
                                                  VI. 

VYPOŘÁDÁNÍ ZÁSADNÍCH PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů, a 

některé další zákony 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra vnitra dne 10. 12. 2019, s termínem 

dodání stanovisek do 13. 1. 2020. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

MinKul 

(Mgr. Lucie 

Šimková (tel. 

257 285 336, 

e-mail 

lucie.simkova

@mkcr.cz) a 

Mgr. Jakub 

Šváb (tel. 257 

085 274, e-

mail 

jakub.svab@m

kcr.cz) 

1. K bodu 16  

Vzhledem k rozdílné působnosti a pravomoci Generální inspekce 

bezpečnostních sborů ve srovnání s působností a pravomocí Policie České republiky 

lze mít pochybnosti o  tom, zda je možné použít § 23 zákona o Policii České 

republiky obdobně i na Generální inspekci bezpečnostních sborů.  

S normativním textem je v rozporu i důvodová zpráva – zatímco § 9a návrhu 

stanoví obdobné použití § 23 zákona o Policii České republiky, který ukládá 

provozovateli rozhlasového nebo televizního vysílání a vydavateli periodického 

tisku povinnost neprodleně a bez úpravy obsahu a smyslu uveřejnit informace o 

závažném ohrožení života a zdraví osob, majetku nebo veřejného pořádku, 

důvodová zpráva k návrhu zákona v obecné i zvláštní části uvádí využití povinného 

uveřejňování informací pouze při pátrání po osobách.  

Požadujeme proto tento novelizační bod vypustit. 

Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno.  

Ustanovení bude z návrhu vypuštěno 

s tím, že pro uvedený účel lze využít 

obecné zmocnění k žádosti o věcnou a 

osobní pomoc podle § 9 zákona o GIBS. 

Vyjádření k vypořádání: 

Připomínkové místo souhlasí 

s vypořádáním. 

MinFin 

(JUDr. Jiří 

Kroupa (e-

1. K § 30 a § 32 odst. 2 písm. f), § 32 odst. 2 písm. i) a § 63 

K § 30 a § 32 odst. 2 písm. f), § 32 odst. 2 písm. i) a § 63 

Navrhuje se vyjasnit přesný smysl těchto ustanovení a doplnit jej do důvodové 

Akceptováno.  

Ustanovení § 63 písm. b) doplněno takto: 
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mail: 

Jiri.Kroupa@

mfcr.cz, tel.: 

257 044 015),  

Mgr. Zdeňka 

Pourová (e-

mail: 

Zdenka.Pouro

va@mfcr.cz, 

tel.: 257 043 

020),  

Ing. Pavel 

Novotný (e-

mail: 

Pavel.Novotny

@mfcr.cz, tel.: 

257 042 924) 

zprávy, popřípadě dané body vypustit bez náhrady.  

Přestože příslušná část důvodové zprávy uvádí, že daná ustanovení nezakládají 

„rozšiřování působnosti GIBS do oblastí, které ji primárně nepřísluší…“, je otázkou, 

zda fakticky k takovému rozšiřování nedochází.  

S ohledem na věcné vymezení působnosti GIBS podle § 2 zákona o GIBS, je v 

případě, že je vyloučen trestný čin, jakákoli další činnost minimálně diskutabilní (viz 

též účel podaného vysvětlení podle § 30 zákona o GIBS, kterým je „objasňování 

skutečností důležitých pro….“). Argumentace obdobných postupů v zákoně o Policii 

České republiky je nepřesná, neboť policie má jiné postavení než GIBS (viz § 74 

zákona o přestupcích). Pokud je smyslem daných ustanovení pouze umožnit 

dokončení započatých procesních kroků před předáním přestupku k dalšímu řízení 

příslušnému orgánu, měla by tato skutečnost být přinejmenším podrobně osvětlena v 

důvodové zprávě, pokud už není na místě reformulovat příslušným zpřesněním i 

samotný legislativní text. 

Tato připomínka je zásadní 

„pokud existuje podezření, že se 

takového jednání dopustil příslušník 

inspekce“. 

Důvodová zpráva doplněna následovně: 

K bodu 26 (§30 odst. 1 písm. a), § 32 

odst. 2 písm. f)): 

Účelem navrhovaného ustanovení nemá 

být jakékoli rozšiřování působnosti GIBS 

do oblastí, které jí primárně nepřísluší. 

Návrh souvisí se zavedením kategorie 

„jednání, které má znaky přestupku“, 

obdobně jako je tomu v novele zákona o 

PČR. Oprávnění na úrovni přestupku tak 

bude v praxi dopadat jen a pouze na 

příslušníky inspekce. 

K bodu 27 (§ 32 odst. 2 písm. i)):  

Účelem navrhovaného ustanovení nemá 

být jakékoli rozšiřování působnosti GIBS 

do oblastí, které jí primárně nepřísluší. 

Návrh souvisí se zavedením kategorie 

„jednání, které má znaky přestupku“, 

obdobně jako je tomu v novele zákona o 

PČR. Oprávnění na úrovni přestupku tak 

bude v praxi dopadat jen a pouze na 

příslušníky inspekce. 

K bodu 46 (§ 63 písm. b): 

Upravuje se využití konkrétních 

oprávnění ve vztahu k přestupkovému 
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jednání, které má znaky přestupku. 

Jednání, které má znaky přestupku dosud 

nespadalo pod pojem přestupku tak, jak 

je definován § 5 zákona o odpovědnosti 

za přestupky, což může působit 

komplikace příslušníkům inspekce, kteří 

se mohou dostat do situace, kdy bude 

potřebné řešit takové jednání příslušníků 

inspekce ještě před zahájením formálního 

řízení. 

Vyjádření k vypořádání: 

Připomínkové místo souhlasí 

s vypořádáním. 

MinFin 
2. K předkládací zprávě 

Do předkládací zprávy požadujeme doplnit text, který explicitně zhodnotí 

finanční dopad navrhované právní úpravy na státní rozpočet a ostatní veřejné 

rozpočty. 

Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno.  

Důvodová zpráva je v části C) doplněna. 

Vyjádření k vypořádání: 

Připomínkové místo souhlasí 

s vypořádáním. 

MinFin 
3. K § 4 
Doporučuje se do § 4 odst. 2 (nově odst. 3) zákona o GIBS doplnit též výluku z 

povinnosti podle nově zaváděného odstavce 1 pro zaměstnance inspekce, a to 

obdobně jako pro příslušníky inspekce podle stávajícího ustanovení § 4 odst. 2 písm. 

b), c) a d) zákona o GIBS. Vzhledem ke skutečnosti, že stávající § 4 odst. 2 (nově 

odst. 3) zákona  

o GIBS je závazný pouze pro příslušníky inspekce a ne pro zaměstnance inspekce, 

mohla by nastat paradoxní situace, kdy by zaměstnanec inspekce musel provést 

„úkon v rámci své pravomoci“, a to i přestože mohou být jeho schopnosti sníženy v 

Neakceptováno. Vysvětleno. 

Návrh vychází z ustanovení § 10 zákona 

o policii, přičemž nemáme poznatky o 

tom, že by toto znění vyvolávalo jakékoli 

aplikační nejasnosti. Z tohoto důvodu 

nepředpokládáme, že by v případě GIBS 

měly nastat jakékoli komplikace, které 
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důsledku jeho zdravotního stavu nebo vlivem léků anebo jiných látek tak, že řádné 

provedení nebo dokončení úkonu anebo jiného opatření by bylo ohroženo, nebo k 

provedení úkonu nebo jiného opatření nebyl odborně vyškolen nebo vycvičen a 

povaha úkonu nebo jiného opatření takové vyškolení nebo vycvičení vyžaduje, nebo 

je zřejmé, že nemůže úkon nebo jiné opatření úspěšně dokončit. 

Tato připomínka je doporučující 

by odůvodňovaly odlišnou právní úpravu 

shodných institutů.   

 

MinFin 
4. Část první k bodu 19 : 

Uvozující větu tohoto bodu je nutno upravit takto: „V § 11 se na konci odstavce 

1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:“. 

Tato připomínka je doporučující 

Akceptováno. 

MinFin 
5. K bodu 34: 

Ustanovení § 41 má devět odstavců. Není jasné, kterých odstavců se navrhovaná 

úprava týká (zřejmě jde o odstavec 1) – nutno zpřesnit. 

Tato připomínka je doporučující 

Akceptováno. 

MinFin 
6. K bodu 48: 

Uvozující větu tohoto bodu je nutno upravit takto: „V § 63 se na konci písmene 

e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:“. 

Tato připomínka je doporučující 
 

Akceptováno. 

MinFin 
7. Část třetí k úvodní větě: 

Podle čl. 65 odst. 2 LPV – cituje-li se jednotlivé ustanovení zákona, který byl 

novelizován několikrát, uvedou se kromě původního zákona jen ty novely, 

kterými bylo toto ustanovení novelizováno a jejichž znění je platné. 

Z tohoto důvodu by úvodní věta měla znít takto: „V 79 odst. 2 větě čtvrté 

zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 

některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 274/2008 Sb. 

a zákona č. 300/2013 Sb., se za slovo „celník“ vkládají slova „příslušník 

Generální inspekce bezpečnostních sborů“.“. 

