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VI.
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNKOVÉHO ŘÍZENÍ

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění
pozdějších předpisů
Připomínkové řízení bylo zahájeno dne 9. listopadu 2020 a ukončeno dne 1. prosince 2019. Okruh připomínkových míst byl rozhodnutím ministryně spravedlnosti a předsedkyně
Legislativní rady vlády zúžen na 10 připomínkových míst, z čehož se 1 připomínkové místo k návrhu nevyjádřilo. 5 připomínkových míst k návrhu neuplatnilo připomínky.
2 připomínková místa uplatnila k návrhu pouze doporučující (legislativně-technické) připomínky a 2 připomínková místa uplatnila zásadní připomínky. Vyhodnocení
připomínkového řízení je uvedeno v následující tabulce:
Téma, popř.
část materiálu

Resort

Zásadní připomínky

Vypořádání

K návrhu
nařízení, čl. I

Generální inspekce
bezpečnostních sborů

Navrhuje se doplnění dalšího bodu návrhu.

AKCEPTOVÁNO JINAK

(kontakt: legislativa@gibs.cz)

V částí 1. dílu 2.5.1. se v 6. tarifní třídě doplňuje bod 7, který zní:
„7. Výkon odborných činností při přípravě, tvorbě, schvalování a publikaci Po dohodě s připomínkovým místem byl do návrhu
nařízení doplněn bod následujícího znění:
vnitřních předpisů a podpora při přípravě právních předpisů, výkon dalších
parelegalních činností, zejména zpracování analýz a doporučení, rešerše
V částí 2. dílu 2.5. oddílu 2.5.1. se v 6. tarifní třídě
zákonů a dalších předpisů, podpora v soudních řízeních.“
doplňuje bod 7, který zní:
Odůvodnění:
„7. Vykonávání dílčích legislativních prací a
Tato činnost není uvedena u činností Generální inspekce bezpečnostních sborů, právních činností v oboru působnosti Generální
je na místě, aby tyto činnosti byly definovány jednoznačně.
inspekce bezpečnostních sborů.“
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.

K návrhu
nařízení, čl. I

Generální inspekce
bezpečnostních sborů

Navrhuje se doplnění dalšího bodu návrhu.

(kontakt: legislativa@gibs.cz)

„5. Výkon náročných odborných činností spočívajících v posuzování po
právní stránce dotazů, žádostí a dalšího podání právního charakteru
fyzických a právnických osob popř. orgánů státní moci, vyjma trestních věcí
příslušejících výkonným organizačním článkům, zpracování náročných
odborných analýz a doporučení a dalších činností s tímto souvisejících.“

AKCEPTOVÁNO JINAK

V částí 1. dílu 2.5.1. se v 7. tarifní třídě doplňuje bod 5, který zní:

Odůvodnění:
Viz výše.

Po dohodě s připomínkovým místem byl do návrhu
nařízení doplněn bod následujícího znění:
V částí 2. dílu 2.5. oddílu 2.5.1. se v 7. tarifní třídě
doplňuje bod 5, který zní:
„5. Výkon komplexních právních činností v oboru
působnosti Generální inspekce bezpečnostních
sborů.“
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
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Téma, popř.
část materiálu

Resort

Zásadní připomínky

Vypořádání

K návrhu
nařízení, čl. I

Generální inspekce
bezpečnostních sborů

Navrhuje se doplnění dalšího bodu návrhu.

AKCEPTOVÁNO JINAK

(kontakt: legislativa@gibs.cz)

„6. Ve spolupráci s jednotlivými organizačními články inspekce zajišťuje
plnění úkolů a dodržování povinností týkajících se zpracování a ochrany
osobních údajů v inspekci, zajišťuje vedení zákonné dokumentace
dokládající soulad zpracování osobních údajů v inspekci s příslušnou
legislativou, poskytuje metodickou a odbornou pomoc organizačním
článkům inspekce v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů, kontroluje
procesy zabezpečení a nakládání s osobními údaji a podává návrhy na
odstraňování zjištěných nedostatků, provádí školení a seznamování
pracovníků s právními předpisy a interními akty v oblasti zpracování a
ochrany osobních údajů a další činnosti s tím související.“

V částí 1. dílu 2.5.5. se v 9. tarifní třídě doplňuje bod 6, který zní:
Po dohodě s připomínkovým místem byl do návrhu
nařízení doplněn bod následujícího znění:
V částí 2. dílu 2.5. oddílu 2.5.5. se v 9. tarifní třídě
doplňuje bod 6, který zní:
„6. Tvorba koncepce a zajišťování ochrany osobních
údajů v Generální inspekci bezpečnostních sborů.“
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.

