
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    
Část materiálu: V. 

 
Návrh 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. 
 
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra financí dne 14. srpna 2017, s termínem dodání 
stanovisek do 4. září 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
Č. 

res. Resort Č. 
př. Z/D Připomínky Vypořádání 

1. Ministerstvo 
dopravy 

1.  Bez připomínek.  

2. Ministerstvo kultury 1.  Bez připomínek.  

3. Ministerstvo obrany 1.  Bez připomínek.  

4. Ministerstvo práce 
a sociálních věcí 

1.  Bez připomínek.  

5. Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

1. D Ministerstvo pro místní rozvoj uplatňuje pouze tuto doporučující 
připomínku: vzhledem k tomu, že vyhláška č. 286/2012 Sb. má pouze 
jednu novelu, doporučujeme upravit název navrhovaného právního 
předpisu. 

Vyhověno. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

1. D Bod 6 - dáváme ke zvážení, zda takto široce koncipovaná výjimka, 
kterou se zakotvuje oprávnění bez časového i množstevního omezení 
používat příslušníky celní správy stejnokroj libovolné barvy či střihu 
není v rozporu se zákonným zmocněním a účelem vyhlášky, která má 
jednoznačně stanovit druhy a vzory služebních stejnokrojů. 

Vysvětleno. 
Testování služebních stejnokrojů z povahy věci vyžaduje pouze 
omezený rozsah jejich použití. Tuto skutečnost není třeba explicitně 
stanovit vyhláškou, neboť beztak by překročení obvyklého rozsahu 
testování představovalo exces. Tato skutečnost je navíc uvedena 
v odůvodnění vyhlášky. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

2. D Bod 9 - v novém odstavci 2 doporučujeme upravit pořadí vyobrazení 
černých písmen na šedém a bílém podkladě, neboť v příloze č. 4 jsou 
obrázky těchto nápisů uvedeny v opačném pořadí, než stanoví 
navrhovaný text vyhlášky.  

Vyhověno.  

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

3. D Bod 10 - nový odstavec 4 doporučujeme formulačně upravit, zejména 
nahradit slova „má podobu“ jiným vhodnějším výrazem, jako např. 
slovy „je tvořen“, a změnit pořadí součástí rukávového znaku tak, aby 
jako první byl v textu uveden nápis „Česká republika“.  

Vyhověno. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

4. D Bod 10 - v novém odstavci 6 navrhujeme vypustit pro nadbytečnost 
slova „ve vnějším označení celní správy“, neboť § 4 se týká výhradně 
způsobu vnějšího označení celní správy. 

Vyhověno. 
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6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

5. D Upozorňujeme, že podle stávajícího znění § 9 odst. 3 vyhlášky č. 
286/2012 Sb. může být na služebním vozidle celní správy umístěn 
symbol linky tísňového volání, avšak ani z textu vyhlášky, ani z jejích 
příloh není zřejmé, o jaký symbol by se mělo jednat (zda o číslo 112 
nebo 158 apod.). 

Nevyhověno. 
Požadovaná míra podrobnosti vyhlášky není v předmětném případě 
nezbytná. Číslo a symbol linky tísňového volání se navíc může vyvíjet 
v čase a není na místě tento údaj explicitně normovat. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

6. D Bod 15 - domníváme se, že v odstavci 1 nově vkládaného ustanovení § 
15a by mělo být místo slova „Merkuru“ uvedeno slovo „Merkura“. 

Vyhověno. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

7. D Bod 16 - doporučujeme zvážit, zda by v případě vypuštění přílohy č. 1 
obsahující podrobný výčet jednotlivých součástí stejnokrojů 
příslušníků celní správy nebylo vhodné z důvodu přehlednosti textu 
právního předpisu pro jeho adresáty přílohy přečíslovat. Dále dáváme 
ke zvážení přesunutí názvů obrázků a jejich označení ve všech 
přílohách jednotně nad obrázky. 

Nevyhověno. 
Návrh novely vyhlášky vychází z předpokladu, že formální a věcné 
změny vyhlášky by měly mít pokud možno co nejomezenější rozsah 
v duchu zásady legislativní zdrženlivosti. Označení obrázků je navíc 
jednotně umístěno vždy za obrázkem (připomínky v tomto ohledu 
spatřuje nejednotnost zřejmě s odkazem na přílohu č. 2, kde se ovšem 
v případě názvů stejnokrojů nejedná o názvy obrázků, ale o členění 
přílohy na body).  

