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III.
ODŮVODNĚNÍ
Obecná část
Hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad
K předmětnému návrhu nebylo zpracováno hodnocení dopadů regulace (RIA) na základě
výjimky uvedené v bodu 3.8 písm. c) Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace, neboť
jde o prováděcí předpis k návrhu zákona projednávaného ve stavu legislativní nouze podle
čl. 17 Legislativních pravidel vlády a § 99 jednacího řádu Poslanecké sněmovny.
Zhodnocení platného právního stavu, odůvodnění hlavních principů navrhované právní
úpravy a vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku
Jako sněmovní tisk č. 1105 je projednávána novela zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě
a justiční stráži České republiky, která reaguje na aktuální nepříznivou epidemiologickou
situaci v souvislosti s onemocněním COVID-19 a umožňuje vládě na nezbytně nutnou dobu
povolat příslušníky Policie České republiky k plnění úkolů Vězeňské služby. Příslušníci Policie
České republiky budou v případě aktuální potřeby využiti k zajištění ostrahy věznic, vazebních
věznic a ústavů pro výkon zabezpečovací detence, k výkonu strážní služby na vstupech
a vjezdech do věznic a ve strážní a zásahové hlídce.
V § 24 odst. 5 zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky ve znění předmětné
novely se upravuje způsob, jakým budou příslušníci Policie České republiky povolaní k plnění
úkolů Vězeňské služby prokazovat svou příslušnost k Vězeňské službě. Kromě služebního
stejnokroje ji budou prokazovat i vnějším označením „VĚZEŇSKÁ SLUŽBA“, přičemž
se předpokládá, že vzor vnějšího označení bude upraven vyhláškou.
Prokazování příslušnosti k Vězeňské službě upravuje vyhláška č. 166/2014 Sb., kterou
se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, prokazování
příslušnosti k Vězeňské službě České republiky a zvláštní barevné provedení a označení
služebních vozidel. Na základě uvedeného zákonného zmocnění se proto navrhuje novelizovat
tuto vyhlášku tak, aby nově upravila podrobnosti vnějšího označení příslušníků Policie České
republiky povolaných k plnění úkolů Vězeňské služby.
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení
je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání, zhodnocení
souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika
vázána, s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie
a obecnými právními zásadami práva Evropské unie
Předložený návrh vyhlášky je plně v souladu se zákonem č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě
a justiční stráži České republiky, a upravuje problematiku v rozsahu zákonného zmocnění
obsaženého v ustanoveních § 8 odst. 3 a § 24 odst. 5 tohoto zákona, ve znění výše zmíněné
novely (podle § 8 odst. 3 zákona č. 555/1992 Sb. Ministerstvo spravedlnosti stanoví vyhláškou
podrobnosti o prokazování příslušnosti k Vězeňské službě, podle § 24 odst. 5 zákona
č. 555/1992 Sb., ve znění novely, Ministerstvo spravedlnosti stanoví vyhláškou vzor vnějšího
označení „VĚZEŇSKÁ SLUŽBA“).
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Předpisy Evropské unie, judikatura soudních orgánů Evropské unie nebo obecné právní zásady
práva Evropské unie se na danou oblast nevztahují. Mezinárodní smlouvy danou problematiku
neupravují.
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
Předpokládá se, že finanční náklady spojené s vytvořením rukávové pásky budou pokryty
v rámci schválené rozpočtové kapitoly Ministerstva spravedlnosti, navržená právní úprava tedy
není spojena s finančními dopady do státního rozpočtu, ani do jiných veřejných rozpočtů.
Navrhovaná právní úprava nemá dopady na podnikatelské prostředí v České republice, není
spojena se sociálními dopady a dopady na rodinu, ani s dopady na osoby se zdravotním
postižením, osoby sociálně slabé a na národnostní menšiny.
Navržená úprava není spojena s dopady na životní prostředí.
Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen
Navržená právní úprava neupravuje vztahy, které by se dotýkaly zákazu diskriminace
ve smyslu antidiskriminačního zákona (tj. nerovného zacházení či znevýhodnění některé osoby
z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního
postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru). Lze proto konstatovat, že právní
úprava obsažená v návrhu vyhlášky nemá žádné dopady ve vztahu k zákazu diskriminace.
Navržená právní úprava nemá bezprostřední, ani sekundární dopady na rovnost mužů a žen
a nevede k diskriminaci jednoho z pohlaví, neboť nijak nerozlišuje, ani nezvýhodňuje jedno
z pohlaví a nestanoví pro ně odlišné podmínky.
Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů
Předložený návrh se specificky nedotýká ochrany soukromí a osobních údajů a v této oblasti
stávající úpravu nijak nemění. Dopady na problematiku ochrany soukromí a osobních údajů se
tudíž nepředpokládají. Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb.,
o zpracování osobních údajů, a nijak neodporuje právním předpisům Evropské unie
upravujícím zpracování, shromažďování či využívání osobních údajů.
Zhodnocení korupčních rizik (CIA)
S navrhovanou právní úpravou nejsou spojena žádná korupční rizika.
Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu
Navrhovaná úprava je spojena s pozitivními dopady na bezpečnost státu, neboť umožňuje
účinně zabezpečit plnění úkolů Vězeňské služby a tím zajistit vnitřní bezpečnost České
republiky. Navržená úprava nemá negativní dopady na obranu státu.
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Zvláštní část
K čl. I
K bodu 1 (§ 15a)
V předmětném ustanovení se upravují podrobnosti vnějšího označení příslušníků Policie České
povolaných k plnění úkolů Vězeňské služby. Takovým označením bude rukávová páska
umístěná na pravém rukávu služebního stejnokroje provedená ve fialové barvě s textem
„VĚZEŇSKÁ SLUŽBA“ v bílé barvě.
K bodu 2 (příloha č. 11)
Doplňuje se nová příloha č. 11, která obsahuje vzor rukávové pásky příslušníků Policie České
republiky povolaných k plnění úkolů Vězeňské služby.
K čl. II (Účinnost)
Účinnost návrhu vyhlášky se navrhuje shodně s účinností novely zákona o Vězeňské službě
a justiční stráži České republiky, kterou vyhláška provádí, tj. ke dni následujícímu po dni jejího
vyhlášení.
Takto stanovené datum nabytí účinnosti vyhlášky je v souladu s § 3 odst. 4 zákona
č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, podle něhož je možné
stanovit, že návrh zákona nabývá účinnosti již dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů, pokud je
vyhlášen nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav nebo vydává-li se právní předpis
v souvislosti s ním anebo jedná-li se o zákonodárný proces ve stavu legislativní nouze. Tyto
podmínky předkládaný návrh splňuje, neboť je předkládán v souvislosti s vyhlášeným
nouzovým stavem.
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