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407
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 7. prosince 2011
k provedení zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů

Vláda nařizuje podle § 60 odst. 4 zákona č. 341/
/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů
a o změně souvisejících zákonů:

(3) Při prokazování příslušnosti k inspekci vnějším označením musí být nápisy uvedené v § 2 odst. 1
umístěny tak, aby byly zřetelně viditelné.

§1

§4

Služební průkaz a odznak Generální inspekce
bezpečnostních sborů

Zvláštní označení služebních vozidel inspekce

(1) Vzor a popis služebního průkazu Generální
inspekce bezpečnostních sborů (dále jen „inspekce“)
je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
(2) Vzor a popis odznaku inspekce je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
§2
Způsob vnějšího označení inspekce
(1) Vnějším označením inspekce je nápis „GENERÁLNÍ INSPEKCE“, který tvoří
a) žlutá písmena na černém podkladu, umístěný
vpředu vlevo na prsou a na zádech občanského
oděvu či služební vesty, doplněný vpředu osobním
evidenčním číslem, nebo
b) černá písmena, umístěný na modré rukávové pásce.
(2) Vzory nápisů, služební vesty a rukávové pásky
s nápisy podle odstavce 1 jsou uvedeny v příloze č. 3
k tomuto nařízení.

(1) Služební vozidlo inspekce lze označit na
přední části a na bočních stranách nápisem „GENERÁLNÍ INSPEKCE“, který tvoří černá písmena na
bílém podkladu.
(2) U zaparkovaného služebního vozidla inspekce
postačí k jeho označení evidenční karta umístěná za
čelním sklem.
(3) Vzory nápisů na služebním vozidle inspekce
a evidenční karty služebního vozidla jsou uvedeny
v příloze č. 4 k tomuto nařízení.
§5
Pás s označením „Generální inspekce
bezpečnostních sborů“
Vzor a popis pásu s označením „GENERÁLNÍ
INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ“ sloužícího k vyznačení nebo ohraničení určeného místa je
uveden v příloze č. 5 k tomuto nařízení.
§6

§3

Zrušovací ustanovení

Způsob prokazování příslušnosti k inspekci

Vyhláška č. 441/2008 Sb., o způsobu vnějšího
označení inspektora, vzoru služebního průkazu inspekce, vzoru označení vozidel inspekce a způsobu
prokazování příslušnosti k inspekci, se zrušuje.

(1) Při prokazování příslušnosti k inspekci služebním průkazem inspekce se předkládá k nahlédnutí
přední strana služebního průkazu inspekce s fotografií,
aniž se služební průkaz inspekce vydá z ruky.
(2) Při prokazování příslušnosti k inspekci odznakem inspekce se předkládá k nahlédnutí přední strana
odznaku inspekce s identifikačním číslem, aniž se odznak inspekce vydá z ruky.

§7
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2012.

Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.
Ministr vnitra:
Kubice v. r.
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Částka 143

Sbírka zákonů č. 407 / 2011

Strana 5373
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Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 407/2011 Sb.
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