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VIII. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM  

 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o 
změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony 
 
Podle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra dopravy dne 23. listopadu 2016, 
s termínem dodání stanovisek do 21. prosince 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 
 

Připomínkové 
místo 

Uplatněné připomínky Vypořádání připomínek 
 

Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I bodům 8, 93 a 97 – k § 36 odst. 4, § 83 odst. 1 písm. i) a § 83a 
odst. 1 písm. x) zákona č. 56/2001 Sb.: 
1. Požadujeme, aby předmětné ustanovení postihovalo jakoukoli 

změnu rozsahu celkové ujeté vzdálenosti vzhledem k existenci 
případů, kdy je tento rozsah zvyšován z důvodu vyplácení vyšších 
cestovních náhrad. Větu první daného ustanovení navrhujeme uvést 
např. ve znění: 

„(4) Rozsah celkové ujeté vzdálenosti zaznamenaný na počítači 
ujeté vzdálenosti nesmí být měněn, ledaže je změna nezbytná při 
opravě nebo výměně počítače ujeté vzdálenosti.“ 

2. V návaznosti na výše uvedené požadujeme upravit rovněž znění 
přestupků uvedených v § 83 odst. 1 písm. i) a § 83a odst. 1 písm. x). 

3. Požadujeme, aby osobě, která opravu nebo výměnu počítače ujeté 
vzdálenosti provedla, byla stanovena povinnost vystavený protokol 
dle ustanovení § 36 odst. 4 zaslat do Centralizovaného informačního 
systému stanic technické kontroly a případné zakotvení sankcí, 
jelikož i podle bodu 25 preambule směrnice 2014/45/EU by 

1. Akceptováno jinak 
Ustanovení § 36 odst. 4 bude upraveno následovně: 
„(4) Záznam o celkové ujeté vzdálenosti na počítači ujeté 
vzdálenosti nesmí být měněn, ledaže ke změně dojde při 
opravě nebo výměně počítače ujeté vzdálenosti. …..“ 

2. Akceptováno jinak 
Uvedené skutkové podstaty budou upraveny v souladu 
s úpravou v § 36 odst. 4. 

3. Vysvětleno 
Návrh předpokládá, že protokol o výměně počítače ujeté 
vzdálenosti předá provozovatel vozidla stanici technické 
kontroly při první evidenční prohlídce prováděné po 
výměně počítače ujeté vzdálenosti a stanice technické 
kontroly zaznamená příslušné údaje v informačním 
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zaznamenávání údaje o počtu ujetých kilometrů v osvědčení o 
technické způsobilosti vozidla a přístup kontrolorů k této informaci 
by usnadnily odhalování neoprávněných zásahů do počítadel ujetých 
kilometrů či manipulace s nimi.  
Dále navrhujeme výslovně určit odpovědnost provozovatele vozidla 
za stav počítače ujeté vzdálenosti. 

4. Navrhujeme zvážit zavedení možné výměny informací o stavu 
počítače ujeté vzdálenosti mezi členskými státy podle čl. 16 
směrnice 2014/45/EU. 

systému. Cílem navrženého ustanovení je, aby v případě, 
že došlo ke změně záznamu na počítači ujeté vzdálenosti 
při jeho opravě nebo výměně, provozovatel vozidla 
prokázal, že ke změně nedošlo nějakým nedovoleným 
zásahem. V tomto smyslu považujeme úpravu za 
dostačující. 
Při přípravě návrhu byly zvažovány i další způsoby, 
jakými by mohly být protokoly o výměně počítače ujeté 
vzdálenosti vkládány od informačního systému.  
  
Z hlediska dopadů, které by s tím byly spojeny, není 
představitelné, aby příslušné informace vkládaly do 
informačního systému obecní úřady obcí s rozšířenou 
působností po každé výměně nebo opravě počítače ujeté 
vzdálenosti.  
  
Rovněž není představitelné, aby tak činily stanice 
technické kontroly po každé výměně nebo opravě počítače 
ujeté vzdálenosti.  
  
Přijatelné není ani řešení, že by předmětné informace 
vkládaly do informačního systému přímo subjekty, které 
výměnu nebo opravu počítače ujeté vzdálenosti provedou, 
neboť by musel být rozšířen přístup do informačního 
systému dalším subjektům. Takové rozšíření by přineslo 
velké riziko chyb v údajích vedených v tomto systému, 
které by mohly mít negativní dopad do práv a povinností 
občanů (riziko jejich trestání, atd.). 
  
Jako nejvhodnější řešení proto považujeme stanovení 
povinnosti předložit protokol o výměně nebo opravě 
počítače ujeté vzdálenosti provozovatelem vozidla při 
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nejbližší evidenční kontrole. Evidenční kontroly se 
provádějí mj. při každé změně provozovatele vozidla. 
Vzhledem k tomu, že obecně bude platit zákaz měnit 
záznam o celkové ujeté vzdálenosti, bude tento protokol 
v první řadě sloužit provozovateli vozidla jako důkaz, že 
ke změně záznamu celkové ujeté vzdálenosti nedošlo 
neoprávněně.  
  
Ačkoli může nastat situace, kdy nebudou informace o 
změně stavu počítače ujeté vzdálenosti zaneseny do 
informačního systému, přestože k takové změně došlo 
legálně (pokud provozovatel dobrovolně neodevzdá při 
evidenční kontrole protokol o výměně nebo opravě 
počítače ujeté vzdálenosti a na „novém“ počítači bude 
aktuálně uveden počet kilometrů, který nevzbudí 
podezření, že došlo ke změně záznamu – např. aktuální 
stav bude i přes výměnu počítače vyšší než byl stav při 
předchozí evidenční kontrole), je to jen marginální 
nedostatek navržené úpravy, přičemž každý z výše 
uvedených zvažovaných způsobů, kterými by mu bylo 
možné předejít, by přinesl takové dopady jak do činnosti 
správních úřadů, stanic technické kontroly, tak do 
povinností občanů, že by tyto negativní dopady výrazně 
převýšily přínos, který by z toho vyplýval. 
  
Primární cíl, tedy možnost postihovat neoprávněné změny 
záznamu celkové ujeté vzdálenosti, navržená právní 
úpravy reflektuje. Pokud se v budoucnu najde cesta, jak 
rozšířit možnosti evidence vozidel, u kterých došlo ke 
změně záznamu celkové ujeté vzdálenosti, bude se 
Ministerstvo dopravy touto problematikou dále zabývat. 
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4. Vysvětleno 
V tuto chvíli ještě není známa evropská platforma, na které 
bude výměna informací o stavu počítače ujeté vzdálenosti 
mezi členskými státy probíhat. Je proto nezbytné vyčkat na 
úpravu na úrovni evropských předpisů a poté učinit 
potřebné úpravy v našem právním řádu. 

 K čl. I bodu 96 – k § 83a odst. 1 písm. p) a r) zákona č. 56/2001 Sb.: 
V souladu s obvyklou legislativní praxí při tvorbě skutkových 

podstat přestupků požadujeme slova „poruší povinnost stanovenou“ 
nahradit slovy „nesplní některou z povinností podle“. 

Akceptováno 

 K čl. III bodu 1 – k § 38a  odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb.: 
 Požadujeme, aby se kontrolní vážení vztahovalo také na vozidla 
spadající do kategorie N1. V této kategorii v případě dodávkových 
vozidel velmi často dochází k nerespektování hranice nejvyšší povolené 
hmotnosti, jelikož tato vozidla nemusejí platit poplatek za mýto, ale 
pouze dálniční známku. Je pro ně stanovena nižší silniční daň a k první 
pravidelné technické prohlídce jsou přistaveny ve lhůtě 4 let a následně 
každé 2 roky. Vozidla nemusejí být povinně vybavena ani záznamovým 
zařízením využitelným ke kontrole doby řízení, nadto se na řidiče těchto 
vozidel nevztahují požadavky minimálního věku, rychlostního limitu či 
povinných přestávek v řízení vozidla. Výše uvedené hodnotíme jako 
faktory výrazně negativně ovlivňující bezpečnost silničního provozu, a 
proto považujeme povinnost kontrolního vážení za nezbytnou. 

Akceptováno 
Okruh vozidel podléhajících kontrolnímu vážení podle 
zákona č. 13/1997 Sb. bude rozšířen o vozidla kategorie 
N1. 
Současně bude v prováděcím právním předpise upraveno 
vymezení nejvyšších povolených hmotností tak, aby bylo 
zřejmé, že jimi jsou nejen limitní hodnoty z hlediska 
poškozování pozemních komunikací, ale i nejvyšší 
technicky přípustné hmotnosti jednotlivých vozidel. 

