součástí, které jsou v příloze vyobrazeny. 
K bodu 6 (§ 2 odst. 4) 
Ustanovení upravuje možnost používání části stejnokrojů v odlišné podobě, než odpovídá 
příloze č. 2 vyhlášky, a to z důvodu zajištění flexibilního testování funkčních a technických 
vlastností služebního stejnokroje. Vždy zůstane zachováno vnější označení Celní správy 
České republiky a prokazování příslušnosti k Celní správě České republiky služebním 
průkazem. Rozsah využití této možnosti je současně limitován jejím zkušebním charakterem, 
tj. z povahy věci se bude jednat o kvantitativně omezenou možnost.  
K bodům 7 a 8 (§ 3 písm. a) body 1 a 2)  
Ustanovení upravují rozšíření řady identifikačních čísel na identifikačním znaku Celní správy 
České republiky ze čtyř na pět míst z důvodu brzkého vyčerpání dosavadní čtyřmístné řady. 
K bodu 9 (§ 4 odst. 2 a 3) 
Ustanovení upravuje služebně pracovní stejnokroj 17. Kombinéza 97 byla začleněna 
do služebně pracovního stejnokroje 17. Proto je stávající text sloučen do jednoho odstavce 
a dochází ke zrušení odstavce 3. Dále dochází k rozšíření barevných variant nápisů „CELNÍ 
SPRÁVA“ s ohledem na konkrétní praktickou situaci. 
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K bodu 10 (§ 4 odst. 4 až 6) 
Ustanovení upravuje zavedení rukávové pásky z důvodu rychlého a jednoznačného označení 
celníka a občanského zaměstnance Celní správy České republiky, který provádí služební úkon 
v terénu (např. ohledání místa činu) v občanském oděvu. V současné době tímto označením, 
na rozdíl od jiných bezpečnostních sborů, Celní správa České republiky nedisponuje. Dále se 
zavádí označení pro výkon služby v zahraničí a na mezinárodních cvičeních, neboť nyní není 
zavedeno jednotné označení celníků, kteří vykonávají službu v zahraničí či se účastní 
mezinárodních cvičení. Konečně je výslovně umožněno, aby vnější označení celní správy 
obsahovalo též mezinárodní termíny „CUSTOMS - ZOLL - DOUANE“.  
K bodu 11 (§ 5 odst. 1) 
Ustanovení upravuje výčet drobných stejnokrojových doplňků, do něhož se doplňují 
zvýrazňující reflexní prvky z důvodu zvýšení ochrany celníka. Vzhledem k vypuštění 
vyobrazení stejnokrojových knoflíků a odznaků na čepici z přílohy č. 4 se vypouští též 
příslušný odkaz.  
K bodu 12 (§ 6 odst. 2) 
Ustanovení upravuje služebně pracovní stejnokroj 17. Kombinéza 97 byla začleněna 
do služebně pracovního stejnokroje 17. 
K bodu 13 (§ 6 odst. 3) 
Ustanovení upravuje umístění rukávového znaku pro výkon služby v zahraničí 
a při mezinárodních cvičeních a rukávové pásky. 
K bodu 14 (§ 9 odst. 2 písm. c)) 
Ustanovení upravuje zpřesnění popisu grafického znázornění v rámci identifikační karty 
služebního vozidla. 
K bodu 15 (§ 15a) 
Ustanovení nově upravuje náležitosti a vzor služebního odznaku jako další možnosti 
prokázání příslušnosti k Celní správě České republiky v souvislosti s novelizací zákona 
č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění zákona č. 243/2016 Sb. 
K bodu 16 (Příloha č. 1) 
Příloha č. 1, upravující výčet součástek a doplňků služebních stejnokrojů se zrušuje z důvodu 
celkové přehlednosti a zjednodušení právní úpravy, a to v zájmu omezení budoucích 
novelizací. Nová struktura tak bude odpovídat struktuře prováděcích právních předpisů jiných 
bezpečnostních sborů. 
K bodu 17 (Příloha č. 2) 
V příloze č. 2 se vzory stejnokrojů doplňují o nové výstrojní součástky, kterými jsou 
například služební zimní bunda nebo polokošile. V návaznosti na rok zavedení aktuální 
podoby stejnokroje se mění též jeho číselné označení. 
K bodu 18 (Příloha č. 3) 
V příloze č. 3 obr. 1b je vyobrazena pětimístná řada identifikačního znaku, neboť došlo 
k rozšíření řady identifikačních čísel ze čtyřmístné na pětimístnou. 
K bodu 19 (Příloha č. 4) 
V příloze č. 4 dochází k zobecnění názvu přílohy z důvodu snazší úpravy vyobrazených 
doplňků a dále jsou nově upraveny výstrojní součástky, a to doplnění barevných variant 
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nápisu „CELNÍ SPRÁVA“, označení pro výkon služby v zahraničí a při mezinárodních 
cvičeních a rukávová páska ve třech barevných provedeních. 
K bodu 20 (Příloha č. 6) 
V příloze č. 6 dochází ke kompletnímu nahrazení vyobrazených služebních vozidel vzhledem 
ke změně jejich zvláštního barevného provedení a označení. 
K bodu 21 (Příloha č. 11) 
Doplňuje se příloha č. 11 s vyobrazením vzoru služebního odznaku Celní správy České 
republiky. 
 
K čl. II 
K bodu 1 
V rámci přechodného ustanovení se navrhuje i nadále do 31. prosince 2027 používat současné 
zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel z důvodu postupného přechodu 
na nové zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel. 
K bodu 2 
V rámci přechodného ustanovení se navrhuje i nadále používat zavedenou čtyřmístnou řadu 
identifikačního znaku, neboť navrhovaná pětimístná řada současnou čtyřmístnou řadu 
nenahrazuje, ale rozšiřuje. 
 
K čl. III 
Účinnost vyhlášky se navrhuje dnem 1. listopadu 2017. 
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