
 IV.  
 

VYHODNOCENÍ MEZIRESORTNÍHO PŘIPOMÍNKOVÉHO ŘÍZENÍ  
 

k návrhu vyhlášky o vzoru služebního průkazu státního zaměstnance  
 

 
 

Celkem bylo k návrhu vyhlášky uplatněno 12 zásadních připomínek, a to 5 připomínkovými místy. 
 
Návrh vyhlášky byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dne 23. srpna 2017 s termínem pro zaslání připomínek do 13. září 2017.  
 
Zásadní připomínky uplatnily: Ministerstvo dopravy, Ministerstvo financí, Ministerstvo životního prostředí, Český telekomunikační úřad, 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
 
Pouze doporučující připomínky uplatnily: Ministerstvo kultury, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo obrany, Ministerstvo průmyslu 
a obchodu, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo zemědělství, úřad ministra a předsedy Legislativní rady vlády, Český 
statistický úřad, Úřad pro ochranu osobních údajů, Českomoravská konfederace odborových svazů 
 
Žádné připomínky neuplatnily: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo 
zdravotnictví, úřad místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace, Úřad vlády České republiky, odbor kompatibility Úřadu vlády České 
republiky, Český báňský úřad, Správa státních hmotných rezerv, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Asociace samostatných odborů 
 
Připomínky nezaslaly: Energetický regulační úřad, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 
 
Pořadí zásadních připomínek jednotlivých připomínkových míst: 
 

1. Ministerstvo dopravy  
2. Ministerstvo financí 
3. Ministerstvo životního prostředí 
4. Český telekomunikační úřad 
5. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
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Připomínkové místo Připomínka  
1. Ministerstvo 

dopravy 
 

 

1.1 
Zákon v § 154 odst. 1 upravuje povinné náležitosti služebního průkazu 
a v odst. 2 umožňuje, aby služební průkaz obsahoval kontaktní 
elektronický čip nebo jiný nosič informací. Zmocnění v odst. 3 se 
vztahuje pouze na stanovení vzoru služebního průkazu. Návrh vyhlášky 
zákonné zmocnění přesahuje. V části 1. přílohy návrhu je obsažen také 
slovní popis, který je zčásti duplicitní s § 154 odst. 1 zákona. Současně 
hrozí nebezpečí, že slovní vyjádření nebude v souladu s vyobrazeným 
vzorem. Slovní popis je přijatelný pouze u skutečností, které nelze 
dostatečně vyjádřit na vyobrazení, to je např. rozměry, technické 
provedení, bezpečnostní prvky apod. Požadujeme proto úpravu přílohy 
v tomto směru. 

Vysvětleno. 
 
Návrh vyhlášky je předkládán v souladu se zákonným 
zmocněním obsaženém v § 154 odst. 3 zákona o  státní službě.1 
Je třeba upozornit, že návrh vyhlášky a její struktura jsou 
koncipovány totožným způsobem jako vyhláška č. 63/2015 Sb., 
o vzoru průkazu státního zaměstnance pověřeného vykonávat 
ve služebních úřadech kontrolu ve služebních vztazích státních 
zaměstnanců, jež nabyla účinnosti 15. 4. 2015. Rovněž struktura 
vyhlášky č. 63/2015 Sb., jež byla vydána na základě § 13 odst. 7 
zákona o státní službě2, obsahuje přílohu s částmi Popis, 
Vyobrazení lícové strany vzoru průkazu a Vyobrazení rubové 
strany průkazu. Slovní popis je taktéž standardní.  
 
Pro úplnost dále uvádíme, že na základě § 19g odst. 3 zákona 
č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách 
a v  politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, Úřad pro 
dohled nad hospodařením politických stran a  politických hnutí 
stanoví vzor průkazu k výkonu dohledové činnosti vyhláškou. 
Vyhláška č. 114/2017 Sb. o  vzoru průkazu předsedy, členů 
a zaměstnanců Úřadu pro dohled nad hospodařením politických 
stran a politických hnutí a o vzoru formuláře pro výroční 
finanční zprávu politické strany a politického hnutí nabyla 
účinnosti 15. 4. 2017. Tato vyhláška stanoví v § 2 (tedy 
v normativní části právního předpisu) nejen technické 
specifikace průkazu (např. materiál, design, rozměry, ochranné 
prvky apod.), ale i slovní popis jeho podoby, resp. konkrétní 
údaje. Příloha č. 1 k vyhlášce pak obsahuje grafické vyobrazení 
lícové a rubové strany průkazu. Obdobně je tomu například 
ve vyhlášce č. 209/2017 Sb., o vzoru průkazu zaměstnance 
Českého telekomunikačního úřadu pověřeného výkonem 
kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb, 
a v dalších vyhláškách. Všechny tyto vyhlášky byly podrobeny 

