
 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    

Část materiálu: IV. 
 

Návrh vyhlášky o vzorech služebního průkazu v orgánu Finanční správy České republiky 
 
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně financí dne 24. září 2018, s termínem dodání 
stanovisek do 16. října 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
Č. 

res. Resort Č. 
př. Z/D Připomínky Vypořádání 

1. Ministerstvo 
dopravy 

1.  Bez připomínek.  

2. Ministerstvo kultury 1.  Bez připomínek.  

3. Ministerstvo obrany 1.  Bez připomínek.  

4. Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

1.  Bez připomínek.  

5. Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

1. D K přílohám 
V přílohách je v bodu 1 písm. c) uveden text na rubové straně průkazu 
ve znění: „Nálezce tohoto služebního průkazu se žádá o jeho odevzdání 
nejbližšímu orgánu Finanční správy České republiky.“ Použití trpného 
slovesného rodu činí tuto formulaci přinejmenším krkolomnou, proto ji 
doporučujeme nahradit některou z běžných formulací tohoto typu, 
např.: „V případě nálezu tohoto průkazu jej prosím odevzdejte 
nejbližšímu orgánu Finanční správy České republiky.“ 

Nevyhověno. 
Uvedená formulace je dlouhodobě využívána jak na služebnách 
průkazech Finanční správy ČR, tak na analogicky koncipovaných 
služebních průkazech Celní správy ČR. Vzhledem k tomu, že současně 
nevzbuzuje pochybnosti ohledně svého obsahu, nejeví se jako žádoucí 
její změna. 

5. Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

2. D K odůvodnění 
V obecné části v bodu 5 jsou náklady na pořízení, resp. inovaci 
průkazů vyčísleny na 12 mil. Kč a je zde upřesněno, že tento náklad 
bude hrazen z rozpočtu Generálního finančního ředitelství. Ze samotné 
odhadované částky si však nelze utvořit relevantní představu o 
přiměřenosti a účelnosti takových výdajů. Doporučujeme tedy 
v odůvodnění podrobněji rozepsat celkové náklady spojené s přijetím 
vyhlášky, tedy s pořízením nových čipových karet. 

Vyhověno částečně. 
Odůvodnění bylo doplněno o informaci ohledně časového rámce 
výměny služebních průkazů a její vazby na ukončení životnosti 
stávajících služebních průkazů jako na jeden z důvodů účelnosti 
navrženého řešení. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

1. D V nadpisu návrhu vyhlášky doporučujeme za textem „2018“ vypustit 
čárku viz čl. 33 odst. 1 písm. a) Legislativních pravidel vlády. 

Vyhověno. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

2. D Text přílohy č. 1 k návrhu vyhlášky doporučujeme uvést na samostatné 
stránce viz čl. 29 odst. 2 Legislativních pravidel vlády. 

Vyhověno. 

7. Ministerstvo 
spravedlnosti 

1. D K návrhu vyhlášky obecně 
Podle Legislativních pravidel vlády doporučujeme za textem návrhu 

Vyhověno. 
Doplněno „Ministryně:“. 
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vyhlášky doplnit formální náležitost vyhlášky uvedením funkce 
„Ministr:“.  

7. Ministerstvo 
spravedlnosti 

2. D K příloze 
Doporučujeme text přílohy k vyhlášce uvést za textem vyhlášky na 
samostatné stránce.  

Vyhověno. 

