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III. 
O D Ů V O D N Ě N Í 

I. OBECNÁ ČÁST 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejich hlavních 
principů 
Vyhláška č. 9/2015 Sb. je prováděcím předpisem k osmi zákonům pro všechny obory 

dopravy v působnosti Ministerstva dopravy, která stanoví náležitosti a vzory pověření k 
výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního 
státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu. 

Prostřednictvím novely zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o dráhách“), dochází ke zrušení institutu vrchního státního dozoru, který 
zajišťovalo ve své působnosti Ministerstvo dopravy, a s tím souvisejícího pověření k výkonu 
vrchního státního dozoru ve věcech drah. 

Předkládaný návrh novely vyhlášky č. 9/2015 Sb. proto vypouští z předmětu úpravy 
průkaz pověření k výkonu vrchního státního dozoru ve věcech drah. 

Návrh vyhlášky je předkládán v souladu s plánem přípravy vyhlášek ústředními orgány 
státní správy na rok 2016, s tím, že k návrhu vyhlášky není zpracováno hodnocení dopadů 
regulace RIA. 

 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním 
Návrh vyhlášky je v souladu se zmocněním § 58 odst. 5 zákona o dráhách, k jehož 

provedení je předmětná vyhláška vydávána. Navrhovaná právní úprava splňuje požadavky 
ustanovení čl. 79 odst. 3 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů, podle kterého ministerstva, jiné správní úřady a orgány územní 
samosprávy mohou na základě a v mezích zákona vydávat právní předpisy, jsou-li k tomu 
zákonem zmocněny. 

 

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie 
Návrh vyhlášky nezasahuje do oblasti upravené mezinárodním právem ani právem 

Evropské unie. 
 

4. 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 
Navrhovaná úprava bude mít zanedbatelný dopad na státní rozpočet z důvodu potřeby 

vydat nové průkazy pověření k výkonu státního dozoru ve věcech drah za zrušené průkazy 
pověření k výkonu vrchního státního dozoru ve věcech drah pro několik desítek zaměstnanců 
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Ministerstva dopravy, pověřených k výkonu státního dozoru ve věcech drah. Vrchnostenská 
kontrola výkonu státní správy ve věcech drah bude Ministerstvem dopravy vykonávána 
a uskutečňována toliko v souladu se zákonem o kontrole na základě individuálních pověření. 

Předkládaný návrh vyhlášky nepřináší negativní sociální dopady na specifické skupiny 
obyvatel, na osoby sociálně slabé ani osoby se zdravotním postižením ani národnostní 
menšiny, protože jejich práva a povinnosti neupravuje. 

Předkládaný návrh vyhlášky nemá žádné negativní dopady na životní prostředí. 
 

5. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen  

Navrhovaná právní úprava nemá negativní dopady ve vztahu k zákazu diskriminace 
a ve vztahu k rovnosti žen a mužů, resp. nijak zákaz diskriminace či rovnost mužů a žen 
nenarušuje. 

 

6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně 
soukromí a osobních údajů 
Předkládané změny nepřináší oproti stávajícímu právnímu stavu žádná nová rizika 

pro ochranu soukromí a osobních údajů. Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

7. Zhodnocení korupčních rizik 
Navrhovaná právní úprava vymezuje systém výkonu státního dozoru ve věcech drah v 

souladu se zákonem o kontrole (kontrolním řádem) a korupční rizika nepředstavuje, protože 
se jedná o organizační opatření uvnitř ústředního úřadu státní správy. 

 

8. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
Navrhovaná úprava není úpravou, která má přímé nebo nepřímé dopady na bezpečnost 

nebo obranu státu. 
 

 
II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 
K  č l .  I  

 V bodech 1 až 4 se vypouštějí z ustanovení vyhlášky odkazy na vrchní státní dozor. 
 V bodech 5 a 6 se upravuje příloha č. 5 tak, aby byla vypuštěna slova „vrchní státní dozor“ 
a vzor průkazu vrchního státního dozoru ve věcech drah. 
 

K čl. II 
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Účinnost novely vyhlášky č. 9/2015 Sb. se navrhuje k termínu účinnosti novely zákona 
o dráhách, kterou tato vyhláška provádí. 
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