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III. 
 

Odůvodnění 

A. Obecná část 
Dnem 1. ledna 2014 nabyl účinnosti zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) /dále 

jen „kontrolní řád“/. Podle § 4 odst. 3 písm. b) kontrolního řádu může mít pověření ke 
kontrole formu průkazu pouze v případě, že tak stanoví jiný právní předpis. 

Dnem 1. května 2014 nabyl účinnosti zákon č. 64/2014 Sb., kterým se mění některé 
zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu (dále jen „zákon č. 64/2014 Sb.). Přijetím 
tohoto zákona byla novelizována ustanovení týkající se výkonu státního dozoru, státního 
odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru (v dalším 
textu souhrnně označovány jako „dozor“) obsažená v následujících zákonech, které upravují 
jednotlivé oblasti dopravy (v dalším textu souhrnně označovány jako „dopravní zákony“): 

- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o pozemních komunikacích“), 

- zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o silniční dopravě“), 

- zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení 
motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových 
vozidel“), 

- zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), 

- zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o dráhách“), 

- zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o námořní plavbě“). 

Ustanovení těchto zákonů, novelizovaná zákonem č. 64/2014 Sb., výslovně připouští 
pověření k výkonu dozoru ve formě průkazu (stanoví, že pověření k výkonu dozoru ve formě 
průkazu vydává správní orgán, do jehož působnosti výkon dozoru spadá) a zmocňují 
Ministerstvo dopravy k vydání prováděcího právního předpisu, který stanoví náležitosti a vzor 
průkazu. 

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o civilním letectví“), nebyl dotčen změnovým zákonem č. 64/2014 Sb. Novela zákona 
o civilním letectví, která mj. mění některá ustanovení týkající se státního dozoru v civilním 
letectví a vyvolává nutnost stanovení nového vzoru průkazu, byla přijata v červnu 2014 
a vyhlášena ve Sbírce zákonů dne 11. července 2014 jako zákon č. 127/2014 Sb. Novela 
nabude účinnosti k 1. únoru 2015; změny v úpravě náležitostí a vzoru pověření k výkonu 
státního dozoru v civilním letectví ve formě průkazu jsou vázány na účinnost této novely. 

Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o vnitrozemské plavbě“), rovněž nebyl dotčen změnovým zákonem č. 64/2014 Sb. 
Novela zákona o vnitrozemské plavbě, která mj. mění některá ustanovení týkající se státního 
dozoru, byla přijata v červenci 2014 a byla vyhlášena ve Sbírce zákonů dne 2. září 2014 jako 
zákon č. 187/2014 Sb. Ustanovení § 42 zákona o vnitrozemské plavbě, ve znění této novely, 
nově stanoví, že pověření zaměstnanců Státní plavební správy k výkonu státního dozoru ve 
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vnitrozemské plavbě má formu průkazu, jehož náležitosti a vzor stanoví prováděcí právní 
předpis. Novela nabude účinnosti k 1. lednu 2015, k tomuto datu je navrhována rovněž 
účinnost této vyhlášky. 

Navrhovanou vyhláškou se realizují zmocnění k vydání prováděcího právního předpisu, 
který stanoví náležitosti a vzory průkazu, obsažená v dopravních zákonech. Náležitosti 
a vzory pověření ve formě průkazu jsou v návrhu vyhlášky stanoveny tak, aby byly v souladu 
s kontrolním řádem a novelizovaným zněním příslušných ustanovení dopravních zákonů. 
Forma jedné vyhlášky, kterou se realizují zmocnění obsažená ve všech výše uvedených 
dopravních zákonech, byla zvolena s cílem přijmout jednotnou úpravu všech průkazů, pokud 
jde o jejich náležitosti, vzory, barevné provedení a ochranné prvky. Zvláštní provedení má 
pouze průkaz zaměstnanců Státní plavební správy (pověření k výkonu státního dozoru ve 
vnitrozemské plavbě), který je navržen dle požadavků Státní plavební správy s ohledem na 
potřebu zvýšené odolnosti průkazu jako plastová karta (Státní plavební správa disponuje 
potřebnou technologií tisku), narozdíl od ostatních průkazů, které mají formu papírové karty 
zatavené do laminační fólie. 

