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Úplný název 

Zvláštní odborná způsobilost pro výkon správní činnosti 

při správním rozhodování o registračních úkonech 

v oblasti provozu silničních vozidel (ZOZ REG) 
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východiska 

Usnesením vlády č. 542 ze dne 14. května 2008 byl 

schválen materiál „Problematika objasňování 

krádeží motorových vozidel v České republice.“ 

toto usnesení mimo jiné uložilo „zintenzívnit kontrolní 

činnost v místech, kde se provádí registrace vozidel, 

technická a evidenční kontrola“ 

dle vyhodnocení plnění tohoto opatření je registrace 

vozidel často spojena s nedostatky, které vedou 

k chybným úkonům s vážnými následky 

3.10.2011 
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reakce na stávající praxi 

- na žádost Ministerstva dopravy vznikne nová správní 

činnost prostřednictvím vyhlášky, kterou bude 

novelizována vyhláška MV č. 512/2002 Sb., o zvláštní 

odborné způsobilosti úředníků ÚSC 

 (v současnosti je návrh této novelizace v meziresortním 

připomínkovém řízení – legislativní proces a schválení by 

mělo proběhnout nejpozději do konce roku 2011) 

tzn. pro úředníka s následující pracovní náplní toto 

znamená nově povinnost prokázat zvláštní odbornou 

způsobilosti (ZOZ REG) 

 

3.10.2011 
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pracovní náplň úředníka 

rozhodování o registraci vozidla, 

rozhodování o změně údajů v registru vozidel,   

rozhodování o trvalém a dočasném vyřazení vozidla 

z centrálního registru silničních vozidel, 

postup v případě ztráty, zničení, poškození nebo odcizení 

osvědčení o registraci, technického průkazu silničního 

motorového vozidla nebo přípojného vozidla a tabulek s 

registrační značkou 

povolování přestavby silničního vozidla, které je 

registrováno v registru silničních vozidel 

 

3.10.2011 
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Důvody vzniku nové povinnosti prokázání zvláštní 
odborné způsobilosti ZOZ REG 

- nárůst žalob na základě zákona č. 82/1998 Sb., o 

odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné 

moci nebo nesprávným úředním postupem 

- problémy a velké riziko způsobuje nekvalitní výkon 

registrační činnosti i v souvislosti s organizovanou 

trestnou činností – krádežemi motorových vozidel a 

pokusy o jejich následnou legalizaci pomocí opětovného 

zaregistrování vozidla; množí se i případy úvěrových či 

pojistných podvodů 

3.10.2011 
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- chybný postupu při jednotlivých registračních úkonech 

pak může znamenat vysokou náhradu škody – vždy jde 

minimálně o celkovou hodnotu vozidla – tudíž při 

chybném postupu úředníka v této oblastí hrozí značná 

finanční újma 

- při nezajištění řádného a bezchybného fungování 

registrace vozidel a z toho plynoucího výskytu 

nekvalitních dat v registrech bude možné žádat náhrady 

škod i v evropském měřítku v souladu s článkem 31 

rozhodnutí Rady 615/2008, neboť Česká republika se 

nezbaví odpovědnosti za chybný výdej dat v souvislosti 

s automatickým výdejem dat do zahraničí  

3.10.2011 
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z důvodu garance standardu kvality výkonu této správní 

činnosti, jednotného výkladu metodik, a pokud možno co 

nejdůslednější prevence a zabránění chybnému postupu 

úředníků zažádalo Ministerstvo dopravy o možnost 

ověření zvláštní odborné způsobilosti zkouškou u 

příslušných úředníků 

3.10.2011 
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nabídka IVS 

Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti: 

Podrobný výklad legislativy dané oblasti viz náplň správní 

činnosti, příklady dobré praxe, řešení případových studií, 

cvičení, konzultace 

garantem výuky a zároveň zkoušek je JUDr. Eva 

Zlámalová (vedoucí oddělení správy registru vozidel a 

řidičů MDČR, které je garantem výkonu této správní 

činnosti v ČR)  

3.10.2011 
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nabídka termínů IVS 

možnost absolvovat „přípravu k ověření zvláštní části 

ZOZ REG“ již v roce 2011 

 7. až 11. 11. 2011 

 nebo 

 5. až 9. 12. 2011 

 Vzdělávací středisko Institutu pro veřejnou správu v 

Benešově 

 

3.10.2011 