Tato připomínka je doporučující 

 

Akceptováno. 

MinZdr 

(Mgr. Lenka 

1. K § 14 odst. 2 

Návrh rozšiřuje seznam nebezpečných látek a věcí mimo jiné o prekursory drog. 

Zde je třeba upozornit, že problematiku prekursorů drog upravují nařízení 

Akceptováno.  
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Taie 

Kolaříková) 

Evropské unie, které neumožňují zákonnou výjimku pro státní orgány. Proto 

musí Generální inspekce bezpečnostních sborů disponovat při zacházení s 

prekursory drog licencí nebo registrací vydanou Ministerstvem zdravotnictví za 

podmínek stanovených zákonem č. 272/2013 Sb., o prekursorech drog, ve znění 

pozdějších předpisů. Vzhledem ke skutečnosti, že Generální inspekce 

bezpečnostních sborů je stavěna na roveň ostatním bezpečnostním sborům, bylo 

by vhodné společně s novelizací zákona č. 341/2011 Sb. novelizovat i zákon č. 

272/2013 Sb. v § 2 odst. 2 a § 5 odst. 2, a to z toho důvodu, aby bylo možné 

Generální inspekci bezpečnostních sborů vydat zvláštní licenci nebo zvláštní 

registraci, které nejsou časově omezeny a na držitele jsou kladeny nižší 

požadavky ve vztahu k prekursorům drog a jejich administraci. 

V této souvislosti v § 2 odst. 2 zákona č. 272/2013 Sb. navrhujeme písmeno „a“ 

před slovem „Armádě“ nahradit čárkou, a za slovní spojení „Armádě České 

republiky“ vložit text „a Generální inspekci bezpečnostních sborů“. V § 5 odst. 

2 zákona č. 272/2013 Sb., navrhujeme slovo „nebo“ před slovem „Armáda“ 

nahradit čárkou, a za slovní spojení „Armáda České republiky“ vložit text „nebo 

Generální inspekce bezpečnostních sborů“. 

Tato připomínka je zásadní 

Text návrhu bude upraven takto: 

Bude novelizováno ustanovení § 2 odst. 

2 zákona č. 272/2013 Sb., o prekurzorech 

drog: 

(2) Zvláštní licence se vydává 

poskytovateli lékárenské péče, Celní 

správě České republiky, Policii České 

republiky, Vojenské policii, Vězeňské 

službě České republiky, Generální 

inspekci bezpečnostních sborů a 

Armádě České republiky. 

Bude novelizováno ustanovení § 5 odst. 

2 zákona č. 272/2013 Sb., o prekurzorech 

drog: 

(2) Jestliže poskytovatel lékárenské péče, 

Celní správa České republiky, Policie 

České republiky, Vojenská policie, 

Vězeňská služba České republiky, 

Generální inspekce bezpečnostních 

sborů nebo Armáda České republiky 

hodlají vykonávat činnost s uvedenou 

látkou kategorie 2 podle přímo 

použitelných předpisů Evropské unie 9), 

jsou povinni podat u ministerstva žádost 

o zvláštní registraci 10) na formuláři, 

jehož vzor je stanoven prováděcím 

právním předpisem. 

Bude novelizováno ustanovení § 21 odst. 

2 zákona č. 272/2013 Sb., o prekurzorech 
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drog: 

(2) Pro skladování uvedené látky 

kategorie 1 Policií České republiky, a 

Celní správou České republiky a 

Generální inspekcí bezpečnostních 

sborů při plnění jejich úkolů se namísto 

odstavce 1 použije § 22 obdobně. 

Vyjádření k vypořádání: 

Připomínkové místo souhlasí s 

vypořádáním. 

MinZdr 
2. K § 16a Kontrola přítomnosti návykové látky 

Dovolujeme si upozornit, že navržené ustanovení do určité míry koliduje s právní 

úpravou týkající se vyšetření přítomnosti alkoholu a jiných návykových látek 

uvedenou v zákoně č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky 

návykových látek, ve znění pozdějších předpisů. 

 

a) Máme za to, že již nyní by tato pravomoc provádět orientační vyšetření pro 

příslušníky GIBS nebyla zcela vyloučena, neboť by mohli být považováni za 

jednu z již v § 21 a 22 zmiňovaných oprávněných kategorií osob - „osoby 

pověřené kontrolou podle jiného právního předpisu“. Pro odstranění právní 

nejistoty je jistě žádoucí oprávnění pro příslušníky GIBS v právní úpravě 

specifikovat, není však ani z důvodové zprávy (její zvláštní části) zřejmé, 

proč není navrhováno spíše doplnění inspekce do příslušných ustanovení 

týkajících se této problematiky v zákoně č. 65/2017 Sb. (podobně jako zde 

figuruje Policie ČR, Vězeňská služba ČR atd.). 

 

b) Navržené ustanovení ve srovnání se zákonem č. 65/2017 Sb. využívá jinou 

terminologii – např. Orientační vyšetření (definované v § 2 písm. m) v 

zákoně č. 65/2017 Sb.) je v navrženém ustanovení blíže nespecifikovaná 

„kontrola přítomnosti návykové látky“.  

Akceptováno.  

Text návrhu bude upraven takto: 

§ 16a  

Vyšetření přítomnosti alkoholu a 

jiných návykových látek 

(1) Příslušník inspekce je při plnění 

úkolů inspekce oprávněn vyzvat osobu 

uvedenou v § 2 odstavci 1 písm. a) až 

c), aby se podrobila orientačnímu 

vyšetření nebo odbornému lékařskému 

vyšetření, je-li důvodné podezření, že 

je tato osoba pod vlivem alkoholu nebo 

jiné návykové látky, pokud tato osoba 

a) plní pracovní nebo služební úkoly, 
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c) V §16a odst. 1 se sice upřesňuje, u kterých osob má příslušník GIBS 

oprávnění kontrolu/orientační vyšetření provést, ale není jasné, z čeho plyne 

pro danou osobu povinnost se této kontrole podrobit. (V případě zákona     č. 

65/2017 Sb. je tato povinnost stanovena v § 20, na něj se však navržené 

ustanovení v tomto ohledu neodkazuje). 

 

d) V navrženém ustanovení § 16a odst. 2 se odkazuje na odborné lékařské 

vyšetření podle zákona č. 65/2017 Sb., avšak není zřejmé, v jakém rozsahu. 

Některá ustanovení jsou duplikována, jiná nikoliv. Předpokládá se například, 

že povinnost poskytovatele zdravotních služeb provést odborné lékařské 

vyšetření na základě žádosti příslušníka inspekce vyplývá ze zákona č. 

65/2017 Sb.? Z návrhu také není patrné, jak bude postupováno v případě 

úhrady nákladů na odborné lékařské vyšetření a dopravu do zdravotnického 

zařízení, což stanovuje § 24 zákona č. 65/2017 Sb. Náklady spojené s 

odborným lékařským vyšetřením, odběrem a toxikologickým vyšetřením 

biologického materiálu hradí poskytovateli zdravotních služeb vždy instituce, 

v rámci jejíž působnosti vyzývající osoba k provedení výše uvedeného 

vyšetření osobu vyzvala. V případě pozitivního výsledku požaduje instituce, 

která náklady poskytovateli uhradila, uhrazení nákladů výše uvedeného 

vyšetření po osobě vyzvané. Pokud bude moci příslušník GIBS vyzvat i k 

odbornému lékařskému vyšetření, nebude mít GIBS ani v § 24 odst. 1 zákona 

č. 65/2017 Sb. ani v navrženém ustanovení uloženu povinnost hradit náklady 

za toto vyšetření poskytovateli zdravotních služeb, což je nežádoucí.  

 

Požadujeme proto navržené ustanovení upravit tak, aby nebylo v kolizi/duplicitě 

s některými ustanoveními zákona č. 65/2017 Sb. a nezpůsobovalo právní nejistotu 

v dané oblasti. 

 

Tato připomínka je zásadní 

 

nebo 

b) vykonává takovou činnost, při níž 

by mohlo dojít k ohrožení života, 

zdraví nebo majetku. 

(2) Osoba podle odstavce 1 je povinna 

se podrobit orientačnímu vyšetření a 

odbornému lékařskému vyšetření. 

(3) V případě, že osoba podle odstavce 

1 orientační vyšetření odmítne nebo 

takové vyšetření nelze provést nebo 

úspěšně dokončit, provede se odborné 

lékařské vyšetření. Pokud odborné 

lékařské vyšetření osoba odmítne, 

hledí se na ni, jako by byla pod vlivem 

alkoholu nebo jiné návykové látky. 

(4) Pro vyšetření přítomnosti alkoholu 

a jiných návykových látek se použijí 

obdobně § 20 odstavec 3 a 4 a § 21 až § 

24 zákona o ochraně zdraví před 

škodlivými účinky návykových látek. 

Bude novelizováno ustanovení § 21 odst. 

1 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně 

zdraví před škodlivými účinky 

návykových látek: 

(1) Vyzvat osobu podle § 20 odst. 1 ke 

splnění povinnosti podrobit se 

orientačnímu vyšetření nebo odbornému 

lékařskému vyšetření je oprávněn v 

rámci své působnosti a za podmínek 
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stanovených jinými právními předpisy 

příslušník Policie České republiky, 

příslušník Vojenské policie, příslušník 

nebo občanský zaměstnanec Vězeňské 

služby, příslušník Generální inspekce 

bezpečnostních sborů, strážník obecní 

policie nebo osoba pověřená kontrolou 

podle jiného právního předpisu. 

