
IV.  

 MPO 54482/19/71600/01000 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky o vzoru průkazu zaměstnance a rubové strany průkazu státního zaměstnance Českého telekomunikačního 
úřadu pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně průmyslu a obchodu dne 1. srpna 
2019, s termínem dodání stanovisek do 22. srpna 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
ČTÚ K Příloze č. 1 bod 2 a k Příloze č. 2 bod 3 Vyobrazení rubové strany 

průkazu 
Doporučujeme vypustit z rámečku, kde bude umístěno evidenční číslo 
průkazu, čísla 1 až 8. 
 
Odůvodnění:  
Původní záměr umístění čísel 1 až 8 byl praktický, a to vymezit těmito čísly 
velikost rámečku. Jelikož však jde o fiktivní evidenční číslo, nepovažujeme za 
vhodné jej ponechat v obecně závazném právním předpise. Stejně tak není 
uvedeno fiktivní jméno, či funkce zaměstnance.  
 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 

MŠMT 1. K úvodní větě: Upozorňujeme, že předmětná úvodní věta materiálu by 
měla být doplněna o všechny právní předpisy, které uvedená ustanovení 
novelizovaly. Např. ustanovení § 150 odst. 2 zákona o elektronických 
komunikacích bylo mimo uvedené také novelizováno zákonem č. 110/2007 
Sb., ustanovení § 113 odst. 8 zákona o elektronických komunikacích bylo 
novelizováno zákonem č. 258/2014 Sb. a ustanovení § 37 odst. 2 písm. a) 
zákona o poštovních službách bylo novelizováno zákonem č. 95/2005 Sb., 
zákonem č. 221/2012 Sb. a zákonem č. 258/2014 Sb. Doporučujeme 

Akceptováno. 
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materiál doplnit ve smyslu uvedeném.   
 2. K § 1 a poznámce pod čarou č. 1: Z hlediska formálního doporučujeme 

kulatou závorku za číselným označením poznámky pod čarou, a to včetně 
jejího odkazu uvádět ve formě horního indexu. 

Akceptováno. 

 3. K § 1 odst. 2 a k Příloze č. 1: Vzhledem ke skutečnosti, že v předmětné 
příloze je uvedena pouze rubová část průkazu, zatímco lícová strana je již 
stanovena vyhláškou č. 388/2017 Sb., doporučujeme tuto skutečnost uvést 
v samotném nadpisu předmětné přílohy a na ni odkazujícím ustanovení 
např. tak, že se za slovo „Vzor“ vloží slova „rubové strany“. 

Akceptováno. 

 4. K § 4: Z formálních důvodů doporučujeme za text „Sb.“ vložit čárku a 
zároveň s ohledem na čl. 52 odst. 2 písm. a) Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme vložit čárku i před slova „se zrušuje“. 

Akceptováno. 

 5. K Příloze č. 1: Upozorňujeme, že na začátku označení předmětné přílohy 
by neměly být uvedeny uvozovky a dále doporučujeme uvedený popis a 
vyobrazení rubové strany sjednotit tak, že se slovo „číslo“ nahradí slovem 
„Číslo“. 

Akceptováno. 

 6. K Příloze č. 1 a 2: Doporučujeme popis vzorů průkazů formálně sjednotit, 
neboť stejné náležitosti jsou v obou přílohách popsány rozdílným 
způsobem. Např. v první příloze je přímo v uvozovkách uveden text na 
osmém a devátém řádku, avšak v druhé příloze je stejný text uveden pouze 
obecně, tedy bez uvozovek a bez číselného označení řádku. 

Akceptováno. 

 7. Není nám jasné, z jakého důvodu je nutné na uvedených průkazech uvádět 
jak z lícové, tak z rubové strany v případě první přílohy číslo služebního 
průkazu a v případě přílohy druhé evidenční číslo průkazu. Vzhledem ke 
skutečnosti, že se bude vždy jednat o stejnou informaci a jiná informace na 
obou stranách zároveň uvedena nebude, doporučujeme i v daném případě 
uvádět předmětná čísla průkazů pouze na straně lícové a materiál v daném 
ohledu změnit příp. nutnost uvedení čísel na obou stranách vysvětlit. 

Akceptováno, doplněno odůvodnění. 

MF 1. K § 1 odst. 1 

Doporučujeme začátek věty odstavce přeformulovat; resp. slovo „Průkaz“ 
nahradit slovy „Označení průkazu“ a slovo „uveden“ nahradit slovem 
„uvedeno“. 

Neakceptováno. 
 
Nejedná se o označení průkazu, ale samotný 
průkaz, který je součástí služebního průkazu 
státního zaměstnance. 
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 2. K § 3 

Doporučujeme slovo „použít“ nahradit slovem „používat“. 

 

Akceptováno. 

 3. K § 4 

Doporučujeme pod označení § 4 uvést nadpis „Zrušovací ustanovení“ 
a za zkratku „Sb.“ a slovo „služeb“ doplnit čárku. 

 

Akceptováno. 

 4. K § 5 

Doporučujeme pod označení § 5 uvést nadpis „Účinnost“. Dále doporučujeme 
nabytí účinnosti vyhlášky stanovit konkrétním datem (při zachování potřebné 
legisvakance). Tento způsob považujeme za přehlednější a uživatelsky 
přívětivější. 