Navrhovanou vyhláškou se dále zrušuje stávající úprava náležitostí a vzorů pověření ve 
formě průkazů obsažená v platných prováděcích vyhláškách. Stávající úprava stanoví 
náležitosti a vzory nejednotným způsobem a v podobě, která neodpovídá kontrolnímu řádu 
a aktuálnímu znění příslušných dopravních zákonů po jejich novelizaci zákonem 
č. 64/2014 Sb. Jedná se o následující vyhlášky: 

- vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů, 

- vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon o civilním letectví, ve znění 
pozdějších předpisů (u této vyhlášky je změna vázána na platnost a účinnost novely, 
zákona o civilním letectví, která se očekává k 1. únoru 2015), 

- vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Navrhovaná vyhláška dále obsahuje dvě změny vyhlášky č. 522/2006 Sb., o státním 
odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů: 

- zrušení ustanovení odkazujícího na procesní předpis (blíže viz zvláštní část, k § 13), 
- změna chybně stanovené místní příslušnosti dopravního úřadu, který zasílá 

Ministerstvu dopravy formuláře s vybranými údaji o opatřeních vůči dopravcům 
a o výsledcích správních řízení (blíže viz zvláštní část, k § 13). 

Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 
Stávající právní předpisy stanoví náležitosti a vzory pověření k výkonu dozoru ve formě 

průkazu pouze pro oblast pozemních komunikací (vyhláška č. 104/1997 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů), silničního provozu (vyhláška č. 31/2001 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů) a civilního letectví (vyhláška č. 108/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 
V případě dozoru ve věcech pozemních komunikací a dozoru ve věcech silničního provozu 
stávající úprava vzorů pověření ve formě průkazu neodpovídá kontrolnímu řádu a aktuálnímu 
znění příslušných dopravních zákonů (zákon o pozemních komunikacích, resp. zákon 
o silničním provozu) po jejich novelizaci zákonem č. 64/2014 Sb. 

Pokud jde o státní dozor v civilním letectví, novela zákona o civilním letectví, která 
vyvolává nutnost změny v úpravě náležitostí a vzoru pověření ve formě průkazu, byla 
schválena v červnu 2014 a vyhlášena ve Sbírce zákonů jako zákon č. 127/2014 Sb.; novela 
nabude účinnosti k 1. únoru 2015. V případě ostatních dopravních zákonů (zákon o silniční 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9RUEFMUS)



 3 

dopravě, zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových 
vozidel, zákon o námořní plavbě a zákon o vnitrozemské plavbě) neobsahují platné prováděcí 
právní předpisy úpravu náležitostí a vzorů pověření ve formě průkazu vůbec, ačkoliv tyto 
zákony, po jejich novelizaci zákonem č. 64/2014 Sb. (resp. zákonem č. 187/2014 Sb. 
v případě zákona o vnitrozemské plavbě), stanovení náležitostí a vzoru průkazu 
předpokládají. 

Vydání navrhované vyhlášky je proto nezbytné k naplnění zákonných zmocnění 
obsažených v zákonech, upravujících výkon dozoru v jednotlivých oblastech dopravy. 
Vyhláškou se stanoví náležitosti a vzory pověření ve formě průkazu v působnosti Ministerstva 
dopravy, a to způsobem, který bude v souladu s kontrolním řádem a aktuálním zněním 
dopravních zákonů po jejich novelizaci zákonem č. 64/2014 Sb. (resp. samostatnými 
novelami v případě zákona o civilním letectví a zákona o vnitrozemské plavbě). Nevydání 
navrhovaného prováděcího předpisu by vedlo k zásadní procesně právní nejistotě adresátů 
právní normy, tj. kontrolních orgánů, vykonávajících dozor v jednotlivých oblastech dopravy, 
i kontrolovaných osob, v otázce možnosti vykonávat dozor na základě dříve vydaných 
průkazů, resp. na základě průkazů vůbec. 