Příslušník Policie České republiky a 

strážník obecní policie je oprávněn 

vyzvat osobu mladší 18 let podrobit se 

orientačnímu vyšetření nebo odbornému 

lékařskému vyšetření za podmínek sta v 

§ 20 odst. 1 písm. d). 

Bude novelizováno ustanovení § 22 odst. 

1 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně 

zdraví před škodlivými účinky 

návykových látek: 

(1) Orientační vyšetření provádí 

příslušník Policie České republiky, 

příslušník Vojenské policie, strážník 

obecní policie, příslušník nebo občanský 

zaměstnanec Vězeňské služby, 

příslušník Generální inspekce 

bezpečnostních sborů, zaměstnavatel, 

osoba pověřená kontrolou nebo 

zdravotnický pracovník. 

Bude novelizováno ustanovení § 24 odst. 

1 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně 

zdraví před škodlivými účinky 
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návykových látek: 

(1) Náklady na odborné lékařské 

vyšetření hradí poskytovateli zdravotních 

služeb Policie České republiky, Vojenská 

policie, obecní policie, Vězeňská služba, 

Generální inspekce bezpečnostních 

sborů, zaměstnavatel, kontrolní orgán 

nebo poskytovatel zdravotních služeb, v 

rámci jejichž působnosti byla učiněna 

výzva k vyšetření podle § 21 odst. 1 nebo 

výzva k vyšetření podle § 21 odst. 2, 

nejde-li o případ diferenciální diagnózy 

hrazené z veřejného zdravotního 

pojištění 9). 

Bude novelizováno ustanovení § 24 odst. 

3 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně 

zdraví před škodlivými účinky 

návykových látek: 

(3) Náklady na dopravu vyšetřované 

osoby do zdravotnického zařízení za 

účelem provedení odborného lékařského 

vyšetření hradí v případě, že se prokáže 

přítomnost alkoholu nebo jiné návykové 

látky, vyšetřovaná osoba; pokud je 

vyšetřovaná osoba nezletilá, která není 

plně svéprávná, hradí tyto náklady její 

zákonný zástupce. Neprokáže-li se 

přítomnost alkoholu nebo jiné návykové 

látky, náklady nese Policie České 

republiky, Vojenská policie, obecní 

policie, Vězeňská služba, Generální 
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inspekce bezpečnostních sborů, 
zaměstnavatel, kontrolní orgán nebo 

poskytovatel zdravotních služeb, v rámci 

jejichž působnosti byla učiněna výzva k 

vyšetření podle § 21 odst. 1 nebo výzva k 

vyšetření podle § 21 odst. 2, nejde-li o 

případ diferenciální diagnózy hrazené z 

veřejného zdravotního pojištění 9). 

Vyjádření k vypořádání: 

Připomínkové místo souhlasí 

s vypořádáním. 

 
3. K § 14 odst. 2 a § 16 odst. 1 písm. d) 

U „omamných a psychotropních látek“ doporučujeme uvést odkaz na zákon  č. 

167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů. 

U „prekursorů drog“ doporučujeme uvést odkaz na nařízení Evropského parlamentu 

a Rady č. 273/2004, o prekursorech drog, ve znění změn. 

Tato připomínka je doporučující 

 

Akceptováno.  

 

 
4. V § 14 odst. 1 upozorňujeme na chybu v textu. 

Navrhujeme nahradit slovo „nebývat“ slovem „nabývat“. 

 

Tato připomínka je doporučující 

 

Akceptováno.  

 

 
5. K zvláštní části důvodové zprávy – k bodu 24 (§ 16a)  

Navržený komentář (kromě absence vysvětlení souvisejících s připomínkami k § 16a 

výše) obsahuje také některé terminologické nepřesnosti. Např. „přítomnost 

návykové látky“ v první větě je v daném kontextu poněkud neurčitý pojem. 

Doporučujeme tedy první větu lépe stylisticky upravit. 

 

Tato připomínka je doporučující 

 

Akceptováno.  
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NSZ 

(JUDr. 

Kateřina 

Horká, Ph.D., 

tel.: 

542 512 611, 

e-mail: 

khorka@nsz.b

rn.justice.cz) 

 

1. K bodu 15 (§ 8, resp. § 9 odst. 1) 

Nově se upravuje součinnost inspekce, kdy do § 8 se navrhuje zakotvit výslovně 

i státní zastupitelství. Podle znění § 9 tyto orgány nemusí žádosti GIBS vyhovět, 

brání-li jim v tom zákonná nebo státem uznaná povinnost mlčenlivosti anebo 

plnění jiné zákonné povinnosti. Navrhujeme znění § 9 upřesnit a ve větě druhé 

za slova „jiné zákonné povinnosti“ doplnit slova „zejména, pokud by poskytnutí 

konkrétní informace ohrozilo či zmařilo účel trestního řízení.“ 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak.  

Novelizační bod 15 bude vypuštěn. 

Vyjádření k vypořádání: 

Připomínkové místo souhlasí 

s vypořádáním. 

NSZ 

 

2. K bodu 20 (§ 12 odst. 2) 

Nově se doplňuje ustanovení § 12, a to o případy, kdy příslušník vykonávající 

ostrahu cely, rozhodne o propuštění nebo zajištění odvozu osoby do zdravotnického 

zařízení nebo dojde k úmrtí osoby. Zakládá se povinnost vyrozumět inspekci, tj. 

určeného příslušníka inspekce.   

 

Z daného znění však není zcela jasné a dokládá to i znění důvodové zprávy, zda platí 

i povinnost vyplývající z § 32 odst. 2 zákona o Policii České republiky, tj. 

bezodkladné vyrozumění nadřízeného, který neprodleně vyrozumí příslušného 

státního zástupce. Navrhuje se tedy, dát najisto, že dojde i k neprodlenému 

vyrozumění příslušného státního zástupce, resp. osob uvedených v § 32 odst. 2 

zákona o Policii České republiky, tedy že příslušník, který vykonává ostrahu cely, 

bezodkladně vyrozumí svého nadřízeného a ten neprodleně vyrozumí příslušného 

státního zástupce. Úmrtí osoby inspekce oznámí bez zbytečného odkladu také osobě 

blízké zemřelé osoby, pokud je známa. 

Navrhujeme v § 12 odst. 2 za slova „který vykonává ostrahu cely,“ doplnit slova 

„osoby uvedené v § 32 odst. 2 zákona o Policii a“  

Ustanovení § 12 odst. 2 by znělo následovně: 

(2) V případě, že dojde k propuštění osoby, omezené na osobní svobodě příslušníkem 

Akceptováno.  

Text ustanovení bude upraven takto: 

(2) V případě, že dojde k propuštění 

osoby, omezené na osobní svobodě 

příslušníkem inspekce a umístěné v cele, 

z důvodů uvedených v § 32 odst. 1 

zákona o Policii České republiky, nebo 

pokud dojde k úmrtí takové osoby, 

vyrozumí o tom příslušník, který 

vykonává ostrahu cely, osoby uvedené v 

§ 32 odst. 2 zákona o Policii České 

republiky a také určeného příslušníka 

inspekce. 

Vyjádření k vypořádání: 

Připomínkové místo souhlasí 
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inspekce a umístěné v cele, z důvodů uvedených v § 32 odst. 1 zákona o Policii 

České republiky, nebo pokud dojde k úmrtí takové osoby, vyrozumí o tom příslušník, 

který vykonává ostrahu cely, osoby uvedené v § 32 odst. 2 zákona  

o Policii České republiky a také určeného příslušníka inspekce. 

Tato připomínka je zásadní 

 

s vypořádáním. 

NSZ 
3. K bodu 20 (§ 12 odst. 3) 

Jsme toho názoru, že ustanovení by mělo obsahovat rámcové podmínky dohody 

mezi inspekcí a Policií České republiky. Zejména by měl být stanoven podíl těchto 

orgánů na uvedených úkonech nebo alespoň způsob jejich stanovení v konkrétních 

případech. Zřejmě půjde o součinnostní dohodu. V důvodové zprávě je odkazováno 

na obdobnou úpravu, kterou již stanoví § 32 odst. 2 zákona č. 300/2013 Sb., o 

Vojenské policii a o změně některých zákonů. Pro účely legislativního procesu by 

tedy mohly být využity poznatky ze součinnosti mezi Vojenskou policií a Policií 

České republiky. Poněvadž tyto úkony představují zásahy do osobnostní sféry 

člověka, měly by být rámcové podmínky uvedené součinnosti stanoveny zákonem, 

byť tomu tak v případě § 32 odst. 2 zákona č. 300/2013 Sb. není. 

Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno jinak.  

Odstavec 3 bude z návrhu vypuštěn. 

Vyjádření k vypořádání: 

Připomínkové místo souhlasí 

s vypořádáním. 

