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III. 
ODŮVODNĚNÍ 

 
I. OBECNÁ ČÁST 

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

 
Návrh vyhlášky o vzoru průkazu zaměstnance a rubové strany průkazu státního zaměstnance 
Českého telekomunikačního úřadu pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací 
a poštovních služeb, je vydán na základě ustanovení § 150 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o 
elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 113 odst. 8 zákona 
o elektronických komunikacích a podle § 41 odst. 3 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních 
službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 
258/2014 Sb. 
 
Vzhledem k předpokládanému rozsahu změn oproti stávající platné právní úpravě (vyhláška 
č. 209/2017 Sb.) a z důvodu přehlednosti dané právní úpravy, rozhodl se předkladatel k vydání 
zcela nového právního předpisu.  
 
Cílem navrhované právní úpravy je v reakci na změny jiných právních předpisů, konkrétně 
vyhlášky č. 388/2017 Sb., o vzoru služebního průkazu státního zaměstnance, nově stanovit 
vzor průkazu k výkonu kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb pro státní 
zaměstnance Českého telekomunikačního úřadu, a to jako součást zápisu jiných údajů na 
rubové straně služebního průkazu státního zaměstnance, jak to umožňuje bod 1 písm. c) 
přílohy k vyhlášce č. 388/2017 Sb. 
 
Vzhledem k tomu, že je vhodné využít technických synergií při výrobě jednotlivých typů 
průkazů na Českém telekomunikačním úřadě (dále jen „ČTÚ“) je rovněž třeba, aby i vzor 
stávajícího průkazu zaměstnance ČTÚ pověřeného výkonem kontroly elektronických 
komunikací a poštovních služeb, který bude nadále využíván pro zaměstnance v pracující 
v režimu zákoníku práce, odpovídal v maximální možné míře technickému a grafickému 
provedení průkazu vydávanému v režimu služebního zákona. 
 
V návrhu vyhlášky je dále obsaženo přechodné ustanovení, které umožní státním 
zaměstnancům i zaměstnancům pověřeným výkonem kontroly elektronických komunikací 
a poštovních služeb prokazovat se současně platnými průkazy do konce roku 2019. 
Od 1. ledna 2020 však musí být již všichni státní zaměstnanci vybavení služebními průkazy 
podle vyhlášky č. 388/2017 Sb. 
 

Návrh vyhlášky je součástí schváleného Plánu přípravy vyhlášek ústředními orgány 
státní správy na rok 2019. Vzhledem k tomu, že se jedná o předpis technické povahy, byl návrh 
vyhlášky do tohoto plánu zařazen bez povinnosti zpracování hodnocení dopadů regulace 
(RIA). 
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B. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 
 
Předkládaný návrh vyhlášky byl připraven na základě zmocnění daného v rámci ustanovení 
§ 113 odst. 8 zákona o elektronických komunikacích a ustanovení § 37 odst. 2 písm. a) zákona 
o poštovních službách.   
 
Ustanovení obou zákonů, k jejichž provedení je vyhláška připravena, stanovují, že pověření 
ke kontrole může mít formu průkazu, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis. 
 
Samotnou možnost předkládat pověření ke kontrole v podobě průkazu pak předpokládá 
ustanovení § 4 odst. 3 písm. b) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Návrh vyhlášky současně respektuje bod 1 písm. c) přílohy k vyhlášce č. 388/2017 Sb., podle 
něhož rubová strana služebního průkazu státního zaměstnance je vyhrazena pro zápis jiných 
údajů, stanoví-li tak jiný právní předpis. 
 
Předkládaný návrh vyhlášky je tak v souladu s uvedenými právními předpisy, když aktualizuje 
vzor průkazu využívaného ČTÚ k prokázání existence pověření ke kontrole podle kontrolního 
řádu. 
 

C. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou 
soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 
 
Navrhovaná právní úprava se nijak nedotýká právních předpisů Evropské unie, judikatury 
soudních orgánů Evropské unie ani obecných právních zásad Evropské unie. Problematika 
služebních průkazů není předmětem úpravy práva Evropské unie. Návrh vyhlášky je tak 
s právem Evropské unie plně slučitelný. 
 

D. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 
 
Platné znění vyhlášky č. 209/2017 Sb. definuje v souladu se zmocňovacím zákonným 
ustanovením vzor průkazu zaměstnance ČTÚ. Tento průkaz se však svým dosavadním 
provedením liší od vzoru služebního průkazu státního zaměstnance, jak jej určuje vyhláška 
č. 388/2017 Sb., vydaná k provedení zákona o státní službě. Proto je třeba přizpůsobit vzor 
průkazu zaměstnance ČTÚ dle vyhlášky č. 209/2017 Sb. požadavkům na služební průkaz 
státního zaměstnance daného vyhláškou č. 388/2017 Sb. Současně je pro účely prokazování 
pověření ke kontrole třeba určit vzor průkazu pro zaměstnance ČTÚ, kteří vykonávají kontrolu, 
avšak v jsou zaměstnáni v režimu zákoníku práce a požadavky na průkaz podle služebního 
zákona se tak na ně nevztahují.  
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E. 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 osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, 
a dopady na životní prostředí 
 
Navrhovaná právní úprava nebude mít dopad na státní rozpočet.  
 
