
1 
 

IV. 
 

Platné znění vybraných ustanovení novelizovaných vyhlášek 
s vyznačením navrhovaných změn 

 
K části druhé: 
 

Ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb. 
 

§ 52 
 

Průkaz osoby pověřené výkonem státního dozoru 
 

(k § 41 odst. 4 zákona) 
 

Vzor průkazu osoby pověřené výkonem státního dozoru nad pozemními komunikacemi 
je uveden v příloze č. 9. 
 

Příl.9 
Popis a vzory průkazů osob pověřených výkonem vrchního státního dozoru a státního dozoru 

nad pozemními komunikacemi 
 
I. Průkaz osoby pověřené výkonem vrchního státního dozoru nad pozemními komunikacemi a 
státního dozoru nad dálnicemi a rychlostními silnicemi má obdélníkový tvar o rozměrech 70 x 
100 mm a obsahuje tyto technologické parametry a ochranné prvky: 
 

1. Technologie tisku: ofset v kombinaci s knihtiskem 
2. Barevnost: zelená reflexní a černá 
3. Ochranné prvky: 

3.1 reliéfní podtisk 
3.2 giloš 
3.3 mikropísmo 
3.4 v UV spektru svítící barvu 
3.5 ceninový papír "Flower" s vodoznakem positiv x negativ, obsahující dvě 
neviditelná vlákna svítící v UV spektru 
3.6 průhledovou značku 
3.7 číslování černou barvou svítící do zelena v UV spektru. 

4. Průkaz s oboustranně vytištěným textem podle níže uvedeného vzoru je po přilepení 
fotografie a jejím přelepením holografickou přelepkou (text ČESKÁ REPUBLIKA) 
tepelně zafixován do průhledné fólie (rozměr 75 x 105 mm), zabraňující poškození 
průkazu. 

  
II. Průkaz osoby pověřené výkonem státního dozoru má obdélníkový tvar o rozměrech 70 x 
100 mm a obsahuje tyto technologické parametry a ochranné prvky: 
 

1. Technologie tisku: ofset v kombinaci s knihtiskem 
2. Barevnost: modrá reflexní a černá 
3. Ochranné prvky: 

3.1 reliéfní podtisk 
3.2 giloš 
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3.3 mikropísmo 
3.4 v UV spektru svítící barvu 
3.5 ceninový papír "Flower" s vodoznakem positiv x negativ, obsahující dvě 
neviditelná vlákna svítící v UV spektru 
3.6 průhledovou značku 
3.7 číslování černou barvou svítící do zelena v UV spektru. 

4. Průkaz s oboustranně vytištěným textem podle níže uvedeného vzoru je po přilepení 
fotografie a jejím přelepením holografickou přelepkou (text ČESKÁ REPUBLIKA) 
tepelně zafixován do průhledné fólie (rozměr 75 x 105 mm), zabraňující poškození 
průkazu. 

  
Vzory průkazů: 

  
Vrchní státní dozor nad pozemními komunikacemi a státní dozor nad dálnicemi a 

rychlostními silnicemi dle zákona č. 13/1997 Sb. 
  

  
 

Státní dozor dle zákona č. 13/1997 Sb. 
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K části třetí: 
 

Ustanovení vyhlášky č. 108/1997 Sb. 
 

§ 29a 
 

Státní dozor 
(K § 90 odst. 4 zákona) 

 
(1) Průkaz k výkonu státního dozoru v civilním letectví obsahuje 

  
a) název orgánu vydávajícího průkaz, 
b) pořadové číslo průkazu, 
c) jméno, popřípadě jména, a příjmení držitele průkazu, 
d) datum narození držitele průkazu, 
e) datum vydání průkazu, 
f) informaci o oprávnění držitele průkazu, 
g) podpis zástupce orgánu vydávajícího průkaz a 
h) razítko orgánu vydávajícího průkaz. 
  

(2) Položky uvedené v odstavci 1 písm. a) až h) jsou uvedeny též v anglickém jazyce. 
  