NSZ 
4. K bodu 22 (§ 15a) 

Nově se zavádí příslušníkům inspekce oprávnění vstoupit do obydlí, jiného prostoru 

nebo na pozemek, přičemž důvodová zpráva uvádí, že navrhované znění je užší než 

znění v § 40 zákona o Policii České republiky, neboť se nepřebírají oprávnění na 

případy, které se zcela zjevně netýkají působnosti a úkolů inspekce. Z navrhovaného 

znění však není zcela patrné, že příslušník inspekce je k vymezeným vstupům 

oprávněn pouze při plnění úkolů inspekce. Z tohoto důvodu navrhujeme doplnění za 

slova „Příslušník inspekce je“ doplnit slova „při plnění úkolů inspekce“.  

 

Ustanovení § 15a odst. 1 by znělo následovně: 

(1) Příslušník inspekce je při plnění úkolů inspekce oprávněn vstoupit bez 

souhlasu uživatele do obydlí, jiného prostoru nebo na pozemek a provést tam 

potřebné úkony nebo jiná opatření jen tehdy, jestliže věc nesnese odkladu a vstup 

tam je nezbytný pro ochranu života nebo zdraví osob. 

Aby bylo zajištěno, že na místech uvedených v odstavci 1 nebudou prováděny žádné 

Akceptováno.  

Text ustanovení bude upraven takto: 

(1) Příslušník inspekce je při plnění 

úkolů inspekce oprávněn vstoupit bez 

souhlasu uživatele do obydlí, jiného 

prostoru nebo na pozemek a provést tam 

potřebné úkony nebo jiná opatření jen 

tehdy, jestliže věc nesnese odkladu a 

vstup tam je nezbytný pro ochranu života 

nebo zdraví osob. 

… 

(6) Po vstupu na místa shora uvedená 
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jiné úkony než ty, které slouží k účelu uvedenému v odstavci 1 a 2, navrhujeme 

doplnění § 15a o nový odstavec 6, který by zněl: 

 (6) Po vstupu na místa shora uvedená nesmějí být provedeny žádné jiné úkony 

než takové, které slouží k naplnění účelu uvedenému v odstavci 1 a 2. 

Tato připomínka je zásadní 

 

nesmějí být provedeny žádné jiné úkony 

než takové, které slouží k naplnění účelu 

uvedenému v odstavci 1 a 2. 

 

 

Vyjádření k vypořádání: 

Připomínkové místo souhlasí 

s vypořádáním. 

 

NSZ 
5. K bodu 22 (§ 15b odst. 2) 

Domníváme se, že věta za středníkem je nadbytečná a navrhujeme ji bez náhrady 

odstranit. Pokud se v prvé části věty stanovuje, že příslušník inspekce může vstoupit 

do vymezených prostor pouze s vědomím ředitele příslušného zařízení nebo osoby 

jím pověřené, pak věta za středníkem, v níž se uvádí, že se může do těchto prostor 

vstoupit „i bez předchozího upozornění“, tedy „nemusí se dopředu ohlašovat“, jak se 

uvádí v důvodové zprávě, neguje předchozí oprávnění. 

Tato připomínka je zásadní 

Neakceptováno. 

 

Navrhované znění vychází z dohody 

s dotčenými subjekty a respektuje 

specifika těchto zařízení. Zároveň se 

nedomníváme, že by text odstavce 2 

negoval předchozí oprávnění. Ředitel 

bude vyrozuměn o možném vstupu GIBS 

do tohoto zařízení, avšak nebude nijak 

upozorňován, kdy k danému vstupu 

dojde. 

Vyjádření k vypořádání: 

Připomínkové místo souhlasí 

s vypořádáním. 

 

NSZ 
6. K bodu 22 (§ 15b odst. 3) 

V navrhovaném ustanovení se mluví o dohodě o podmínkách vstupu do prostor. 

Pouze z důvodové zprávy se lze dozvědět, že uvedené podmínky se mají týkat 

dodržování režimových opatření. Tento údaj by však měl stanovit přímo zákon, 

vzhledem k povaze zásahu. Jinak by dohoda o podmínkách vstupu do prostor mohla 

Neakceptováno. 

 

Další vymezení podmínek přímo v textu 

návrhu považujeme za nadbytečné. 

Obecný rozsah těchto podmínek je již 
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trpět základní vadou, a to neurčitostí projevu vůle smluvních stran. Proto 

doporučujeme, aby povaha těchto podmínek byla uvedena přímo v textu 

navrhovaného ustanovení. V důvodové zprávě se rovněž uvádí, co se rozumí 

podmínkami vstupu do prostor, které upravuje a také upravovat musí přímo zákon. 

Jedná se o to, že vstupovat do prostor může jen příslušník inspekce, vstup musí 

přímo souviset s plněním služebních úkolů, ke vstupu není zapotřebí předchozí 

upozornění, v rámci vstupu lze činit potřebné úkony nebo jiná opatření. Jinými 

slovy, v podstatě jde o předpoklady pravomoci orgánu veřejné moci. 

Tato připomínka je zásadní 

vymezen v odstavcích 1 a 2, což 

považujeme za dostatečné. 

Vyjádření k vypořádání: 

Připomínkové místo souhlasí 

s vypořádáním. 

NSZ 

 

7. K bodu 52 (§ 66 a § 67) 

Navrhuje se rozšíření okruhu zaměstnanců, u nichž by byla vyloučena možnost 

dovolávat se mlčenlivosti, a to na všechny zaměstnance uvedené v § 303 zákoníku 

práce (tj. např. na zaměstnance soudů a státního zastupitelství, zaměstnance 

Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky a informace, Kanceláře 

prezidenta republiky, kanceláře Poslanecké sněmovny, Senátu či zaměstnanců škol 

zřizovaných Ministerstvem vnitra, zaměstnance Policejní akademie České 

republiky). Doposud se výčet vztahuje pouze na zaměstnance České republiky 

zařazené k výkonu práce ve Vězeňské službě České republiky nebo Celní správě 

České republiky. K rozšíření působnosti inspekce nedošlo, a tudíž nespatřujeme 

důvod, aby došlo k tak neúměrnému rozšíření okruhu zaměstnanců, jak je 

navrhováno. Navrhujeme ponechání současného znění § 67.  

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. 

 

Návrh reaguje na zjištěné nedostatky, 

kdy k plnění úkolu GIBS v konkrétních 

případech bylo nutné získávat údaje od 

osob uvedených v § 303 odst. 1 zákoníku 

práce. Tato změna tak není vázána 

rozšířením působnosti GIBS, ale 

praktickou potřebou získávat informace 

od těchto subjektů.    

Vyjádření k vypořádání: 

Připomínkové místo souhlasí 

s vypořádáním. 

NSZ 
8. K bodům 3-8 a 34 (§ 2 a § 41)  

V navrhovaném ustanovení se zavádí legislativní zkratka „zaměstnanec 

bezpečnostního sboru“, kterým se rozumí v pojetí navrhovaného zákona jen 

zaměstnanec České republiky zařazený k výkonu práce v Celní správě České 

republiky nebo ve Vězeňské službě České republiky. Z pohledu zákona č. 361/2003 

Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších 

předpisů, je však pojem „bezpečnostní sbory“ daleko širší, protože zahrnuje Policii 

Neakceptováno. Vysvětleno. 

Současné znění zákona o GIBS již 

používá některé legislativní zkratky, 

které jsou v jiném smyslu zavedeny 

v zákoně č. 361/2003 Sb., o služebním 

poměru. V aplikační praxi neevidujeme 

žádné poznatky, že by tento stav působil 
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České republiky i Generální inspekci bezpečnostních sborů. Pro zaměstnance policie 

však § 2 odst. 1 písm. b) stanoví samostatnou zkratku. Obdobně je odlišně vymezen 

pojem „příslušník bezpečnostního sboru“. 

Jsme toho názoru, že význam pojmu zavedeného v jednom zákoně by neměl být 

měněn pro účely jiného zákona (zde „bezpečnostní sbor“ resp. příslušník, popř. 

zaměstnanec toho sboru). Dochází tím k rozkolísání jednotného používání 

zákonných pojmů. Jestliže tedy pojem zaměstnanec bezpečnostního sboru nemá 

zahrnovat zaměstnance policie, pak by bylo vhodné použít namísto pojmu 

„bezpečnostní sbor“ jiný odlišný výraz (např. upřesněný jiným přívlastkem, jako 

„zaměstnanec označeného nebo určeného sboru“ apod.). 

Tato připomínka je doporučující 

 

jakékoli nejasnosti či výkladové 

problémy. 

 

 

 
9. K bodu 19 (§ 11 odst. 1 písm. e) 

Doporučujeme slovo „prováděném“ nahradit slovem „prováděného“. 

Tato připomínka je doporučující 

 

Akceptováno. 

 
10. K bodu 10 (§ 4)  

Navržené znění s formulací „jehož odstranění spadá do úkolů inspekce“ 

nepovažujeme za zcela výstižné. Doporučujeme přeformulování § 4 odst. 1 nebo 

ponechání stávajícího znění, přičemž na konci stávajícího znění § 4 odst. 1 by se 

doplnila věta „Takto postupuje i zaměstnanec inspekce v pracovní době.“ 

Tato připomínka je doporučující 

 

Neakceptováno. Vysvětleno. 

