
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    

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 pozdějších předpisů 

 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně financí dne 10. července 2018, s termínem dodání 

stanovisek do 31. července 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 

Č. 

res. 
Resort 

Č. 

př. 
Z/D Připomínky Vypořádání 

6. Ministerstvo 

průmyslu a obchodu 

1. D K příloze č. 8 bodu 1 písm. a): Dáváme na zvážení, zda by nebylo 

vhodnější nahradit slovo „bílé“ slovem „modrobílé“. Obdobně dáváme 

ke zvážení nahrazení v příloze č. 9 bodě 1 písm. a) slova „bílé“ slovem 

„zelenobílé“. Eventuálně dáváme na zvážení nahradit v obou dotčených 

ustanoveních sousloví „bílé barvy“ souslovím „v barevném provedení 

dle vzorů uvedených v odstavcích 2 a 3“. Oba typy průkazů mají 

odlišné barevné provedení a nejsou srovnatelné s dosavadními čistě 

bílými průkazy. 

Vyhověno. 

6. Ministerstvo 

průmyslu a obchodu 

2. D K příloze č. 8 bodu 1 písm. a) a příloze č. 9 bodu 1 písm. a): 

Doporučujeme slovo „rozměrů“ nahradit slovy „o rozměrech“. 
Vyhověno. 

6. Ministerstvo 

průmyslu a obchodu 

3. D K příloze č. 8 bodu 1 písm. c) a příloze č. 9 bodu 1 písm. c): 
Doporučujeme zvážit, zda v těchto ustanoveních nespecifikovat 

vlastnosti a funkci kontaktního čipu a zdůraznit tak posun ve srovnání s 

dosavadní úpravou. 

Nevyhověno. 

Technické parametry kontaktního čipu podléhají průběžnému 

technologickému vývoji a text vyhlášky by v tomto ohledu měl být 

nadčasový. 

6. Ministerstvo 

průmyslu a obchodu 

4. D K příloze č. 8 a 9: Doporučujeme zvážit, zda nahrazení stávajícího 

barevného vyobrazení celníka a občanského zaměstnance na průkazech 

jeho černobílým vyobrazením a pravděpodobně i zmenšení tohoto 

vyobrazení bude dostatečnou zárukou proti případnému zneužití 

průkazu v případě ztráty nebo odcizení průkazů. 

Nevyhověno. 

Využití černobílých verzí fotografií v rámci dokladů je v současnosti 

využíváno v řadě jiných případů (viz např. cestovní pasy či občanské 

průkazy) a předkladateli není známo, že by tento vývoj vedl ke zvýšení 

počtu případů zneužití dokladů. 

6. Ministerstvo 

průmyslu a obchodu 

5. D K příloze č. 8 a 9: Navrhujeme posoudit možnost doplnění textu na 

rubové straně služebního průkazu i průkazu občanského zaměstnance o 

prohlášení „Zneužití tohoto služebního průkazů/tohoto průkazu je 

trestné.“, jako je např. uvedeno na služebním průkazu zaměstnanců 

Finančního analytického úřadu. 

Nevyhověno. 

Přínos uvedeného sdělení v praxi je sporný. Na řadě srovnatelných 

dokladů (např. služební průkazy Finanční správy ČR) se nevyskytuje. 

Nelze přitom předpokládat, že v obecném povědomí toto sdělení 

výrazněji ovlivní případné neoprávněné nakládání s dokladem či posune 

úroveň osvěty širší veřejnosti.  

9. Ministerstvo vnitra 1. D K čl. II – k přechodnému ustanovení:  

 

Doporučujeme slova „se považuje za vydaný podle vyhlášky 

č. 286/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této 

vyhlášky, a to“ nahradit slovy „lze užívat“. Takové řešení považujeme 

Vyhověno. 
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za vhodnější i s ohledem na konstrukci přechodných ustanovení použitá 

v předchozích novelách vyhlášky č. 286/2012 Sb. 

16. Úřad vlády České 

republiky 

- 

Odbor kompatibility 

1. - Po stránce formální: 

Předkladatel splnil formální náležitosti týkající se vykazování 

slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z Legislativních 

pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. 

října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro zajišťování prací při 

plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky 

v Evropské unii, v platném znění.  

 

Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  
Právní vztahy, které jsou přímým předmětem navrhované úpravy, 

nejsou právem EU regulovány. 

 

Připomínky a návrhy změn: 

Odbor kompatibility k návrhu neuplatňuje žádné připomínky.  

 

Závěr: 

Návrhem vyhlášky nejsou do právního řádu ČR implementovány 

předpisy EU a návrh není s právem EU v rozporu.   

