
IV. 

Platné znění částí vyhlášky č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních 
stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní 

správy ve znění návrhu vyhlášky kterou se mění vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším 
označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení 

a označení služebních vozidel celní správy, ve znění vyhlášky č. 316/2013 Sb. 
§ 1 

Předmět úpravy 
Touto vyhláškou se stanoví 

a) druhy a vzory služebních stejnokrojů celní správy, 
b) vzory odznaků celní správy, 
c) způsob vnějšího označení celní správy, 
d) vzory zvláštního barevného provedení a označení služebních vozidel celní správy, 
e) podmínky pro udělení souhlasu nosit služební stejnokroj s odlišujícím označením, vzor 
odlišujícího označení a vhodné příležitosti podle § 14 odst. 2 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní 
správě České republiky, 
f) náležitosti a vzor služebního průkazu celníka (dále jen „služební průkaz“) a průkazu 
občanského zaměstnance v celní správě (dále jen „průkaz občanského zaměstnance“) 
a způsob prokazování příslušnosti k celní správě služebním průkazem a průkazem občanského 
zaměstnance, 
g) náležitosti a vzor služebního odznaku celníka (dále jen „služební odznak“) a způsob 
prokazování příslušnosti k celní správě služebním odznakem, 
g h) druhy a způsob použití technických prostředků k vyznačení nebo ohraničení celníkem 
určeného místa pro účely zákazu vstupu na něj. 

§ 2 
Druhy a vzory služebních stejnokrojů 

(1) Služební stejnokroj tvoří sestava součástí služební výstroje určené pro jednotné 
vystrojení celníků. Vnější vzhled služebního stejnokroje je charakterizován barvou a střihem 
stejnokroje, vnějším označením a odznaky celní správy a hodnostním označením. 

(2) Druhy služebních stejnokrojů jsou 
a) služební stejnokroj 12 v kombinaci tmavomodré a šedé barvy, 
b) služebně pracovní stejnokroj 97 tmavomodré barvy  
b) služebně pracovní stejnokroj 17 tmavomodré barvy. 
c) kombinéza 97 tmavomodré barvy. 

(3) Základní složení služebního stejnokroje 12, doplňky služebního stejnokroje 12 
a doplňky služebního stejnokroje 12 pro slavnostní účely jsou uvedeny v příloze č. 1. 

(4) (3) Vyobrazení vzorů služebních stejnokrojů je uvedeno v příloze č. 2. 
Vyobrazené součásti služební výstroje je možné používat také ve vzájemné kombinaci. 
 (4) Pro účely testování funkčních a technických vlastností služebního stejnokroje 
může mít stejnokroj jinou barvu nebo střih, než odpovídá vzoru podle přílohy č. 2.  
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§ 3 
Vzory odznaků celní správy 

Odznaky celní správy jsou 
a) identifikační znak celní správy, který je tvořen 
1. raženým kovovým plastickým oválem stříbrné barvy s patinou (starostříbro), má uprostřed 
znak Merkura doplněný po stranách třemi lipovými listy; v horní části je nápis „ČESKÁ 
REPUBLIKA“ a v dolní části nápis „CELNÍ SPRÁVA“, pod nímž je čtyřmístné pětimístné 
identifikační číslo; vyobrazení vzoru je uvedeno v příloze č. 3 obr. 1a, 
2. žlutým čtyřmístným číslem na černém podkladě nebo černým čtyřmístným pětimístným 
číslem na šedém podkladě; vyobrazení vzorů jsou uvedena v příloze č. 3 obr. 1b, 
b) symbol celní správy, který má tvar otevřené podkovy, se světlemodrým obvodovým pásem, 
uvnitř kterého je tvar podkovy zvýrazněn dvěma tmavomodrými rovnoběžnými křivkami. 
Podkova je nahoře zakončena dvěma vlnovkovitými pásy, vymezenými světlemodrými okraji, 
z nichž horní pás je kratší než spodní pás. V horních rozích, vedle kratšího vlnovkovitého 
pásu, jsou umístěny tři zlaté lipové listy. Uvnitř podkovy je v tmavomodrém poli umístěn 
zlatý znak Merkura. Ve vrcholu podkovy, uvnitř vlnovkovitých pásů, je velkými černými 
písmeny uveden nápis „ČESKÁ REPUBLIKA“ a ve spodní části podkovy v obvodovém 
světlemodrém pásu je velkými bílými písmeny uveden nápis „CLO - DOUANE“. Vyobrazení 
vzoru symbolu celní správy je uvedeno v příloze č. 3 obr. 2. 