Částečně akceptováno. 
Vzhledem k tomu, že se právní úprava týká pouze 
Českého telekomunikačního úřadu, když cílem je 
uvedení do souladu s vyhláškou č. 388/2017 Sb., o 
vzoru služebního průkazu státního zaměstnance, 
nejde o nijak komplikovanou právní úpravu a na její 
technické provedení je Český telekomunikační 
úřad připraven, i s ohledem na nepředvídatelnost 
délky projednávání na půdě Legislativní rady vlády, 
navrhuje se, aby předkládaná vyhláška nabyla 
účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení, nikoli 
konkrétním datem, které by v souladu s článkem 
53 Legislativních pravidel vlády muselo být 
stanoveno tak, aby počítalo s maximální dobou pro 
projednání v Legislativní radě vlády. 
 
 

MO 1. V souladu s čl. 30 odst. 7 Legislativních pravidel vlády doporučujeme 
ustanovení o účinnosti předkládaného návrhu vyhlášky opatřit nadpisem.  

Akceptováno. 

 2. V obecné části odůvodnění bod C. doporučujeme na konec odstavce 
doplnit větu: „Návrh vyhlášky je tak s právem Evropské unie plně 
slučitelný.“. 

 

Akceptováno. 
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 3. Ve zvláštní části odůvodnění k § 4 doporučujeme doplnit informaci o tom, 
jaký právní předpis se zrušuje a stručné zdůvodnění. 

 

Akceptováno. 

MV K nadpisu: 
 V souladu s čl. 33 odst. 1 písm. a) Legislativních pravidel vlády 
navrhujeme odstranit nadbytečnou čárku za slovy „ze dne …..2019“.  

Akceptováno. 

 K názvu: 
 Doporučujeme v názvu předmětného právního předpisu zohlednit, že 
prováděcí právní předpis stanoví také vzor rubové strany služebního průkazu 
státního zaměstnance pověřeného výkonem dané kontroly. 
 

Akceptováno. 

 K úvodní větě:  
 Doporučujeme úvodní větu doplnit o všechny právní předpisy, které 
novelizovaly vyhláškou prováděná ustanovení zákona o elektronických 
komunikacích. Ustanovení § 150 odst. 2 zákona o elektronických 
komunikacích bylo novelizováno například i zákonem  
č. 110/2007 Sb. Obdobnou revizi navrhujeme provést i ve vztahu k § 113 odst. 
8 zákona  
o elektronických komunikacích.  
 

Akceptováno. 

 K poznámce pod čarou č. 1:  
 Doporučujeme v odkazu na poznámku pod čarou kulatou závorku uvést 
formou horního indexu. 
 

Akceptováno. 

 K § 1 odst. 2: 
 Navrhujeme upřesnit, že prováděcí právní předpis stanoví pouze vzor 
rubové strany služebního průkazu státního zaměstnance. 
 

Akceptováno. 

 K § 1 odst. 2: 
 Navrhujeme upřesnit, že prováděcí právní předpis stanoví pouze vzor 
rubové strany služebního průkazu státního zaměstnance. 
 

Akceptováno. 

 K § 4:  Akceptováno. 
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 Před slovy „o vzoru průkazu….“ Navrhujeme doplnit čárku a současně 
s odkazem  
na čl. 52 odst. 2 písm. a) Legislativních pravidel vlády doporučujeme vložit 
čárku i před slova „se zrušuje“. 
 

 K názvu přílohy č. 1: 
 Navrhujeme v názvu vyjádřit, že je stanovován pouze vzor rubové 
strany služebního průkazu státního zaměstnance. 
 

Akceptováno. 

 K příloze č. 1 a č. 2: 
 Doporučujeme rubové strany obou průkazů graficky sjednotit, tj. 
jednotlivé texty uvést na shodných řádcích apod. 
 

 

 K označení přílohy č. 2: 
 V označení přílohy navrhujeme za slovem „vyhlášce“ doplnit text „č.“. 
 

Akceptováno. 

MZe 1. K § 5 

Článek 30 odst. 7 Legislativních pravidel vlády umožňuje uvést nadpis také 
u paragrafů obsahujících ustanovení o nabytí účinnosti. Proto 
doporučujeme zvážit doplnění nadpisu pod označením § 5. 

Akceptováno. 

 2. K Příloze č. 1 a Příloze č. 2  

Doporučujeme sjednotit popisy rubových stran průkazů státního 
zaměstnance a zaměstnance Českého telekomunikačního úřadu 
pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních 
služeb v Příloze č. 1 a v Příloze č. 2 . 

Akceptováno. 

 3. K zvláštní části Odůvodnění 

V odůvodnění § 2 se zmiňuje „zaměstnanec v pracovním poměru na dobu 
určitou“. Trvání pracovního poměru na dobu určitou nevyplývá z textu § 2, 
ani z Přílohy č. 2, ani není uvedeno jako jakákoli podmínka pro výkon 
kontroly. Doporučujeme odůvodnění v této části upravit. 

Akceptováno. 
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V odůvodnění § 4 doporučujeme rozvést důvody zrušovacího ustanovení, 
ať už jsou jakkoli zřejmé. 

MŽP Obecná připomínka k používání nadpisů paragrafů: 
 
V souladu s čl. 30 odst. 5 Legislativních pravidel vlády je v návrhu vyhlášky 
opatřen nadpisem paragraf obsahující přechodné ustanovení. Dáváme ke 
zvážení využití také odstavce 7 téhož ustanovení Legislativních pravidel vlády, 
které doporučují opatřit nadpisem také ustanovení o nabytí účinnosti. Dále 
dáváme ke zvážení také použití nadpisu u paragrafu, který obsahuje zrušovací 
ustanovení. 
 

Akceptováno. 

V Praze dne 18. listopadu 2019 

Vypracoval: Mgr. Tomáš Frélich Podpis: 
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