                                                           
1  „Vzor služebního průkazu stanoví Ministerstvo vnitra vyhláškou.“ 
2 „Náměstek pro státní službu a státní zaměstnanec jím písemně pověřený jsou oprávněni vykonávat ve služebních úřadech kontrolu ve služebních vztazích státních 
zaměstnanců. Pověření ke kontrole může mít i formu průkazu, jehož vzor stanoví Ministerstvo vnitra vyhláškou. Při výkonu kontroly se postupuje podle kontrolního řádu.“ 
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projednání v legislativních orgánech vlády, přičemž zvolená 
koncepce nebyla z legislativního hlediska zpochybněna. 

 1.2 
Podle odůvodnění návrhu je vzor služebního průkazu zpracován tak, aby 
bylo použitelné technické zajištění, které již existuje pro současné 
průkazy, které mnohdy plní funkci elektronických nosičů informací 
a umožňují např. vstup do budovy, přístup k počítačové síti, elektronický 
podpis apod. Protože technické zabezpečení na jednotlivých služebních 
úřadech je rozdílné, předpokládá se, že také u služebních průkazů bude 
služebním úřadům umožněno zvolit technické řešení, bezpečnostní 
prvky apod. podle svých možností a potřeb. K tomuto předpokladu 
uvádíme, že stanovení vzoru služebního průkazu vyhláškou přinese 
určité limity a bude znamenat omezenou volbu řešení. Tuto skutečnost je 
třeba vyjádřit alespoň v odůvodnění návrhu. 

Akceptováno. 
 
Stanovení vzoru služebního průkazu je v souladu se zákonným 
zmocněním v § 154 odst. 3 zákona o státní službě. S ohledem 
na skutečnost, že jedním z cílů vydání vyhlášky je přispět 
k úspoře nákladů na pořízení služebního průkazu, je navržená 
vyhláška koncipována jako tzv. minimální společný jmenovatel, 
kdy jsou závazně stanoveny určité minimální technické 
a popisné standardy, avšak cílem není komplexní unifikace 
podoby vydávaných průkazů. Ačkoliv stanovení vzoru 
služebního průkazu představuje pouze minimální unifikaci, 
je zřejmé, že volba jiných řešení je v tomto směru omezena. 
V odůvodnění bude tato skutečnost zmíněna. 

2. Ministerstvo 
financí 

2.1 
Jak je uvedeno v předkládací zprávě, je cílem vydání předmětné 
vyhlášky stanovení vzoru služebního průkazu ve dvou variantách 
v návaznosti na to, zda průkaz obsahuje kontaktní elektronický čip, nebo 
jej neobsahuje. Dále se v textu odůvodnění mj. uvádí, že v praxi mohou 
nastat celkem 4 různé varianty provedení služebního průkazu. Vzhledem 
k obecné specifikaci služebního průkazu v návrhu vyhlášky se 
domníváme, že v praxi může nastat mnohem více variant. Pojmu „jiný 
nosič informací“ vyhoví kromě bezkontaktního čipu např. i magnetický 
proužek, čárový kód nebo strojově čitelná zóna. Při aplikaci jiného 
nosiče informací pak konečná podoba služebního průkazu nebude 
odpovídat vzoru stanovenému vyhláškou. Tatáž situace nastane, pokud 
služební úřady využijí možnosti vybavit služební průkaz ochrannými 
prvky. V odůvodnění je tato možnost explicitně uvedena s tím, že volba 
úrovně ochranných prvků zůstává zcela v kompetenci jednotlivých 
služebních úřadů.  
 
Domníváme se, že požadavkem zákona bylo stanovení vzoru služebního 
průkazu státního zaměstnance vyhláškou právě za účelem stanovení 
jednotného provedení průkazu jako státem vydávaného dokumentu, tj. 
použití jednotného materiálu (plastová karta umožňuje jak použití 
polykarbonátu, tak PVC), jednotného designu, tj. definovaného 
barevného provedení včetně ochranných prvků, a rozmístění 
jednotlivých položek dle požadavků zákona. Variabilní provedení 

Vysvětleno. 
 