§ 4 
Způsob vnějšího označení celní správy 

(1) Celník, který nosí služební stejnokroj 12, je na rukávě stejnokroje označen 
rukávovým znakem celní správy (dále jen „rukávový znak“), který tvoří velký státní znak 
České republiky se slovy „CELNÍ SPRÁVA“ v bílém a červeném orámování na podkladě 
tmavomodré barvy. Vyobrazení rukávového znaku je uvedeno v příloze č. 4 obr. 1. 

(2) Celník, který nosí služebně pracovní stejnokroj 97 a kombinézu 97, je, vedle 
označení rukávovým znakem, dále označen na bundě služebně pracovního stejnokroje 97 
a kombinéze 97 žlutým nápisem „CELNÍ SPRÁVA“, který tvoří žlutá písmena na tmavém 
podkladě. Vyobrazení žlutého nápisu „CELNÍ SPRÁVA“ je uvedeno v příloze č. 4 obr. 2. 

(3) Celník, který nosí služebně pracovní stejnokroj 97 a kombinézu 97, je při plnění 
zvláštních úkolů označen na bundě služebně pracovního stejnokroje 97 a kombinéze 97 
černým nápisem „CELNÍ SPRÁVA“, který tvoří černá písmena na šedém podkladě. 
Vyobrazení černého nápisu „CELNÍ SPRÁVA“ je uvedeno v příloze č. 4 obr. 3. 

(2) Celník, který nosí služebně pracovní stejnokroj 17, je vedle označení 
rukávovým znakem dále označen nápisem „CELNÍ SPRÁVA“, který tvoří 
a) žlutá písmena na tmavém podkladě,  
b) černá písmena na bílém podkladě,  
c) černá písmena na šedém podkladě,  
d) šedá písmena na bílém podkladě, nebo  
e) bílá písmena na zeleném podkladě.  

(3) Vyobrazení nápisů „CELNÍ SPRÁVA“ je uvedeno v příloze č. 4 obr. 2 až 6. 
 (4) Celník, který nosí služební stejnokroj 12, je na rukávě stejnokroje označen 
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pro výkon služby v zahraničí a při mezinárodních cvičeních rukávovým znakem, který 
je tvořen nápisem „CZECH REPUBLIC“ a vyobrazením státní vlajky České republiky. 
Vyobrazení označení je uvedeno v příloze č. 4 obr. 7. 
 (5) Celník nebo občanský zaměstnanec celní správy může být na rukávě označen 
též rukávovou páskou, která je bílé barvy s černým nápisem „CELNÍ SPRÁVA“, zelené 
barvy s bílým nápisem „CELNÍ SPRÁVA“ nebo modré barvy s bílým nápisem „CELNÍ 
SPRÁVA“. Vyobrazení rukávové pásky je uvedeno v příloze č. 4 obr. 8 až 10. Nápis 
„CELNÍ SPRÁVA“ na rukávové pásce může být také v provedení ve dvou řádcích. 
 (6) Nápis „CELNÍ SPRÁVA“ může být doplněn mezinárodními termíny 
„CUSTOMS - ZOLL - DOUANE“. 

§ 5 
Drobné stejnokrojové doplňky 

(1) Drobné stejnokrojové doplňky tvoří zvýrazňující reflexní prvky, podbradníky, 
lampasy, výšivky, odznaky na čepici, stejnokrojové knoflíky, ozdobné šnůry pro slavnostní 
účely a tkané opasky s přezkou pro slavnostní účely. Vyobrazení odznaků na čepici 
a stejnokrojových knoflíků je uvedeno v příloze č. 4 obr. 4 a 5. 

