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Věc: Informace o výměně pověření k výkonu státního dozoru ve formě průkazu

Dnem 1. února 2015 nabývá účinnosti 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. Touto vyhláškou dochází ke změně vzorů průkazů používaných krajskými a obecními
úřady k výkonu následujících kontrolních činností:
-

státní dozor ve věcech pozemních komunikací podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (vykonávají krajské úřady, obecní úřady obcí
s rozšířenou působností a obce I. stupně),

-

státní odborný dozor v silniční dopravě podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,
ve znění pozdějších předpisů (vykonávají krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou
působností),

-

státní dozor ve věcech odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel podle zákona
č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových
vozidel, ve znění pozdějších předpisů (vykonávají krajské úřady a obecní úřady obcí
s rozšířenou působností),

-

státní odborný dozor ve věcech silničního provozu podle zákona č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu), ve znění pozdějších předpisů (vykonávají krajské úřady),

-

státní dozor ve věcech drah podle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších
předpisů (obce, které vykonávají působnost drážních správních úřadů).

Tisk a distribuci průkazů dle nových vzorů bude i nadále zajišťovat Ministerstvo dopravy. Na
základě Vaší žádosti bude provedena hromadná výměna dříve vydaných průkazů pro výše uvedené
druhy státního dozoru, které neodpovídají platným vzorům stanoveným vyhláškou č. 9/2015 Sb.
V této souvislosti Vás žádáme o zaslání jmenného seznamu osob, kterým bude vydán průkaz dle
nového vzoru. V žádosti prosím uveďte druh pověření (zákon), jméno a příjmení pověřených osob
a přiložte jejich průkazovou fotografii o rozměrech 35 x 45 mm označenou na zadní straně jménem
a příjmením. Bude-li žádáno o více druhů průkazů pro jednu osobu, je nutno zaslat odpovídající
počet fotografií. Máte-li k dispozici fotografie v digitální podobě, je možno je zaslat pouze
elektronicky Ing. Václavu Hrstkovi na e-mailovou adresu vaclav.hrstka@mdcr.cz. Ministerstvo
dopravy průkazy kompletně připraví (vytiskne potřebné údaje, opatří fotografií s holografickou



146/2014-040-DOZ/1
přelepkou) a zašle Vám je spolu s odpovídajícím počtem průhledných laminačních fólií
o rozměrech 75 x 105 mm k finálním opatřením. Poté je nutno průkazy před jejich předáním
pověřené osobě podepsat osobou oprávněnou k jejich vydání ve smyslu § 4 odst. 2 zákona
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), tj. vedoucím kontrolního orgánu, anebo osobou k tomu
pověřenou vedoucím kontrolního orgánu, dále opatřit otiskem úředního razítka a zatavit do fólie.
Distribuce nových průkazů bude zahájena ve druhé polovině měsíce února 2015. Poté, co obdržíte
nové průkazy, nám prosím zašlete dříve vydané průkazy za účelem jejich skartace.
Z dosavadních průkazů, které byly vydány před 1. únorem 2015, zůstávají v platnosti
(nebudou předmětem výměny):
-

pověření k výkonu státního odborného dozoru ve věcech podmínek provozu vozidel na
pozemních komunikacích podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (vykonávají krajské úřady
a obecní úřady obcí s rozšířenou působností) – dosavadní průkazy jsou v souladu
s platným zněním zákona č. 56/2001 Sb., stávající používaný vzor průkazu zůstává
zachován v nezměněné podobě; vzor průkazu nebylo možné stanovit vyhláškou, neboť
zákon č. 56/2001 Sb. neobsahuje příslušné zákonné zmocnění k vydání prováděcího
právního předpisu;

-

pověření k výkonu státního dozoru nad místními komunikacemi a veřejně přístupnými
účelovými komunikacemi vydaná podle vzoru uvedeného v příloze č. 9 vyhlášky
č. 104/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem 1. února 2015 (viz přechodné ustanovení
v § 10 vyhlášky č. 9/2015 Sb.) – přechodné ustanovení bylo zařazeno do vyhlášky
s ohledem na to, že podle projednávané novely zákona o pozemních komunikacích
nebudou obce I. stupně s účinností od 1. ledna 2016 státní dozor vykonávat (působnost
silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných
účelových komunikací se přesouvá z obcí I. stupně na obce s rozšířenou působností),
a výměna průkazů vydaných obcím I. stupně by tak nebyla efektivní; pro nově pověřené
osoby obcí I. stupně budou (po dobu, kdy tyto obce budou vykonávat působnost silničního
správního úřadu) vydávány průkazy podle nového vzoru na základě žádosti příslušné obce
– dovolujeme si požádat krajské úřady, aby v tomto smyslu informovaly všechny obce
v jejich územním obvodu, které nejsou obcemi s rozšířenou působností.

Ing. Ivana Kubaštová
ředitelka
Odbor auditu, kontroly a dozoru
(dopis je opatřen elektronickým podpisem)
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