Pokud jde o dvě navrhované změny vyhlášky č. 522/2006 Sb., zrušení ustanovení 
odkazujícího na procesní předpis je zásadní z pohledu jistoty procesního postupu příslušníků 
Policie ČR při kontrolní činnosti prováděné Policií ČR podle zákona o silniční dopravě, neboť 
podle platné právní úpravy by bylo možné dovodit použití kontrolního řádu na postup Policie 
ČR při těchto kontrolách, což není důvodné ani žádoucí. Navrhovaná změna místně 
příslušného dopravního úřadu, který zasílá Ministerstvu dopravy formuláře s vybranými údaji 
o opatřeních vůči dopravcům a o výsledcích správních řízení, vychází z toho, že platné znění 
vyhlášky nelogicky a nedůvodně požaduje, aby formuláře vyplňoval a zasílal dopravní úřad, 
který vydal stanovisko ke koncesi pro dopravce (příslušný podle sídla dopravce v době 
žádosti o koncesi), a to i v případě následné změny sídla dopravce, kdy je žádoucí, aby 
příslušným k vyplňování a zasílání formulářů byl dopravní úřad podle aktuálního sídla 
dopravce, tj. dopravní úřad příslušný k provedení úkonů, kterých se údaje ve formulářích 
týkají (blíže viz zvláštní část, k § 13). 

Předpokládaný hospodářský a finanční dosah 
V souvislosti s novou úpravou náležitostí a vzorů pověření ve formě průkazu bude nutno 

provést výměnu dříve vydaných průkazů, které neodpovídají platné legislativě, a to v rozsahu 
přibližně 4 tisíc kusů průkazů pro všechny správní orgány, do jejichž působnosti výkon 
dozoru spadá, kterými jsou Ministerstvo dopravy, Drážní úřad, Drážní inspekce, Úřad pro 
civilní letectví, Státní plavební správa, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou 
působností, obce, které vykonávají působnost drážních správních úřadů, a nabytím účinnosti 
novely zákona o civilním letectví rovněž Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých 
nehod. 

Tisk nových průkazů, jakož i jejich distribuci dotčeným správním orgánům, zajistí 
Ministerstvo dopravy. Náklady na zajištění tisku průkazů (výrobu tiskopisů) se předpokládají 
ve výši cca 100 tisíc Kč a budou hrazeny z rozpočtu Ministerstva dopravy. V případě průkazů 
zaměstnanců Státní plavební správy, které mají formu plastové karty, si tisk nových průkazů 
zajistí sama Státní plavební správa, která je vybavena potřebnou technologií (náklady na 
výměnu průkazů v rozsahu přibližně 40 kusů se předpokládají ve výši cca 4400 Kč a budou 
hrazeny z rozpočtu Státní plavební správy). 

Hodnocení dopadů regulace (RIA) nebylo k návrhu vyhlášky zpracováno, a to v souladu 
s Plánem vyhlášek na zbývající část roku 2014 schváleným předsedou Legislativní rady 
vlády. RIA byla zpracována k zákonu č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). V důvodové 
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zprávě ke kontrolnímu řádu byl uveden finanční dopad v podobě nutnosti obnovy dříve 
vydaných průkazů. Navrhovaná vyhláška je nezbytným technickým předpisem, kterým se 
pouze realizují zákonná zmocnění obsažená v dopravních zákonech v souvislosti s přijetím 
kontrolního řádu; kromě nutnosti výměny dříve vydaných průkazů nemá navrhovaná vyhláška 
jiné finanční dopady. V navrhované vyhlášce dochází k redukci údajů uváděných na 
průkazech oproti stávajícím používaným průkazům (nově budou průkazy obsahovat pouze 
nezbytně nutné údaje o pověřené osobě a vykonávané kontrolní činnosti) s cílem eliminovat 
riziko výměny průkazů v souvislosti s možnými budoucími legislativními změnami. 

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s právními předpisy 
Navrhovaná právní úprava je v souladu s právními předpisy i ústavním pořádkem České 

republiky a zákonným zmocněním k jejímu vydání. Právo Evropské unie se na danou oblast 
úpravy nevztahuje. 

Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace 
Navrhovaná právní úprava se, vzhledem ke svému technickému charakteru, nijak nedotýká 

rovnosti subjektů práva, nerozlišuje jejich postavení, a nemůže tak způsobit diskriminaci 
určité skupiny osob. 

Zhodnocení dopadů ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 
Navrhovaná úprava není v rozporu s ochranou soukromí, nemění ani nezakládá zpracování 

osobních údajů. 
Ve vztahu k osobě pověřené výkonem dozoru jsou na průkazu uváděny pouze údaje 

nezbytně nutné pro její identifikaci, tj. její jméno, příjmení a fotografie. 

Zhodnocení korupčních rizik 
Navrhovaná úprava, vzhledem ke svému technickému charakteru, neobsahuje ustanovení, 

u kterých by mohla vzniknout rizika korupčního jednání. 
Návrh neupravuje žádné činnosti či postupy orgánů veřejné moci, při kterých by mohlo 

docházet k jejich ovlivňování a k získání neoprávněné výhody či majetkového prospěchu. 