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

8. D Bod 20 - navrhujeme pořadí obrázků v příloze č. 6 změnit tak, aby 
odpovídalo textu § 9, zároveň doporučujeme doplnit vyobrazení přední 
a zadní části vozidel bílé barvy ve smyslu odstavce 2 písm. a) 
zmíněného ustanovení. 

Vyhověno částečně. 
Pořadí obrázků bylo upraveno. Pokud jde o doplnění varianty vozidel 
v bílé barvě, platí, že požadovaná míra podrobnosti vyhlášky není 
v předmětném případě nezbytná, neboť vzhled vozidla je analogický 
vozidlu vyobrazenému. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

9. D K odůvodnění - K bodu 1 obecné části - v textu písm. a) a h) 
doporučujeme uvést, proč je současný systém označování stejnokrojů 
nevyhovující a je tedy zcela nezbytné jej zmodernizovat; znění písm. b) 
doporučujeme formulačně upravit a zároveň zvážit uvedení slov „z 
jiných materiálů“, neboť vyhláška neřeší, z jakých materiálů by měly 
být stejnokroje zhotoveny; v písm. f) doporučujeme úvodní slova „V 
rámci“ nahradit vhodnějším výrazem, jako např. „Z důvodu“ nebo „Za 
účelem“. 

Vyhověno, částečně vysvětleno. 
V případě označování stejnokrojů se jedná pouze o zjednodušení tohoto 
označování, které se provádí při příležitosti ostatních věcných změn 
vyhlášky. V tomto duchu byl text odůvodnění zpřesněn. 
Pokud jde o označování vozidel, z textu odůvodnění jasně vyplývá, že 
jde o reakci na vývoj na poli reflexních a ochranných prvků v silničním 
provozu, který je analogický i k označování vozidel jiných 
bezpečnostních sborů. 
Další formulační změny byly provedeny. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

10. D K odůvodnění - Upozorňujeme, že v obecné části odůvodnění není 
uvedeno zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti 
jeho změny /viz čl. 14 odst. 1 písm. d) Legislativních pravidel vlády/. 

Vyhověno jinak. 
Zhodnocení platného právního stavu je materiálně součástí části 1 
odůvodnění. V tomto duchu byl upraven název této části tak, aby 
obsahoval i tuto skutečnost. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

11. D K odůvodnění - K bodu 10 zvláštní části - doporučujeme doplnit 
chybějící odůvodnění nového odstavce 6. 

Vyhověno. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

12. D K odůvodnění - K bodu 11 zvláštní části - doporučujeme doplnit 
chybějící odůvodnění zrušení věty druhé v § 5 odst. 1. 

Vyhověno. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

13. D K odůvodnění - K bodu 17 zvláštní části - doporučujeme doplnit 
odůvodnění navrhovaného nahrazení dosavadního označení stejnokrojů 
jiným číslem (místo čísla 97 číslem 17). 

Vyhověno. 
Změna uvedeného čísla navazuje na rok, kdy byl daný stejnokroj 
zaveden v dané podobě (tzv. „vzor 2017“). 
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6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

14. D K odůvodnění - K bodu 20 zvláštní části - navrhujeme doplnit 
vysvětlení nezbytnosti změny barevného označení vozidel celní správy 
a důvodu výběru navrhovaného označení, které napodobuje označení 
vozidel Policie ČR. 

Vysvětleno. 
Z textu odůvodnění v části 1 jasně vyplývá, že jde v případě označení 
služebních vozidel o reakci na vývoj na poli reflexních a ochranných 
prvků v silničním provozu, který je analogický i k označování vozidel 
jiných bezpečnostních sborů. 

7. Ministerstvo 
spravedlnosti 

1.  Bez připomínek.  

8. Ministerstvo školství 
mládeže 

a tělovýchovy 

1. D K materiálu, čl. I, bod 11. a 19.: Z materiálu ani z důvodové zprávy 
není jasné, z jakého důvodu předkladatel ruší vyobrazení odznaků na 
čepici a stejnokrojových knoflíků v příloze č. 4, a to zvláště s ohledem 
na skutečnost, že z navrhované přílohy č. 2 je patrno, že tyto doplňky 
služební stejnokroj stále obsahuje. 

