
III. 

ODŮVODNĚNÍ 

I. Obecná část 

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

Na základě ustanovení podle § 16 odst. 2 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZFS“), je předkládán návrh vyhlášky 
o vzorech služebního průkazu v orgánu Finanční správy České republiky. 
Předmětem návrhu této vyhlášky bude pouze úprava vzorů služebního průkazu. Samotná 
změna je vyvolána zejména návazností na návrh zákona, kterým se mění některé zákony 
v oblasti daní a některé další zákony (sněmovní tisk č. 206), který mimo jiné obsahuje změnu 
právní úpravy § 16 ZFS. Na jejím základě je předpokládána inovace vzorů služebního 
průkazu v orgánech Finanční správy České republiky. Tento průkaz by měl být jednak 
vydáván nejen státním zaměstnancům, ale také zaměstnancům v pracovním poměru, pokud 
vykonávají činnosti, které zahrnuje státní služba. Dále by měl být vzor lícové strany tohoto 
služebního průkazu v případě státních zaměstnanců upraven tak, aby respektoval vzor 
služebního průkazu státního zaměstnance podle § 154 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, 
ve znění pozdějších předpisů, resp. vyhlášky č. 388/2017 Sb., o vzoru služebního průkazu 
státního zaměstnance. 
S ohledem na výše uvedené důvody je nutné provést náhradu vyhlášky č. 47/2012 Sb., 
o vzorech služebního průkazu zaměstnance v orgánu Finanční správy České republiky, 
ve znění vyhlášky č. 430/2012 Sb. 

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, neboť 
je realizací výslovného zmocnění v § 16 odst. 2 ZFS (ve znění sněmovního tisku č. 206) 
a současně neobsahuje úpravu jiných otázek. Návrh vyhlášky je rovněž v souladu 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 
Předmětem této vyhlášky bude pouze úprava vzorů služebního průkazu, a to v návaznosti 
na změnu zákonné úpravy, která tuto změnu podzákonného předpisu předpokládá. 
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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 

V rámci inovace stávající úpravy vzorů služebního průkazu je předpokládaný hospodářský 
a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní rozpočet ve výši cca 12 mil. Kč 
v průběhu časového období 2019-2021. Nákup služebních průkazů je realizovaný na základě 
rezortní veřejné zakázky „Kvalifikované prostředky pro vytváření elektronických podpisů – 
čipové karty“ a bude hrazen z rozpočtu Generálního finančního ředitelství. 
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. 
K této navrhované právní úpravě se nezpracovává hodnocení dopadů regulace (RIA), neboť 
předmětem navrhované právní úpravy bude pouze úprava vzorů služebního průkazu. Výjimka 
z povinnosti vypracovat RIA dle Legislativních pravidel vlády (čl. 76 odst. 2) byla udělena 
ministrem spravedlnosti a předsedou Legislativní rady vlády dne 7. srpna 2018 
(č. j. 24403/2018-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 § 1 
Navrhovaná právní úprava stanovuje vzor služebního průkazu státního zaměstnance a dále 
vzor služebního průkazu zaměstnance, který vykonává činnosti, které zahrnuje státní služba 
podle zákona o státní službě. V případě druhého z uvedených vzorů služebního průkazu je 
zavedena legislativní zkratka „služební průkaz zaměstnance“. 
 
K § 2 
Přílohy č. 1 a 2 upravují vzory služebního průkazu. 
 
K § 3 (Zrušovací ustanovení) 
Navrhovaná právní úprava nahrazuje vyhlášku č. 47/2012 Sb., o vzorech služebního průkazu 
zaměstnance v orgánu Finanční správy České republiky, ve znění vyhlášky č. 430/2012 Sb., 
která se tímto ustanovením zrušuje. 
 
K § 4 (Účinnost) 
Účinnost návrhu vyhlášky se navrhuje na 1. ledna 2019 stejně jako účinnost změn ZFS 
obsažených v návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další 
zákony (sněmovní tisk č. 206), neboť tyto právní předpisy spolu tvoří komplexní právní 
úpravu. 
 
K příloze č. 1 a 2 
V příloze č. 1 a 2 jsou upraveny vzor služebního průkazu státního zaměstnance a vzor 
služebního průkazu zaměstnance, a to jak ve formě slovního popisu, tak ve formě vyobrazení, 
což odpovídá standardní legislativní technice úpravy služebních průkazů v orgánech veřejné 
správy. V případě služebního průkazu státního zaměstnance je respektován požadavek 
souladu se vzorem služebního průkazu státního zaměstnance podle vyhlášky č. 388/2017 Sb., 
o vzoru služebního průkazu státního zaměstnance.   
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