Z § 154 odst. 2 zákona o státní službě vyplývá, že služební 
průkaz může obsahovat kontaktní elektronický čip nebo jiný 
nosič informací. Ačkoliv pojem „kontaktní elektronický čip“ 
dostatečně přesně identifikuje konkrétní nosič informací, 
pod pojem „jiný nosič informací“ lze zahrnout celou množinu 
ostatních nosičů informací. Stanovením vzoru služebního 
průkazu je však jejich použití omezeno, protože nelze narušit 
vizuální podobu lícové strany služebního průkazu. Je tedy 
zřejmé, že lícovou stranu služebního průkazu nelze vybavit 
jiným nosičem informací, např. v podobě čárového kódu, QR 
kódu nebo strojově čitelnou zónou. V souvislosti s možností 
vybavit služební průkaz kontaktním elektronickým čipem nebo 
jiným nosičem informací mohou v praxi skutečně nastat celkem 
čtyři varianty služebního průkazu, aniž by byla dotčena vizuální 
podoba lícové strany služebního průkazu.  
Jednotné provedení a zhotovení služebního průkazu by mimo 
jiné vyžadovalo jednotnou úpravu technologických parametrů 
kontaktního čipu, resp. jiného nosiče informací.  Takové řešení, 
by mohlo zmařit za tím účelem v některých služebních úřadech 
vynaložené investice do technického zázemí anebo naopak 
do služebního průkazu, pokud by s ohledem na vybudované 
technické zázemí docházelo k souběžnému využívání stávajících 
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položkové skladby dle individuálních potřeb jednotlivých služebních 
úřadů pak může být realizováno personalizací na rubové straně karty.  
 
 
Z výše uvedených důvodů považujeme za účelné, aby stát zabezpečil 
jednotné provedení a zhotovení služebního průkazu s tím, že 
individuální potřeby jednotlivých služebních úřadů mohou být 
realizovány s využitím elektronické části dokladu, případně vizuálně 
personalizací na rubové straně průkazu. Služební průkaz vydávaný 
státnímu zaměstnanci vykonávajícímu státní službu má plnit nejen 
vizuální identifikační funkci, ale měl by být současně prostředkem 
jednoznačné elektronické identifikace ve smyslu Nařízení EP a Rady 
(EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci 
a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním 
trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES.  
 
Neztotožňujeme se s odůvodněním, že cit.: „…zvolené řešení, kdy 
Ministerstvo vnitra stanoví vzor služebního průkazu a konkrétní služební 
úřad rozhodne dle svých skutečných potřeb a možností o technickém 
řešení, ochranných prvcích, využití rubové strany a o samotné výrobě 
služebního průkazu, přispěje k úspoře nákladů na pořízení služebního 
průkazu.“ Naopak vytvoření vysoce variabilních možností řešení 
za současného naplnění požadavků nařízení eIDAS není, s ohledem 
na počet držitelů služebních průkazů v jednotlivých služebních úřadech, 
dle našeho názoru efektivní a hospodárné. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

čipových karet. Centrální výroba jednotného služebního průkazu 
po stránce vizuální respektující různá technická řešení (různé 
typy čipů) u jednotlivých služebních úřadů je nereálná.   
 
Zákon o státní službě stanoví, že služební úřad, v němž státní 
zaměstnanec vykonává službu, vystaví státnímu zaměstnanci 
služební průkaz. Z tohoto důvodu lze předpokládat, že náklady 
vyplývající z předmětné právní úpravy musí jednotlivé služební 
úřady pokrýt ze svého rozpočtu. Tuto skutečnost navrhovaná 
právní úprava rovněž zohledňuje, když předkládá řešení, které 
představuje minimální finanční zátěž, přičemž služební úřady 
nejsou nijak omezeny v možnosti rozšířit využití služebního 
průkazu a v této souvislosti případně vynaložit vyšší náklady 
na jeho pořízení. 
 
