
PŘEHLED DOPADŮ NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU  
1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu právního předpisu 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 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)  

Předkladatel 
Spolupřed- 

kladatel  

Stanovený termín 
předložení vládě, 
v případě návrhu 

vyhlášek předsedovi 
LRV 

Předpokládaný termín 
nabytí účinnosti 

MV  - 11.2019 12.2019 

 

Transpozice práva EU: Číselné označení právních 
předpisů EU a jejich název v českém znění1 Termín stanovený pro implementaci 

NE 
     
      

měsíc.rok 

 

2. Definice problému 

Ministerstvo vnitro stanovilo v roce 2015 vyhláškou oficiální podobu vnějšího označení, 
služebních stejnokrojů policistů a zvláštního barevného provedení a označení služebních 
vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky. Tato vyhláška reagovala na existenci 
starších vzorů stejnokrojů a označení, které odpovídaly předchozím vyhláškám 
Ministerstva vnitra a jimiž byla v roce 2015 Policie ČR stále vybavena. Vyhláška  
č. 122/2015 Sb. proto obsahovala přechodné ustanovení (§ 20), podle kterého je možné 
užívat označení a služební stejnokroje podle těchto starších vzorů až do konce roku 2019. 
Policie ČR prováděla výměnu svého vybavení po celou dobu tohoto přechodného období. 
V současné době naprostá většina vybavení Policie ČR již odpovídá novějším vzorům 
podle vyhlášky č. 122/2015 Sb. S ohledem na celkové počty příslušníků Policie ČR, 
výrobní kapacity dodavatele stejnokrojových součástek, provozní kapacity oděvních 
výdejen a přidělené finanční prostředky není reálně možné stihnout kompletní přestrojení 
všech příslušníků Policie ČR v rámci stanoveného přechodného období, které končí 31. 

 
1 V případě, že se jedná o směrnici přijatou legislativním postupem, u které může být postupováno podle čl. 260 odst. 3 
Smlouvy o fungování EU, tato skutečnost se výslovně uvede. 
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prosince 2019. V současné době je dodáváno cca 1600 stejnokrojů měsíčně, což je 
maximální výrobní kapacita dodavatele. U části útvarů  ke dni 31. prosince 2019 nebude 
nahrazeno veškeré vybavení. Od 1. ledna 2020 nebude proto vybavení odpovídajícím 
starším vzorům odpovídat požadavkům vyhlášky č. 122/2015 Sb., a nepůjde proto o 
oficiální vybavení (označení), se kterým jsou podle zákona č. 273/2008 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, spojena oprávnění policistů a kterými policisté prokazují vůči 
veřejnosti svoji příslušnost k tomuto bezpečnostnímu sboru. 
Z tohoto důvodu nebude toto starší vybavení sloužit stejnému účelu jako doposud.  
Podle informací dostupných Ministerstvu vnitra by mělo jít jen o dílčí části vybavení 
konkrétního policisty (stejnokroje pro specifické příležistosti, starší vozidla).  
Činnost Policie ČR jako celku, ani činnost dílčích útvarů Police ČR nebo konkrétních 
policistů by neměla být koncem přechodného období nijak ohrožena. Jednotlivé útvary a 
jednotliví policisté by však byli nuceni přizpůsobit této skutečnosti způsob plnění svých 
úkolů. Konec přechodného období by tak mohl vést k neefektivnímu využívání majetku  
(např. starší služební vozidla, starší stejnokroje), kterým  je Policie ČR dosud vybavena.   

3. Cíl návrhu právního předpisu  

Vzhledem k důvodům uvedeným výše se navrhuje prodloužit zmíněné přechodné období o 
2 roky, tedy do konce kalendářního roku 2021. 

4. Odůvodnění varianty přípravy legislativního návrhu  

ANO  Uveďte varianty, které byly zvažovány. 
NE  Uveďte důvody, proč nemohla být alternativní řešení zvažována.  
Jedinou alternativu představuje nulová varianta, která není z důvodů uvedených v bodě 2 
zvažována. 

5. Stanovisko předkladatele k zpracování RIA.  

 

ANO  Uveďte varianty, které budou v rámci RIA posuzovány.  
NE  Uveďte zdůvodnění, proč nemá být k legislativnímu návrhu RIA zpracována.  
Jedná se o dílčí parametrickou změnu spočívající pouze v úpravě přechodného 
ustanovení. Prodloužení přechodného období nepovede k žádným změnám oproti 
dnešnímu stavu.  

6. Přijetí prováděcích právních předpisů  ANO   NE     

Pokud ano, uveďte okruhy problémů a témat, které by měly prováděcí právní předpisy 
obsahovat.       

 

7. Dotčené subjekty 
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Policie ČR a policisté 

8. Konzultace  

Policie ČR 

9. Dostupná data  

Přehledy o aktuálním vybavení disponuje Policie ČR. 

 

10. Charakteristika specifických dopadů  

10.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty   ANO     NE     

Pokud ano, specifikujte. 

10.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR   ANO     NE     

Pokud ano, specifikujte. 

10.3 Dopady na podnikatelské prostředí   ANO     NE     

Pokud ano, specifikujte. 

10.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje)   ANO     NE     

Pokud ano, specifikujte. 

10.5 Sociální dopady   ANO     NE     

Pokud ano, specifikujte. 

10.6 Dopady na spotřebitele   ANO     NE     

Pokud ano, specifikujte. 

10.7 Dopady na životní prostředí   ANO     NE 

Pokud ano, specifikujte. 

10.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů   ANO    
 NE     

Pokud ano, specifikujte. 

10.9 Dopady na výkon státní statistické služby   ANO     NE     
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Pokud ano, specifikujte. 

10.10 Zhodnocení korupčních rizik   ANO     NE     

Pokud ano, specifikujte. 

10.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu   ANO     NE     

Situace, na kterou návrh reaguje, by nepředstavovala ohrožení plnění úkolů Policie ČR jako 
celku, ani jejích jednotlivých útvarů. Konec přechodného období však může u části policistů 
způsobit dílčí komplikace a způsobit neefektivní využívání majetku, kterým je Policie ČR 
vybavena. 
Návrh novely přechodného ustanovení tyto problémy řeší, a tím dílčím způsobem přispívá 
k udržení aktuálního stavu zajišťování bezpečnosti v České republice.   

 

11. Kontakty na zpracovatele 
 Ing. Mgr. Vlastimil Jirouš 
 odbor bezpečnostní politiky 
 tel. 974 832 516, vlastimil.jirous@mvcr.cz  
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