(2) Další drobné stejnokrojové doplňky mohou být tvořeny znakem příslušnosti 
k útvaru. 

§ 6 
Umístění vnějšího označení a odznaků celní správy na služebním stejnokroji 
(1) Při nošení služebního stejnokroje 12 je rukávový znak na levém rukávu 

a identifikační znak celní správy na levé straně prsou celníka. 
(2) Při nošení služebně pracovního stejnokroje 97 a kombinézy 97 jsou rukávový znak 

a identifikační znak celní správy umístěny způsobem uvedeným v odstavci 1. Dále na levé 
straně prsou a na zádech bundy služebně pracovního stejnokroje 97 a kombinézy 97 celníka je 
žlutý nápis „CELNÍ SPRÁVA“. 

(2) Při nošení služebně pracovního stejnokroje 17 jsou rukávový znak 
a identifikační znak celní správy umístěny způsobem uvedeným v odstavci 1. Dále 
na levé straně prsou a na zádech služebně pracovního stejnokroje 17 celníka je nápis 
„CELNÍ SPRÁVA“ v barevném provedení podle § 4 odst. 2. 
 (3) Rukávový znak pro výkon služby v zahraničí a při mezinárodních cvičeních 
a rukávová páska jsou umístěny na levém rukávu. 

§ 9 
Vzory zvláštního barevného provedení a označení služebních vozidel celní správy 

(1) Služební vozidlo celní správy zvláštního barevného provedení a označení je bílé 
barvy s vodorovnými a svislými modrými pruhy na bočních stranách a přední a zadní části 
vozidla. Na bočních stranách a zadní části vozidla je černý nápis „CELNÍ SPRÁVA“ na bílém 
podkladu. Na bočních stranách a přední části vozidla je symbol celní správy. 

(2) Služební vozidlo celní správy, které nemá zvláštní barevné provedení stanovené 
v odstavci 1, a přitom se označuje jako služební vozidlo celní správy, je označeno 
a) černým nápisem „CELNÍ SPRÁVA“ na bílém podkladu na bočních stranách a zadní části 
vozidla a na přední části vozidla symbolem celní správy, 
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b) černým samolepicím nebo magnetickým nápisem „CELNÍ SPRÁVA“ na bílém podkladu 
na bočních stranách, přední a zadní části vozidla, nebo 
c) za čelním sklem vozidla identifikační kartou služebního vozidla, která je tvořena symbolem 
celní správy, nápisem „SLUŽEBNÍ VOZIDLO CELNÍ SPRÁVA“ tvořeným z modrých 
písmen a obdélníku pro uvedení registrační značky. Identifikační karta služebního vozidla má 
podklad modré barvy s podtiskem opakujících se slov „CLO - DOUANE“ a v horní části 
a spodní části pod obdélníkem pro uvedení registrační značky devíti pásem lipových listů. 
Vyobrazení vzoru identifikační karty služebního vozidla je uvedeno v příloze č. 5. 

(3) Na služebním vozidle může být dále umístěn název internetových stránek celní 
správy nebo symbol linky tísňového volání. Zvláštní barevné provedení a označení služebních 
vozidel celní správy může mít reflexní podobu. 

(4) Vyobrazení vzoru zvláštního barevného provedení a vzoru označení služebních 
vozidel celní správy podle odstavců 1 a 2 písm. a) je uvedeno v příloze č. 6. 

§ 15a 
Náležitosti a vzor služebního odznaku a způsob prokazování příslušnosti k celní správě 

služebním odznakem 
(1) Služební odznak je kovový s tmavě modrým okružím; na služebním odznaku je 

v horní části vyobrazen velký státní znak České republiky, v dolní části znak Merkura, 
ze stran obepnutý lipovými ratolestmi. V horní části okruží je nápis „CELNÍ SPRÁVA“ 
a v dolní části mezinárodní označení celní správy; v dolní části služebního odznaku je 
v obdélníkovém poli překrývajícím spodní část symbolu Merkura pětimístné 
identifikační číslo služebního odznaku. Vzor služebního odznaku je vyobrazen v příloze 
č. 11. 