(3) Vzor průkazu k výkonu státního dozoru v civilním letectví je uveden v příloze č. 17 k 
této vyhlášce. 
 

Příloha 17 
 

Průkaz k výkonu státního dozoru v civilním letectví 
 

(K § 90 odst. 4 zákona) 
 

Průkaz k výkonu státního dozoru v civilním letectví je vyroben z papírové karty o 
rozměrech 99 x 68 mm zatavené do průhledné laminační fólie o rozměrech 105 x 74 mm. 

  
Průkaz k výkonu státního dozoru v civilním letectví v působnosti Ministerstva dopravy 
  
Na lícové straně vlevo je umístěna fotografie vyhovující požadavkům na technické 

provedení fotografie pro vydání občanského průkazu. V horní části průkazu je uveden nápis 
„Česká republika - Ministerstvo dopravy“ a pod ním text „Pověření č.________k výkonu 
státního dozoru v civilním letectví“. Pod tímto textem a napravo od fotografie je uvedeno 
příjmení, jméno, popřípadě jména a datum narození držitele průkazu. Na pozadí tohoto textu 
je umístěn velký státní znak. Pod tímto textem je ve spodní části průkazu v jedné rovině 
uveden údaj o dni vydání průkazu, razítko a podpis ministra dopravy. Všechny nápisy jsou 
uvedeny též v anglickém jazyce. 

  
Na rubové straně je obsažena informace o oprávnění držitele pověření k výkonu státního 

dozoru v civilním letectví, která je uvedena též v anglickém jazyce. Dále je zde uveden text 
„Platnost tohoto pověření je vázána na průkaz č.: “. 
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Vzor průkazu k výkonu státního dozoru v civilním letectví v působnosti Ministerstva 
dopravy: 
 
Lícová strana  

  
 
Rubová strana 

 
 

Průkaz k výkonu státního dozoru v civilním letectví v působnosti Úřadu pro civilní 
letectví 

 
Na lícové straně vlevo je umístěna fotografie vyhovující požadavkům na technické 

provedení fotografie pro vydání občanského průkazu. V horní části průkazu je uveden nápis 
„Úřad pro civilní letectví“ a pod ním text „Pověření č.________k výkonu státního dozoru v 
civilním letectví“. Pod tímto textem a napravo od fotografie je uvedeno příjmení, jméno, 
popřípadě jména a datum narození držitele průkazu. Na pozadí tohoto textu je umístěn velký 
státní znak. Pod tímto textem je ve spodní části průkazu v jedné rovině uveden údaj o dni 
vydání průkazu, razítko a podpis generálního ředitele Úřadu pro civilní letectví. Všechny 
nápisy jsou uvedeny též v anglickém jazyce. 

  
Na rubové straně je obsažena informace o oprávnění držitele pověření k výkonu státního 

dozoru v civilním letectví, která je uvedena též v anglickém jazyce. 
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Vzor průkazu k výkonu státního dozoru v civilním letectví v působnosti Úřadu pro civilní 
letectví: 
 
Lícová strana 

 
 
Rubová strana 

 
 
 
K části čtvrté: 
 

Ustanovení vyhlášky č. 31/2001 Sb. 
 

§ 15c 
 

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

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

odborného dozoru nad výkonem přenesené působnosti ve věcech provozu na pozemních 
komunikacích má písemnou formu a obsahuje 
  
a) označení správního úřadu, který pověření vydal, 
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b) údaj, že se jedná o pověření k výkonu státního odborného dozoru nebo vrchního státního 
odborného dozoru nad výkonem přenesené působnosti ve věcech provozu na pozemních 
komunikacích, 
c) číslo pověření, 
d) jméno a příjmení pověřeného pracovníka, popřípadě titul, a jeho osobní číslo, 
e) datum vydání pověření, 
f) razítko a podpis vedoucího správního úřadu, který pověření vydal. 
  