Vysvětleno. 
Požadovaná míra podrobnosti vyhlášky není v předmětném případě 
nezbytná. Toto pojetí je navíc analogické k pojetí v případě jiných 
bezpečnostních sborů.   

8. Ministerstvo školství 
mládeže 

a tělovýchovy 

2. D Dále upozorňujeme, že dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 352/2001 Sb., 
o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých 
zákonů, je velký státní znak součástí zevního označení služebních 
stejnokrojů příslušníků správního úřadu „v rozsahu a způsobem 
stanoveným zvláštním právním předpisem“. V případě, že předkladatel 
zamýšlí stále zobrazovat velký státní znak na odznacích na čepici, je 
tedy nutno dané zobrazení právním předpisem upravit. Doporučujeme 
materiál změnit ve smyslu uvedeném, popř. vysvětlit. 

Vysvětleno. 
Užití velkého státního znaku v rámci stejnokrojů Celní správy České 
republiky vyplývá z vyobrazení těchto stejnokrojů v příloze vyhlášky, 
která je její integrální součástí. Požadavek úpravy „zvláštním právním 
předpisem“ je tedy formálně naplněn. 

9. Ministerstvo vnitra 1. D K čl. I bodu 6 – k § 2 odst. 4:  
Doporučujeme zvážit nezbytnost navrhovaného rozšíření právní 
regulace i na testování uvedených vlastností stejnokroje. 

Vysvětleno. 
S ohledem na skutečnost, že příslušník Celní správy České republiky 
prokazuje prostřednictvím příslušného stejnokroje příslušnost 
k bezpečnostnímu sboru, resp. svoji pravomoc podílet se na výkonu 
veřejné moci svěřené tomuto bezpečnostnímu sboru, popř. správnímu 
orgánu, v němž je zařazen, lze považovat postavení najisto možnosti 
odchylek od vyhláškou předvídaných vzorů stejnokrojů za vrcholně 
žádoucí. 

9. Ministerstvo vnitra 2. D K čl. II bodu 1 – k přechodnému ustanovení: 
Navrhujeme zkrácení doby pro užívání zvláštního barevného provedení 
a označení služebních vozidel celní správy podle dosavadního znění 
vyhlášky. Dobu 10 let lze považovat za nepřiměřeně dlouhou.  

Nevyhověno. 
Navržené přechodné ustanovení má za cíl minimalizovat finanční 
náklady spojené s obměnou barevného provedení vozidel Celní správy 
České republiky tak, aby byl poskytnut skutečně dostatečný časový 
prostor, který garantuje, že k obměně barevného provedení nedojde 
pouze v návaznosti na změnu vyhlášky, ale vždy až v návaznosti na 
pořízení nových vozidel, či údržbu jejich povrchové úpravy.  

9. Ministerstvo vnitra 3. D Připomínka legislativně technická 
K čl. I bodu 9 – k § 4 odst. 2 písm. b) a c): 
Doporučujeme řadit navrhované normativní ustanovení v souladu 
s pořadím dle přílohy č. 4 obr. 2 – 6. 

Vyhověno. 

10. Ministerstvo 
zahraničních věcí 

1.  Bez připomínek.  
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11. Ministerstvo 
zdravotnictví 

1.  Bez připomínek.  

12. Ministerstvo 
zemědělství 

1. D Doporučujeme v nadpise slova „ve znění pozdějších předpisů“ nahradit 
slovy „ve znění vyhlášky č. 316/2013 Sb.“.  
Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že vyhláška č. 286/2012 Sb. byla 
novelizována pouze jednou, je třeba v souladu s čl. 33 odst. 2 s 
odkazem na čl. 31 odst. 2 Legislativních pravidel vlády použít v 
nadpise obratu „ve znění vyhlášky č. 316/2013 Sb.“. 

Vyhověno. 

13. Ministerstvo 
životního prostředí 

1.  Bez připomínek.  

14. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Kabinet vedoucího 

Úřadu vlády 

1.  Bez připomínek.  

15. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Ministr a předseda 
Legislativní rady 

vlády 

1.    

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Rada pro vývoj, 

výzkum a inovace 

1.  Bez připomínek.  

17. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

1.  Bez připomínek.  

18. Generální inspekce 
bezpečnostních 

sborů 

1.    
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