Nařízení eIDAS je právní předpis Evropské unie umožňující 
mimo jiné přeshraniční uznávání a interoperabilitu bezpečných 
systémů elektronické identifikace a autentizace. Plnění 
podmínek vyplývajících z nařízení eIDAS není návrhem 
vyhlášky o vzoru služebního průkazu státního zaměstnance 
nikterak dotčeno. S ohledem na skutečnost, že jedním z cílů 
vydání vyhlášky je přispět k úspoře nákladů na pořízení 
služebního průkazu, je navržená vyhláška koncipována jako 
tzv. minimální společný jmenovatel, kdy jsou závazně 
stanoveny určité minimální technické a popisné standardy, 
avšak cílem není komplexní unifikace podoby vydávaných 
průkazů. 
 
Návrh vyhlášky o vzoru služebního průkazu státního 
zaměstnance respektuje zásady pro jedinečnou identifikaci 
fyzické osoby, obsažené v čl. 3 bodu 1 a 3 nařízení eIDAS. 
„Elektronickou identifikací“ se rozumí postup používání 
osobních identifikačních údajů v elektronické podobě, které 
jedinečně identifikují určitou fyzickou či právnickou osobu nebo 
fyzickou osobu zastupující právnickou osobu. „Osobními 
identifikačními údaji“ se rozumí soubor údajů umožňujících 
určit totožnost fyzické či právnické osoby nebo fyzické osoby 
zastupující právnickou osobu. 
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 2.2 
K bodu 1 písm. b) přílohy:  
S odkazem na technické normy doporučujeme umístění kontaktního čipu 
na rubové straně karty vlevo.  
Odůvodnění: Navrhované umístění kontaktního čipu neodpovídá normě 
ISO 7816, čip má být umístěn v levé části karty, nikoli vpravo. Při 
zachování uvedeného umístění kontaktního čipu by musela být při 
následné personalizaci formou re-transferu použita speciální fólie určená 
pro karty s kontaktním čipem. Pro účely čtení ve čtecím zařízení by pak 
musela být karta nestandardně otáčena.   
 
 

Vysvětleno. 
 
Navrhované umístění kontaktního čipu v pravé části služebního 
průkazu (karty) neznemožňuje jeho použití v příslušných čtecích 
zařízeních ani funkčnost kontaktního elektronického čipu. 
Ambicí navrženého řešení bylo umožnit nahrazení dosavadních 
průkazů, jejichž držitelé provádí kontrolní činnost podle jiných 
právních předpisů, služebním průkazem státního zaměstnance. 
Z tohoto důvodu bylo nezbytné rubovou stranu služebního 
průkazu ponechat celou pro tyto účely a nezmenšovat její 
prostor o kontaktní elektronický čip. Případné otočení 
služebního průkazu při použití ve čtecím zařízení by nemělo 
uživatele nijak omezit. 

 2.3 
 K bodu 1 písm. b) přílohy: 
Doporučujeme doplnit číslování jednotlivých položek a dále 
předdefinování bílých polí pro vyplňování jednotlivých položek není 
pro účely personalizace vhodné řešení. V praxi by reálně mohla nastat 
situace, že text se do pole nevejde. Například v položce „DATUM 
PLATNOSTI“ by možný zápis „bez omezení“ mohl zasáhnout až do 
kontaktního čipu, pokud by bylo zachováno jeho navrhované umístění. 
 

Vysvětleno. 
 
V rámci tvorby grafické podoby průkazu bylo upřednostněno 
řešení spočívající v předdefinování polí před číslováním 
jednotlivých položek a tvorbou vysvětlující legendy z důvodu 
celkové přehlednosti a úspory místa. V rámci pořízení 
zkušebního tisku bylo ověřeno, že do bílého pole (v položce 
„PLATNOST DO“) lze text „bez omezení“ umístit.  V rámci 
vypořádání mezirezortního připomínkového řízení byl z podnětu 
úřadu ministra a předsedy Legislativní rady vlády nahrazen 
termín „DATUM PLATNOSTI“ termínem „PLATNOST DO“ 
po vzoru úpravy u občanského průkazu. 

 2.4 
K bodu 1 písm. c) přílohy: 
 
Požadujeme uvést vyobrazení rubové strany vzoru služebního průkazu, 
a to i s ohledem na připomínku uvedenou pod bodem 1. písm. a)3 tak, 
aby bylo uvedeno barevné provedení rubové strany. Zároveň 
předpokládáme, že položková skladba na rubové straně bude řešena 

Vysvětleno. 
 