(2) Pověření má obdélníkový tvar a je vytištěno na papíře o rozměrech 70 x 100 mm, s 
ochrannými prvky, a kromě údajů podle odstavce 1 obsahuje fotografii držitele průkazu 
přelepenou holografickou přelepkou. Pověření k výkonu vrchního státního odborného dozoru 
je barvy zelené. Pověření k výkonu státního odborného dozoru je barvy modré. 
  

(3) Vzor pověření k výkonu státního odborného nebo vrchního státního odborného 
dozoru je uveden v příloze č. 9c. 
 

Příloha 9c 
 

Vzor pověření k výkonu vrchního státního odborného dozoru a státního odborného dozoru 
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K části páté: 
 

Ustanovení vyhlášky č. 522/2006 Sb. 
 

§ 2 
 

Obecná ustanovení 
  
 (1) Orgán vykonávající kontrolu (dále jen "kontrolní orgán") provádí kontrolu 
  
a) na pozemních komunikacích3), jakož i ve vozidlech používaných k provozování silniční 
dopravy (dále jen "silniční kontrola") a 
  
b) v provozovnách dopravců a všech prostorách souvisejících s vykonávanou činností 
dopravce a při přepravě nebezpečných věcí u subjektu předávajícího nebezpečné věci k 
přepravě a u subjektu zajišťujícího vykládku nebezpečných věcí (dále jen "kontrola v 
provozovně"). 
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 (2) Při kontrole používá kontrolní orgán 
  
a) v případě, že je kontrolované vozidlo vybaveno záznamovým zařízením dle přílohy IB 
nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 (dále jen "digitální tachograf"), paměťovou kontrolní kartu, 
která umožňuje kontrolnímu orgánu zpřístupnění údajů z digitálního tachografu, jejíž vzor je 
uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce, a zařízení pro kontrolu digitálního podpisu, podle přímo 
použitelného předpisu Evropských společenství3a), připojeného k údajům spolu s 
programovým vybavením pro ověření a kontrolu digitálního podpisu, jakož i pro vyhotovení 
podrobného profilu rychlosti vozidel před kontrolou jejich záznamového zařízení, nebo 
  
b) v případě, že je kontrolované vozidlo vybaveno záznamovým zařízením dle přílohy I 
nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 (dále jen "analogový tachograf"), zařízení ke kontrole 
záznamových listů. 
  

(3) Kontrolní orgán postupuje při výkonu kontrolní činnosti dle zvláštního právního 
předpisu4). 
  
 (4) Kontrolní orgán zašle Ministerstvu dopravy 
  
a) formulář s údaji o porušení povinnosti zahraničním dopravcem na území České republiky 
vyplněný podle vzoru uvedeného v příloze č. 2 k této vyhlášce nejpozději do patnáctého dne 
následujícího měsíce, ve kterém došlo ke zjištění porušení povinnosti, 
  
b) formulář s údaji zjištěnými při kontrolách vyplněný podle vzoru uvedeného v příloze č. 3 k 
této vyhlášce nejpozději do patnáctého dne následujícího měsíce, ve kterém byly kontroly 
provedeny. Při vyplňování údajů o přepravě nebezpečných věcí se zjištěná porušení 
povinnosti dělí do kategorií rizik dle přílohy č. 4 k této vyhlášce. 
  
 (5) Dopravní úřad, který vydal stanovisko ke koncesi tuzemského dopravce, zašle 
Ministerstvu dopravy 
  
a) formulář s uvedením opatření přijatých u tuzemského dopravce, který se dopustil porušení 
povinnosti v jiném členském státě vyplněný podle vzoru uvedeného v příloze č. 5 k této 
vyhlášce nejpozději do šesti měsíců od obdržení oznámení o porušení povinnosti, 
  
b) formulář s uvedením výsledků správního řízení vyplněný podle vzoru uvedeného v příloze 
č. 6 k této vyhlášce nejpozději do patnáctého dne následujícího měsíce, ve kterém bylo 
pravomocně ukončeno správní řízení. 
 
____________________ 
3) § 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
3a) Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční 
dopravě, ve znění pozdějších předpisů, příloha IB, kapitola I, písm. r). 
4) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 
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