Návrh vychází z ustanovení § 10 zákona 

o policii, přičemž nemáme poznatky o 

tom, že by toto znění vyvolávalo jakékoli 

aplikační nejasnosti. Z tohoto důvodu 

nepředpokládáme, že by v případě GIBS 

měly nastat jakékoli komplikace, které 

by odůvodňovaly odlišnou právní úpravu 

shodných institutů.   

NBÚ 

(Mgr. Marie 

Baldová, tel.: 

K novelizačnímu bodu 37 (§ 54d) 

Navrhované ustanovení je v zásadě nepřímou novelou zákona č. 412/2005 Sb., o 

ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších 

Akceptováno. 

Bude novelizováno ustanovení § 77 odst. 

3 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně 
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257 283 240, 

E-mail: 

m.baldova@n

bu.cz) 

předpisů (dále jen „zákon o ochraně utajovaných informací“), kterou nelze 

akceptovat. Zákon o ochraně utajovaných informací v § 77 odst. 3 stanoví výjimku 

pro případy poskytovaní utajovaných informací stupně utajení Přísně tajné, Tajné a 

Důvěrné v mezinárodním styku pro policii, pokud tak stanoví mezinárodní smlouva 

nebo jiný právní předpis (zákon č. 273/2008 Sb., o Policie České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů), na základě které není vyžadováno poskytování utajované 

informace prostřednictvím Ústředního registru utajovaných informací. Máme za to, 

že daná výjimka dopadá pouze na policii (legislativní zkratka pro Policii České 

republiky zavedená v § 26 odst. 2 zákona o ochraně utajovaných informací), nikoliv 

na Generální inspekci bezpečnostních sborů. Nově navrhovaný § 54d by bez dalšího 

tedy nemohl založit oprávnění Generální inspekce bezpečnostních sborů na 

poskytování utajovaných informací v mezinárodním styku mimo režim Ústředního 

registru utajovaných informací, neboť Generální inspekce bezpečnostních sborů k 

tomuto není, na rozdíl od Policie České republiky, oprávněna zákonem o ochraně 

utajovaných informací. Požadujeme proto předmětné ustanovení z návrhu zákona 

vypustit. I přes shora uvedené jsme však připraveni nalézt jiné vhodné legislativní 

řešení. 

Tato připomínka je zásadní. 

utajovaných informací a o bezpečnostní 

způsobilosti takto: 

(3) Na poskytování utajovaných 

informací mezi Ministerstvem obrany, 

Ministerstvem spravedlnosti, soudy, 

státními zastupitelstvími, policií, 

Generální inspekcí bezpečnostních 

sborů nebo celními orgány a obdobnými 

orgány cizí moci se odstavec 1, stanoví-li 

mezinárodní smlouva, kterou je Česká 

republika vázána, nebo zvláštní právní 

předpis 31) jinak, nevztahuje. 

Vyjádření k vypořádání: 

Připomínkové místo souhlasí 

s vypořádáním. 

OKOM 
1. Obecně k formální stránce materiálu: 

Předkladatel nesplnil 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. 

Zaprvé, některá návrhem novelizovaná ustanovení jsou vykazována jako 

implementační vůči některým předpisům práva EU. Jedná se o § 5 (provedení čl. 35 

odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 

2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

Akceptováno.  

V případech § 5 a § 47 odst. 4 se jedná 

toliko o formální změny související se 

změnou číslování a terminologie 

v důsledku změn jiných právních 

předpisů. 

Problematika prekursorů řešena vizte 

připomínky MZDr. 
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příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných 

činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového 

rozhodnutí Rady 2008/977/SVV) a § 47 odst. 4 (provedení čl. 35 odst. 1 písm. d) a 

čl. 38 odst. 1 téže směrnice. 

V takovém případě musí předkladatel zvážit, do jaké míry se jedná o materiální 

provedení dotčených předpisů Evropské unie. Pokud dochází k věcné implementaci, 

je nutné ji takto vykázat, tj. příslušné ustanovení podtrhnout a označit celexovým 

číslem v souladu s čl. II odst. 1 Přílohy č. 5 Legislativních pravidel vlády. K návrhu 

je pak nutno přiložit rozdílovou tabulku (čl. II odst. 2 Přílohy č. 5 Legislativních 

pravidel vlády) a (což se ani u v současnosti vykazovaných ustanovení neděje) 

aktualizovanou tabulku srovnávací v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. e) Legislativních 

pravidel vlády. Pokud se jedná toliko o formální změny související se změnou 

číslování, terminologie nebo dochází jen k úpravě implementačních ustanovení, 

která je důsledkem jiných čistě vnitrostátních změn, postačí postupovat podle čl. 9 

odst. 2 písm. e) Legislativních pravidel vlády a přiložit k návrhu jen aktualizované 

srovnávací tabulky dotčených unijních předpisů. 

Zadruhé, některá ustanovení zákona o policii, která jsou přebírána do zákona o 

GIBS, provádějí do právního řádu požadavky práva EU. Jen namátkou a příkladmo, 

§ 54 zákona o GIBS, ve znění návrhu, odpovídá § 89 zákona o policii, který je 

vykazován jako implementační vůči čl. 6 směrnice Rady 2001/40/ES ze dne 28. 

května 2001 o vzájemném uznávání rozhodnutí o vyhoštění státních příslušníků 

třetích zemí, čl. 27 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze 

dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se 

pohybovat a pobývat na území členských států, čl. 3 odst. 1 rámcového rozhodnutí 

Rady 2006/960/SVV ze dne 18. prosince 2006 o zjednodušení výměny operativních 

a jiných informací mezi donucovacími orgány členských států Evropské unie a čl. 

13, čl. 16 odst. 1 a čl. 18 písm. a) rozhodnutí Rady 2008/615/SVV ze dne 23. června 

2008 o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a 

přeshraniční trestné činnosti. Jsme si vědomi odlišné působnosti GIBS a Policie ČR, 

Vyjádření k vypořádání: 

Připomínkové místo souhlasí 

s vypořádáním. 
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avšak v případě, že jsou pravomoci GIBS v zákoně vyjádřeny shodným způsobem, 

je nutno přinejmenším v důvodové zprávě zhodnotit vztah návrhu k dotčeným 

aktům práva EU, případně příslušná ustanovení vykázat jako implementační výše 

uvedeným způsobem. 

Zatřetí, je nezbytné reflektovat požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 273/2004 ze dne 11. února 2004 o prekursorech drog, v platném znění, a 

navrhovanou úpravu § 14 odst. 2 buď vypustit, nebo novelizovat § 2 a § 5 zákona o 

prekursorech drog, které provádějí čl. 3 uvedeného nařízení, který užití prekursorů 

drog orgány veřejné moci podmiňuje udělením zvláštního povolení. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

GIBS 
K návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci 

bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů, a některé další zákony, 

uplatňuji následující zásadní připomínky: 

 

§ 60 navrhujeme upravit následujícím způsobem: 

 

„(1) Příslušník inspekce vykonává službu v občanském oděvu nebo v občanském 

oděvu s vnějším označením inspekce nebo ve služebním stejnokroji v závislosti na 

povaze konkrétní činnosti a potřebě efektivního plnění úkolů inspekce. 

(2) Služební stejnokroj je oprávněn nosit jen příslušník inspekce nebo bývalý 

příslušník inspekce při vhodných příležitostech. Bývalý příslušník inspekce může 

služební stejnokroj nosit na základě souhlasu ředitele inspekce. 

(3) Vnější označení inspekce je oprávněn užívat jen příslušník inspekce. 

(4) Zvláštní označení služebních vozidel inspekce a pásů s označením „Generální 

inspekce bezpečnostních sborů“ podle § 17 odst. 2 může užívat pouze inspekce. 

(5) Vláda stanoví nařízením 

a) vzor služebního průkazu a odznaku inspekce, 

b) vzor průkazu zaměstnance inspekce, 

c) vzor služebního stejnokroje, 

d) způsob vnějšího označení inspekce, 

e) způsob prokazování příslušnosti, 

f) vzory zvláštního označení služebních vozidel inspekce a pásů s označením 

Akceptováno.  

Vyjádření k vypořádání: 

Připomínkové místo souhlasí 

s vypořádáním. 
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„Generální inspekce bezpečnostních sborů“. 

 

Odůvodnění 

Příslušníci GIBS vykonávají službu v občanském oděvu nebo v občanském oděvu s 

vnějším označením inspekce. Považujeme za vhodné, aby příslušníci GIBS měli 

možnost využívat i služební stejnokroj, a to zejména pro slavnostní, společenské, či 

jiné vhodné služební příležitosti související s výkonem služby. Vzor služebního 

stejnokroje by byl stanoven nařízením vlády. Zavedení služebního stejnokroje pro 

příslušníky GIBS nepovede k potřebě navýšení rozpočtové kapitoly GIBS, toto budu 

pokryto z již rozpočtovaných prostředků určených k tomuto účelu tzv. ošatného. 

Tato změna nemá vliv na státní rozpočet. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

II. 

