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ODŮVODNĚNÍ 

I. Obecná část 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů 

V souvislosti s úpravou zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru 
pro elektronické transakce, ve znění zákona č. 183/2017 Sb. (dále jen „zákon o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce“), a jím navrhovaných změn podepisování 
elektronických dokumentů elektronickým podpisem, je nezbytné na tuto změnu právní úpravy 
reagovat novelou 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 pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“). 
Orgány státní moci a jiné fyzické či právnické osoby musí při výkonu působnosti v oblasti 
veřejné správy, podepisují-li elektronický dokument, kterým právně jednají, používat nejvyšší 
formu elektronického podpisu, tedy kvalifikovaný elektronický podpis podle § 5 zákona 
o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. Přechodné ustanovení uvedené 
v § 19 odst. 1 zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce pak stanoví, 
že po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona lze k podepisování podle § 5 tohoto 
zákona použít rovněž zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu 
pro elektronický podpis.  
Služební průkazy a průkazy občanských zaměstnanců (dále jen „služební průkazy“) doposud 
používané v rámci Celní správy České republiky jsou osazeny kontaktním čipem, který není 
kvalifikovaným prostředkem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 
o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na 
vnitřním trhu (dále jen „nařízení“) a zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, a proto je nutné je přizpůsobit a upravit dle nových podmínek. 
Důvodem pro předložení nových vzorů služebních průkazů je i nedávná identifikace 
skutečnosti možného zneužití certifikátů na stávajících kontaktních čipech služebních 
průkazů, kdy lze rekonstruovat privátní klíč z dostupného veřejného klíče a následně vytvářet 
falešně podepsané dokumenty kvalifikovaným certifikátem. 
Z důvodu zvýšení objektové bezpečnosti se současně navrhuje vyhotovení zcela nových 
služebních průkazů, které budou nově osazeny neduplikovatelným bezkontaktním čipem, 
rozšířeným o funkci zabezpečeného šifrování. Tento bezkontaktní čip musí být, z důvodů 
eliminace dalších finančních nákladů, kompatibilní se stávajícími čtečkami.  
V souvislosti s výše uvedenými úpravami elektronických čipů a změnou dodavatele, který 
disponuje profesionálním vybavením v oblasti potisku čipových karet, se navrhuje rovněž 
změna designu současných služebních průkazů z důvodu jejich nedostatečného zabezpečení 
proti zneužití, neboť je možné je vytisknout na jakékoliv komerčně dostupné tiskárně. Nové 
čipové karty mohou být vybaveny UV prvky a dalšími skrytými znaky znemožňujícími 
padělání. 
Navrhuje se tedy upravit znění přílohy č. 8 a 9 vyhlášky, kde jsou stanoveny náležitosti 
a vzory služebních průkazů, a to vzhledem k blížícímu se počátku účinnosti části nařízení 
týkající se elektronických podpisů, která nastane 19. září 2018, kdy končí přechodné období 
pro implementaci této části nařízení. 
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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 nebo obecnými právními zásadami 
práva Evropské unie 

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

4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 
Přílohy č. 8 a 9, kde jsou stanoveny náležitosti a vzory služebních průkazů, nebyly doposud 
novelizovány. Změna daných příloh vychází z nutnosti upravit náležitosti služebních průkazů 
podle nových podmínek nařízení, a to vzhledem k blížícímu se počátku účinnosti části 
nařízení týkající se elektronických podpisů, která nastane 19. září 2018, kdy končí přechodné 
období pro implementaci této části nařízení. Dalším důvodem je nutnost změny designu 
současných služebních průkazů z důvodu jejich nedostatečného zabezpečení proti zneužití. 

5. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad 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 na osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením 
a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí 

Navrhovanou novelou vyhlášky se mění přílohy č. 8 a 9, kde jsou stanoveny náležitosti 
a vzory služebních průkazů. 
  
 Nákup: Výpočet: Suma: 
1. První dodávka karet v roce 2018  6.000 x 529 Kč 3.175.080 Kč 
2. Dodávka karet v letech 2019 – 2021 /odhad/ 

(600 karet v každém roce) 
2.400 x 529 Kč 1.270.032 Kč 

 CELKEM:  4.445.112 Kč 

Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní rozpočet je 
tedy ve výši cca 4,5 mil. Kč. Nákup karet je realizovaný na základě rezortní veřejné zakázky 
„Kvalifikované prostředky pro vytváření elektronických podpisů – čipové karty“ a bude 
hrazen z rozpočtu Generálního ředitelství cel. 
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. 
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K této navrhované právní úpravě se nezpracovává hodnocení dopadů regulace (RIA), neboť 
předmětem navrhované právní úpravy bude pouze úprava příloh vyhlášky, kde jsou stanoveny 
náležitosti a vzory služebních průkazů, s tím, že zde není možnost diskrece a zvolení jiného 
postupu ze strany předkladatele a s právní úpravou nejsou spojeny významné dopady. 
Výjimka z povinnosti vypracovat RIA dle Legislativních pravidel vlády (čl. 76 odst. 2) byla 
udělena ministrem spravedlnosti a předsedou Legislativní rady vlády dne 12. června 2018 
(č. j. 19203/2018-OHR). 

6. 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 nemají dopad ve vztahu k zákazu diskriminace 
ani ve vztahu k rovnosti mužů a žen. 

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

Navrhovaná právní úprava je v souladu s ochranou soukromí a osobních údajů, resp. nemá 
na tuto oblast žádný dopad oproti dosavadnímu stavu. 

8. Zhodnocení korupčních rizik 
Navrhovaná právní úprava není z korupčního hlediska riziková, neboť je převážně analogická 
ke stávající právní úpravě. Předložený prováděcí předpis navíc nezavádí diskreci 
v rozhodování, v níž by mohla být korupční rizika spatřována. 

9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
Navrhovaná právní úprava nemá dopad na bezpečnost nebo obranu státu.  
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II. Zvláštní část 
K čl. I - Přílohy č. 8 a 9 
Přílohy č. 8 a 9 nově upravují náležitosti a vzory služebních průkazů v souladu s odkazy 
v § 13 a 14 vyhlášky. 
 
K čl. II – Přechodné ustanovení  
Navrhuje se zachovat možnost používat nadále stávající služební průkazy až do konce roku 
2019 s ohledem na průběžnou výměnu dosavadních služebních průkazů za nové, která není 
plně navázána na datum 19. září 2018, kdy nabyde účinnosti část nařízení týkající se 
elektronických podpisů v souvislosti s končícím přechodným období pro implementaci této 
části nařízení (významná část služebních průkazů nemusí obsahovat kvalifikovaný 
elektronický podpis).  
 
K čl. III - Účinnost 
Navrhovanou právní úpravu je žádoucí přijmout tak, aby vyhláška nabyla účinnosti dnem 
19. září 2018, kdy nabyde účinnosti část nařízení týkající se elektronických podpisů, 
s ohledem na končící přechodné období pro implementaci této části nařízení. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNB2JLHJ6V)


	ODŮVODNĚNÍ
	I. Obecná část
	1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů
	2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání
	3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva Evropské unie
	4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny
	5. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad 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, zej...
	6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen
	7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů
	8. Zhodnocení korupčních rizik
	9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu
	K čl. I - Přílohy č. 8 a 9