 Nad rámec předloženého návrhu: 
 
K § 42b odst. 1 a 6 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb.: 
 Požadujeme zakotvit odpovědnost provozovatele vozidla nebo 
jízdní soupravy, který nezajistí (např. proškolením či instruktáží), aby si 
řidič byl vědom povinnosti uposlechnout výzvu k podrobení se 
nízkorychlostnímu kontrolnímu vážení nebo podrobit se pokynu osoby 
obsluhující zařízení na nízkorychlostní kontrolní vážení. Důvodem je 

Akceptováno jinak 
Kromě možnosti zadržet vozidlo nebo jízdní soupravu, 
pokud se řidič odmítl podrobit kontrolnímu vážení, a to až 
na 48 hodin, jejíž důsledky mají dopad zejména na 
provozovatele vozidla, bude do návrhu za účelem předejití 
obstrukčnímu jednání řidičů, resp. provozovatelů vozidel, 
doplněna možnost odtáhnout vozidlo, které brání 
v provádění kontrolního vážení, a to na náklady 
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současná neprokazatelnost přetížení vozidla v případech, kdy řidiči 
odmítnou zvážení vozidla a jsou následně stíháni na základě ustanovení 
§ 42a odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. 
 Tuto skutkovou podstatu navrhujeme sankcionovat podle 
ustanovení § 42b odst. 6 písm. a)  

provozovatele vozidla. 
Dále se výslovně stanoví, že možnost podrobit se 
kontrolnímu vážení, pokud se řidič předtím odmítl 
kontrolnímu vážení podrobit či pokud bylo zjištěno 
přetížení vozidla, v důsledku čehož bylo vozidlu zabráněno 
v jízdě, je omezena pouze na dobu, kdy je na místě 
kontrolního vážení technické zařízení, pomocí kterého se 
vážení provádí. 
Návrh bude upraven následovně (podtržený text): 
 

§ 38b 
 (1) Řidič vozidla je povinen na výzvu policisty nebo 
celníka podrobit vozidlo nebo jízdní soupravu 
nízkorychlostnímu kontrolnímu vážení. Zajížďka k 
technickému zařízení na nízkorychlostní kontrolní vážení, 
včetně cesty zpět na pozemní komunikaci, nesmí být delší 
než 16 kilometrů. 
 (2) Při nízkorychlostním kontrolním vážení je řidič 
vozidla povinen řídit se pokyny osoby obsluhující zařízení 
na nízkorychlostní kontrolní vážení a předložit doklady 
podle § 38a odst. 5, byly-li vydány. 
  (3) O výsledku nízkorychlostního kontrolního 
vážení vydá osoba obsluhující zařízení na nízkorychlostní 
kontrolní vážení vozidel řidiči doklad, který zašle též 
provozovateli vozidla. 
  (4) Zjistí-li se při nízkorychlostním kontrolním 
vážení dodržení hodnot vozidla stanovených zvláštním 
právním předpisem10) 11a), může řidič vozidla pokračovat v 
další jízdě. V tomto případě není možné účtovat řidiči 
žádné náklady nízkorychlostního kontrolního vážení. 
 (4) Zabraňuje-li vozidlo nebo jízdní souprava 
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v provádění nízkorychlostního kontrolního vážení, 
policista nebo celník vyzve řidiče k odstranění vozidla 
nebo jízdní soupravy. Nedojde-li k odstranění vozidla 
nebo jízdní soupravy bezprostředně po výzvě podle věty 
první, zajistí policista nebo celník odtažení vozidla na 
náklady jeho provozovatele nebo, jde-li o jízdní soupravu, 
její odtažení na náklady jejího provozovatele. 
  (5) (4) Způsob Rozsah a způsob provádění 
nízkorychlostního kontrolního vážení, náležitosti dokladu o 
výsledku nízkorychlostního kontrolního vážení a vzor 
dokladu stanoví prováděcí právní předpis. 

§ 38c 
(1) Zjistí-li se při nízkorychlostním kontrolním 

vážení nedodržení hodnot nebo podmínek stanovených 
zákonem o silničním provozu, přikáže policista nebo 
celník řidiči jízdu na nejbližší vhodné místo k odstavení 
vozidla nebo jízdní soupravy a zakáže pokračovaní v jízdě 
do doby, než 
a) zjištěné nedodržení hodnot nebo podmínek 
stanovených zákonem o silničním provozu bude 
odstraněno nebo 
b) užití vozidla nebo jízdní soupravy bude povoleno 
rozhodnutím o povolení zvláštního užívání.  

(2) Policista nebo celník přikáže řidiči jízdu na 
nejbližší vhodné místo k odstavení vozidla nebo jízdní 
soupravy a zakáže pokračovaní v jízdě rovněž v případě, 
že řidič odmítl podrobit vozidlo nebo jízdní soupravu 
nízkorchlostnímu kontrolnímu vážení. Zákaz 
pokračování jízdy platí do doby provedení 
nízkorychlostního kontrolního vážení vozidla nebo jízdní 
soupravy, nejdéle však 48 hodin. 
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(3) Zakázal-li policista nebo celník pokračování v 
jízdě, může vozidlu nebo jízdní soupravě zabránit v jízdě 
použitím technického prostředku. 

(4) Zabránění v jízdě se provede na náklady 
provozovatele vozidla nebo, jde-li o jízdní soupravu, na 
náklady provozovatele jízdní soupravy. 

(6) Jde-li o zákaz pokračování v jízdě podle 
odstavce 1, policie nebo celní úřad zajistí uvolnění vozidla 
nebo jízdní soupravy po splnění podmínky podle odstavce 
1 písm. a) nebo b). Jde-li o zákaz pokračování v jízdě 
podle odstavce 2, policie nebo celní úřad zajistí uvolnění 
vozidla nebo jízdní soupravy po splnění podmínky podle 
odstavce 2 nebo uplynutí lhůty podle odstavce 2. 
Požadovat provedení nízkorychlostního kontrolního 
vážení k ověření splnění podmínky podle odstavce 1 písm. 
a) nebo podle odstavce 2 lze, jen pokud je v místě 
provádění nízkorychlostního kontrolního vážení 
k dispozici technické zařízení na nízkorychlostní 
kontrolní vážení. 
 

 K § 52 zákona č. 361/2000 Sb.: 
 V § 52 navrhujeme za odstavec 8 vložit nový odstavec 9, který 
zní: 
„(9) Provozovatel vozidla kategorie N1, N2, N3, M2, M3, T, C, R a S je 
povinen zajistit řádné upevnění a zajištění nákladu.“ 
 Zakotvení výše uvedené povinnosti a související objektivní 
odpovědnosti provozovatele vybraných kategorií vozidel požadujeme 
vzhledem k tomu, že v současné době je odpovědný pouze řidič, který je 
však většinou v pozici zaměstnance, který by měl být proškolen a 
vybaven potřebnými prostředky pro zabezpečení nákladu právě 
zaměstnavatelem (provozovatelem vozidla). 

Vysvětleno 
Z obsahového hlediska by taková úprava příslušela spíše 
do zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění 
pozdějších předpisů, neboť osobou, která by měla 
odpovídat za řádné uložení nákladu, by měl být spíše 
dopravce, než provozovatel vozidla. 
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Pro úplnost doplňujeme, že na základě Evropské dohody o mezinárodní 
silniční přepravě nebezpečných věcí jsou specifické povinnosti 
související s bezpečným zajištěním nákladu a sankce za jejich porušení 
zakotveny ve zvláštním právním předpisu (zákon č. 111/1994 Sb.) 

 K § 125c odst. 1 písm. a) bodu 3 zákona č. 361/2000 Sb.: 
 Pro zpřesnění stávajícího normativního textu navrhujeme slova 
„tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje účastníky provozu 
na pozemních komunikacích“ nahradit slovy „z důvodu nebezpečné 
závady“. 

Vysvětleno 
Zpřesnění normativního textu bude provedeno novelou 
zákona o silničním provozu zabývající se komplexní revizí 
správního trestání v tomto zákoně. Úprava tímto návrhem 
by byla nekoncepční. 

 

 K § 125c odst. 1 písm. a), 5 písm. f) a 7 zákona č. 361/2000 Sb.: 
1. Požadujeme doplnit skutkovou podstatu týkající se řádného uložení 

a upevnění nákladu s ohledem na skutečnost, že nesprávně uložený 
náklad je stále častěji se vyskytující příčinou dopravních nehod. V § 
125c odst. 1 písm. a) navrhujeme doplnit o nový bod 5, který by 
zněl: 

 „5. jehož náklad není řádně upevněn nebo zajištěn“ 
2. V návaznosti požadujeme tuto nově zakotvenou skutkovou podstatu 

sankcionovat podle ustanovení § 125c odst. 5 písm. f) a rovněž 
umožnit řešit přestupek v blokovém řízení, za který by bylo možno 
uložit pokutu 4000 Kč. 

Vysvětleno 
Z obsahového hlediska by taková úprava příslušela spíše 
do zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění 
pozdějších předpisů, neboť osobou, která by měla 
odpovídat za řádné uložení nákladu, by měl být spíše 
dopravce, než provozovatel vozidla. 

 

 K § 125c odst. 1 a 5 písm. d) zákona č. 361/2000 Sb.: 
 Vzhledem k závažnosti problematiky kontroly technického stavu 
požadujeme doplnit v § 125c odst. 1 nový pododstavec, který by 
obsahoval skutkovou podstatu přestupku, kterého by se dopustila 
fyzická osoba, která by v rozporu s § 6a odst. 2 nezajela při kontrole 
technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy k zařízení pro provedení 
kontroly technického stavu nebo se neřídila pokyny osoby obsluhující 
zařízení pro kontrolu technického stavu. 
 V souvislosti s navrhovanou skutkovou podstatou by muselo 
dojít k jejímu doplnění do § 125c odst. 1 písm. k) a stanovení 
odpovídající sankce podle § 125c odst. 5 písm. d). 