B. Zvláštní část 

K § 1 
V § 1 návrhu vyhlášky se stanovují (k provedení § 41 odst. 3 zákona o pozemních 

komunikacích) náležitosti pověření k výkonu státního dozoru a vrchního státního dozoru ve 
věcech pozemních komunikací ve formě průkazu, včetně ochranných prvků a barevného 
provedení průkazů. Vzory průkazů jsou stanoveny v příloze č. 1 návrhu vyhlášky. 

K § 2 
V § 2 návrhu vyhlášky se stanovují (k provedení § 34 odst. 5 zákona o silniční dopravě) 

náležitosti pověření k výkonu státního odborného dozoru a vrchního státního dozoru v silniční 
dopravě ve formě průkazu, včetně ochranných prvků a barevného provedení průkazů. Vzory 
průkazů jsou stanoveny v příloze č. 2 návrhu vyhlášky. 

K § 3 
V § 3 návrhu vyhlášky se stanovují (k provedení § 54 odst. 3 zákona o získávání 

a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel) náležitosti pověření 
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k výkonu státního dozoru a vrchního státního dozoru ve věcech odborné způsobilosti k řízení 
motorových vozidel ve formě průkazu, včetně ochranných prvků a barevného provedení 
průkazů. Vzory průkazů jsou stanoveny v příloze č. 3 návrhu vyhlášky. 

K § 4 
V § 4 návrhu vyhlášky se stanovují (k provedení § 125b odst. 3 zákona o silničním 

provozu) náležitosti pověření k výkonu státního odborného dozoru a vrchního státního 
odborného dozoru ve věcech silničního provozu ve formě průkazu, včetně ochranných prvků 
a barevného provedení průkazů. Vzory průkazů jsou stanoveny v příloze č. 4 návrhu 
vyhlášky. 

K § 5 
V § 5 návrhu vyhlášky se stanovují (k provedení § 58 odst. 5 zákona o dráhách) náležitosti 

pověření k výkonu státního dozoru a vrchního státního dozoru ve věcech drah ve formě 
průkazu, včetně ochranných prvků a barevného provedení průkazů. Vzory průkazů jsou 
stanoveny v příloze č. 4 návrhu vyhlášky. 

K § 6 
V § 6 návrhu vyhlášky se stanovují (k provedení § 90 odst. 4 zákona o civilním letectví) 

náležitosti pověření k výkonu státního dozoru v civilním letectví ve formě průkazu, včetně 
ochranných prvků a barevného provedení průkazu. Vzor průkazu je stanoven v příloze č. 6 
návrhu vyhlášky. Účinnost tohoto ustanovení se navrhuje ke stejnému dni, kterým nabude 
účinnosti novela zákona o civilním letectví (zákon č. 127/2014 Sb.), na kterou je obsah tohoto 
ustanovení vázán. 

K § 7 
V § 7 návrhu vyhlášky se stanovují (k provedení § 76 odst. 1 zákona o námořní plavbě) 

náležitosti pověření k výkonu státního dozoru v oblasti námořní plavby ve formě průkazu, 
včetně ochranných prvků a barevného provedení průkazu. Vzor průkazu je stanoven v příloze 
č. 7 návrhu vyhlášky. 

K § 8 
V § 8 návrhu vyhlášky se stanovují (k provedení § 42 odst. 6 zákona o vnitrozemské 

plavbě) náležitosti pověření zaměstnanců Státní plavební správy k výkonu státního dozoru ve 
vnitrozemské plavbě ve formě průkazu. Vzor průkazu je stanoven v příloze č. 8 návrhu 
vyhlášky. 

K § 9 
V § 9 návrhu vyhlášky se v souvislosti se stanovením náležitostí a vzorů průkazů touto 

novou vyhláškou zrušuje stávající úprava vzorů pověření k výkonu státního dozoru a vrchního 
státního dozoru nad pozemními komunikacemi ve formě průkazu, obsažená ve vyhlášce 
č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů. 