8. Ministerstvo školství 
mládeže a 

tělovýchovy 

1.  Bez připomínek.  

9. Ministerstvo vnitra 1. Z Zásadní připomínka: 
 
K § 1 písm. a) a příloze č. 1: 
Ačkoliv z názvu návrhu vyhlášky je zřejmé, že jejím předmětem je 
úprava vzorů služebního průkazu v orgánu Finanční správy České 
republiky, jako zavádějící může působit znění ustanovení § 1 písm. a), 
vyvolávající dojem, že touto vyhláškou je stanoven (obecný) vzor 
služebního průkazu státního zaměstnance (vzor služebního průkazu 
státního zaměstnance je na základě zákonného zmocnění v § 154 odst. 
3 zákona o státní službě stanoven Ministerstvem vnitra ve vyhlášce č. 
388/2017 Sb., o vzoru služebního průkazu státního zaměstnance). 
Z tohoto důvodu je třeba § 1 písm. a) návrhu vyhlášky upravit  
a za slova „vzor služebního průkazu státního zaměstnance“ doplnit 
slova „v orgánu Finanční správy České republiky“. Taková úprava 
bude navíc z hlediska použité terminologie v souladu s návrhem 
zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další 
zákony (sněmovní tisk č. 206), který mimo jiné obsahuje změnu § 16 
odst. 1 písm. a) zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Dále je třeba provést odpovídající úpravu v příloze č. 1, konkrétně pak 
v jejím nadpisu a ve větě první bodu 1 písm. a) až c).  
Řešením může být rovněž zavedení legislativní zkratky (dále jen 
„služební průkaz státního zaměstnance“) v § 1 písm. a) návrhu 
vyhlášky.  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Vyhověno. 
V materiálu došlo k úpravě § 1 včetně zavedení v připomínce 
navrhované legislativní zkratky. 

9. Ministerstvo vnitra 2. D Doporučující připomínky: 
Obecně 
Doporučujeme zvážit, zda v případě stanovení vzoru lícové strany 
služebního průkazu státního zaměstnance v orgánu finanční správy 
neodkázat přímo na vyobrazení lícové strany vzoru služebního průkazu 
státního zaměstnance s kontaktním čipem  
ve vyhlášce č. 388/2017 Sb., o vzoru služebního průkazu státního 

Nevyhověno. 
Pravděpodobnost častějších změn vzoru služebního průkazu v rámci 
vyhlášky č. 388/2017 Sb. se jeví jako velmi malá. I v případě, pokud by 
se tak stalo, by bylo žádoucí, aby návazná změna služebních průkazů 
v rámci Finanční správy ČR byla navázána na změnu nyní navrhované 
vyhlášky, a to v zájmu případně odlišně nastaveného přechodného 
období zohledňující potřebu delšího času pro realizaci změn v rámci 
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zaměstnance. Takové řešení by v případě změny vyhlášky č. 388/2017 
Sb., nevyžadovalo změnu vyhlášky  
o vzorech služebního průkazu v orgánu Finanční správy České 
republiky. 

Finanční správy ČR (cca 16 000 služebních průkazů).  

9. Ministerstvo vnitra 3. D K § 1 písm. b): 
Doporučujeme za slova „vzor služebního průkazu zaměstnance 
vykonávajícího“ doplnit slova „v orgánu finanční správy“. Text po 
navrhované úpravě by pak měl znít:  
„b) vzor služebního průkazu zaměstnance vykonávajícího v orgánu 
finanční správy činnosti, které zahrnuje státní služba podle zákona o 
státní službě (dále jen „služební průkaz zaměstnance“).“. 
Námi navržená úprava bude z hlediska použité terminologie v souladu 
s návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a 
některé další zákony (sněmovní tisk č. 206), který mimo jiné obsahuje 
změnu § 16 odst. 1 písm. b) zákona č. 456/2011 Sb.,  
o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhověno. 

9. Ministerstvo vnitra 4. D K příloze č. 1 – k bodu 1 písm. c) a bodu 3: 
Do věty čtvrté bodu 1 písm. c) je třeba doplnit před slovo 
„zaměstnancem“ slovo „státním“. Upravený text bude odpovídat textu 
uvedenému na vyobrazení rubové strany vzoru služebního průkazu 
státního zaměstnance.  
Normativní text by měl po navrhované úpravě znít:  
„Držitel tohoto služebního průkazu je státním zaměstnancem 
zařazeným v orgánu Finanční správy České republiky a je oprávněn k 
výkonu pravomoci orgánu Finanční správy České republiky.“. 
 
Dále dáváme ke zvážení, zda v bodu 1 písm. c) a bodu 3 slova 
„OSOBNÍ ČÍSLO ZAMĚSTNANCE“ nenahradit slovy „OSOBNÍ 
ČÍSLO STÁTNÍHO ZAMĚSTNANCE“ a zda v bodu 1 písm. c) za 
slovy „pro osobní číslo“ nevložit slovo „státního“. 

Vyhověno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nevyhověno. 
S ohledem na skutečnost, že osobní čísla v rámci Finanční správy ČR 
jsou přidělována jednotně státním zaměstnancům i zaměstnancům, se 
jeví jako vhodnější zachovat jednotné označení tohoto čísla s tím, že 
význam je v daném případě nesporný. 