Vysvětleno 
Důsledky odmítnutí se podrobit technické silniční kontrole 
jsou řešeny prostřednictvím možnosti zabránit takovému 
vozidlu v jízdě, a to až na 48 hodin. Tento důsledek dopadá 
jak do sféry samotného řidiče, tak v případě nákladní 
dopravy zejména do sféry provozovatele vozidla 
(dopravce). Využití tohoto institutu považujeme za 
mnohem efektivnější než pokutování řidiče, nicméně i 
samotný řidič se současně dopouští přestupku podle § 125c 
odst. 1 písm. k) a lze mu uložit odpovídající pokutu. 
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 K § 125d odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: 
 Na základě výše uplatněné připomínky k § 52 zákona č. 
361/2000 Sb., tedy zakotvení objektivní odpovědnosti provozovatele 
vozidla za přepravovaný náklad, požadujeme rovněž doplnění 
ustanovení § 125d odst. 1 o nový pododstavec, který by postihoval 
jednání v rozporu s navrženým § 52 odst. 9. 

Vysvětleno 
Z obsahového hlediska by taková úprava příslušela spíše 
do zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění 
pozdějších předpisů, neboť osobou, která by měla 
odpovídat za řádné uložení nákladu, by měl být spíše 
dopravce, než provozovatel vozidla. 

 

 K § 125d odst. 1 a 2 zákona č. 361/2000 Sb.: 
1. Požadujeme, aby právnická nebo podnikající fyzická osoba byla 

odpovědná za jednání, kdy v rozporu s § 6b odst. 4 neodevzdá 
osvědčení o registraci vozidla. Pro fyzické osoby je tato skutková 
podstata zakotvena v § 125c odst. 4 písm. b), pro provozovatele však 
dosud neodůvodněně v právním předpisu chybí. 

2. Dále požadujeme doplnit v § 125d odst. 1 skutkovou podstatu 
spočívající v jednání v rozporu s § 43 odst. 1 a 2 při kterém 
právnická nebo podnikající fyzická osoba nezajistí dodržování 
omezení jízdy některých vozidel. Dle současné právní úpravy lze 
postihnout pouze řidiče sankcí do výše 5000 Kč. Domníváme se 
však, že je více než vhodné dovozovat spíše odpovědnost dopravce, 
který konkrétní jízdy nařizuje, pokud hodnověrným způsobem 
neprokáže, že vynaložil odpovídající úsilí, aby k dotčenému porušení 
právního předpisu nedošlo. 

Akceptováno částečně 
1. Do § 125d odst. 1 bude doplněna skutková podstata 
přestupku právnické nebo podnikající fyzické osoby, která 
v rozporu s § 6b odst. 4 neodevzdá osvědčení o registraci 
vozidla.  
2. Doplnění skutkové podstaty přestupku právnické nebo 
podnikající fyzické osoby, která nezajistila dodržování 
omezení jízdy některých vozidel, nepovažujeme za vhodné 
řešení, neboť zákon o silničním provozu upravuje primárně 
povinnosti řidičů a provozovatelů vozidel. Problematika 
dodržování omezení jízdy některých vozidel se však týká 
spíše činnosti dopravce, který určuje, v jaké době přeprava 
proběhne. Odpovědnost za dodržování omezení jízdy 
některých vozidel by proto náležela spíše do zákona č. 
111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších 
předpisů, kde už jsou upraveny obdobné povinnosti 
dopravců např. k zajištění dodržování bezpečnostních 
přestávek, apod. 

Ministerstvo 
financí 

K části první  
V § 81 odst. 1 požadujeme nahradit slova „Celní  správy“ slovy „orgány 
Celní správy“. Kompetenci (státní odborný dozor) nevykonává Celní 
správa České republiky jako soustava orgánů, ale orgány Celní správy 
České republiky. Ustanovení o působnost celní správy bylo doplněno 
zákonem č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o 

Akceptováno 
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podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, kdy byla 
upravena chybná formulace o orgánech vykonávajících státní odborný 
dozor, kde zejména chybělo uvedení Celní správy České republiky, 
ačkoli se jí v této oblasti svěřují některé pravomoci. Působnost Celní 
správy je vymezena odkazem na zvláštní právní předpis, kterým je 
zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou 
provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
pojištění odpovědnosti  
z provozu vozidla), ve kterém však žádnou působnost celní správa 
nemá. Dle našeho názoru je poznámka pod čarou matoucí  
a je vhodné ji vypustit. 

 K části třetí 
K bodu 3 (§6) – v rámci navrhované novelizace dochází k vypuštění 
oprávnění celníka, přičemž ani z důvodové zprávy není zřejmý důvod. 
Požadujeme proto zdůvodnění této změny a případné doplnění důvodové 
zprávy. 

Akceptováno 
Oprávnění kontrolovat hmotnost vozidla (kontrolní vážení) 
je primárně upraveno v zákoně č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 
kde je zakotvena i povinnost řidiče podrobit se na výzvu 
celníka kontrolnímu vážení (v § 38b zákona č. 13/1997 
Sb.). Toto oprávnění zůstává návrhem nedotčeno. 
 
Další kontroly, tj. zejm. technické silniční kontroly, 
případě kontroly hmotností vozidel, která nepodléhají 
kontrolnímu vážení, podle našich informací celníci 
neprovádějí, nejsou na to ani technicky vybaveni a i úprava 
v § 6a a dalších ustanoveních z. 361/2000 Sb. počítá s tím, 
že tyto kontroly provádějí pouze policisté. Povinnost 
podrobit se kontrole na výzvu celníka obsažená nyní v § 6 
odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb.  je tak nevyužitelná a 
nadbytečná. 
 
Úpravou znění § 6 odst. 9 tedy dochází pouze 
k terminologickému zpřesnění povinností řidiče (v 
návaznosti na další navržené změny) a jejich uvedení do 
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souladu s dalšími ustanoveními zákona č. 361/2000 Sb., 
zejm. s vymezením oprávnění policistů v § 124 odst. 10. 
Na oprávnění celníků nebude mít tato úprava reálný dopad. 
 
V tomto smyslu bude doplněna důvodová zpráva. 

Ministerstvo 
životního 
prostředí 

K části druhé (změna zákona o pozemních komunikacích): 
 
Požadujeme řešit nedostatky stávající úpravy týkající se současné 
legislativní zkratky pro vrak v § 19 odst. 2 písm. g) zákona o pozemních 
komunikacích. 
 
Konkrétně navrhujeme nové znění § 19 odst. 2 písm. g): 
 
„g) odstavovat silniční vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé k 
provozu a není opatřeno státní poznávací značkou nebo které je zjevně 
trvale technicky nezpůsobilé k provozu nebo které může ohrozit některou 
ze složek životního prostředí (dále jen "vrak"),“ 
 
Odůvodnění: 
Nyní platné znění obsahuje v praxi obtížně aplikovatelné pojmy 
„podstatné části mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla“. 
V současné době se vyvozuje, že vozidlo musí být zjevně 
rozmontované, tedy nepostačuje, že se jedná např. o havarované vozidlo. 
Dále považujeme za důležité, aby mohl vlastník komunikace vyzvat i 
vlastníka takového vozidla, které je technicky nezpůsobilé a nemá státní 
poznávací značku (registrační značku), protože podle zákona č. 56/2001 
Sb. se nesmí provozovat na pozemních komunikacích vozidlo, na němž 
není umístěna tabulka s registrační značkou. A rovněž považujeme za 
důležité zahrnout takové situace, kdy vozidlo/vrak ohrožuje některou ze 
složek životního prostředí. 
 

Vysvětleno 
Změnu definice vraku nepokládáme za účelnou, neboť by 
se jednalo víceméně o návrat k její podobě před novelou 
zákonem č. 268/2015 Sb., u níž byla problematickým 
znakem zejména „trvalá technická nezpůsobilost“. Trvalá 
technická nezpůsobilost však v praxi nikdy nemůže nastat, 
neboť vše lze opravit či nahradit. 
Vymezení podstatných částí mechanismu a konstrukce 
silničního vozidla, na něž odkazuje současná definice 
vraku, je obsaženo v zákoně č. 56/2001 Sb. a v prováděcím 
právním předpise. 
Ze současné definice nelze dovozovat, že pro naplnění 
definice vraku musí být vozidlo zcela rozebrané. 
Ministerstvo dopravy v tuto chvíli připravuje metodiku, 
která bude silničním správním úřadům pomůckou při 
posuzování, zda se jedná či nejedná o vrak. Ministerstvo 
životního prostředí bude k přípravě této metodiky 
přizváno. 

 K části druhé (změna zákona o pozemních komunikacích): Akceptováno jinak 
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Požadujeme řešit nedostatky stávající úpravy týkající se odstraňování 
vraku z pozemních komunikací v § 19c zákona o pozemních 
komunikacích. 
 
Konkrétně navrhujeme následující znění § 19c: 
 
„(1) Provozovatel vraku je povinen na výzvu vlastníka pozemní 
komunikace odstranit vrak odstavený na dálnici, silnici, místní 
komunikaci nebo veřejně přístupné účelové komunikaci do dvou měsíců 
od doručení výzvy k odstranění. Neučiní-li tak, odstraní a předá vrak 
provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo 
odstranění autovraků37) vlastník této pozemní komunikace na náklady 
provozovatele vraku. 
 