Odůvodnění:
Viz výše.
K návrhu
nařízení, čl. I

Ministerstvo spravedlnosti
(kontakt:
Mgr. Zdeňka Přenosilová,
tel. 737 244 290,
e-mail: zprenosilova@msp.justice.cz,
plk. PhDr. Pavel Horák, Ph.D.,
tel. č.: 244 024 600,
mob. tel. č.: 724 153 958,
e-mail: PHorak@grvs.justice.cz)

K návrhu
nařízení, čl. I,
bodu 12

Ministerstvo spravedlnosti
(kontakt:
Mgr. Zdeňka Přenosilová,
tel. 737 244 290,
e-mail: zprenosilova@msp.justice.cz,
plk. PhDr. Pavel Horák, Ph.D.,
tel. č.: 244 024 600,
mob. tel. č.: 724 153 958,
e-mail: PHorak@grvs.justice.cz)

Navrhuje se doplnění dalšího bodu návrhu.

AKCEPTOVÁNO

V části 1. dílu 1.2. ve 3. tarifní třídě se v bodu 3. slova „nebo dozorčí“ zrušují.
Rozdělení strážních a dozorčích činností, které jsou samostatně řízené.

Do návrhu nařízení bude doplněn bod následujícího
znění:
4. V části 1. dílu 1.2. ve 3. tarifní třídě se v bodu 3
slova „nebo dozorčí“ zrušují.

Navrhuje se úprava znění bodu.

AKCEPTOVÁNO

Odůvodnění:

V části 1. dílu 1.2. v 5. tarifní třídě bod 3. zní:
„3. Koordinace, zajišťování a kontrola výkonu dozorčí služby ve směně, V návrhu nařízení bude uvedeno následující znění
bodu:
komplexní zajišťování dozorčí služby při zajišťování práv a povinností
13. V části 1. dílu 1.2. v 5. tarifní třídě bod 3 zní:
vězněných osob ve vazební věznici nebo věznici nebo v ústavu.“
„3. Koordinace, zajišťování a kontrola výkonu
Odůvodnění:
dozorčí služby ve směně, komplexní zajišťování
Upřesnění druhů organizačních jednotek, neboť se jedná o vazební věznice, dozorčí služby při zajišťování práv a povinností
vězněných osob ve vazební věznici, věznici nebo
věznice, ale rovněž o ústavy.
ústavu.“

2

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBW5P6MNW)

Téma, popř.
část materiálu

Resort

Zásadní připomínky

Vypořádání

K návrhu
nařízení, čl. I,
bodu 13

Ministerstvo spravedlnosti

Navrhuje se úprava znění bodu.

AKCEPTOVÁNO

(kontakt:
Mgr. Zdeňka Přenosilová,
tel. 737 244 290,
e-mail: zprenosilova@msp.justice.cz,
plk. PhDr. Pavel Horák, Ph.D.,
tel. č.: 244 024 600,
mob. tel. č.: 724 153 958,
e-mail: PHorak@grvs.justice.cz)

V části 1. dílu 1.2. 5. tarifní třídě se v bodu 4 za slovo „věznici“ vkládají slova
V návrhu nařízení bude uvedeno následující znění
„nebo ústavu“.
bodu:
Odůvodnění:
14. V části 1. dílu 1.2. 5. tarifní třídě bod 4 zní:
Upřesnění druhů organizačních jednotek, neboť se jedná o vazební věznice,
„4. Samostatné zajišťování provozu operačního a
věznice, ale rovněž o ústavy.
dozorčího operačního střediska ve vazební věznici,
věznici nebo ústavu.“

K návrhu
nařízení, čl. I,
bodu 16

Ministerstvo spravedlnosti

Navrhuje se doplnění dalšího bodu/příkladu činnosti do tarifní třídy.