Rubová strana služebního průkazu je vyhrazena pro zápis jiných 
údajů, stanoví-li tak jiný právní předpis. Toto řešení umožňuje 
služebním úřadům nahradit průkazy zmocňující jejich držitele 
provádět kontrolní činnost podle jiných právních předpisů. 
Podmínkou však je přijetí odpovídajícího legislativního 

                                                           
3 Doporučující připomínka k bodu 1 písm. a): Doporučujeme z textu vypustit slova „bílé barvy“. Je uvedena specifikace služebního průkazu v podobě plastové karty „bílé 
barvy“, z vyobrazení a textu pod písm. b) vyplývá, že „pozadí lícové strany tvoří modrá barva plynule přecházející ve spodní části do červené barvy“. Barevnost rubové 
strany není uvedena. Vzhledem k    tomu, že barevné pozadí bude nedílnou součástí designu karty (konečného provedení před personalizací údajů), doporučujeme vypustit  
z textu slova „bílé barvy“.  
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individuálně pro potřeby jednotlivých úřadů. 
 
 
 

opatření, které je v dispozici konkrétního služebního úřadu, 
resp. příslušného rezortu. Z toho je zřejmé, že v takovém 
případě bude provedení rubové strany služebního průkazu 
v rámci služebních úřadů odlišné. V této souvislosti je 
nadbytečné uvádět v příloze vyhlášky vyobrazení rubové strany 
služebního průkazu státního zaměstnance. 

 2.5 
Navrhujeme doplnění definice, co je číslo služebního průkazu, např. 
matematická řada bez významového identifikátoru. Zpřesnění 
navrhujeme z důvodu, aby se číslo průkazu neskládalo např. z čísla 
bezkontaktního čipu apod. a nedošlo tím k možnému zneužití služebního 
průkazu. 

Vysvětleno. 
 
Číslo služebního průkazu bude generováno využitím 
funkcionality v informačním systému o státní službě spolu 
s evidenčním číslem státního zaměstnance při zavedení údajů 
o státním zaměstnanci do informačního systému o státní službě. 
Pro státní zaměstnance, kteří jsou již v informačním systému 
o státní službě evidováni, bude číslo jejich služebního průkazu 
generováno k předem stanovenému datu a uloženo v rejstříku 
státních zaměstnanců pro využití služebními úřady [uvedené 
vyplývá z odůvodnění návrhu vyhlášky (viz bod 7)]. Vzhledem 
k tomu, že služební průkaz může být např. ve variantě 
bez elektronického čipu a bez jiného nosiče informací, 
je zřejmé, že číslem služebního průkazu nemůže být číslo 
bezkontaktního čipu. 

 2.6 
Doporučujeme doplnění osobního čísla. Tuto úpravu navrhujeme  
z toho důvodu, že osobní číslo vydané služebním úřadem je prvotně 
využíváno při všech úkonech týkajících se konkrétního státního 
zaměstnance.  

Vysvětleno. 
 
Služební průkaz obsahuje náležitosti stanovené v § 154 zákona 
o státní službě. Jiné údaje obsahuje, stanoví-li tak jiný právní 
předpis. Vzhledem k tomu, že osobní číslo není vymezeno 
v zákoně o státní službě a ani jiný právní předpis takový údaj 
nestanovuje, služební průkaz osobní číslo obsahovat nemůže. 

3. Ministerstvo 
životního prostředí 

3.1 
Požadujeme, aby návrh vyhlášky ve své příloze nestanovil náležitost 
barevného pozadí pro lícovou stranu služebního průkazu, pouze 
náležitost barevného zpracování fotografie a velkého státního znaku, 
a to z důvodu zvýšených nákladů na barevný tisk či úplnou výměnu 
současných průkazů. 
 

Vysvětleno. 
 
Z hlediska grafického je obvyklé, že základ průkazů vydávaných 
nejen v rámci veřejné správy tvoří barevné pozadí 
od nejjednodušších po složitější provedení (giloše apod.) 
Zvolené řešení zohledňuje technologické možnosti vybudované 
infrastruktury k tisku služebních průkazů, kterou některé 
služební úřady disponují. Z hlediska náročnosti a požadavků 
na tisk patří toto řešení k těm jednodušším a nepřinese 
služebním úřadům nepřiměřené zvýšení nákladů na výrobu 
služebních průkazů. 
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 3.2 
Požadujeme, aby návrh vyhlášky ve své příloze neupravoval podobu 
rubové strany služebního průkazu, a to z důvodu uvádění jiných údajů 
(např. poučení pro případ nálezu průkazu), které nejsou stanoveny 
právním předpisem a nemohly by se dle současného znění návrhu 
vyhlášky nadále uvádět. Současný návrh znění by vedl k dalším 
úpravám služebního průkazu, které by pro řadu služebních úřadů 
vyústily v nutnost jejich výměny s  vynaložením neúměrných finančních 
nákladů. 

