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NOVÁ VYHLÁŠKA MINISTERSTVA DOPRAVY,  

ÚČINNÁ OD 1. ÚNORA 2015 

  
 

 

Dnem 1. února 2015 nabyla 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 

vyhlášek1.  

Cílem uvedené vyhlášky je v návaznosti na nový kontrolní řád (zákon č. 255/2012) stanovit 

vzory průkazů, kterými se prokazuje pověření k výkonu kontroly podle kontrolního řádu. Vyhláškou se 

konkrétně provádějí tyto zákony v oblasti dopravy: 

 zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů; 

 zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů; 

 zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových 

vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 

 zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 

(zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů; 

 zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů; 

 zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o 

živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších 

předpisů; 

 zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů; 

 zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

Novou vyhláškou se současně, víceméně formálně novelizují některé starší vyhlášky 

v působnosti Ministerstva dopravy, a to: 

                                                           
1
 Viz http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=6786.  
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 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 č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně 

a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů; 

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

předpisů; 

 vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění 

pozdějších předpisů, 
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