§ 58 navrhujeme upravit následujícím způsobem: 

„(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

a) v rozporu s § 60 odst. 2 na místě veřejnosti přístupném nosí služební stejnokroj 

inspekce nebo takové jeho součásti, které jsou s ním zaměnitelné, nebo užívá vnější 

označení inspekce, ačkoliv není příslušníkem inspekce nebo bývalým příslušníkem 

inspekce, 

b) úmyslně na místě veřejnosti přístupném neoprávněně užívá na vozidle zvláštní 

označení používané na služebních vozidlech inspekce anebo označení s ním zřejmě 

zaměnitelné, 

c) úmyslně na místě veřejnosti přístupném neoprávněně užívá vnější označení 

inspekce anebo označení s ním zřejmě zaměnitelné, 

d) vnikne lstí, nedovoleným překonáním uzamčení nebo překonáním jiné jistící 

překážky s použitím síly do objektu nebo prostoru, v nichž sídlí inspekce, nebo 

e) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 66. 

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že na místě 

veřejnosti přístupném neoprávněně užívá na vozidle označení používané na 

služebních vozidlech inspekce a označení s ním zřejmě zaměnitelné. 

(3) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50000 Kč. Za přestupek 

podle odstavce 2 lze uložit pokutu do 50000 Kč.“ 
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Odůvodnění: 

Doplněním úpravy o nové skutkové podstavy vymezené v písmenu a) je navazováno 

na stávající sankční ustanovení. 

 

 Tato připomínka je zásadní. 

MPO 

(Ing. Michal 

Kroužek 

(telefon: 224 

852 301, e-

mail: 

krouzek@mpo

.cz) 

1. Doporučujeme označit nově vkládané poznámky pod čarou (č. 23 až 26) 

horním indexem. 

Tato připomínka je doporučující 
 

Akceptováno. 

MSp 

(Jan Broz, tel. 

221 997 507, 

email 

jbroz@msp.ju

stice.cz.)  

 

1. K čl. I bodu 22 (§ 15a zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů)  

Shora uvedené ustanovení, jež upravuje podmínky vstupu do obydlí, jiného prostoru 

nebo na pozemek, na rozdíl od úpravy stávajícího § 15 zákona o Generální inspekci 

bezpečnostních sborů, jenž upravuje vstup do živnostenské provozovny, jakož i 

návrhu § 15b, upravujícího podmínky vstupu do prostor bezpečnostních sborů, 

nestanovuje, že smí příslušník inspekce pravomoc stanovenou uvedeným ustanovení 

využít pouze při plnění úkolu inspekce. Z návrhu přitom není zřejmé, zda by mělo 

mít předmětné ustanovení povahu lex specialis ve vztahu k obecné úpravě obsažené 

v § 4 odst. 1 zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů,  

a tedy zda představuje zvláštní vymezení pravomoci, jíž může příslušník inspekce 

realizovat rovněž v době mimo službu, či zda zakládá pravomoc příslušníka 

inspekce pouze v souvislosti s plněním konkrétního úkolu inspekce.  

Doporučujeme proto vztah uvedených ustanovení osvětlit v důvodové zprávě, 

případně pak  

v § 15a explicitně stanovit, že je příslušník inspekce oprávněn bez souhlasu 

uživatele obydlí vstoupit do obydlí pouze při plnění konkrétního úkolu inspekce.  

Tato připomínka je doporučující 

Akceptováno.  
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MSp 

 

2. K čl. II [§ 219 písm. c) zákona o zadávání veřejných zakázek 

Shora uvedeným ustanovením dochází ke stanovení výluky z povinnosti 

zveřejňovat na profilu zadavatele smlouvu na veřejnou zakázku v případě, kdy je 

zadavatelem Generální inspekce bezpečnostních sborů. Stanovení předmětné 

výjimky je odůvodňováno výjimkou z požadavku zveřejňovat smlouvy uzavřené 

Generální inspekcí bezpečnostních sborů v registru smluv. Konstatujeme, že  účel 

obou institutů, tedy registru smluv a zveřejňování uzavřených smluv na profilu 

zadavatele je přinejmenším částečně odlišný, pročež z existence výjimky v případě 

zveřejňování smlouvy v registru smluv nelze bez dalšího dovozovat oprávněnost 

výjimky z povinnosti zveřejňovat smlouvu na profilu zadavatele. S ohledem na 

uvedenou skutečnost lze odůvodnění předmětné změny považovat za nedostatečné. 

Doporučujeme proto dopracovat odůvodnění důvodnosti uvedené výluky, případně 

uvedenou změnu z návrhu vypustit.  

Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno.  

Důvodová zpráva doplněna následovně: 

Navrhovaná právní úprava má za cíl 

odstranit rozpor mezi § 3 odst. 2 písm. c) 

zákona o registru smluv a § 219 ZZVZ a 

dále má za cíl podpořit výkon k naplnění 

základních zákonných úkolů GIBS, které 

jsou stanoveny v ustanovení § 2, kdy 

úkolem GIBS je vyhledávat, odhalovat a 

prověřovat skutečnosti nasvědčující 

tomu, že byl spáchán trestný čin, jehož 

pachatelem je příslušník Policie České 

republiky, celník, příslušník Vězeňské 

služby České republiky anebo příslušník 

GIBS, zaměstnanec České republiky 

zařazený k výkonu práce v Policii České 

republiky nebo v GIBS, nebo 

zaměstnanec České republiky zařazený k 

výkonu práce v Celní správě České 

republiky anebo Vězeňské službě České 

republiky, pokud trestný čin byl spáchán 

v souvislosti s plněním jeho pracovních 

úkolů. Dále úkolem GIBS je vyšetřovat 

trestný čin příslušníka Policie České 

republiky, celníka, příslušníka Vězeňské 

služby České republiky nebo 

zaměstnance České republiky zařazeného 

k výkonu práce v Policii České republiky 

a zaměstnance České republiky 

zařazeného k výkonu práce v Celní 
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správě České republiky nebo Vězeňské 

službě České republiky, pokud trestný 

čin byl spáchán v souvislosti s plněním 

jeho pracovních úkolů. Rovněž úkolem 

GIBS je u osob výše uvedených provádět 

zkoušku spolehlivosti. Zejména podle 

ustanovení § 12 odst. 2 písm. b) zákona 

č. 141/1961 Sb., o trestním řízení 

soudním (trestního řádu), je GIBS 

policejním orgánem. S ohledem na ex 

lege definované zájmové osoby 

(pachatele z řad bezpečnostních sborů), 

které disponují exkluzivním know-how 

vyšetřovacích metod a postupů je na 

místě, aby činnost GIBS za účelem 

úspěšného plnění zákonných úkolů byla 

co nejvíce zakryta ve vztahu k těmto 

pachatelům. 

MŠMT  

(Mgr. 

Vlastislav 

Svoboda z 

odboru 

legislativy (tel. 

234812179, e-

mail: 

Vlastislav.Svo

boda@msmt.c

z) 

 

1. K čl. I bod 2.: S ohledem na čl. 58 odst. 4 písm. a) Legislativních pravidel vlády 

doporučujeme slovo „nové“ v předmětném novelizačním bodě odstranit. 

2. K čl. I bod 18. [k § 11 odst. 1 písm. d)]: Upozorňujeme, že dle čl. 44 odst. 1 

Legislativních pravidel vlády by měla být legislativní zkratka uvedena 

v jednotném čísle, avšak zároveň je třeba upozornit, že by tato zkratka neměla 

být zaváděna vůbec, neboť na jiném místě materiálu použita není a ani 

předmětné slovní spojení se v materiálu dále neobjevuje. S ohledem na uvedené 

doporučujeme legislativní zkratku zaváděnou v předmětném novelizačním bodu 

odstranit.  

3. K čl. I bod 19.: Pro úplnost doporučujeme přímo v předmětném novelizačním 

bodě uvést, že se určitý pododstavec doplňuje do odstavce 1, a to např. tak, že se 

za text „§ 11“ vloží text „odst. 1“. 

Akceptováno. 
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4. K čl. I bod 22., 24. a 37.: Z formálních důvodů doporučujeme uvést číselné 

označení poznámek pod čarou včetně následné kulaté závorky ve formě horního 

indexu. 

5. K čl. I bod 24. [k § 16a odst. 1]: Vzhledem ke skutečnosti, že se v úvodní části 

předmětného ustanovení odkazuje na jiný paragraf, měla by být v souvislosti 

s čl. 45 odst. 1 Legislativních pravidel vlády slova „odstavci 1“ nahrazena 

textem „odst. 1“. Doporučujeme materiál změnit ve smyslu uvedeném. 

6. K čl. I bod 26.: Doporučujeme předmětný novelizační bod rozdělit, neboť 

změna v § 32 odst. 2 je prováděna na konci textu písmene f), a proto by měl být 

novelizační bod formulován dle čl. 58 odst. 8 písm. e) Legislativních pravidel 

vlády. Doporučujeme materiál změnit ve smyslu uvedeném. 

7. K čl. I bod 34.: S ohledem na Platné znění s vyznačením navrhovaných změn 

doporučujeme za text „§ 41“ vložit text „odst. 1“. 

8. K čl. I bod 37.: Doporučujeme předmětný novelizační bod řádně ukončit tečkou. 

9. K čl. I bod 48.: S ohledem na čl. 58 odst. 4 písm. f) Legislativních pravidel 

vlády, doporučujeme slova „Na konci § 63 se“ nahradit slovy „V § 63 se na 

konci písmene e)“. 