Vysvětleno. 
 
Zákon o státní službě stanovuje taxativně náležitosti služebního 
průkazu. Služební průkaz obsahuje jiné údaje, stanoví-li tak jiný 
právní předpis. Z toho je zřejmé, že jiné údaje než údaje 
stanovené zákonem o státní službě nebo jiným právním 
předpisem služební průkaz obsahovat nemůže. Pro zápis jiných 
údajů, stanoví-li tak jiný právní předpis, je vyčleněna rubová 
strana služebního průkazu. 

4. Český 
telekomunikační 
úřad 

4.1 
K příloze vyhlášky písm. a) a b):  

ČTÚ vychází z předpokladů, že i nadále by měl být zachován stávající 
vstupní a docházkový systém, který pro registraci zaměstnanců ČTÚ 
zachovává již vybudované technologické prostředí s využitím nyní 
používaných magnetických karet (mají v sobě čip, ale v jiném provedení 
než je navrženo na služební průkaz).  

Současně sdělujeme, že návrh vyhlášky akceptuje doporučení ČTÚ, 
která byla uplatněna v rámci mezirezortního připomínkového řízení 
k materiálu „Návrh vyhlášky, kterou se stanoví vzor průkazu státního 
zaměstnance oprávněného vykonávat kontrolu ve služebních vztazích“, 
které bylo zahájeno dne 27. ledna 2015 pod čj. MV-416-2/LG-2015. 
ČTÚ v těchto připomínkách požadovalo možnost využití stávajících 
HW technologií, které jsou v současné době k dispozici na jednotlivých 
organizačních složkách státní správy k tomu, aby služební průkaz 
státního zaměstnance byl graficky uzpůsoben možnostem těchto 
technologií. Zároveň bylo požadováno, aby služební průkaz byl pouze 
jednostranný s tím, že rubová strana průkazu bude využita 
pro definování specifických povinností vyplývajících z oborových 
zákonů a jako příklad bylo uvedeno zmocnění ČTÚ ke kontrole 
ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb. a zákona č. 29/2000 Sb. Z tohoto 
hlediska současný návrh vyhlášky vyhovuje stávající HW technologii 
pouze částečně. 

Používaná tiskárna na ČTÚ neumí tisknout příslušný obsah (průkaz 
zaměstnance, průkaz ke kontrole) přímo na magnetickou kartu. Je třeba 
text průkazu vytisknout na folii (polep) a ten následně vylepit 
na magnetickou kartu. Rozměry magnetické karty jsou totožné 
s rozměry uvedenými v zaslaném návrhu vyhlášky ke vzoru služebního 

Vysvětleno. 
 
Podle § 154 odst. 2 zákona o státní službě služební průkaz může 
obsahovat kontaktní elektronický čip nebo jiný nosič informací. 
Jiným nosičem informací může být i magnetický proužek.  
Z toho je zřejmé, že „nosičem“ služebního průkazu může být 
rovněž plastová karta bílé barvy s magnetickým proužkem 
rozměrů 85,60 x 53,98 mm se zakulacenými rohy s poloměrem 
2,88 až 3,48 mm. Návrh vyhlášky neřeší, zda bude tisk proveden 
přímo na plastovou kartu, nebo na fólii, která bude vylepena 
na plastovou kartu. Návrh vyhlášky se z tohoto hlediska 
omezuje pouze na vizuální podobu lícové strany služebního 
průkazu. Z toho vyplývá, že služební úřady nejsou omezeny 
ve volbě způsobu tvorby lícové strany služebního průkazu, 
dodrží-li stanovenou podobu lícové strany, která odpovídá vzoru 
stanovenému vyhláškou. Rubová strana služebního průkazu je 
vyhrazena pro zápis jiných údajů, stanoví-li tak jiný právní 
předpis. Toto řešení umožňuje služebním úřadům nahradit 
průkazy zmocňující jejich držitele provádět kontrolní činnost 
podle jiných právních předpisů. Podmínkou však je přijetí 
odpovídajícího legislativního opatření, které je v dispozici 
konkrétního služebního úřadu, resp. příslušného rezortu. 
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průkazu.  

