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V. 
 

Vyhodnocení výsledků meziresortního připomínkového řízení k návrhu vyhlášky 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 
 
 

Připomínkové 
místo Uplatněné připomínky Způsob vypořádání připomínky 

Ministerstvo financí 1) Obecná připomínka: Dáváme ke zvážení, zda by nebylo vhodnější navržené úpravy 
vyhlášek (část druhá až pátá) provést každou samostatně, nikoli dohromady v jednom 
předpise tak, jak je navrženo. 

Neakceptováno 
Navrženými novelami vyhlášek se 
v souvislosti s novou úpravou průkazů 
zrušuje stávající nejednotná úprava průkazů 
neodpovídající platné legislativě. 

 Dále doporučujeme zvážit, zda by vzhledem k navržené účinnosti vyhlášky nebylo 
vhodné doplnit přechodná ustanovení upravující zachování platnosti i pro ostatní pověření 
k výkonu státního dozoru (nejen pro dosavadní pověření k výkonu státního dozoru nad 
místními komunikacemi, které je obsaženo v navrhovaném § 13), neboť uvedená úprava 
bude mít velmi krátkou legisvakanci a podle našeho názoru by mohlo dojít k situaci, že 
nebudou připraveny průkazy podle nové úpravy. 

Neakceptováno 
Tisk a distribuce nových průkazů bude 
provedena neprodleně po vydání vyhlášky. 
Ministerstvo dopravy nepovažuje za 
žádoucí, aby byly současně v platnosti 
průkazy vydané podle starých i nových 
vzorů. 

 2) Připomínka k Části páté, bod 2.: Vzhledem k tomu, že v bodu 1. se navrhuje zrušení 
odstavce č. 3 a následně i změna přečíslování odstavců, je třeba v bodu 2 použít již nově 
přečíslovaný odstavec. Tuto úpravu je třeba provést i v důvodové zprávě. 

Akceptováno 
Předmětné ustanovení bylo opraveno. 

 3) Připomínka k Části šesté: Doporučujeme zvážit, zda by tato úprava neměla být 
zařazena jako přechodné ustanovení do části druhé, neboť upravuje dočasnou platnost 
průkazů vydaných podle zrušované úpravy. 

Akceptováno 
Přechodné ustanovení bylo zařazeno do části 
druhé. 
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Ministerstvo vnitra Obecně k náležitostem jednotlivých vzorů průkazů 
Necháváme na zvážení, zda by nebylo vhodné u veškerých vzorů průkazů uvádět titul 
držitele průkazu, resp. pověřené osoby a informace o postupu v případě nálezu průkazu, 
jako je tomu v případě vzoru pověření zaměstnanců Státní plavební správy. 

Neakceptováno 
Průkazy obsahují nezbytné údaje 
k identifikaci pověřené osoby a jejího 
oprávnění. Některé vzory průkazů budou 
využívány (vydávány) více úřady (krajské, 
obecní), proto není možné uvést jednotnou 
relevantní informaci, kam odevzdat průkaz 
v případě nálezu. 

 Stejně tak dáváme na zvážení, zda by nebylo vhodné údaje u všech průkazů uvádět rovněž 
v anglickém jazyce, jako je tomu u vzoru pověření k výkonu státní správy v civilním 
letectví. 

Neakceptováno 
U průkazů používaných výhradně na území 
ČR jsou údaje v českém jazyce dostačující. 

 K § 12 bodu 1 
Doporučujeme uvést předmětný novelizační bod do souladu s čl. 56 odst. 2 písm. d) 
Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno 
Předmětné ustanovení bylo opraveno. 

 K zobrazení velkého státního znaku  
V jednotlivých ustanoveních návrhu vyhlášky se uvádí, že pověření ve formě průkazů 
budou obsahovat velký státní znak jako podtisk. Následně jsou v jednotlivých přílohách 
vyobrazeny vzory jednotlivých druhů průkazů opatřené podtiskem, avšak veškeré pouze 
jako dvoubarevné napodobeniny velkého státního znaku. Upozorňujeme, že velkým 
státním znakem je pouze znak v patřičném barevném provedení odpovídající zákonu 
č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky (viz příloha č. 1 tohoto zákona). 
V návrhu vyhlášky je tedy určitý rozpor mezi vlastním textem vyhlášky, který hovoří 
o velkém státním znaku, a následným vyobrazením vzorů jednotlivých průkazů, kde je 
zobrazována pouze dvoubarevná napodobenina velkého státního znaku. Dáváme tedy ke 
zvážení, zda návrh vyhlášky v tomto směru neupravit. 