(2) V případě, že vrak odstavený na dálnici, silnici, místní komunikaci 
nebo veřejně přístupné účelové komunikaci ohrožuje některou ze složek 
životního prostředí, přemístí vlastník pozemní komunikace bezodkladně 
vrak na vybrané parkoviště na náklady provozovatele vraku. O 
umístnění vraku písemně informuje jeho provozovatele. Pokud 
provozovatel nepřevezme vrak z vybraného parkoviště do dvou měsíců, 
předá vlastník pozemní komunikace vrak provozovateli zařízení ke 
sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků37). 
    
(3) Nemůže-li vlastník pozemní komunikace zjistit provozovatele vraku, 
zveřejní výzvu k odstranění vraku způsobem v místě obvyklým a po 
marném uplynutí lhůty dvou měsíců ode dne zveřejnění výzvy předá vrak 
provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo 
odstraňování autovraků37) na své náklady. Zjistí-li vlastník pozemní 
komunikace provozovatele vraku dodatečně, může vůči němu uplatnit 
nárok na náhradu nákladů.“ 
 

Největším problémem v řízeních o odstranění vraku podle 
§ 19c zákona o pozemních komunikacích je zejména 
absence procesních postupů, kterými by správní úřad mohl 
získat dostatečné informace k posouzení, zda je odstavené 
vozidlo skutečně vrakem, a kdo je jeho provozovatelem 
(pokud na vozidle chybí registrační značka, lze 
provozovatele ztotožnit prostřednictvím VIN kódu, který 
však není při vnějším ohledání vozidla seznatelný). 
Do zákona se proto doplňuje speciální úprava oproti 
úpravě ve správním řádu, která umožní správnímu úřadu i 
v případě, že je vozidlo uzamčeno, jej otevřít, prohlédnout 
jeho vnitřní části a tím zjistit, zda se jedná o vrak. 
Silničnímu správnímu úřadu bude tímto rovněž umožněno, 
aby se dostal k údajům nacházejícím se uvnitř vozidla 
(např. v motorové části, na vnitřních částech karoserie, 
atd.), pomocí nichž zjistí provozovatele vozidla. Silniční 
správní úřad poté zajistí opětovné uzamčení vozidla tak, 
aby vozidlo nezůstalo otevřené a zůstala tak v co největší 
míře chráněna práva vlastníka (provozovatele) vozidla. 
Pokud nebude silničnímu správnímu úřadu provozovatel 
vozidla znám předem a nebude tedy možné mu provedení 
ohledání vozidla oznamovat postupem podle § 54 
správního řádu (resp. by bylo nutné pro tento účel 
ustanovit opatrovníka), bude usnesení o konání ohledání 
vozidla vylepeno přímo na vozidle, a to nejméně 5 dnů 
předem. 
Vzhledem k výše uvedenému budou do § 19c doplněny 
odstavce 3 a 4 následovně: 

§ 19c 
 

Odstranění vraku vlastníkem pozemní komunikace 
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Odůvodnění: 
Podle nám dostupných informací od správců komunikace se podařilo 
postupem podle současného platného znění odstranit mizivé procento 
vraků z pozemních komunikací. Postup ustanovení opatrovníka podle 
správního řádu v rámci rozhodování způsobuje v praxi značné 
komplikace a průtahy celého postupu Proto navrhujeme vrátit se 
k dřívějšímu postupu (před novelou č. 268/2015 Sb.), kdy stačilo pouze 
vyzvat vlastníka (provozovatele). Pokud vlastník (provozovatel) 
nezareaguje, je vozidlo předáno zpracovateli autovraků.  
Z hlediska ohrožení životního prostředí je stávající postup nepružný a 
nevyhovující (k ohrožení životního prostředí dochází ještě dva měsíce 
po jeho zjištění). Proto navrhujeme v případech, kdy dochází k ohrožení 
životního prostředí, stanovit postup analogický k § 37 zákona o 
odpadech, kdy se vrak odtáhne na vybrané parkoviště a informuje se 
vlastník. 
 

 
 (1) Silniční správní úřad uloží provozovateli vraku 
 a) na návrh vlastníka pozemní komunikace povinnost vrak 
odstavený na dálnici, silnici, místní komunikaci nebo 
veřejně přístupné účelové komunikaci odstranit a odstavit 
mimo takovou pozemní komunikaci, 
 b) na návrh vlastníka pozemní komunikace, ze které byl 
vrak odstraněn postupem podle § 19b odst. 1, povinnost 
vrak vyzvednout z místa, kde je odstaven, a odstavit jej 
mimo dálnici, silnici, místní komunikaci nebo veřejně 
přístupnou účelovou komunikaci. 
 
 (2) Po marném uplynutí 2 měsíců ode dne, kdy byla 
pravomocně uložena povinnost podle odstavce 1, zajistí 
vlastník pozemní komunikace předání vraku na náklady 
jeho provozovatele provozovateli zařízení ke sběru, 
výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování 
autovraků37). Ustanovení § 19b odst. 8 se užije obdobně. 

 (3) Provádí-li silniční správní úřad v řízení podle 
odstavce 1 ohledání vozidla, vydá o tom usnesení, které se 
oznamuje pouze provozovateli vozidla. Není-li silničnímu 
správnímu úřadu provozovatel vozidla znám, oznámí se 
usnesení vylepením na vozidle nejméně 5 dní před 
provedením ohledání vozidla. Proti usnesení není 
odvolání přípustné.  
 (4) Při ohledání vozidla v řízení podle odstavce 1 
lze otevřít uzamčené vozidlo i v nepřítomnosti jeho 
provozovatele. Došlo-li k otevření uzamčeného vozidla 
v nepřítomnosti jeho provozovatele, zajistí silniční správní 
úřad uzamčení vozidla. 
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Ministerstvo 
zemědělství 

K části druhé  
K článku III 
 
K bodu 10 
     Požadujeme v § 38c doplnit odstavec 7, který zní: 
„(7) Technický prostředek k zabránění v jízdě nebo zákaz pokračovat v 
jízdě nelze použít, pokud jsou-li ve vozidle převážena živá zvířata.“.  
 
Odůvodnění: 
     Obdobně jako v ustanovení § 43c zákona o pozemních komunikacích 
je nutné v zájmu ochrany zvířat proti týrání doplnit ustanovení, které 
zabrání případnému týrání přepravovaných živých zvířat.     
     Při zabránění v jízdě vozidlu, které přepravuje živá zvířata, by mohlo 
dojít k ohrožení zdraví a života zvířat a k porušení nařízení Rady (ES) č. 
1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a 
souvisejících činností a o změně směrnice 64/432/EHS a 93/119/ES a 
nařízení (ES) č. 1255/97, které např. v článcích 3 a 22 upravuje obecné 
podmínky pro přepravu zvířat a prodlení při přepravě. 

Akceptováno 

Ministerstvo 
obrany 

K ČÁSTI TŘETÍ Změna zákona o silničním provozu Čl. IV  
Za novelizační bod 8. požadujeme vložit bod 9. v tomto znění: 

V § 41 odst. 2 se na konci písmene k) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje 
se písmeno l), které zní: 
„l) vozidla zpravodajských služeb při přepravě utajovaných informací 
nebo chráněných osob.“. 
Odůvodnění: 
           Právem chráněným zájmem odůvodňujícím předkládaný návrh je 
zajištění efektivního plnění některých specifických povinností 
zpravodajských služeb uložených zákonem. V případě zjištění, která 
nesnesou odkladu, jsou zpravodajské služby povinny učiněná zjištění 
předávat zákonným adresátům v podobě prezidenta republiky, předsedy 
vlády a příslušných členů vlády bezprostředně. Předávaná zjištění mají 

Akceptováno jinak 
Ustanovení § 41 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb. bude 
doplněno o písmeno l) následovně: 

 
„§ 41 

… 
(2) Zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným 
zvláštním výstražným světlem modré barvy2) mohou být 
vybavena vozidla 
… 
l) zpravodajských služeb při přepravě utajovaných 
informací nebo osob, kterým poskytují ochranu.“. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAK8CMSF9)



 15 

formu utajované informace chráněné zvláštním právním předpisem, 
přičemž slouží jako podklad k rozhodování vyjmenovaných ústavních 
činitelů při rozhodování o přijímaných opatřeních v oblasti bezpečnosti 
České republiky.       
          V souladu se stávající právní úpravou je navrhováno, aby 
vozidlem s právem přednostní jízdy u zpravodajských služeb bylo pouze 
takové vozidlo, jehož řidič při plnění úkolů zpravodajských služeb 
přepravuje zpravodajskou informaci mající povahu utajované informace 
podle zvláštního právního předpisu v případě zjištění, která nesnesou 
odkladu, případně přepravuje zpravodajskou službou chráněnou osobu 
či osoby, kdy pouze v těchto případech bude řidič vozidla zpravodajské 
služby oprávněn užívat zvláštního výstražného světla modré barvy, 
případně doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení.  
          Tedy ani u vozidel zpravodajských služeb není navrhováno právo 
přednosti jízdy obecně, byť by i tato vozidla byla fyzicky vybavena 
zvláštním výstražným světlem modré barvy, nýbrž je právo přednosti 
jízdy vázáno na výjimečné užití tohoto zařízení za předpokladu výskytu 
zákonem předvídaného důvodu. Pakliže nebude vozidlo zpravodajských 
služeb vybaveno zvláštním výstražným světlem modré barvy či nebude 
toto zařízení řidičem vozidla zpravodajských služeb užíváno, ani u 
vozidel zpravodajských služeb se nebude jednat o vozidlo s právem 
přednostní jízdy, a na řidiče takového vozidla nebudou aplikovatelná 
ustanovení vztahující se na řidiče vozidel s právem přednostní jízdy. 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