K § 10 
§ 10 návrhu vyhlášky obsahuje přechodné ustanovení, kterým je zachována platnost 

dosavadních pověření k výkonu státního dozoru nad místními komunikacemi a veřejně 
přístupnými účelovými komunikacemi ve formě průkazu, vydaných podle vzoru uvedeného 
ve vyhlášce č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který se novou vyhláškou (§ 9) 
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zrušuje. Toto přechodné ustanovení je navrženo v souvislosti s projednávanou novelou 
zákona o pozemních komunikacích, kterou má dojít k přesunu působnosti silničního 
správního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací 
z obcí I. stupně na obecní úřady obcí s rozšířenou působností; návrh novely je projednáván 
Legislativní radou vlády, její účinnost je navržena k počátku roku 2016. Proto je navrhováno 
toto přechodné ustanovení, které umožní zachování platnosti vymezeného okruhu dříve 
vydaných pověření ve formě průkazu v době do přijetí novely zákona o pozemních 
komunikacích, kterou se obcím I. stupně odejme působnost silničního správního úřadu ve 
věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací (§ 40 odst. 5 
písm. c) zákona o pozemních komunikacích, v platném znění). Nejzazší termín platnosti 
dosavadních průkazů je stanoven ve shodě s přechodným ustanovením v § 29 odst. 2 
kontrolního řádu. Zařazení přechodného ustanovení přinese finanční úsporu, protože se 
nebudou měnit průkazy, které v poměrně krátké době nebudou použitelné. 

K § 11 
V § 11 návrhu vyhlášky se v souvislosti se stanovením náležitostí a vzorů průkazů touto 

novou vyhláškou zrušuje stávající úprava náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního 
dozoru v civilním letectví ve formě průkazu, obsažená ve vyhlášce č. 108/1997 Sb., kterou se 
provádí zákon o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů. Účinnost tohoto ustanovení 
se navrhuje ke stejnému dni, kterým nabude účinnosti novela zákona o civilním letectví 
(zákon č. 127/2014 Sb.), na kterou je obsah tohoto ustanovení vázán. 

K § 12 
V § 12 návrhu vyhlášky se v souvislosti se stanovením náležitostí a vzorů průkazů touto 

novou vyhláškou zrušuje stávající úprava náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního 
odborného dozoru a vrchního státního odborného dozoru nad výkonem přenesené působnosti 
ve věcech provozu na pozemních komunikacích, obsažená ve vyhlášce č. 31/2001 Sb., 
o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů. 

K § 13 
§ 13 návrhu vyhlášky obsahuje dvě změny vyhlášky č. 522/2006 Sb., o státním odborném 

dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. 
První změnou je zrušení ustanovení § 2 odst. 3 vyhlášky č. 522/2006 Sb., které stanoví, že 

„kontrolní orgán postupuje při výkonu kontrolní činnosti dle zvláštního právního předpisu“, 
a v poznámce pod čarou č. 4 odkazuje na zrušený zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve 
znění pozdějších předpisů, který byl nahrazen kontrolním řádem. Toto ustanovení je 
nadbytečné, neboť kontrolní řád jako obecný procesní předpis se použije i bez výslovného 
odkazu ve zvláštním právním předpise. Zrušení uvedeného ustanovení je zásadní z pohledu 
jistoty procesního postupu příslušníků Policie ČR při kontrolní činnosti prováděné Policií ČR 
podle zákona o silniční dopravě, neboť v § 117a zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů, se na postup Policie ČR kontrolní řád nepoužije, 
nestanoví-li jiný právní předpis jinak. Podle stávajícího znění § 2 odst. 3 vyhlášky 
č. 522/2006 Sb. postupuje kontrolní orgán, jímž se rozumí i Policie ČR, při výkonu kontrolní 
činnosti dle zvláštního právního předpisu, přičemž vyhláška odkazuje na zákon 
č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, který byl nahrazen 
kontrolním řádem. Ze stávajícího znění § 2 odst. 3 vyhlášky č. 522/2006 Sb. by tak bylo 
možné dovodit, že by Policie ČR měla při kontrolách dodržování povinností stanovených 
zákonem o silniční dopravě postupovat podle kontrolního řádu a nikoliv podle svého 
služebního zákona, což není důvodné a z hlediska zájmu na jednotném postupu Policie ČR při 
jí prováděných kontrolách ani žádoucí. 
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Druhou změnou je změna místně příslušného dopravního úřadu, který podle § 2 odst. 5 
(nově odst. 4 po zrušení odst. 3) vyhlášky č. 522/2006 Sb. zasílá Ministerstvu dopravy 
formuláře uvedené v přílohách č. 5 a 6 citované vyhlášky, obsahující údaje o opatřeních 
učiněných vůči dopravcům a údaje o výsledcích správních řízení vedených dopravním 
úřadem s dopravci. Podle stávajícího znění je k zaslání formulářů místně příslušný dopravní 
úřad, který vydal stanovisko ke koncesi pro dopravce, tedy dopravní úřad určený podle sídla 
dopravce v době, kdy žádal o koncesi nebo o její změnu. Z obsahu formulářů však vyplývá, 
že je má vyplňovat dopravní úřad, který přijal opatření ve smyslu § 5 odst. 1 písm. a) nebo 
vydal rozhodnutí ve správním řízení ve smyslu § 5 odst. 1 písm. b), popř. učinil další 
příslušné úkony dle formuláře (vydal osvědčení o odborné způsobilosti, podal návrh na 
zrušení živnostenského oprávnění). V případě následné změny sídla dopravce je tedy 
nelogické a nedůvodné požadovat, aby formuláře s požadovanými údaji vyplňoval a zasílal 
dopravní úřad, který v minulosti dopravci vydal stanovisko ke koncesi (příslušný podle 
původního sídla dopravce), ale je žádoucí, aby příslušným k vyplňování a zasílání formulářů 
byl dopravní úřad podle aktuálního sídla dopravce. Chybně stanovená příslušnost dopravního 
úřadu se proto mění tak, že formuláře bude vyplňovat dopravní úřad příslušný k provedení 
úkonů, kterých se údaje ve formulářích týkají. 