Akceptováno 
V § 1 až 8 návrhu vyhlášky byl velký státní 
znak vypuštěn z výčtu obsahových 
náležitostí průkazů. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9RUEFPKJ)



 3 

Úřad vlády ČR - 
Odbor kompatibility 

Po stránce formální: 
Předkladatel nesplnil formální náležitosti týkající se vykazování slučitelnosti s právem 
EU, jak vyplývají zejména z Legislativních pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy 
k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro zajišťování 
prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky 
v Evropské unii, v platném znění, neboť část odůvodnění týkající se hodnocení 
slučitelnosti návrhu s právem EU neodpovídá požadavkům čl. 16 odst. 4, resp. 14 odst. 1 
písm. b) Legislativních pravidel vlády. Předkladatel má správně uvést, které předpisy EU, 
judikatura soudních orgánů EU a obecné zásady právní práva EU jsou v návrhu 
zohledněny a potvrdit plnou slučitelnost návrhu s právem EU, případně uvést, že se na 
danou oblast úpravy právo EU nevztahuje. Navrhujeme doplnit. 
Po stránce materiální: 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  
Oblast právní úpravy státního dozoru není obecně právem EU upravena a proto ani 
předložený návrh vyhlášky přímo nezapracovává předpisy práva EU. Nelze však 
opomenout, že výkon státního dozoru napomáhá k implementaci práva EU, jak je chápána 
v širším pojetí, tj. zahrnující také náležitou aplikaci. Státní dozor tedy podstatnou měrou 
přispívá k faktickému naplňování práva EU. 
Připomínky a případné návrhy změn:  
K předloženému návrhu vyhlášky neuplatňujeme z hlediska slučitelnosti s právem EU 
žádné připomínky. 
Závěr: 
Návrhem vyhlášky není do právního řádu České republiky implementováno právo EU 
a návrh není s právem EU v rozporu.  
Formální náležitosti však požadujeme upravit. 

Akceptováno 
Předmětná část odůvodnění byla upravena. 

Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

Obecně 
Z hlediska legislativní techniky je nanejvýše vhodné sloučit regulaci jednotlivých druhů 
průkazů, neboť z větší části obsahují ty samé právní normy. 

Neakceptováno 
Navrhovanou vyhláškou se provádí celkem 
osm zákonů, každý z nich z důvodu 
přehlednosti v samostatném paragrafu. 
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 1. V §§ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 odst. 1 písm. e) se slova „a příjmení“ zrušují. 
Odůvodnění: 
Podle § 77 odst. 1 NOZ je příjmení součástí jména. Uvádění této kategorie osobního údaje 
je tedy nadbytečné. 

Neakceptováno 
Pojmy jméno a příjmení jsou použity ve 
shodě se správním řádem jako základním 
obecným předpisem správního práva 
procesního. 

 2. V § 8 je odstavce nezbytné přečíslovat. 
Odůvodnění: 
Chyba v psaní. 

Akceptováno 
Číslování odstavců bylo opraveno. 

 3. V § 8 odst. 3 a 5 se slova „zaměstnanců Státní plavební správy k výkonu státního 
dozoru“ nahrazují slovy „zaměstnanců ve státní plavební správě ke státnímu dozoru“. 
Odůvodnění: 
SPS nemá právní subjektivitu, a proto nemá ani žádné zaměstnance. Ty má toliko ČR. 
„Výkon“ je vycpávkové slovo, které do právního předpisu nepatří. 

Neakceptováno 
Text, k němuž byla uplatněna připomínka, 
přesně odpovídá příslušnému ustanovení 
zákona o vnitrozemské plavbě, ve znění 
účinném od 1. ledna 2015 (§ 42 odst. 2 a 6). 

 4. Část odůvodnění, zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně 
soukromí a osobních údajů (dále jen „DPIA“), je nezbytné přepracovat. Tato připomínka 
je zásadní. 
Odůvodnění: 
Smyslem DPIA není vyhodnotit soulad se zákonem o ochraně osobních údajů, neboť ten 
se rozumí sám sebou. Smyslem DPIA je popsat a vyhodnotit stávající a zamýšlená 
zpracování osobních údajů. K vyhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu 
k ochraně soukromí a osobních údajů slouží tento postup: 
Nejprve je nutno explicitně konstatovat, zda osnova zakládá nějaké nové zpracování 
osobních údajů; pokud ano, je třeba uvést jeho základní parametry: specifický účel, 
kategorie zpracovávaných osobních údajů, veřejnost zpracování, jeho částí nebo výstupů 
ze zpracování zakládaného navrhovanou regulací a lhůty pro uchování osobních údajů. 
Stejný postup se použije, pokud je měněno již existující zpracování osobních údajů. 
V takovém případě je třeba jednoznačně vyjádřit povahu změny (rozšíření × zmenšení 
zpracování, uvést klíčový měněný parametr (např. délka lhůty uchování osobních údajů, 
rozšíření počtu nebo rozsahu jednotlivých údajů/údajových položek)… 

Akceptováno 
Předmětná část odůvodnění byla upravena. 
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hlavní město Praha K přechodnému ustanovení (§ 13) pouze doporučujeme zvážit prodloužení platnosti 
dosavadních pověření k výkonu státního dozoru nad místními a účelovými komunikacemi 
ve formě průkazu vydaných podle vzoru uvedeného v příloze č. 9 vyhlášky č. 104/1997 
Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění účinném přede dnem 
nabytí účinnosti této vyhlášky, tj. na dobu delší než je uvedena v návrhu vyhlášky (do 
31. 12. 2017). 

Neakceptováno 
Nejzazší termín platnosti dosavadních 
průkazů je stanoven ve shodě s přechodným 
ustanovením v § 29 odst. 2 zákona 
o kontrole. 
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