Pokud by bylo zachováno stávající znění v návrhu připravované 
vyhlášky, v části příloha, bod 1. Popis, písmeno a) Služební průkaz 
státního zaměstnance je plastová karta bílé barvy, …, potom je 
v pochybnostech, zda by toto ustanovení naplňovala naše používaná 
magnetická karta se dvěma polepy, kde by lícovou část tvořil „průkaz 
státního zaměstnance“ a rubovou část upravený „průkaz zaměstnance 
pověřeného výkonem kontroly“. 

ČTÚ z výše uvedeného důvodu navrhuje upřesnit následující text 
v návrhu vyhlášky o vzoru služebního průkazu státního zaměstnance 
v příloze, v bodu 1 v následujícím znění:  

„a) Služební průkaz státního zaměstnance je plastová karta  
o rozměrech 85,60 x 53,98 mm se zakulacenými rohy s poloměrem 2,88 
až 3,48 mm. Plastová karta, která může být s kontaktním čipem, s čipem 
skrytým (zataveným uvnitř karty) nebo bez čipu, je na lícové straně 
potištěna nebo polepena fólií v barevném provedení a s uvedením 
informací podle písmene b). 

c) Rubová strana služebního průkazu státního zaměstnance je vyhrazena 
pro potisk, nebo polep fólií, která slouží pro zápis jiných údajů, stanoví-
li tak jiný právní předpis.“ 

Touto úpravou by bylo možné nadále využívat stávající magnetickou 
kartu se dvěma polepy, a byl by tak i naplněn cíl uvedený v druhé části 
třetího odstavce Předkládací zprávy, případně v Odůvodnění bod 5. 
V opačném případě, kdy nebude možné stávající magnetické karty dále 
využívat, lze očekávat zvýšené více náklady na modernizaci nebo nové 
vybudování vstupního a docházkového systému, včetně nákupu nových 
prostředků (tiskárny) na výrobu průkazů. 

5. Úřad pro ochranu 
hospodářské 
soutěže 

5.1 
Pokud se týká obsahové stránky návrhu služebního průkazu, neuplatňuji 
žádné námitky. Námitky ovšem vznáším k jeho stránce typografické. 
Podle mého názoru působí návrh po této stránce neprofesionálně, 
zejména požaduji nahradit stávající velký státní znak malým. Dále 
navrhuji nepoužívat modročervený přechod, neboť přechody v obecné 
rovině, hlavně však ty, které jsou tvořeny sytými barvami, způsobují 
problémy při tisknutí dostupnými tiskárnami na karty. Výsledek 
takového kopírování neodpovídá požadované kvalitě. Navrhuji proto 

Vysvětleno. 
 
Co se týče velkého státního znaku, jeho vyobrazení 
na průkazech vydávaných správními úřady České republiky 
upravuje § 3 odst. 1 písm. d) zákona č. 352/2001 Sb., o užívání 
státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. Navíc jeho použití je standardem 
též v jiných právních předpisech upravujících různé druhy 
průkazů – například vyhláška č. 63/2015 Sb., o vzoru průkazu 
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zadat typografické zpracování služebního průkazu specializované firmě, 
která má s danou problematikou dostatečné zkušenosti tak, aby 
vlastnosti navrhovaného dokumentu plně odpovídaly jeho důležitosti. 

státního zaměstnance pověřeného vykonávat ve služebních 
úřadech kontrolu ve služebních vztazích státních zaměstnanců, 
z nejnovějších pak vyhláška č. 209/2017 Sb., o vzoru průkazu 
zaměstnance Českého telekomunikačního úřadu pověřeného 
výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních 
služeb. 
 
Při pořízení zkušebních tisků služebního průkazu dle 
navrhovaného vzoru nebyly zjištěny problémy související 
s přechodem modré barvy do červené na pozadí lícové strany 
služebního průkazu. Jednoduché grafické provedení služebního 
průkazu bylo zvoleno ve snaze umožnit výrobu služebních 
průkazů i pomocí stávající technologie, kterou vlastní některé 
služební úřady, aniž by byla nutná investice do její 
modernizace. 
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