K § 14 
Účinnost vyhlášky je navrhována k 1. lednu 2015 s výjimkou ustanovení § 6, části třetí 

a přílohy č. 6 návrhu vyhlášky, týkajících se pověření k výkonu státního dozoru v civilním 
letectví ve formě průkazu, u nichž se navrhuje v souladu s čl. 49 odst. 8 Legislativních 
pravidel vlády stanovit datum nabytí účinnosti na stejný den, kterým nabude účinnosti novela 
zákona o civilním letectví, na kterou je obsah ustanovení § 6 a části třetí návrhu vyhlášky 
vázán. 

K příloze č. 1 
V příloze č. 1 návrhu vyhlášky se v návaznosti na § 1 návrhu vyhlášky stanovují vzory 

pověření k výkonu státního dozoru a vrchního státního dozoru ve věcech pozemních 
komunikací ve formě průkazu. 

K příloze č. 2 
V příloze č. 2 návrhu vyhlášky se v návaznosti na § 2 návrhu vyhlášky stanovují vzory 

pověření k výkonu státního odborného dozoru a vrchního státního dozoru v silniční dopravě 
ve formě průkazu. 

K příloze č. 3 
V příloze č. 3 návrhu vyhlášky se v návaznosti na § 3 návrhu vyhlášky stanovují vzory 

pověření k výkonu státního dozoru a vrchního státního dozoru ve věcech odborné způsobilosti 
k řízení motorových vozidel ve formě průkazu. 

K příloze č. 4 
V příloze č. 4 návrhu vyhlášky se v návaznosti na § 4 návrhu vyhlášky stanovují vzory 

pověření k výkonu státního odborného dozoru a vrchního státního odborného dozoru ve 
věcech silničního provozu ve formě průkazu. 
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K příloze č. 5 
V příloze č. 5 návrhu vyhlášky se v návaznosti na § 5 návrhu vyhlášky stanovují vzory 

pověření k výkonu státního dozoru a vrchního státního dozoru ve věcech drah ve formě 
průkazu. 

K příloze č. 6 
V příloze č. 6 návrhu vyhlášky se v návaznosti na § 6 návrhu vyhlášky stanovuje vzor 

pověření k výkonu státního dozoru v civilním letectví ve formě průkazu. 

K příloze č. 7 
V příloze č. 7 návrhu vyhlášky se v návaznosti na § 7 návrhu vyhlášky stanovuje vzor 

pověření k výkonu státního dozoru v oblasti námořní plavby ve formě průkazu. 

K příloze č. 8 
V příloze č. 8 návrhu vyhlášky se v návaznosti na § 8 návrhu vyhlášky stanovuje vzor 

pověření zaměstnanců Státní plavební správy k výkonu státního dozoru ve vnitrozemské 
plavbě ve formě průkazu. 
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