K části první 
K čl. I 
K bodu 39 
V  horských oblastech sněžné skútry a jiná pásová vozidla využívají kromě 
Horské služby také provozovatelé vleků a lanovek, horských bud, hotelů, 
penzionů a občerstvovacích zařízení. Dalšími uživateli, zejména sportovních 
skútrů, jsou návštěvníci hor. Bez pravidelných povinných technických kontrol 
se v budoucnu  budou na horách pohybovat „vraky,“ které budou ohrožovat 
rezidenty i návštěvníky hor. S ohledem na stoupající počet těchto vozidel a 
s tím spojený možný negativní dopad zrušení povinnosti technických prohlídek 

Akceptováno jinak 
§ 40 

 
Pravidelné technické prohlídky 

 
 (1) Provozovatel silničního vozidla, které před 
zápisem do registru silničních vozidel nebylo registrováno 
v jiném státě, přistaví silniční vozidlo k pravidelné 
technické prohlídce ve lhůtě 4 let ode dne zápisu vozidla do 
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jak na bezpečnost provozu, tak i na ochranu životního prostředí, apeluje 
Horská služba ČR, o.p.s., jejímž zakladatelem je Ministerstvo pro místní 
rozvoj, na zachování pravidelných technických  kontrol a nalezení možnosti, 
jak zařadit sněžné skútry a jiná pásová vozidla mezi vozidla s technickými 
prohlídkami povinná.  
K tomuto účelu požadujeme upravit znění § 52b zákona č. 56/2001 Sb., který 
umožňuje provádění technických prohlídek dotčených vozidel tzv. mobilním 
způsobem, tedy mimo sídlo samotné stanice technické kontroly, takto: 
 

 „§ 52b 
(1) Provozovatel motorového vozidla konstrukčně určeného k pohybu na 
sněhu nebo ledu (sněžné skútry a jiná pásová vozidla) přistaví toto vozidlo 
k pravidelné technické prohlídce ve lhůtě 
a) 4 let ode dne zápisu vozidla do registru silničních vozidel a poté 
pravidelně ve lhůtě podle písmene b), 
b) 2 let ode dne provedení předchozí pravidelné technické prohlídky, 
c) 1 roku ode dne provedení předchozí pravidelné technické prohlídky, 
jde-li o vozidlo s právem přednostní jízdy. 
 
(2) Technická prohlídka silničních vozidel konstrukčně určených k pohybu na 
sněhu nebo ledu může být provedena v místě určeném příslušným krajským 
úřadem mobilním způsobem. Technickou prohlídku lze na určeném místě 
provést tehdy, pokud to místní a klimatické podmínky umožňují.“. 

registru silničních vozidel a poté pravidelně ve lhůtě 
nejpozději 2 let ode dne provedení předchozí pravidelné 
technické prohlídky, jde-li o silniční vozidlo kategorie 
a) M1, N1 a O2 s výjimkou vozidla uvedeného v odstavci 2 
písmeni a),  
b) L s výjimkou vozidla  
1. uvedeného v odstavci 2 písmeni a) a  
2. uvedeného v odstavci 3 písmeni b) a 
c) O1 s výjimkou vozidla uvedeného v odstavci 3 písmeni 
a), 
d) Z konstrukčně určené k pohybu na sněhu nebo ledu 
s výjimkou vozidla uvedeného v odstavci 2 písmeni a).  
 
 (2) Provozovatel silničního vozidla, které před 
zápisem do registru silničních vozidel nebylo registrováno 
v jiném státě, přistaví silniční vozidlo k pravidelné 
technické prohlídce ve lhůtě 1 roku ode dne zápisu vozidla 
do registru silničních vozidel a poté pravidelně ve lhůtě 
nejpozději 1 roku ode dne provedení předchozí pravidelné 
technické prohlídky, jde-li o silniční vozidlo kategorie 
a) Z konstrukčně určené k pohybu na sněhu nebo ledu,  
M1, N1a L 
1. s právem přednostní jízdy,  
2. zapsané v evidenci vozidel taxislužby nebo  
3. určené půjčovnou vozidel k nájmu a 
b) M2, M3, N2, N3, O3 a O4. 

Ministerstvo 
zahraničních věcí 

K § 83a navrhované novely zákona č. 56/2001 Sb. (část první): 
 
MZV navrhuje doplnit do uvedeného ustanovení:  

a) sankci  za porušení povinnosti nepoužívat odpojovací zařízení 
/podle čl. 13 odst. 2 písm. d) nařízení (EU) č. 715/2007 
o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí 

Akceptováno 
Sankce za porušení povinnosti nepoužívat odpojovací 
zařízení je již obsažena v novele zákona č. 56/2001 Sb. 
nyní schválené Senátem (sněmovní tisk č. 683). 
Sankce za padělání výsledků zkoušek pro schvalování typu 
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z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (dále jen 
„nařízení č. 715/2007“)/ a  

b) sankci za padělání výsledků zkoušek pro schvalování typu nebo 
shodnosti v provozu (podle čl. 13 odst. 2 písm. b) nařízení č. 
715/2007).  

V návaznosti na to je třeba tato doplnění promítnout do srovnávací 
tabulky (tabulka č. 5).  
 
Odůvodnění: 
V současné době jsou proti České republice v dané oblasti vedena dvě 
řízení o porušení Smlouvy. Jedním z nich je řízení o porušení Smlouvy 
č. 2016/2175 (ve fázi formálního upozornění), kde Komise České 
republice vytýká nesprávné provedení sankcí podle čl. 13  nařízení č. 
715/2007; druhým je řízení C-314/16 (ve fázi žaloby k Soudnímu dvoru 
EU), kde je České republice vytýkáno nesprávné provedení čl. 4 odst. 1 
a čl. 4 odst. 4 písm. d), f) a j) směrnice 2006/126/ES o řidičských 
průkazech (dále jen „směrnice 2006/126“), tj. nesprávná definice 
některých skupin řidičského oprávnění. Pokud jde o provedení směrnice 
2006/126, zdá se být navrhovaná právní úprava obsažená v zákonu č. 
361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích s právem EU v 
souladu (nedostatky vytýkané Komisí budou zcela zhojeny 
novelizovaným zněním § 80a odst. 1 g), h) a i). 
Z hlediska adaptace nařízení č. 715/2007 došlo v předloženém návrhu 
zákona podle názoru MZV k  nápravě pouze částečně. Komise České 
republice vytýká, že řádně neprovedla čl. 13 nařízení č. 715/2007, který 
stanoví povinnost sankcionovat porušení povinností vyplývajících z 
uvedeného nařízení, přičemž v jeho druhém odstavci jsou 
demonstrativním výčtem stanoveny některé konkrétní typy porušení, 
které jsou členské státy povinny postihovat. Navrhovaná novela zákona 
v tomto ohledu napravuje situaci, pokud jde o ustanovení čl. 13 odst. 2 
písm. a), c) a e) nařízení č. 715/2007, která se zdají být dostatečně 
provedena v § 83a odst. 1 a 8 ve spojení s odst. 9 zákona č. 56/2001 Sb. 

nebo shodnosti v provozu bude doplněna do § 83a odst. 6 
písm. e) následovně: 

§ 83a 
(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako 
výrobce, zástupce výrobce, dovozce nebo distributor 
dopustí přestupku tím, že v rozporu s přímo použitelným 
předpisem Evropské unie upravujícím schvalování 
dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad 
trhem29), nebo s přímo použitelným předpisem Evropské 
unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických 
vozidel a dozor nad trhem30) nebo přímo použitelným 
předpisem Evropské unie upravujícím schvalování vozidel 
z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových 
vozidel32) 
… 
e) padělá nebo neoprávněně pozmění výsledky 
provedených zkoušek, prohlášení o shodě, jímž bylo 
opatřeno vozidlo nebo neúplné vozidlo, nebo značku 
schválení typu, jíž byla opatřena konstrukční část vozidla 
nebo samostatný technický celek vozidla. 
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Uvedená (a ani žádná jiná) ustanovení zákona č. 56/2001 Sb. nicméně 
vůbec nestanoví sankci za porušení povinnosti v podobě používání 
odpojovacích zařízení (čl. 13 odst. 2 písm. d) nařízení č. 715/2007) a 
rovněž nedostatečně se zdá být provedena sankce za padělání výsledků 
zkoušek pro schvalování typu nebo shodnosti v provozu (čl. 13 odst. 2 
písm. b) nařízení č. 715/2007). Ustanovení § 83a odst. 8 písm. c), které 
sankcionuje situaci, kdy výrobce nezajistí, aby prohlášení o shodě 
obsahovala ochranné prvky k zabránění padělání, nelze považovat 
za dostatečné, neboť nepostihuje situaci, kdy k padělání již skutečně 
dojde. 