Vydávání průkazů k výkonu kontroly pro státní zaměstnance i zaměstnance ČTÚ se navrhuje 
řešit dosavadním postupem, tedy v rámci vlastních zdrojů, když identifikované náklady na 
vyhotovení služebních průkazů jsou ve výši, kterou ČTÚ dokáže pokrýt z dosavadních 
vlastních zdrojů (v rámci provozních nákladů ČTÚ). 
 

F. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
 
Navrhovaná právní úprava nebude působit žádné dopady ve vztahu k zákazu diskriminace ani 
ve vztahu k rovnosti mužů a žen.  
 

G. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 
 
Navrhovaná právní úprava nebude působit žádné dopady ve vztahu k ochraně soukromí 
a osobních údajů.  
 

H. Zhodnocení korupčních rizik 
 
S navrhovanou právní úpravou nejsou spojena žádná korupční rizika.  
 

I. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 
Navrhovaná právní úprava nebude působit žádné dopady na bezpečnost a obranu státu. 
  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBH3JU61S)



10 
 

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K § 1 a Příloha č. 1 
Zaměstnanci ČTÚ pověření výkonem kontroly v oblasti elektronických komunikací 
a poštovních služeb budou zařazeni do dvou právních režimů. Státní zaměstnanec ČTÚ 
se bude v režimu nové právní úpravy vyhláškou č. 388/2017 Sb. prokazovat k výkonu kontroly 
novým služebním průkazem, kde v rámci záznamů na jeho rubové straně bude uvedeno i jeho 
pověření ke kontrole dle popisu v Příloze č. 1 navrhované vyhlášky. 
 
Průkaz zaměstnance pověřeného výkonem kontroly uvedený na rubové straně průkazu je 
s lícovou stranou provázán uvedením čísla průkazu státního zaměstnance. Důvodem je 
primárně identifikace držitele pověření ke kontrole, když na rubové straně průkazu jiné údaje 
o držiteli uvedeny nejsou. Zároveň se jedná o bezpečnostní prvek zaručující právě vazbu na 
identifikační údaje uvedené na lícové straně. Karty průkazu jsou vrstvené a tímto je vyloučeno 
v případě možného odlepení rubové strany další neoprávněné použití průkazu. 
 
K § 2 a Příloha č. 2 
Zaměstnanec ČTÚ v pracovním poměru (např. zaměstnanec, který bude zařazen na služební 
místo po odchodu státního zaměstnance ČTÚ na rodičovskou dovolenou) se bude zcela 
v režimu navrhované vyhlášky prokazovat k výkonu kontroly novým průkazem popsaným 
v Příloze č. 2.  
 
Průkaz zaměstnance pověřeného výkonem kontroly uvedený na rubové straně průkazu je 
s lícovou stranou provázán uvedením evidenčního čísla průkazu zaměstnance. Důvodem je 
primárně identifikace držitele pověření ke kontrole, když na rubové straně průkazu jiné údaje 
o držiteli uvedeny nejsou. Zároveň se jedná o bezpečnostní prvek zaručující právě vazbu na 
identifikační údaje uvedené na lícové straně. Karty průkazu jsou vrstvené a tímto je vyloučeno 
v případě možného odlepení rubové strany další neoprávněné použití průkazu. 
 
K § 3 Přechodné ustanovení 
Ustanovení § 204 zákona o státní službě ukládá všem služebním úřadům vystavit státnímu 
zaměstnanci služební průkaz nejpozději do 31. prosince 2019. Určitou dobu však potrvá, než 
ČTÚ vydá nové služební průkazy nejen všem svým státním zaměstnancům, ale i svým 
zaměstnancům v režimu zákoníku práce. Po tuto dobu je ovšem nutné zachovat pro veřejnost 
právní jistotu, jakými průkazy se mohou prokazovat jednotlivé osoby zajišťující kontrolu 
povinností v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb. 
 
K § 4 
Vzhledem k rozsahu změn předkladatel zvolil formu vydání nové vyhlášky, dosavadní 
vyhláška o vzoru průkazu zaměstnance Českého telekomunikačního úřadu pověřeného 
výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb se proto zrušuje. 
 
K § 5 
Vzhledem k tomu, že se právní úprava týká pouze Českého telekomunikačního úřadu, nejde 
o nijak komplikovanou právní úpravu a na její technické provedení je Český telekomunikační 
úřad připraven, navrhuje se, aby předkládaná vyhláška nabyla účinnosti již patnáctým dnem 
po jejím vyhlášení. 
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