
III. 

Odůvodnění 

Obecná část: 

 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, zhodnocení platného právního 

stavu a odůvodnění změny 

Důvodem předložení navrhovaného materiálu je přijetí novely zákona č. 56/2001 Sb., 

o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 

Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 

307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). V jeho desáté části bylo 

změněno ustanovení týkající se vydávání pověření k výkonu státního odborného dozoru 

a vrchního státního dozoru ve formě průkazu, který vydává správní orgán, do jehož 

působnosti výkon dozoru spadá, a zavádí jeho vzor.  

Přijatý zákon využívá již zavedený systém výkonu státního odborného dozoru 

a vrchního státního dozoru ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních 

komunikacích, ale dochází ke změnám, které se týkají vydávání pověření k této činnosti ve 

formě průkazu a stanovení jeho vzoru.  

Celkový proces výkonu dozorové činnosti se nemění a z tohoto důvodu byla pro 

naplnění zmocnění daných zákonem zvolena forma novely vyhlášky.  

Prováděcím předpisem, který v současné době naplňuje zmocnění týkající se 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, je 

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 (dále jen „vyhláška“). 

Zásadním cílem předkládané novely je stanovení náležitosti a vzorů pověření k výkonu 

státního odborného dozoru a vrchního státního dozoru ve věcech podmínek provozu na 

pozemních komunikacích. 

Vydáním novely vyhlášky je tedy nezbytným krokem pro zajištění funkčního systému 

dozorové činnosti v oblasti podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích. 

Za účelem zajištění jednotné podoby a náležitostí průkazů, jak jsou nastaveny 

vyhláškou č. 9/2015 Sb., byl vytvořen nový vzor pověření k výkonu státního odborného 

dozoru podle zákona č. 56/2001 Sb. (platný univerzálně pro všechny kontrolní orgány – 

Ministerstvo dopravy, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností) a nový vzor 

pověření k výkonu vrchního státního dozoru podle zákona č. 56/2001 Sb. Tyto nové vzory, ve 

shodě s platnými vzory pověření k dozorové činnosti podle ostatních dopravních zákonů 

stanovenými vyhláškou č. 9/2015 Sb., obsahují pouze základní nezbytné minimum údajů, 

tj. jméno, příjmení a fotografii pověřené osoby a základní obecnou informaci o oprávnění 

pověřené osoby k výkonu dozoru, s cílem eliminovat riziko výměny průkazů v souvislosti 

s možnými budoucími legislativními změnami. 

Varianta zachování dosud používaných vzorů průkazů k výkonu státního odborného 

dozoru a vrchního státního dozoru podle zákona č. 56/2001 Sb. byla vyhodnocena jako 

nevhodná, a to z následujících důvodů: 
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- V případě státního odborného dozoru byl používán zvláštní vzor průkazu pro 

Ministerstvo dopravy a zvláštní vzor pro další kontrolní orgány (krajské úřady 

a obecní úřady obcí s rozšířenou působností). Nově bude definován pouze jeden 

vzor pro státní odborný dozor, což plně odpovídá struktuře vyhlášky č. 9/2015 Sb., 

která pro každý z dopravních zákonů definuje pouze jeden vzor pro státní dozor 

a jeden vzor pro vrchní státní dozor. 

- Dosud používané vzory obsahují údaje (včetně data narození) výslovně požadované 

ustanovením § 82 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb. před jeho novelizací a některé další 

údaje (akademický titul, číslo služebního průkazu zaměstnance MD, odkaz na 

číselné označení konkrétních paragrafů zákona), které jdou nad rámec nezbytného 

minima nastaveného jednotně vyhláškou č. 9/2015 Sb. pro průkazy k výkonu dozoru 

podle ostatních dopravních zákonů (pouze jméno, příjemní, fotografie a základní 

obecná informace o oprávnění pověřené osoby). 

 

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 § 91 odst. 1 zákona, 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 se zákonem a právem Evropské unie 

Návrh vyhlášky je v souladu s Ústavou České republiky, ústavními zákony a zákony 

České republiky. Navrhovaná novela vyhlášky č. 302/2001 Sb. je v souladu se zákonem 

č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně 

zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 

a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu 

vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, k jehož provedení je 

navržena. Zákonné zmocnění k jejímu vydání je obsaženo v ustanovení § 82 odst. 1 

uvedeného zákona. 

   Navrhovaná právní úprava je v souladu s obecnými právními zásadami práva Evropské 

unie, kdy základní obsahový rámec dozorové činnosti je na úrovni práva EU regulován 

zejména směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/40/ES ze dne 6. května 2009 o 

technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, v konsolidovaném 

znění, která je nahrazena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EU ze dne 3. dubna 

2014 o pravidelných technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel 

a o zrušení směrnice 2009/40/ES. Uvedená směrnice 2009/40/ES je do vnitrostátního práva již 

plně promítnuta, předložený návrh tak není implementačního charakteru. 