Úřad vlády – 
Odbor 
kompatibility 

K transpozici směrnice 2014/45/EU 

K čl. 2 odst. 1 směrnice 

Jsme názoru, že úpravu čl. 2 odst. 2 směrnice nelze hodnotit jako 
nerelevantní z hlediska transpozice, naopak se jedná o klíčové 
ustanovení směrnice upravující její věcnou působnost. Z předloženého 
materiálu by mělo být zřejmé, zda předkladatel transponuje věcnou 
působnost přesně dle požadavku směrnice, nebo jde nad rámec 
směrnice. Mj. vzhledem k výkaznictví transpozice čl. 2 odst. 3 směrnice 
předpokládáme, že se jedná o přesahující transpozici. Je vhodné alespoň 
rámcově vymezit v jak velkém rozsahu.  

Nad rámec směrnice návrh dle našich poznatků upravuje technické 
prohlídky v § 40 zákona č. 56/2001 Sb. u kategorie vozidel O1 a O2 či 
se návrh – v porovnání se směrnicí - vztahuje na celou kategorii vozidel 
L. Obdobně u zvláštních vozidel kategorie C a R v § 79 zákona 
č. 56/2001 Sb. Přísněji předkladatel postupuje také ve vztahu k části 
vozidel uváděných v § 40 odst. 2 téhož zákona. Požadujeme, aby se 
předkladatel k této věci vyjádřil. 

Akceptováno 
Srovnávací a rozdílová tabulka a důvodová zpráva budou 
upraveny. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 K transpozici směrnice 2014/45/EU Akceptováno 
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K čl. 3 odst. 7 směrnice 

Z působnosti směrnicové úpravy lze vyjmout historická vozidla. Ta jsou 
definována čl. 3 odst. 7 směrnice. Z úpravy vykazované jako 
transpoziční k tomuto ustanovení směrnice (§ 2 odst. 4 zákona č. 
56/2001 Sb.) nevyplývá naplnění jednotlivých definičních znaků 
historického vozidla, byť je cílem předkladatele výjimky využít. Nutno 
napravit. 

Podmínka, podle níž se daný typ vozidla již nevyrábí, bude 
zahrnuta do návrhu novely vyhlášky č. 355/2006 Sb. 

 K transpozici směrnice 2014/45/EU 

K čl. 4 odst. 3 směrnice 

Směrnice v čl. 4 odst. 3 pododstavci třetím stanoví, že výrobci 
poskytnou bezplatně nebo za přiměřenou cenu technické informace […]. 
Z navrhované úpravy v § 28d odst. 2 a 3 zákona nevyplývá výslovně ani 
jedna z možností. Nutno vyjasnit, jak bude implementováno. 

Vysvětleno.  
V českém právním řádu je zakotvena řada oznamovacích 
povinností vůči státním orgánům, s nimiž není spojeno 
žádné právo na náhradu nákladů vzniklých při plnění 
těchto povinností. Považovali bychom za nekoncepční 
řešení, byl-li by požadavek bezplatnosti zahrnut právě do 
navrženého znění § 28d odst. 2 a do § 33c. Pro účely 
vyloučení pochybností ohledně transpozice čl. 4 odst. 3 
směrnice bude v důvodové zprávě uvedeno, že finanční 
náhrada nákladů za poskytnutí informací se nepředpokládá.      

 K transpozici směrnice 2014/45/EU 

K čl. 5 odst. 4 směrnice 

Máme pochybnosti, zda stávající vnitrostátní úprava (například § 8 odst. 
4 vyhlášky č. 302/2001 Sb.) přeci jen nepočítá s podrobením vozidla 
technické prohlídce před datem pravidelné technické prohlídky, 
minimálně jde-li o nehodu (odrážka první) či změnu/úpravu vozidla 
(odrážka druhá), jak stanoví čl. 5 odst. 4 směrnice. Navrhujeme 
v takovém případě doplnit srovnávací tabulku. 

Akceptováno částečně  
Srovnávací tabulka bude v případě prohlídek po nehodě 
doplněna o ustanovení § 6c odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb. 
a § 8 odst. 4 vyhlášky č. 302/2001 Sb. Pokud jde o 
prohlídku v případě změny nebo úpravy vozidla (např. jeho 
přestavbou), prohlídky stanicemi technické kontroly se 
v těchto případech neprovádějí (viz § 73 a § 74 zákona č. 
56/2001 Sb.). 

 K transpozici směrnice 2014/45/EU Vysvětleno 
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K čl. 6 odst. 2 směrnice 

Při provádění technické prohlídky úprava v čl. 6 odst. 2 směrnice 
předpokládá použití doporučené či rovnocenné metody, která byla 
schválena. Příslušná, zejména procesní ustanovení v návrhu zákona 
nenacházíme. Navrhujeme vysvětlit zajištění transpozice. 

Metody provádění technických prohlídek jsou popsány 
v příloze č. 7 vyhlášky č. 302/2001 Sb. a některé další 
podrobnosti metodického charakteru jsou zveřejněny ve 
Věstníku dopravy, který vydává Ministerstvo dopravy na 
základě zmocnění v § 88 odst. 2 zákona č. 56/2001Sb. 
Příloha č. 7 vyhlášky č. 302/2001 Sb. přitom transponuje 
přílohu II směrnice 2009/40/ES, tj. směrnice, která bude 
nahrazena směrnicí 2014/45/EU. Žádné jiné metody nejsou 
používány a ani jejich užívání Ministerstvo dopravy 
nehodlá z důvodu bezpečnosti silničního provozu připustit 
rozvolněním metodologie provádění technických 
prohlídek. 

 K transpozici směrnice 2014/45/EU 

K čl. 8 odst. 1 směrnice 

Nutno vyjasnit, které zmocňovací ustanovení předpokládá vyhlášku 
upravující náležitosti osvědčení o technické způsobilosti vozidla 
(protokolu), blíže stanovené v příloze II směrnice. 

Vysvětleno  
V daném případě je zmocnění uvedeno v ustanovení § 53 
odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb. 

 K transpozici směrnice 2014/45/EU 

K čl. 8 odst. 3 směrnice 

Směrnice v čl. 8 odst. 3 zakotvuje zásadu vzájemného uznávání 
osvědčení o technické způsobilosti vozidla. Pochybnosti přetrvávají, jde-
li o transpozici věty druhé -  V případě pochybností může členský stát, 
v němž se nová registrace provádí, osvědčení o technické způsobilosti 
před jeho uznáním ověřit. – a dále věty čtvrté – Tento odstavec se 
nepoužije na kategorie vozidel L3e, L4e, L5e a L7e. Nutno prokázat 
způsob transpozice uvedené úpravy. 

K zásadě vzájemného uznávání uváděné v § 40 odst. 4 a v § 79 odst. 5 

Vysvětleno 
Ustanovení čl. 8 odst. 3 směrnice 2014/45/EU je 
fakultativní, jehož využití se nenavrhuje. Navržená právní 
úprava je unijně konformní, neboť nepředpokládá jakékoli 
zpochybnění platnosti výsledků technických prohlídek 
provedených v jiných členských státech EU. Pokud jde o 
otázku pravosti předkládaných dokumentů, v případě 
předložení padělaného osvědčení o technické způsobilosti 
vozidla a provedené registrace v České republice lze použít 
cestu přezkumného řízení podle § 94 až 99 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád. 
Pokud jde o uznávání osvědčení o technické způsobilosti 
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zákona č. 56/2001 Sb. dále navrhujeme blíže vysvětlit, zda a jakým 
způsobem se předpokládá aplikace zásady uznávání jinými členskými 
státy také v případě prohlídek provedených na našem území u vozidel 
nespadajících výslovně do rozsahu směrnice, tj. prohlídky v rámci 
přesahující transpozice, nebo zda budou uznávány pouze prohlídky 
provedené u vozidel spadajících do věcného rozsahu směrnice. A dále, 
jak bude nakládáno s prohlídkami z jiných členských státům, které 
nebudou spadat pod minimální harmonizaci směrnice. Dle § 40 odst. 4, 
resp. § 79 odst. 5 zákona budeme zřejmě uznávat v „širším“ rozsahu. 

vozidel kategorií L3e, L4e, L5e a L7e, návrh předpokládá, 
že Českou republikou budou uznávány výsledky 
technických prohlídek pro širší skupinu vozidel, než u jaké 
to požaduje směrnice 2014/45/EU, což je v souladu se 
zásadou volného pohybu zboží na území EU. Ustanovení 
je euro konformní a nelze jej považovat za rozporné se 
směrnicí 2014/45/EU. 
Návrh předpokládá, že Českou republikou budou uznávány 
výsledky technických prohlídek i pro skupiny vozidel, na 
něž se směrnice 2014/45/EU nevztahuje, což je také 
v souladu se zásadou volného pohybu zboží na území EU. 
Zákon České republiky však nemá extrateritoriální 
působnost a nemůže proto stanovit, že jiné členské státy 
musí recipročně uznávat výsledky technických prohlídek, 
provedených v České republice. 

 K transpozici směrnice 2014/45/EU 

K čl. 8 odst. 6 směrnice 

1. Transpozici požadavku čl. 8 odst. 6 směrnice, aby kontrolorům byly 
zpřístupněny v elektronické formě informace zahrnuté v předchozí 
technické prohlídce, navrhujeme lépe vykázat (a to zřejmě ustanoveními 
upravujícími přístup do informačního systému technických prohlídek). 