(2) Celník při prokazování příslušnosti k celní správě služebním odznakem 
předkládá k nahlédnutí lícovou stranu služebního odznaku s číslem, aniž služební 
odznak vydá z ruky. Celník při výkonu služby v občanském oděvu může též prokazovat 
svoji příslušnost k celní správě umístěním služebního odznaku na levou stranu hrudi 
nebo zavěšením na krk tak, že je viditelná lícová strana služebního odznaku s číslem.  
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 286/2012 Sb. 
Základní složení služebního stejnokroje 12 a jeho doplňky 

Základní složení služebního stejnokroje 12 
Základní složení služebního stejnokroje 12 tvoří tyto součástky: 

a) tmavomodrá čepice se štítkem (u žen tmavomodrý klobouček), 
b) tmavomodré sako, 
c) tmavomodrá bunda do pasu, 
d) šedé kalhoty (u žen také šedá sukně), 
e) světle modrá košile s dlouhým rukávem (u žen světle modrá halenka s dlouhým rukávem), 
f) světle modrá košile s krátkým rukávem (u žen světle modrá halenka s krátkým rukávem), 
g) tmavomodrá vázanka (u žen tmavomodrá vázačka), 
h) černé ponožky bavlněného typu (u žen také ponožky polyamid a tmavé tělové punčochové 
kalhoty) a 
i) černé polobotky (u žen černé lodičky). 

Doplňky služebního stejnokroje 12 
 Doplňky služebního stejnokroje 12 tvoří tyto součástky: 
a) tmavomodrá čepice zimní, 
b) tmavomodrá čepice lodička, 
c) tmavomodrá bunda, 
d) tmavomodrý kabát, 
e) tmavomodré kalhoty oteplovací, 
f) tmavomodrá vesta textilní, 
g) tmavomodrý svetr, 
h) černé mokasíny, 
i) černé kozačky, 
j) černá obuv kotníčková, 
k) černé kanady, 
l) černé rukavice zimní, 
m) černé rukavice letní, 
n) šála, 
o) černý opasek kožený, 
p) černé ponožky vlněného typu, 
q) spona k vázance, 
r) hodnostní označení, 
s) ozdobné šňůry pro slavnostní účely, 
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t) tkaný opasek s přezkou pro slavnostní účely a 
u) bílá košile s dlouhým rukávem (u žen bílá halenka s dlouhým rukávem) pro slavnostní 
účely. 

Doplňky služebního stejnokroje 12 pro hodnostní označení brigádní generál, 
generálmajor nebo generálporučík 

Doplňky služebního stejnokroje 12 pro hodnostní označení brigádní generál, 
generálmajor nebo generálporučík tvoří tyto součástky: 
a) tmavomodrá čepice se štítkem s vyšitými lipovými ratolestmi, 
b) tmavomodré sako s vyšitými lipovými ratolestmi na klopách a 
c) šedé kalhoty s širokým tmavomodrým lampasem. 
 

                                                                                   Příloha č. 2 k vyhlášce č. 286/2012 Sb.  
Vzory stejnokrojů 

1. Služební stejnokroj 12 
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2. Služebně pracovní stejnokroj 17 
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 286/2012 Sb. 

      
     
     
 
 
 
 
 

Identifikační znak celní správy 
Obr. 1b 
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Příloha č. 4 k vyhlášce č. 286/2012 Sb. 
Vyobrazení vnějšího označení celní správy a drobných stejnokrojových doplňků 

                                                                                         

 
Rukávový znak 

Obr. 1 
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Nápis „CELNÍ SPRÁVA“ 

Obr. 2 až 6 

 
Označení pro výkon služby v zahraničí a při mezinárodních cvičeních 

Obr. 7 

 

 
   
 
 

Rukávová páska 
Obr. 8 až 10 

CELNÍ SPRÁVA 
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Příloha č. 6 k vyhlášce č. 286/2012 Sb. 

Vyobrazení vzoru zvláštního barevného provedení a vzoru označení služebních vozidel 
celní správy 
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 Příloha č. 11 k vyhlášce č. 286/2012 Sb. 

Vzor služebního odznaku celní správy 
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