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VII. 

 

NÁVRHY PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PŘIPRAVOVANÝCH 
V SOUVISLOSTI S NÁVRHEM ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ NĚTERÉ ZÁKONY 
V SOUVISLOSTI S PŘIJETÍM ZÁKONA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

 

Teze  

 

VYHLÁŠKA MINISTERSTVA VNITRA 

ze dne………2018, 

 

kterou se stanoví věcné vymezení, rozsah a doba obměny nezbytného 

vybavení pro výkon služby policistů a organizačních článků policie 

Jedná se o teze vyhlášky, jejíž přesná podoba bude dále projednávána a případně 

modifikována v rámci přípravy tohoto podzákonného předpisu. Pro účely jednotlivých 

ustanovení bude potřeba stanovit především následující:  

 

1. druhy nezbytného vybavení 

2. obecné standardy nezbytného vybavení 

3. parametry ovlivňující rozmístění a objem nezbytného vybavení  

4. parametry určující nutnost časové obměny nezbytného vybavení  
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Teze 

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY 

ze dne … 2018, 

kterým se mění nařízení vlády č. 407/2011 Sb., k provedení zákona o Generální 

inspekci bezpečnostních sborů 

Jedná se o teze nařízení vlády, jehož přesná podoba bude dále projednávána a 

případně modifikována v rámci přípravy tohoto podzákonného předpisu. 

 

Čl. I 

1. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který zní: 

„§ 1a  

Průkaz zaměstnance inspekce  

Vzor a popis průkazu zaměstnance inspekce je uveden v příloze č. 6 k tomuto 
nařízení vlády.“. 

 

2. V § 3 odst. 1 se doplňuje věta „Zaměstnanec inspekce prokazuje příslušnost k 
inspekci průkazem zaměstnance inspekce.“. 

 

3. Doplňuje se příloha č. 6, která zní: 

Příloha č. 6  
 

Vzor průkazu zaměstnance inspekce  
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Popis 

 Služební průkaz je 56 mm vysoký a 86 mm široký a je vytištěn na bílé 
plastikové kartě. 

 Přední strana průkazu zaměstnance je provedena ve světle hnědé a bílé 
barvě s rastrovým tiskem a bílými obrazci vzoru labyrint a se 4 obdélníkovými 
bílými poli. V horním bílém poli je uveden nápis „GENERÁLNÍ INSPEKCE 
BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ“, levé bílé pole je určeno pro elektronické vytištění 
fotografie zaměstnance Generální inspekce bezpečnostních sborů, která 
odpovídá jeho současné podobě, zobrazuje jej v předním čelném pohledu 
v občanském oděvu, bez brýlí s tmavými skly a bez pokrývky hlavy, a dvě pravá 
bílá pole jsou určena pro osobní evidenční číslo zaměstnance Generální 
inspekce bezpečnostních sborů a datum vydání průkazu a jsou nadepsána slovy 
„OSOBNÍ EVIDENČNÍ ČÍSLO“ a „DATUM“. V dolní části průkazu je ve zvlněné 
řádce uveden nápis „GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ“. 
V pravém dolním rohu je uvedeno označení funkce ředitele Generální inspekce 
bezpečnostních sborů, ke kterému se elektronicky vytiskne jeho vlastnoruční 
podpis. Uprostřed přední strany průkazu je nalepena čtvercová holografická 
lesklá fólie stříbrné barvy s bezpečnostními prvky. Celá přední strany je pokryta 
průhlednou holografickou laminační fólií, na jejíž ploše se vyskytují nápisy a 
znaky Generální inspekce bezpečnostních sborů. 

 Zadní strana průkazu je provedena v bílé barvě a neobsahuje žádné údaje. 

 

Čl. II 

ÚČINNOST 

 Toto nařízení vlády nabývá účinnosti dnem … 2018. (bude doplněno podle 
data účinnosti zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona 
o zpracování osobních údajů) 
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