Akceptováno  
Srovnávací tabulka bude doplněna u čl. 8 odst. 6 směrnice 
2014/45/EU o ustanovení § 48a odst. 6 zákona č. 56/2001 
Sb. 

 K transpozici směrnice 2014/45/EU 

K čl. 10 směrnice 

1. V našich podmínkách lze za „doklad o technické prohlídce“ 
považovat jak zápis do technického průkazu, tak kontrolní nálepku. 
Navrhujeme s ohledem na znění čl. 10 odst. 1 věty druhé směrnice 
v technickém průkazu uvádět také datum, do kterého má být provedena 
příští technická prohlídka.  

Akceptováno  
Srovnávací tabulka bude doplněna o ustanovení § 13 odst. 
1 vyhlášky č. 302/2001 Sb., na jehož základě dochází 
k vyznačení doby platnosti technické prohlídky 
v technickém průkazu. 
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 2. Je dále na zvážení, zda by i v případě kontrolní nálepky nemělo dojít 
ke zpřesnění, tj. uvádět celé datum, nejen měsíc a rok. 

Vysvětleno  
Ministerstvo dopravy považuje za rozhodující doklad o 
technické prohlídce zápis v technickém průkazu. 
Samolepka tutéž vypovídací hodnotu nemá a s ohledem na 
velikost registrační značky je proto zjednodušena tak, že 
obsahuje pouze vyznačení měsíce a roku příští technické 
prohlídky. Připomínce proto nelze vyhovět z technických 
důvodů. 

 K transpozici směrnice 2014/45/EU 

K příloze IV bodu 2. směrnice 

S ohledem na znění bodu 2. přílohy směrnice navrhujeme ospravedlnit 
postup, kdy základní školení, resp. výuku v základním rozsahu [§ 60 
odst. 2 písm. c) zákona č. 56/2001 Sb.] požadujeme již jako podmínku 
pro udělení profesního osvědčení kontrolního technika, tedy ve fázi, kdy 
osoba je teprve v pozici uchazeče o funkci kontrolora, nikoli již v pozici 
kontrolora. 

Vysvětleno  
V příloze IV bodě 2 směrnice 2014/45/EU je uvedeno, že 
po absolutoriu základního školení bude kontrolorům 
umožněno získat oprávnění k provádění technických 
prohlídek, tedy profesní osvědčení. Navržená úprava je 
proto se směrnicí plně v souladu. Navíc, čl. 13 odst. 2 
směrnice umožňuje členským státům stanovit si další 
požadavky na způsobilost kontrolorů. 

 K transpozici směrnice 2014/45/EU 

K příloze V směrnice 

Dle přílohy V směrnice je nutno stanovit pravidla a postupy také pro 
odvolání a stížnosti [viz bod 3. písm. d)]. Navrhujeme blíže vykázat. 

Akceptováno  
Srovnávací tabulka bude doplněna o ustanovení upravující 
obecnou úpravu odvolání a stížnosti ve správním řízení, 
tedy o ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 

 K transpozici směrnice 2014/47/EU 

K čl. 2 směrnice 

V rozdílové tabulce předkladatel ustanovení směrnice vymezující její 
působnost označuje za nerelevantní z hlediska transpozice. S tímto 
tvrzením nemůžeme souhlasit a žádáme ho z rozdílové tabulky odstranit. 
Lze akceptovat, že článek 2 vymezující působnost nebude transponován 

Akceptováno 
Srovnávací a rozdílová tabulka budou upraveny. 
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v jednom konkrétním ustanovení vnitrostátního práva, nicméně pak 
musí být transponován v několika dílčích ustanoveních, u nichž je 
stěžejní znát jejich věcnou působnost. Předkladatel by ideálně všechna 
dotčená vnitrostátní ustanovení měl napsat do rozdílové tabulky. 
Upozorňujeme, že aby byla zajištěna řádná transpozice směrnice, 
silniční technické kontroly se musí v kontextu vnitrostátního práva týkat 
alespoň těch vozidel, které uvádí směrnice, a předkladatelem zvolený 
postup (u čl. 2 je ve srovnávací tabulce uveden konkrétně § 6 odst. 13 
zákona č. 361/2000 Sb.) je v tomto ohledu relativně riskantní. 

 K transpozici směrnice 2014/47/EU  

K čl. 3 odst. 1 až 3 směrnice 

Transpozici definice vozidla do § 2 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb. 
považujeme za nedostatečnou. Měla by podle našeho názoru obsahovat 
alespoň rychlostní omezení platné pro motorové vozidlo, tj. vozidlo, 
které je motorovým vozidlem, má mít konstrukční rychlost vyšší než 25 
km/h. Chce-li předkladatel v tomto bodě věcnou působnost zákona 
oproti směrnici rozšířit, měl by se k tomu vyjádřit v důvodové zprávě. 
Dále nám není zřejmé, která ze tří uvedených směrnicových definic se 
promítá do definice „zvláštního vozidla“ v § 2 odst. 2 zákona č. 56/2001 
Sb., jež je taktéž jako příslušné implementační ustanovení uvedena 
v rozdílové tabulce. Žádáme upravit rozdílovou tabulku. 

Akceptováno  
Důvodová zpráva bude doplněna. 

 K transpozici směrnice 2014/47/EU  

K čl. 7 odst. 2 směrnice 

Směrnice ukládá členským státům povinnost zajistit, že podniky 
provozující vozidlo, které je předmětem silniční technické kontroly, a 
řidiči tohoto vozidla spolupracují s kontrolory. Implementační 
ustanovení návrhu zákona (§ 6a odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.) klade 

Akceptováno 
Srovnávací tabulka bude doplněna o ustanovení § 10 odst. 
3 zákona č. 361/2000 Sb., které stanoví povinnost 
zaměstnavatele zajistit, aby při užití vozidla na pozemní 
komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče. Tím bude 
jednoznačně vykázáno, že primárně je povinností řidiče 
podrobit vozidlo silniční technické kontrole, kterou musí 
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odpovídající povinnost jen na řidiče. Žádáme řádně transponovat čl. 7 
odst. 2 a povinnost spolupráce rozšířit na všechny dle směrnice povinné 
subjekty. 

zajistit i dopravce v pozici provozovatele vozidla. 

 K transpozici směrnice 2014/47/EU  

K čl. 12 odst. 2 směrnice 

Není jasné, proč je článek 12 odst. 2 vymezující kategorie možných 
závad zjištěných v rámci silniční technické kontroly vykázán jako 
implementovaný v navrhovaném § 49 zákona č. 56/2001 Sb., který se 
vztahuje na technické prohlídky. Žádáme vysvětlit, případně dotčené 
směrnicové ustanovení řádně transponovat. 

Vysvětleno 
Navržená úprava § 6a odst. 1 (a 4) uvádí, že účelem 
technických silničních kontrol je zjištění nebo vyloučení 
závad podle „zvláštního právního předpisu“, přičemž je 
v poznámce pod čarou činěn odkaz na úpravu technických 
prohlídek podle zákona č. 56/2001 Sb. Stupně závad jsou 
(a budou) upraveny v tomto předpisu. 

 K transpozici směrnice 2014/47/EU  

K čl. 14 odst. 1 směrnice 

Článek 14 odst. 1 stanoví, že veškeré závažné či nebezpečné nedostatky 
odhalené při silniční kontrole mají být odstraněny dříve, než se vozidlo 
bude moci opět používat na veřejných pozemních komunikacích. Vůči 
dotčenému směrnicovému požadavku implementační § 51 odst. 1 
zákona č. 56/2001 Sb. však v rozporu s uvedeným stanoví, že je-li u 
vozidla zjištěna vážná závada, je takové vozidlo technicky způsobilé 
k provozu jen po dobu následujících 30 dnů. Poskytnutá lhůta k provozu 
dotčeného vozidla jednak neodpovídá požadavku čl. 14 odst. 1 věty 
první směrnice, a jednak se ustanovení § 51 odst. 1 vztahuje pouze 
k případu zjištění vážné závady, nikoliv také nebezpečné. Žádáme 
implementační ustanovení k čl. 14 odst. 1 směrnice uvést do souladu 
s ní. 

Vysvětleno  
Ustanovení čl. 14 odst. 1 stanoví, že jím není dotčen čl. 14 
odst. 3, na jehož základě mohou členské státy vymezit, za 
jakých podmínek a po jakou dobu může být vozidlo nadále 
provozováno. Navržená úprava tak může stanovit, že 
jedná-li se o závadu vážnou, následující prohlídka má být 
realizována do 1 měsíce, přičemž v rámci této lhůty ještě 
vozidlo může být provozováno na pozemních 
komunikacích. Návrh tak zajišťuje, že nastanou shodné 
právní následky, budou-li zjištěny vážné závady, jak 
během pravidelných technických prohlídek, tak během 
silničních technických kontrol. 

 K transpozici směrnice 2014/47/EU  

K čl. 17 směrnice 

Akceptováno  
Srovnávací tabulka bude doplněna o informaci o 
kontaktním místu, jímž je Ministerstvo dopravy. 
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Článek 17 ve srovnávací tabulce zcela chybí. Žádáme ho spolu 
s odpovídajícím komentářem ohledně jeho transpozice doplnit. 