10. Ministerstvo 
zahraničních věcí 

1. D K výše uvedenému legislativnímu návrhu nemá Ministerstvo 
zahraničních věcí z hlediska své působnosti zásadní připomínky, 
nicméně lze doporučit v úvodní větě navrhované vyhlášky posoudit 
oprávněnost užití sousloví „ve znění pozdějších předpisů“. Pokud ust. 
§ 16 odst. 2 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České 
republiky, nebylo dosud novelizováno, je třeba uvedené sousloví 
vypustit.  

Vysvětleno. 
Navržená vyhláška bude vydána až v návaznosti na přijetí sněmovního 
tisku č. 206, tj. v té době již bude ustanovení § 16 odst. 2 zákona o 
Finanční správě ČR novelizováno dvakrát. 

10. Ministerstvo 
zahraničních věcí 

2. D Doporučit lze rovněž v ust. § 2 slova „této vyhlášky“ nahradit slovy 
„k této vyhlášce“, tj. textem, který odpovídá Legislativním pravidlům 
vlády.  

Vyhověno jinak. 
S ohledem na to, že totožnost příloh je nesporná, došlo k vypuštění 
dovětku „této vyhlášky“ bez náhrady. 
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11. Ministerstvo 
zdravotnictví 

1. D K nadpisu vyhlášky 
Doporučujeme v návrhu vyhlášky uvést nadpis do souladu  
s čl. 33 odst. 1 písm. a) Legislativních pravidel vlády, tj. vypustit čárku 
za číslovkou „2018“. 
Tato připomínka je doporučující. 

Vyhověno. 

11. Ministerstvo 
zdravotnictví 

2. D K textu vyhlášky 
Doporučujeme s ohledem na čl. 45 odst. 2 Legislativních pravidel 
vlády uvést § 2 v tomto znění „Vzory služebního průkazu jsou uvedeny 
v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce.“. 
Tato připomínka je doporučující. 

Vyhověno jinak. 
S ohledem na to, že totožnost příloh je nesporná, došlo k vypuštění 
dovětku „této vyhlášky“ bez náhrady. 

11. Ministerstvo 
zdravotnictví 

3. D K přílohám 
Doporučujeme v návrhu vyhlášky uvést nadpis příloh do souladu s čl. 
29 odst. 2 Legislativních pravidel vlády, tj. text “Příloha č. 1 k vyhlášce 
č…./2018 Sb.“ a text „Příloha č. 2 k vyhlášce č…./2018 Sb.“ uvést 
netučně. 
Tato připomínka je doporučující. 

Vyhověno. 

12. Ministerstvo 
zemědělství 

1. D Doporučujeme v příloze č. 1 bodě č. 1 písm. a) větě druhé za slova 
„Služební průkaz“ vložit slova „státního zaměstnance“. 

Vyhověno. 

12. Ministerstvo 
zemědělství 

2. D Doporučujeme v příloze č. 2 bodě č. 1 písm. a) větě druhé za slova 
„Služební průkaz“ vložit slova „zaměstnance“. 

Vyhověno. 

12. Ministerstvo 
zemědělství 

3. D Dáváme ke zvážení, zda nepřeformulovat větu „Nálezce tohoto 
služebního průkazu se žádá o jeho odevzdání nejbližšímu orgánu 
Finanční správy České republiky“, uvedenou na služebním průkazu. 

Nevyhověno. 
Uvedená formulace je dlouhodobě využívána jak na služebnách 
průkazech Finanční správy ČR, tak na analogicky koncipovaných 
služebních průkazech Celní správy ČR. Vzhledem k tomu, že současně 
nevzbuzuje pochybnosti ohledně svého obsahu, nejeví se jako žádoucí 
její změna. 

13. Ministerstvo 
životního prostředí 

1.  Bez připomínek.  

14. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Kabinet vedoucího 

Úřadu vlády 

1.  Bez připomínek.  

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.  

Bere se na vědomí. 
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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.   

18. 
 

Národní úřad pro 
kybernetickou a 

informační 
bezpečnost 

1.  Bez připomínek.  

19. Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

1.  Bez připomínek.  
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