Bere se na vědomí. 

17. Generální inspekce 

bezpečnostních 

sborů 

1. D V bodě 1. b) přílohy č. 8 k vyhlášce č. 286/2012 Sb. předloženého 

návrhu uplatňujeme doporučující připomínku: 

 

Vypustit z navrženého znění textu „JMÉNO:“, „PŘÍJMENÍ:“, 

 

Na lícové straně služebního průkazu je v modrém podkladu ve dvou 

řádcích pod sebou uveden bílou barvou text „CELNÍ SPRÁVA ČESKÉ 

REPUBLIKY“. Pod ním jsou v řádcích uvedeny modrou barvou texty 

„SLUŽEBNÍ PRŮKAZ“, „OSOBNÍ ČÍSLO:“, „JMÉNO:“, 

„PŘÍJMENÍ:“, „DATUM VYSTAVENÍ:“ a „Generální ředitelství cel“ 

s vyhrazeným místem pro elektronicky vytištěný podpis generálního 

ředitele. V levé části je černobílé vyobrazení celníka. Pod ním je 

uveden v modro zelené kombinaci barev ve dvou řádcích pod sebou 

text „CELNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY“. Pod tímto nápisem je 

modrou barvou uvedeno osmimístné identifikační číslo služebního 

průkazu. V pravé části je velký státní znak a nad ním bílou barvou text 

„CUSTOMS DOUANE“. 

 

Odůvodnění: 

Cílem navrhované změny je sjednocení údajů obsažených na průkazech 

s Policii České republiky, Generální inspekcí bezpečnostních sborů a 

Úřadem pro zahraniční styky a informace, kde není obsaženo jméno a 

Nevyhověno. 

Z obecného formálního pohledu se jeví jako logické v případě všech 

vyplňovaných kolonek na vzoru služebního průkazu uvádět označení 

jejich obsahu, resp. měl by být v případě všech kolonek uplatněn 

jednotný přístup. Pokud jde o otázku sladění se služebními průkazy 

jiných bezpečnostních sborů, je třeba poznamenat, že v případě 

legislativní úpravy služebních průkazů v rámci Celní správy ČR je 

dlouhodobě uplatňována především snaha o jednotný přístup s orgány 

Finanční správy ČR (kde je rovněž aplikováno označení všech 

jednotlivých kolonek), což je dáno i jednotným pojetí kompetenčních 

zákonů obou těchto soustav správních orgánů v resortu Ministerstva 

financí a specifickým charakterem orgánů Celní správy ČR, v jejichž 

působnosti převažuje agenda správní činnosti. Z čistě technického 

pohledu by pak vypuštění označení kolonek mohlo vzbuzovat 

v některých případech nejasnost ohledně toho, které použité slovo je 

jménem a které příjmením (typicky u osob, jejichž příjmení je současně 

obecně užívaným jménem).    
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příjmení. 

 

V příloze č. 3 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 122/2015 Sb., o způsobu 

vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném 

provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie 

České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky 

(o policejním označení), je uveden vzor služebního průkazu a průkazu 

zaměstnance, kde se neuvádí jméno a příjmení. 

 

V příloze č. 1 k nařízení vlády č. 407/2011 Sb., k provedení zákona o 

Generální inspekci bezpečnostních sborů, je uveden vzor služebního 

průkazu, kde se neuvádí jméno a příjmení. 

 

V příloze k nařízení vlády 384/2004 Sb., kterým se stanoví vzor 

služebního průkazu příslušníka Úřadu pro zahraniční styky a 

informace, je uveden vzor služebního průkazu, kde se neuvádí jméno a 

příjmení. 

17. Generální inspekce 

bezpečnostních 

sborů 

2. D Uplatňujeme doporučující připomínku ke vzoru lícové strany 

služebního průkazu vypustit: JMÉNO, PŘÍJMENÍ. 

 

Odůvodnění: 

Viz odůvodnění bodu I. 

Nevyhověno. 

Z obecného formálního pohledu se jeví jako logické v případě všech 

vyplňovaných kolonek na vzoru služebního průkazu uvádět označení 

jejich obsahu, resp. měl by být v případě všech kolonek uplatněn 

jednotný přístup. Pokud jde o otázku sladění se služebními průkazy 

jiných bezpečnostních sborů, je třeba poznamenat, že v případě 

legislativní úpravy služebních průkazů v rámci Celní správy ČR je 

dlouhodobě uplatňována především snaha o jednotný přístup s orgány 

Finanční správy ČR (kde je rovněž aplikováno označení všech 

jednotlivých kolonek), což je dáno i jednotným pojetí kompetenčních 

zákonů obou těchto soustav správních orgánů v resortu Ministerstva 

financí a specifickým charakterem orgánů Celní správy ČR, v jejichž 

působnosti převažuje agenda správní činnosti. Z čistě technického 

pohledu by pak vypuštění označení kolonek mohlo vzbuzovat 

v některých případech nejasnost ohledně toho, které použité slovo je 

jménem a které příjmením (typicky u osob, jejichž příjmení je současně 

obecně užívaným jménem).   