10. K čl. III úvodní věta: Upozorňujeme, že v předmětné úvodní větě by měly být 

uvedeny pouze ty novely, které zde uvedené ustanovení, tedy § 79 odst. 2, 

měnily. S ohledem na uvedené by v předmětné úvodní větě neměl být uveden 

např. zákon č. 229/2005 Sb., zákon č. 411/2005 Sb., zákon č. 226/2006 Sb., 

zákon č. 133/2011 Sb., zákon č. 297/2011 Sb., zákon č. 329/2011 Sb., zákon č. 

341/2011 Sb. a zákon č. 48/2016 Sb. 

11. K čl. IV: Doporučujeme slovo „dne“ nahradit slovem „dnem“, jak stanovuje čl. 

53 odst. 1 písm. a) bod 1. Legislativních pravidel vlády. 

12. K Platnému znění s vyznačením navrhovaných změn [k poznámce pod 

čarou č. 22]: Z formálních důvodů doporučujeme předmětnou poznámku pod 

čarou uvést tučně obdobně, jako ostatní uvedené poznámky pod čarou. 

13. K Platnému znění s vyznačením navrhovaných změn [k § 63 písm. c) bod 

1.]: Doporučujeme před slovo „nebo“ vložit čárku, jak je uvedeno v samotném 
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návrhu, a tím i předkládaný materiál sjednotit. 

Tyto připomínky jsou doporučující 

MZe 

(Aneta 

Vrbová, tel. 

22181 4513,  

aneta.vrbova

@mze.cz) 

1. K návrhu zákona, resp. platnému znění 

V navrhovaném znění § 57c zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů 

doporučujeme ve druhé větě odebrat čárku za slovy „kontrolního orgánu“. Změnu 

pak bude nutno provést i v platném znění.  

 

2.  K důvodové zprávě 

Doporučujeme opravit následující překlepy: 

Na str. 11 ve čtvrtém odstavci shora na druhém řádku doporučujeme nahradit slovo 

„týkající“ slovem „týkajícími“ a slovo „informaci“ slovem „informací“.  

Na str. 12 ve spodním odstavci ve třetí větě doporučujeme doplnit za slovo 

„bezpečnostních“ slovo „sborů“. 

Na str. 13 ve třetím odstavci doporučujeme nahradit slovo „ústav“ slovem „ústavu“. 

V předposledním odstavci pak doporučujeme pro lepší srozumitelnost spojit druhou 

a třetí větu do jediného souvětí.  

Na str. 15 ve třetím odstavci doporučujeme na druhém a čtvrtém řádku opravit slovo 

„svoji“ na „svojí“.  

Na str. 19 ve třetím odstavci textu k bodu 22 doporučujeme slovo „ústavu“ nahradit 

slovem „ústav“. V prvním odstavci textu k bodu 24 pak nahradit slovo „podrobila“ 

slovem „podrobili“ a slovo „život“ slovem „života“.  

Na str. 20 v textu k bodu 26 doporučujeme naformátovat písmo souladně se zbytkem 

materiálu. Ve druhém odstavci textu k bodu 29 doporučujeme odstranit na druhém 

řádku čárku za slovem „kterým“.  

Na str. 22 v textu k bodům 49 až 51 doporučujeme v prvním odstavci slovo 

„zaměstnance“ nahradit slovem „zaměstnanec“. Ve třetím odstavci se objevuje 

duplicitně slovo „aby“.  

Tyto připomínky jsou doporučující 

 

Akceptováno. 

ÚZSI 
1. K § 2  

Návrh zákona zavádí nově pro příslušníka Policie České republiky, celníka a 

příslušníka Vězeňské služby legislativní zkratku „příslušník bezpečnostního sboru“. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
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Zavedení takovéto legislativní zkratky považujeme za velmi problematické, a to 

zejména s ohledem na již existující pojem "příslušník bezpečnostního sboru" 

používaný v zákoně č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků 

bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.  Existence stejných 

legislativních zkratek s jiným obsahem je pak nutně matoucí a může v praxi působit 

značné potíže.  

S ohledem na výše uvedené, navrhujeme ponechat původní znění předmětných 

ustanovení, případně změnit jejich dikci tak, aby je nebylo možné obsahově 

zaměňovat s definicí v zákoně č. 361/2005 Sb. Obdobným způsobem navrhujeme 

pozměnit rovněž pojem „zaměstnanec bezpečnostního sboru“. 

Tato připomínka je doporučující. 

 

Současné znění zákona o GIBS již 

používá některé legislativní zkratky, 

které jsou v jiném smyslu zavedeny 

v zákoně č. 361/2003 Sb., o služebním 

poměru. V aplikační praxi neevidujeme 

žádné poznatky, že by tento stav působil 

jakékoli nejasnosti či výkladové 

problémy. 

Stálá komise 

pro kontrolu 

GIBS 

(připomínky 

nad rámec 

běžného 

mezirezortníh

o 

připomínkové

ho řízení) 

1. K § 1 odst. 6 

Navrhuje se vypustit ustanovení upravující sídlo inspekce. Není důvod 

specifikovat sídlo inspekce. 

Akceptováno. 

Ustanovení bude z návrhu vypuštěno. 

 

 
2. K § 2 odst. 1 

Navrhuje se nahradit slovo „celník“ slovy „příslušník Celní správy“.  Neakceptováno. Vysvětleno. 

Celník je ustálený legislativní termín, 

užívaný také v zákoně o Celní správě, v 

zákoně o GIBS je takto uveden od 

počátku bez jakýchkoli výkladových či 

aplikačních problémů. 
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3. K § 4 odst. 1 

Navrhuje se vypuštění slov „zaměstnanec inspekce“. S ohledem na rozdílné 

postavení zaměstnanců inspekce (od zaměstnanců policie) není vhodné na ně 

klást povinnost iniciativy.  

Akceptováno. 

Ustanovení bude z návrhu vypuštěno. 

 
4. K § 9a – dohody o spolupráci 

Pro faktickou realizaci oprávnění inspekce je zapotřebí zohlednit specifické 

podmínky fungování jednotlivých bezpečnostních sborů v dohodách s 

jednotlivými bezpečnostními sbory, popř. ministerstvy. Tato iniciativa 

ovšem nemůže být pouze na odpovědnosti inspekce, efektivní způsob 

spolupráce v zákonem vymezených mantinelech musí být i vymahatelný i na 

bezpečnostních sborech/ministerstvech. Praxe ukázala, že např. s PČR se 

inspekci nedařilo uzavřít dohodu o spolupráci několik let. Takový stav není 

dlouhodobě akceptovatelný a je zapotřebí systém nastavit tak, aby hledání 

konsensu bylo oboustrannou odpovědností a zájmem, přičemž časový limit 6 

měsíců pro nalezení oboustranného konsensu je vnímán jako plně 

dostačující. Vzhledem k navrhovaným změnám je zapotřebí i již uzavřené 

dohody zrevidovat.      

Neakceptováno. Vysvětleno. 

Zakotvení zákonné povinnosti 

ministerstev a bezpečnostních sborů 

uzavírat s GIBS dohody o spolupráci je 

nesystémové a nadbytečné. Pro všechny 

státní orgány (včetně bezpečnostních 

sborů) je v obecných právních 

předpisech, i v zákonech upravujících 

činnost konkrétních bezpečnostních 

sborů, stanovena zásada poskytování 

vzájemné součinnosti. Stávající právní 

úpravu považuje předkladatel i GIBS za 

zcela vyhovující. Dohody, které mají být 

z povahy věci dobrovolným vzájemným 

závazkem, pak mohou upravovat 

specifické formy spolupráce, kde je 

nutné vzájemné vztahy či součinnost dále 

konkretizovat.  

 
5. K § 15a, § 15b a § 16a 

Navrhuje se vložení slova „konkrétní“ před slova „úkol inspekce“.  Akceptováno. 

 
6. K § 54d 

Nelze poskytovat utajované informace bez souhlasu NBÚ. Navrhujeme 

vypustit.  

Neakceptováno. Vysvětleno. 

Vyřešeno v rámci připomínek NBÚ. 
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Podle dohody s NBÚ bude novelizováno 

ustanovení § 77 odst. 3 zákona č. 

412/2005 Sb., o ochraně utajovaných 

informací a o bezpečnostní způsobilosti.  

 
7. K § 56 

Nejsou specifikovány důvody změny. Návrh zužuje možnosti veřejnosti 

upozorňovat na nedostatky a trestné činy bezpečnostních sborů v působnosti 

inspekce. Navrhuje se ponechat lhůtu k vyrozumění na 30 dnů. 

 

Akceptováno částečně. 

Uvedené ustanovení bude upraveno tak, 

aby jeho znění nevzbuzovalo pochybnost 

o tom, že GIBS nadále přijímá podání a 

upozornění týkající se trestné činnosti 

příslušníků bezpečnostních sborů. 

Lhůta k vyrozumění je stanovena 

v souladu se správním řádem, který také 

obsahuje lhůtu k vyřízení podání v délce 

60 dnů. 

