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V. 

Vyhodnocení výsledků mezirezortního připomínkového řízení 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 9/2015 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů pověření 
k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního 

odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek  

Útvar Uplatněné připomínky Vypořádání 
připomínek 

Ministerstvo 
školství, mládeže a 
tělovýchovy 

 
V čl. II  nahradit slova „dne ….2017“ slovy „dnem 1. dubna 
2017“. (Shodně se zákonem č. 319/2016  Sb.) 
 

 
Akceptováno. 

Ministerstvo financí Upozorňujeme, že v příloze č. 5 by bylo vhodné zrušit číslování 
bodu 1 (s ohledem na to, že po provedené změně v něm další 
body nebudou) a v platném znění s vyznačením změn chybí v 
příloze č. 5 vyobrazení vzoru průkazu.  

Akceptováno.  

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

1. V úvodní větě vyhlášky sjednotit velikost písma a uvést 
výčet všech novel zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, které se 
promítají do platného znění § 66,  
2. V čl. II slovo „dne“ nahradit slovem „dnem“.  
 

Akceptováno, 
dtto připomínka 
Magistrátu hl.m. 
Prahy.  
Akceptováno.  

Ministerstvo práce 
a sociálních věcí 

K čl. I k bodu 6 
Upozorňujeme, že po zrušení bodu 2, zůstává v příloze č. 5 
pouze jeden bod a jeho číslování tak ztrácí opodstatnění. 
Zrušen by, pro duplicitu s  nadpisem přílohy, měl být i nadpis 
dosavadního bodu 1 (viz také značení příloh č. 6 až 9, které 
obsahují také pouze jeden vzor). 
 

 
Akceptováno, 
dtto připomínka 
MF. 
 
Akceptováno.  

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

Zásadní připomínka: 
V Odůvodnění, Obecná část, v bodě 4 není v textu uvedeno, 
zda má návrh vyhlášky dopad na podnikatelské prostředí. 
Žádáme tímto o doplnění této chybějící informace. 
Připomínka: 
V předkládací zprávě, v druhém odstavci doporučujeme upravit 
část věty "dochází ke zrušení institutu vrchní státního dozoru" 
na "dochází ke zrušení institutu vrchního státního dozoru". 

 
Akceptováno, 
doplněno. Právní 
úprava se vztahuje 
pouze na státní 
správu, 
Akceptováno.  

Magistrát hl.m. 
Prahy 

K úvodní větě: 
Doporučujeme: 
v souladu s čl. 65 odst. 2 Legislativních pravidel vlády za slova 
„ve znění“ vložit slova „zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 
103/2004 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 191/2006 
Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb.,“, 
slova „, (dále jen „zákon“)“ nahradit slovy „(dále jen „zákon“),“. 
 
K bodu 2 (§ 5): 
Doporučujeme za text „§ 5“ vložit slova „odst. 1 úvodní větě“. 
 
K bodu 3 (§ 5 odst. 1 písm. b)): 
V souladu s čl. 71 Legislativních pravidel vlády doporučujeme 
slovo „odstavec“ nahradit zkratkou „odst.“. 
 
K bodu 4 (§ 5 odst. 3): 
V souladu s body 1 až 3, 5 a 6 a v souladu s „Platným zněním 
příslušných ustanovení vyhlášky  
č. 9/2015 Sb. s vyznačením navrhovaných změn“ 
doporučujeme za slovo „Vzor“ vložit slova „, slova „a vrchního 
státního dozoru“ se zrušují“. 

 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
Akceptováno. 
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Úřadu vlády Odbor 
vládní kompatibility 

Vedoucí Úřadu vlády 

Místopředseda vlády 
pro vědu, výzkum 
a inovace 

Ministerstva: 
obrany, 
spravedlnosti, 
zdravotnictví,  
zahraničních věcí, 
zemědělství,  
školství, mládeže 
a tělovýchovy, 
vnitra, 
životního prostředí 

Kraje:  
Moravskoslezský 
Královehradecký, 
Ústecký, 
Pardubický 
Liberecký, Jihočeský, 
Olomoucký,  
Karlovarský 
Jihomoravský, 
Zlínský, 
Plzeňský, 
Vysočina, 
Středočeský 

Českomoravská 
konfederace 
odborových svazů 

Svaz měst a obcí 

Hospodářská komora 
ČR 

Drážní inspekce 

Drážní úřad 

České dráhy, a. s. 

Správa železniční 
dopravní cesty, s. o. 

Sdružení 
železničních 
společností 

Odborové 
organizace: 
Cech strojvůdců ČR 
Federace vozmistrů 
Svaz odborářů 
služeb a dopravy 

 
Bez připomínek 
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