Návrh
VYHLÁŠKA
ze dne ……………..…… 2013,
o náležitostech průkazu zaměstnanců orgánů sociálního zabezpečení a orgánů
nemocenského pojištění pověřených kontrolou plnění povinností uložených
zaměstnavatelům a osobám samostatně výdělečně činným zákonem o organizaci
a provádění sociálního zabezpečení a zákonem o nemocenském pojištění
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 127 odst. 3 zákona
č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších
předpisů, a podle § 199 odst. 1 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění
pozdějších předpisů:
§1
Průkaz zaměstnance orgánu sociálního zabezpečení a orgánu nemocenského pojištění
pověřeného kontrolou plnění povinností uložených zaměstnavatelům a osobám samostatně
výdělečně činným zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
ve znění pozdějších předpisů, a povinností uložených zákonem č. 187/2006 Sb.,
o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje:
a) označení „Průkaz zaměstnance pověřeného kontrolou“,
b) název orgánu, který průkaz vydal,
c) velký státní znak,
d) fotografii zaměstnance odpovídající požadavkům kladeným na fotografie pro vydání
občanského průkazu1),
e) titul, jméno, popřípadě jména a příjmení zaměstnance,
f) osobní číslo zaměstnance,
g) kontrolní oprávnění vyjádřené slovy „Držitel tohoto průkazu má oprávnění provádět
kontrolu plnění povinností uložených zaměstnavatelům a osobám samostatně výdělečně
činným zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,
a zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
Při těchto kontrolách se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)“,
h) číslo průkazu,
i) datum vydání průkazu,
j) úřední razítko orgánu, který průkaz vydal, a podpis osoby oprávněné vydat průkaz.
_____________________________
1) § 4 odst. 3 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.
§2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem1. ledna 2014

Návrh
VYHLÁŠKA
ze dne…………………………..2013,
o vzoru služebního průkazu zaměstnance České obchodní inspekce

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 4 zákona č. 64/1986 Sb., o České
obchodní inspekci, ve znění zákona č. 240/1992 Sb., zákona č. 22/1997 Sb. a zákona
č. 145/2000 Sb.:
§1
Vzor služebního průkazu zaměstnance České obchodní inspekce pověřeného plněním
jejich kontrolních úkolů je uveden v příloze k této vyhlášce.
§2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

Příloha k vyhlášce č. …../2013 Sb.

Vzor služebního průkazu zaměstnance České obchodní inspekce
1. Popis
a) Na lícové straně služebního průkazu je na prvním řádku uveden název kontrolního
orgánu - Česká obchodní inspekce. Na druhém řádku je uvedeno označení služební
průkaz. Na třetím řádku je uvedeno osobní číslo zaměstnance, na čtvrtém řádku je jméno
a na pátém řádku příjmení. Na šestém řádku je uvedena funkce zaměstnance. Na sedmém
řádku je uveden příslušný inspektorát. Ve spodní části jsou uvedena slova "Služební
průkaz opravňuje jeho držitele k výkonu kontrolní činnosti podle zákonů upravujících
činnost České obchodní inspekce“.
b) Na rubové straně služebního průkazu je na prvním řádku uveden název kontrolního
orgánu – Česká obchodní inspekce. Dále následuje text „Služební průkaz České obchodní
inspekce je veřejnou listinou. Padělání nebo pozměňování veřejné listiny je trestné.
Nálezce služebního průkazu je povinen jej odevzdat na nejbližší úřadovně Policie ČR
nebo na kterýkoliv z inspektorátů České obchodní inspekce. Zneužití služebního průkazu
České obchodní inspekce je trestné.“. Ve spodní části je uvedeno datum vydání průkazu,
otisk razítka a podpis zaměstnavatele.
c) Průkaz inspektora má rozměry 99 x 69 mm a je uložen v plastovém obalu. Na rubové
straně ve spodní části je umístěn hologram s nápisem ČOI. Fotografie zaměstnance je
barevná o rozměrech 3,5 x 4,5 cm a je umístěna na lícové straně. Požadavky na technické
provedení fotografie odpovídají technickým požadavkům kladeným na fotografie pro
vydání občanského průkazu.