§ 56 bude tedy upraven takto: 

§ 56 

  (1) Každý může upozornit 

inspekci na  

a) nedostatky v činnosti bezpečnostního 

sboru, na nějž se vztahuje působnost 

inspekce, příslušníka inspekce nebo 

zaměstnance inspekce, nebo 

 b) skutečnost, že se příslušník inspekce 

nebo zaměstnanec inspekce dopustil 

jednání, které naplňuje znaky trestného 

činu, přestupku nebo kázeňského 

přestupku. 
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 (2) Inspekce musí upozornění 

přijmout. Inspekce do 30 60 dnů ode dne 

přijetí upozornění vyrozumí toho, kdo jej 

učinil, o přijatých opatřeních, pokud o 

toto vyrozumění osoba požádá. 

Oznámení protiprávního jednání podle 

trestního řádu tímto není dotčeno. 

 (3) Má-li osoba dotčená činností 

příslušníka inspekce nebo 

zaměstnance inspekce za to, že její 

upozornění nebylo řádně vyřízeno, 

může požádat nadřízeného příslušníka 

inspekce nebo zaměstnance inspekce, 

aby přezkoumal způsob vyřízení 

upozornění. 

Dále bude doplněna důvodová zpráva, 

aby byl důvod změny jasněji vysvětlen - 

stávající ustanovení je nesystémové, 

ukládá inspekci přijímat a řešit podání, 

která mají být primárně v působnosti 

kontrolních orgánů jednotlivých 

bezpečnostních sborů. Tato problematika 

tedy nespadá do působnosti GIBS. 

 
8. K § 56 – neprojednatelný podnět 

Praxe s sebou přinesla problémy související s nemalým zatížením zpracování 

podnětů ze stran podatelů tzv. chronických, či podatelů tzv. účelových 

podání. Navrhuje se tedy jednoznačný postup vyřízení takových podnětů, 

aby nedocházelo ke zneužívání činnosti inspekce. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 

Zavedení institutu „neprojednatelného 

podnětu“ je nadbytečné. Již současná 

obecná právní úprava, která se zabývá 

postupy při vyřizování podání a stížností 

(§ 37 a § 175 správního řádu) umožňuje 

řešit bezdůvodně se opakující či zjevně 
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nesmyslné podněty vůči státním 

orgánům, tedy i vůči GIBS.    

 
9. K § 57, § 57a až 57c 

Komise navrhuje rozšíření kontrolních pravomocí vůči GIBS a zakotvení 

předchozího souhlasu předsedy vlády nebo ministra vnitra s neposkytnutím 

informací ze strany GIBS . 

Akceptováno částečně. 

Návrh na rozšíření kontrolních 

pravomocí komise by znamenal 

nedůvodný přesah zákonodárné moci do 

působnosti OČTŘ. Jediným orgánem, 

který je oprávněn měnit rozhodnutí nebo 

opatření GIBS, vrátit věc GIBS s 

pokynem ke konkrétnímu postupu (což 

zahrnuje i pokyn něco více či lépe 

odůvodnit, provést další dokazování atd.) 

je státní zastupitelství, resp. státní 

zástupce. Zde není dán žádný prostor k 

tomu, aby takové pravomoci, ve větší či 

menší míře byly dány též jinému orgánu, 

v tomto případě komisi. Takový postup 

by zcela popíral fungující systém dozoru 

nad přípravným trestním řízením, a to 

nejen v činnosti GIBS, ale obecně všech 

policejních orgánů a OČTŘ. GIBS je 

policejní orgán jako každý jiný, jen s 

jasně vymezenou, poměrně úzkou 

věcnou příslušností. Jako každý jiný 

policejní orgán podléhá dozoru státního 

zastupitelství a není vhodné, aby takto 

nastavený systém byl v podmínkách 

GIBS odlišný. 

Zároveň nelze podmínit neposkytnutí 

informací ze strany GIBS předchozím 
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souhlasem předsedy vlády ani ministra 

vnitra. Ministr vnitra nemá vůči GIBS 

žádnou působnost a i působnost předsedy 

vlády je vymezena zejména vůči řediteli 

GIBS ve smyslu služebních předpisů, 

nikoli jako orgánu, který má mít přístup 

ke všem informacím z činnosti GIBS. 

Zakotvení takového postupu by nepřímo 

znamenalo možnost předsedy vlády 

(nebo ministra vnitra) nahlížet do živých 

kauz a prověřovat informace z živých 

spisů, což je úloha, která jim zcela 

nepřísluší. 

Ustanovení proto budou upravena takto: 

- nově je zakotveno, že kontrolní orgán 

může požadovat od inspekce informace a 

podklady potřebné k provedení kontroly, 

inspekce je povinna tyto poskytnout, a to 

bez zbytečného odkladu, pokud se na ně 

nevztahuje mlčenlivost podle jiného 

právního předpisu, nebo nejsou-li 

naplněny důvody uvedené v § 57b. 

- nově se uvádí, že má-li kontrolní orgán 

za to, že činnost inspekce nezákonně 

omezuje nebo poškozuje práva a svobody 

osob, je oprávněn požadovat od ředitele 

inspekce potřebné vysvětlení. 

- kontrolní orgán vyrozumí ředitele GIBS 

a předsedu vlády o provádění kontroly 

pouze pokud provádí kontrolu přímo v 
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organizačních částech inspekce, 

- nově se také stanoví, že každé porušení 

zákona příslušníky či zaměstnanci 

inspekce, které kontrolní orgán zjistí při 

své činnosti, je povinen oznámit řediteli 

inspekce a nejvyššímu státnímu zástupci. 

- nově se upřesňuje, že ředitel inspekce 

předkládá komisi souhrnnou informaci o 

činnosti inspekce obsahující počet a 

zaměření případů a věcí, v nichž je 

inspekce činná a také informaci 

k vyhodnocení zkoušek spolehlivosti. 

- v důvodové zprávě bude upřesněno, že 

výše uvedenými informacemi se rozumí 

například informace k jednotlivým 

případům korupčního jednání, k úniku 

informací, k použití donucovacích 

prostředků nebo zbraně, jejichž 

následkem byla újma na zdraví nebo 

smrt, k použití nepřiměřeného násilí, 

brutality, mučení a nelidského a jiného 

krutého zacházení, 

- v části týkající se mlčenlivosti členů 

komise bude uvedeno, že ta se netýká 

oznamování státnímu zástupci při 

porušení zákona. 

 
10. K § 57 odst. 6 

Navrhuje se, aby ředitel GIBS dával na vědomí předsedovi vlády a kontrolnímu 

orgánu návrhy legislativních změn týkající se činnosti inspekce. Poskytování 

informace kontrolnímu orgánu o potřebách legislativních změn týkající se 

Neakceptováno. Vysvětleno. 

Zakotvení takové povinnosti ředitele 
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činnosti inspekce se považuje za nezbytnou součást spolupráce, neboť 

především kontrolní orgán by měl být informován o legislativních překážkách, 

které inspekci brání, popř. nepřispívají k efektivnímu plnění jejich úkolů. 

GIBS přímo v zákoně je nesystémové a 

nadbytečné. Pravidla upravující 

legislativní postup při přípravě návrhů 

zákonů jsou stanovena v Legislativních 

pravidlech vlády, která jsou schválena 

usnesením vlády. Zde jsou též stanovena 

povinná připomínková místa, přičemž 

samotné kontrolní orgány Parlamentu ČR 

mezi tato místa nepatří (připomínkovým 

místem je Kancelář Poslanecké 

sněmovny). 

Uvedený požadavek lze realizovat 

prostřednictvím Kanceláře Poslanecké 

sněmovny, případně cestou vnitřních 

pravidel jednání Stálé komise pro 

kontrolu GIBS a dohodou s ředitelem 

GIBS. 

Předkladatel a GIBS zároveň informuje, 

že na základě interního pokynu ředitele 

GIBS bude kontrolní orgán vždy 

vyrozumíván o legislativních záměrech 

GIBS.    

 
11.  K § 60 

Ze zákona nevyplývá o jaký stejnokroj u GIBS se jedná  - zda je stejný jako u 

Policie ČR či existuje odlišné označení na rukávu apod.  Pokud je tedy vložen 

služební stejnokroj, mělo by být ujasněno, o jaký typ stejnokroje se jedná a s 

jakým označením – nebo služební stejnokrok mají příslušníci bezpečnostních 

sborů odlišný. 

 

Akceptováno částečně. 

Návrh  bude doplněn o slova „služební 

stejnokroj inspekce“. Stávající návrh již 

nyní uvádí, že vzor služebního 

stejnokroje inspekce stanoví vláda 

nařízením.   
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Stránka 33 (celkem 33) 

 
12. K § 66 odst. 4 

Nesouhlas s vypuštěním slov „nebo pověřený člen vlády“. Není důvodné 

ponechávat tuto pravomoc pouze na premiérovi.  

Neakceptováno. Vysvětleno. 

Omezení této pravomoci na premiéra je 

logické a systémové. Pověřený člen 

vlády může být zejména ministr vnitra 

nebo ministr spravedlnosti. Oba zastupují 

bezpečnostní sbory, kde má GIBS 

věcnou příslušnost vůči jejím 

příslušníkům a někdy i zaměstnancům. 

Tato pravomoc pouze v rukou předsedy 

vlády je proto zcela na místě. 
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