17. Generální inspekce 

bezpečnostních 

sborů 

3. D V bodě 1. b) přílohy č. 9 k vyhlášce č. 286/2012 Sb. předloženého 

návrhu uplatňujeme doporučující připomínku: 

 

Vypustit z navrženého znění textu „JMÉNO:“, „PŘÍJMENÍ:“, 

 

Na lícové straně průkazu občanského zaměstnance je v zeleném 

podkladu ve dvou řádcích pod sebou uveden bílou barvou text „CELNÍ 

SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY“. Pod ním jsou v řádcích uvedeny 

modrou barvou texty „PRŮKAZ ZAMĚSTNANCE“, „OSOBNÍ 

ČÍSLO:“, „JMÉNO:“, „PŘÍJMENÍ:“, „DATUM VYSTAVENÍ:“ a 

Nevyhověno. 

Z obecného formálního pohledu se jeví jako logické v případě všech 

vyplňovaných kolonek na vzoru služebního průkazu uvádět označení 

jejich obsahu, resp. měl by být v případě všech kolonek uplatněn 

jednotný přístup. Pokud jde o otázku sladění se služebními průkazy 

jiných bezpečnostních sborů, je třeba poznamenat, že v případě 

legislativní úpravy služebních průkazů v rámci Celní správy ČR je 

dlouhodobě uplatňována především snaha o jednotný přístup s orgány 

Finanční správy ČR (kde je rovněž aplikováno označení všech 

jednotlivých kolonek), což je dáno i jednotným pojetí kompetenčních 
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„Generální ředitelství cel“ s vyhrazeným místem pro elektronicky 

vytištěný podpis generálního ředitele. V levé části je černobílé 

vyobrazení občanského zaměstnance. Pod ním je uveden v modro 

zelené kombinaci barev ve dvou řádcích pod sebou text „CELNÍ 

SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY“. Pod tímto nápisem je modrou 

barvou uvedeno osmimístné identifikační číslo průkazu občanského 

zaměstnance. V pravé části je velký státní znak a nad ním bílou barvou 

text „CUSTOMS DOUANE“. 

 

Odůvodnění: 

Viz odůvodnění bodu I. 

zákonů obou těchto soustav správních orgánů v resortu Ministerstva 

financí a specifickým charakterem orgánů Celní správy ČR, v jejichž 

působnosti převažuje agenda správní činnosti. Z čistě technického 

pohledu by pak vypuštění označení kolonek mohlo vzbuzovat 

v některých případech nejasnost ohledně toho, které použité slovo je 

jménem a které příjmením (typicky u osob, jejichž příjmení je současně 

obecně užívaným jménem).  

17. Generální inspekce 

bezpečnostních 

sborů 

4. D Uplatňujeme doporučující připomínku ke vzoru lícové strany průkazu 

občanského zaměstnance vypustit: JMÉNO, PŘÍJMENÍ. 

 

Odůvodnění: 

Viz odůvodnění bodu I. 

Nevyhověno. 

Z obecného formálního pohledu se jeví jako logické v případě všech 

vyplňovaných kolonek na vzoru služebního průkazu uvádět označení 

jejich obsahu, resp. měl by být v případě všech kolonek uplatněn 

jednotný přístup. Pokud jde o otázku sladění se služebními průkazy 

jiných bezpečnostních sborů, je třeba poznamenat, že v případě 

legislativní úpravy služebních průkazů v rámci Celní správy ČR je 

dlouhodobě uplatňována především snaha o jednotný přístup s orgány 

Finanční správy ČR (kde je rovněž aplikováno označení všech 

jednotlivých kolonek), což je dáno i jednotným pojetí kompetenčních 

zákonů obou těchto soustav správních orgánů v resortu Ministerstva 

financí a specifickým charakterem orgánů Celní správy ČR, v jejichž 

působnosti převažuje agenda správní činnosti. Z čistě technického 

pohledu by pak vypuštění označení kolonek mohlo vzbuzovat 

v některých případech nejasnost ohledně toho, které použité slovo je 

jménem a které příjmením (typicky u osob, jejichž příjmení je současně 

obecně užívaným jménem).   
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