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IV. 

Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 9/2015 Sb. s vyznačením navrhovaných 

změn 

. . . . . 

§ 4 

 

Náležitosti a vzory pověření k výkonu státního odborného dozoru a vrchního státního 

odborného dozoru ve věcech silničního provozu ve formě průkazu  

 

(K § 125b odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.)  

 

 (1) Pověření k výkonu státního odborného dozoru a vrchního státního odborného 

dozoru ve věcech silničního provozu ve formě průkazu obsahuje  

a) označení správního orgánu, který pověření vydal, nad nímž je uveden text „ČESKÁ 

REPUBLIKA“,  

b) údaj, že jde o pověření k výkonu státního odborného dozoru nebo vrchního státního 

odborného dozoru ve věcech silničního provozu,  

c) číslo pověření,  

d) jméno a příjmení pověřené osoby,  

e) fotografii pověřené osoby o rozměrech 35 x 45 mm, jejíž spodní okraj je přelepen 

holografickou přelepkou s textem „ČESKÁ REPUBLIKA“,  

f) datum vydání pověření,  

g) informaci o oprávnění pověřené osoby,  

h) podpis osoby oprávněné k vydání pověření,  

i) otisk úředního razítka správního orgánu, který pověření vydal.   

 (2) Pověření k výkonu státního odborného dozoru a vrchního státního odborného 

dozoru ve věcech silničního provozu ve formě průkazu je oboustranná papírová karta o 

rozměrech 70 x 100 mm, která je zatavena do průhledné laminační fólie o rozměrech 75 x 105 

mm. Průkaz je opatřen ochrannými prvky, kterými jsou reliéfní podtisk, giloš, mikropísmo, v 

UV spektru svítící barva, ceninový papír s vodoznakem positiv x negativ, obsahující dva typy 

neviditelných vláken svítících v UV spektru, průhledová značka a číslování černou barvou 

svítící do zelena v UV spektru.  

 (3) Vzory pověření k výkonu státního odborného dozoru a vrchního státního 

odborného dozoru nad výkonem přenesené působnosti ve věcech silničního provozu ve formě 

průkazu jsou uvedeny v příloze č. 4. 

  

§ 5  

 

Náležitosti a vzory vzor pověření k výkonu státního dozoru a vrchního státního dozoru 

ve věcech drah ve formě průkazu  

 

(K § 58 odst. 5 zákona č. 266/1994 Sb.)  

 

 (1) Pověření k výkonu státního dozoru a vrchního státního dozoru ve věcech drah ve 

formě průkazu obsahuje  

a) označení správního orgánu, který pověření vydal, nad nímž je uveden text „ČESKÁ 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAELD89JC)



2 

 

REPUBLIKA“,  

b) údaj, že jde o pověření k výkonu státního dozoru nebo vrchního státního dozoru ve věcech 

drah,  

c) číslo pověření,  

d) jméno a příjmení pověřené osoby,  

e) fotografii pověřené osoby o rozměrech 35 x 45 mm, jejíž spodní okraj je přelepen 

holografickou přelepkou s textem „ČESKÁ REPUBLIKA“,  

f) datum vydání pověření,  

g) informaci o oprávnění pověřené osoby,  

h) podpis osoby oprávněné k vydání pověření,  

i) otisk úředního razítka správního orgánu, který pověření vydal.  

  

 (2) Pověření k výkonu státního dozoru a vrchního státního dozoru ve věcech drah ve 

formě průkazu je oboustranná papírová karta o rozměrech 70 x 100 mm, která je zatavena do 

průhledné laminační fólie o rozměrech 75 x 105 mm. Průkaz je opatřen ochrannými prvky, 

kterými jsou reliéfní podtisk, giloš, mikropísmo, v UV spektru svítící barva, ceninový papír s 

vodoznakem positiv x negativ, obsahující dva typy neviditelných vláken svítících v UV 

spektru, průhledová značka a číslování černou barvou svítící do zelena v UV spektru.  

  

 (3) Vzory Vzor pověření k výkonu státního dozoru a vrchního státního dozoru ve 

věcech drah ve formě průkazu jsou uvedeny je uveden v příloze č. 5.  

 

. . . . . 

 

  

Příloha 5  

 

Vzory Vzor pověření k výkonu státního dozoru a vrchního státního dozoru ve věcech drah  

 

1. Pověření k výkonu státního dozoru ve věcech drah 

  

2. Pověření k výkonu vrchního státního dozoru ve věcech drah 

  Lícová strana 
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