Návrhem vyhlášky není do právního řádu České republiky implementováno právo EU 

a návrh není s právem EU v rozporu. S ohledem na výše uvedené je navržená právní úprava 

plně slučitelná s právem Evropské unie. 

4. Hodnocení finančních a jiných dopadů navrhované právní úpravy, resp. zdůvodnění 

neprovedení hodnocení dopadů regulace (RIA) 

V souvislosti s novou úpravou vzorů pověření k výkonu státního odborného dozoru 

a vrchního státního dozoru podle zákona č. 56/2001 Sb. bude nutno zajistit tisk průkazů dle 
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nových vzorů. Předpokládá se potřeba výroby 1200 ks průkazů pro státní odborný dozor 

a 30 ks průkazů pro vrchní státní dozor. Tento předpoklad vychází z počtu dříve vydaných 

průkazů pro jednotlivé kontrolní orgány a počítá s přiměřenou rezervou. 

Tisk nových průkazů, jakož i jejich distribuci dotčeným správním orgánům (krajské 

úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností), zajistí Ministerstvo dopravy. Náklady na 

zajištění tisku průkazů (výrobu tiskopisů) se předpokládají ve výši cca 20 tis. Kč (dle cenové 

nabídky obdržené v rámci průzkumu trhu) a budou hrazeny z rozpočtu Ministerstva dopravy. 

Hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) k návrhu vyhlášky, nebylo 

provedeno z důvodu Rozhodnutí ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a 

předsedy Legislativní rady vlády, Mgr. Jiřího Dienstbiera ze dne 26.2.2016.  

 

5. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Navrhovaná úprava nebude mít do uvedených oblastí žádné dopady. 

 

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  

 

Navržená vyhláška je svým rozsahem přiměřená množině vztahů, které má upravovat. 

Kompetence jednotlivých orgánů, stejně jako opravné prostředky a kontrolní mechanismy, 

stanoví primárně zákon, přičemž předmětná vyhláška tyto otázky neupravuje. Navrhovaný 

předpis nemá vliv na dostupnost informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a způsob unijních i mezinárodních požadavků 

v něm obsažený odpovídá postupům, které předkladatel zvolil již v minulosti, byť 

v návaznosti na přijetí zákona č. 239/2013 Sb.  

U navrhované vyhlášky tedy nebyla po jejím vyhodnocení podle metodiky CIA zjištěna 

korupční rizika.   

 

8. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

 

Navrhovaná úprava nebude mít do uvedených oblastí žádné dopady. 

 

Kontakt na zpracovatele odůvodnění 

Jméno a příjmení: Bc. Pavel Nosek, tel. 225 131 507, 

E-mail: pavel.nosek@mdcr.cz  

Útvar, ve kterém pracuje: Odbor 150, Odbor provozu silničních vozidel 
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Zvláštní část: 

 
K čl. I 

K bodu 1 

V důsledku zavedení průkazu je nutné vymezit náležitosti pověření k výkonu státního 

odborného dozoru a vrchního státního dozoru ve věcech provozu vozidel na pozemních 

komunikacích ve formě průkazu, zejména stanovit obsah a rozměry průkazu, rovněž uvést, že 

vzor průkazu je v příloze č. 9. 

K bodu 2 

Příloha č. 9 vyobrazuje jednotlivé vzory průkazů, resp. lícových a rubových stran pro výkon  

státního odborného dozoru a vrchního státního dozoru ve věcech provozu vozidel na 

pozemních komunikacích. Vzhledem ke skutečnosti, že státní odborný dozor vykonávají 

ministerstvo, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností je zvolena forma 

vydání pouze jednoho společného pověření ve formě průkazu k této činnosti. Vrchní státní 

dozor je prováděn pouze ministerstvem, proto je zavedena pouze forma jednoho pověření.    

K čl. II 

Navrhuje se přechodné ustanovení, které zachová platnost dosavadních pověření k výkonu 

státního odborného dozoru ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích 

do doby jejich výměny za pověření dle nového vzoru, nejdéle do 31. prosince 2017. 

K čl. III 

Účinnost: 

Nabytí účinnosti předmětné vyhlášky se navrhuje dnem nabytí účinnosti zákona (sněmovní 

tisk č. 683), neboť je nezbytné, aby novela vyhlášky byla účinná ve stejný den jako zákon, 

aby bylo možné reagovat na zákonné změny, které má provádět, zejména oblast dozorové 

činnosti spočívající v provádění státního odborného dozoru a vrchního státního dozoru ve 

věcech provozu vozidel na pozemních komunikacích. Vlastní znění vyhlášky nestanovuje 

jakékoliv požadavky na legisvakanční lhůtu.    
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