(kontakt:
Mgr. Zdeňka Přenosilová,
tel. 737 244 290,
e-mail: zprenosilova@msp.justice.cz,
plk. PhDr. Pavel Horák, Ph.D.,
tel. č.: 244 024 600,
mob. tel. č.: 724 153 958,
e-mail: PHorak@grvs.justice.cz)

„10. Komplexní výchovná, vzdělávací, diagnostická a preventivní činnost
zaměřená na resocializaci a reedukaci vězněných osob včetně navrhování
cílených opatření k jejich optimalizaci. Realizace protidrogové prevence v
rámci věznice, aplikace speciálně-pedagogických postupů, nových
výchovných metod a metod z jiných odvětví, uplatňování kázeňské pravomoci
vůči odsouzeným a chovancům a vyřizování kázeňských přestupků
odsouzených a chovanců.“

K návrhu
nařízení, čl. I,
bodu 18

Ministerstvo spravedlnosti

Navrhuje se doplnění dalšího bodu/příkladu činnosti do tarifní třídy.

(kontakt:
Mgr. Zdeňka Přenosilová,
tel. 737 244 290,
e-mail: zprenosilova@msp.justice.cz,
plk. PhDr. Pavel Horák, Ph.D.,

VYSVĚTLENO

Činnosti, jejichž příklad navrhuje připomínkové
místo doplnit, nejsou v současné době vykonávány
příslušníky ve služebním poměru, ale zaměstnanci v
pracovním poměru, ani se jejich výkon ve služebním
poměru nepředpokládá s účinností od 1. 1. 2021.
Příklad činnosti je proto dosud správně uveden
pouze v katalogu prací ve veřejných službách a
správě.
Odůvodnění:
činnosti
v katalogu
Rozšíření činností v rámci „zeslužebnění“ pracovního místa vychovatel. Tato Neuvedení příkladu
bezpečnostních sborů, který slouží pouze pro účely
problematika byla zahrnuta i do Koncepce vězeňství do roku 2025.
odměňování, však nemůže být překážkou
případného rozhodnutí o „zeslužebnění“ příslušných
pracovních míst v rámci aplikace Koncepce
vězeňství do roku 2025 v průběhu roku 2021. Tarifní
třídu pro příslušná služební místa by do doby
účinnosti úpravy příkladů činností v katalogu
bezpečnostních sborů stanovil v souladu s § 116
odst. 4 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru
příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění
pozdějších předpisů, podle srovnatelných činností v
katalogu uvedených, s ohledem na složitost,
odpovědnost a psychickou nebo fyzickou náročnost,
ředitel bezpečnostního sboru po dohodě s
Ministerstvem práce a sociálních věcí.
VYSVĚTLENO

„12. Komplexní výchovná, vzdělávací činnost a speciálně-pedagogická
diagnostika, metodické usměrňování vychovatelů výkonu trestu a výkonu Činnosti, jejichž příklad navrhuje připomínkové
zabezpečovací detence, uplatňování kázeňské pravomoci vůči odsouzeným a místo doplnit, nejsou v současné době vykonávány
chovancům a vyřizování kázeňských přestupků odsouzených a chovanců.“ příslušníky ve služebním poměru, ale zaměstnanci v
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Téma, popř.
část materiálu

Resort

Zásadní připomínky

tel. č.: 244 024 600,
mob. tel. č.: 724 153 958,
e-mail: PHorak@grvs.justice.cz)

Odůvodnění:

Vypořádání

pracovním poměru, ani se jejich výkon ve služebním
Rozšíření činností v rámci „zeslužebnění“ pracovního místa vychovatel. Tato poměru nepředpokládá s účinností od 1. 1. 2021.
Příklad činnosti je proto dosud správně uveden
problematika byla zahrnuta i do Koncepce vězeňství do roku 2025.
pouze v katalogu prací ve veřejných službách a
správě.
Neuvedení příkladu
činnosti
v katalogu
bezpečnostních sborů, který slouží pouze pro účely
odměňování, však nemůže být překážkou
případného rozhodnutí o „zeslužebnění“ příslušných
pracovních míst v rámci aplikace Koncepce
vězeňství do roku 2025 v průběhu roku 2021. Tarifní
třídu pro příslušná služební místa by do doby
účinnosti úpravy příkladů činností v katalogu
bezpečnostních sborů stanovil v souladu s § 116
odst. 4 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru
příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění
pozdějších předpisů, podle srovnatelných činností v
katalogu uvedených, s ohledem na složitost,
odpovědnost a psychickou nebo fyzickou náročnost,
ředitel bezpečnostního sboru po dohodě s
Ministerstvem práce a sociálních věcí.
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