2. Vyobrazení lícové strany služebního průkazu

3. Vyobrazení rubové strany služebního průkazu

ODŮVODNĚNÍ
I. O b e c n á

část

A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění hlavních principů
Vyhláška, kterou se stanoví vzor služebního průkazu České obchodní inspekce,
upravuje v souladu se zmocňovacím ustanovením uvedeným v § 4 návrhu zákona, kterým se
mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, doklad,
kterým se prokazuje inspektor České obchodní inspekce při výkonu kontroly.
Překládaná právní úprava navazuje též na zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní
řád), který v ustanovení § 4 upravuje pověření ke kontrole, přičemž stanoví, že pověření ke
kontrole může mít buď formu písemného pověření k jednotlivé kontrole, nebo průkazu,
stanoví-li tak jiný právní předpis. Stávající zákon o České obchodní inspekci již dnes stanoví,
že při plnění úkolů se inspektoři prokazují průkazem České obchodní inspekce. Náležitosti
tohoto průkazu jsou však dosud upraveny pouze interním předpisem. Je tedy třeba, stejně jako
je tomu v případě jiných kontrolních orgánů, stanovit náležitosti tohoto dokladu obecně
závazným právním předpisem.
B) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení
je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání, a zároveň
zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou
soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie
Navrhovaná právní úprava je v souladu s návrhem zákona, kterým se mění zákon č.
64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, jakož i se zákonem č.
255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
Navrhovaná vyhláška není v rozporu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká
republika vázána.
Předpisy Evropské unie tuto problematiku neupravují.
C) Zhodnocení platného právního stavu
V současné době je oprávnění ke kontrole upraveno v nově přijatém kontrolním řádu
(zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)), který v ustanovení § 4 upravuje pověření
ke kontrole, přičemž stanoví, že pověření ke kontrole může mít buď formu písemného
pověření k jednotlivé kontrole, nebo průkazu, stanoví-li tak jiný právní předpis. Stávající
zákon o České obchodní inspekci již dnes stanoví, že při plnění úkolů se inspektoři prokazují
průkazem České obchodní inspekce. Náležitosti tohoto průkazu jsou však dosud upraveny
pouze interním předpisem.

Grafická úprava a text služebního průkazu inspektora České obchodní inspekce
zůstanou zachovány.
Cílem předkládaného návrhu je naplnit zákonné zmocnění stanovené v ustanovení § 4
návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění
pozdějších předpisů
D) Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále
sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně
slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní
prostředí.
S navrhovanou vyhláškou nejsou spojeny žádné nové náklady a nepředpokládají se
dopady na státní rozpočet ani ostatní veřejné rozpočty. Grafická úprava a text stávajícího
služebního průkazu inspektora České obchodní inspekce zůstanou zachovány.
Návrh vyhlášky nemá dopad na podnikatelské prostředí v České republice. Žádné
dopady nebude mít ani na specifické skupiny obyvatel (zejm. osoby sociálně slabé, osoby
se zdravotním postižením a národnostní menšiny) a ani na životní prostředí.
E) Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu
diskriminace.
Navrhovaná vyhláška není v rozporu se zásadou zákazu diskriminace.
F) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních
údajů.
Návrh vyhlášky není v rozporu s principem ochrany soukromí a osobních údajů,
předkládaný návrh je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
G) Zhodnocení korupčních rizik (CIA)
Z hlediska možných korupčních rizik je třeba uvést, že předkládaná vyhláška
nevytváří prostor pro korupční rizika.

II. Z v l á š t n í

část

K§1
Stávající zákon o České obchodní inspekci již dnes stanoví, že při plnění úkolů se
inspektoři prokazují průkazem České obchodní inspekce. Náležitosti tohoto průkazu jsou však
dosud upraveny pouze interním předpisem. Je tedy třeba, stejně jako je tomu v případě jiných
kontrolních orgánů, stanovit náležitosti tohoto dokladu obecně závazným právním předpisem.
Vzor služebního průkazu zaměstnance České obchodní inspekce oprávněného k výkonu
kontrolní činnosti je uveden v příloze k této vyhlášce.
K§2
Účinnost návrhu vyhlášky je stanovena s ohledem na účinnost návrhu zákona, kterým
se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, jakož
i zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
K příloze
V příloze je uveden vzor služebního průkazu zaměstnance České obchodní inspekce
oprávněného k výkonu kontroly včetně popisu tohoto průkazu, a to jak lícové, tak i rubové
strany, dále jeho rozměry, včetně ostatních náležitostí. Nedílnou součástí této přílohy je též
grafická podoba, a to jak lícové, tak i rubové strany.