 K transpozici směrnice 2014/47/EU  

K čl. 18 směrnice 

U článku 18 jsou jako vůči němu implementační uvedeny §§ 51 a 52 
zákona č. 56/2001 Sb., to však neodpovídá skutečnosti. Žádáme 
srovnávací tabulku v tomto bodě opravit. 

Akceptováno  
Srovnávací a rozdílová tabulka budou upraveny. 

 K čl. I návrhu – novele zákona č. 56/2001 Sb. 

K novelizačnímu bodu 2. (§ 5a zákona č. 56/2001 Sb.) 

K navrhovanému § 5a odst. 1 písm. b) zákona uvádíme, že není zřejmé, 
zda je skutečně nutno zvlášť upravovat situaci v bodě 2., kterou lze 
považovat v zásadě za subsumovatelnou pod situaci v bodě 1. 

Akceptováno  
Text bude upraven. 

 K čl. I návrhu – novele zákona č. 56/2001 Sb. 

K novelizačnímu bodu 66. (§ 63 až 66 zákona č. 56/2001 Sb.) 

Předkladatel nově koncipuje pojetí stanic měření emisí. Směrnice 
s dvojkolejností v podobě stanic technické kontroly a stanic měření 
emisí výslovně nepočítá. Z toho plynou jisté obtíže, které se 
předkladatel snažil vyjasnit při jednání s Komisí. Ta – dle vyjádření 
předkladatele - potvrdila, že určitá institucionální dvojkolejnost je 
možná. V návaznosti na uskutečněná jednání je nutné, aby předkladatel 
vytipoval, které články směrnice je nutno provést i v případě úpravy 
fungování stanic měření emisí. Úprava by pak byla k těmto článkům 
implementační, což by vyžadovalo doplnit v příslušném rozsahu 
výkaznictví. Příkladmo lze uvažovat o nutnosti transpozice čl. 4 odst. 2, 
čl. 6, čl. 7, čl. 11, čl. 13 či čl. 14 směrnice 2014/45/EU. Je nutno přiznat, 
že ponechání stanic měření emisí v konceptu technických prohlídek činí 

Akceptováno  
Srovnávací a rozdílová tabulka budou upraveny. V návrhu 
budou dále doplněna celexová čísla a podtržení textu.   
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tento systém komplikovanější. Předkladatel by měl objasnit, zda 
převažuje společenský zájem na jejich zachování. 

 K čl. II návrhu – přechodná ustanovení 

K bodu 3. 

Žádáme o vysvětlení, zda stanovení povinnosti doložit splnění 
požadavků podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném po dni nabytí 
účinností tohoto zákona ve vztahu k odborné způsobilosti osob 
zajišťujících provozování stanice nedochází k limitaci požadavku čl. 13 
odst. 3 směrnice 2014/45/EU, který stanoví, že určitá kategorie 
kontrolorů nemusí naplňovat nové požadavky na vzdělání a praxi. 

Vysvětleno 
Článek 13 odst. 3 směrnice odkazuje na přílohu IV. bod 1. 
směrnice, upravující základní znalosti kontrolního 
technika. Cílem navržené úpravy je stav, kdy držitelé 
osvědčení kontrolního technika nebudou mít povinnost 
absolvovat výuku v základním kurzu znovu, ale bude se 
jich týkat pouze povinnost prohlubování kvalifikace, tj. 
účast na výuce v prohlubovacím kurzu. 

 K čl. V návrhu 

1. Navrhované datum účinnosti nezohledňuje požadavek směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2015/719, aby byla provedena do 
vnitrostátního právního řádu již k 7. květnu 2017.  

2. Návrh dále není souladný s požadavky směrnic 2014/45/EU a 
2014/47/EU, aby transpoziční předpisy byly přijaty a zveřejněny již do 
20. května 2017. 

Vysvětleno 
Ministerstvo dopravy si je vědomo skutečnosti, že 
transpoziční lhůty uvedených směrnic nebudou splněny. 
Ustanovení, kterými bude implementována směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2015/719 není možné 
v návrhu zákona separátně vyčleňovat a stanovovat jejich 
dřívější účinnost, a to s ohledem na jejich provázanost 
s dalšími ustanoveními. 

Úřad vlády – 
místopředseda 
vlády pro vědu, 
výzkum a inovace 

1. V souladu s Legislativními pravidly vlády požadujeme předkládaný 
materiál doplnit o návrhy prováděcích předpisů, nebo alespoň o jejich 
základní teze. 

Odůvodnění: 

K ustanovením, která předpokládají vydání prováděcího předpisu, se 
nelze v případě absence tohoto prováděcího předpisu relevantně 
vyjádřit. 

Akceptováno 
V souladu s Legislativními pravidly vlády bude návrh 
předložen k projednání vládě spolu s vymezením 
základních tezí změn relevantních prováděcích právních 
předpisů. 
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2. Zásadně odmítáme deregulaci počtu stanic technických kontrol. 

Odůvodnění: 

Záměr ministerstva dopravy deregulovat počet stanic technické kontroly 
(STK) pokládáme v současné době za velmi nekorektní. Stávající znění 
zákona sice umožňuje stanovit počet STK pouze prováděcím předpisem 
(vyhláškou), nicméně 30. listopadu t. r. schválila Poslanecká sněmovna 
novelu zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích (sněmovní tisk č. 683), která počítá s regulací počtu STK 
přímo zákonem. Tato skutečnost však není v předkládaném návrhu 
zákona vůbec reflektována. Vedle toho navrhovaná deregulace vůbec 
nesouvisí s implementací evropských směrnic. 

Vysvětleno 
Návrh byl do mezirezortního připomínkového řízení 
předložen dříve, než byly Poslaneckou sněmovnou přijaty 
pozměňovací návrhy ke sněmovnímu tisku č. 683. 
Pro další fáze legislativního procesu bude návrh upraven 
v souladu s aktuální podobou sněmovního tisku č. 683 či 
případnými dalšími změnami novelizovaných zákonů. 

 
3. Zásadně nesouhlasíme s povinným rozšířením působnosti stávajících 
stanic technické kontroly i na oblast měření emisí. 

Odůvodnění: 

Na jedné straně ministerstvo dopravy navrhuje zachovat samostatné 
stanice měření emisí (SME), na straně druhé však požaduje po každém 
provozovateli STK, aby si do čtyř let přistavěl svojí SME, jinak mu 
zanikne oprávnění k provozu STK. Tento požadavek pokládáme za 
naprosto nesmyslný, protože zbytečně zatíží stávající provozovatele 
STK, kteří SME nevlastní a kterým zajišťuje v místě STK měření emisí 
jiný subjekt. V některých případech je tento požadavek dokonce 
stavebně neproveditelný, což by nutně znamenalo buď zánik STK, nebo 
zbytečné investice do stěhování stanice. 

Vysvětleno 
Navrhovaná právní úprava vychází z výsledku složitého 
vyjednávání s Evropskou komisí. 
V rámci tohoto vyjednávání se podařilo obhájit zachování 
dvoukolejného systému stanic technické kontroly a stanic 
měření emisí, ovšem za předpokladu, že dojde ke 
sjednocení ostatních pravidel pro výkon technické 
prohlídky v souladu se směrnicí a zejm. budou všechny 
osoby podílející se na výkonu technické prohlídky splňovat 
minimální požadavky směrnice. 
Návrh tedy počítá se zachováním stanic technické kontroly 
i stanic měření emisí s tím, že rozsah činnosti stanice 
technické kontroly v sobě zahrne i měření emisí, které 
ovšem bude moci být i nadále provedeno odděleně ve 
stanici měření emisí. 
Ostatní charakteristiky systému pravidelné technické 
prohlídky se dále sjednotí, tj. zejm. měření emisí bude 
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pojímáno a hodnoceno jako kontrolní úkon v rámci 
technické prohlídky vozidla, stanice měření emisí se zapojí 
do informačního systému sledujícího prováděné prohlídky, 
výkon státního dozoru bude, co do rozsahu oprávnění 
dozorového orgánu, sjednocen a subjektem reálně 
provádějícím kontrolní úkony bude pouze kontrolní 
technik, jehož odborná způsobilost zahrne všechny oblasti 
provádění pravidelné technické prohlídky. 
Jedním ze základních prvků, na nichž je předložená novela 
a zejména příslušná směrnice Evropské komise stavěna, je 
pojetí protokolu o výsledku technické prohlídky jako 
jediného výstupu z pravidelné technické prohlídky, byť 
bude umožněno, aby její jednotlivé úkony byly provedeny 
rozdílnými subjekty (STK a SME). 
Přestože bude zavedena dílčí kategorie kontrolních 
techniků, jejichž oprávnění bude omezeno na měření emisí 
a u nichž budou sníženy požadavky na vzdělávání a 
nezávislost, takový kontrolní technik s omezeným 
oprávněním nebude oprávněn vystavit protokol o výsledku 
technické prohlídky. Protokol o výsledku technické 
prohlídky bude oprávněn vystavit pouze kontrolní technik, 
který bude mít oprávnění v plném rozsahu.  
 
Kontrolní technik s plným oprávněním bude muset 
splňovat všechny požadavky, tzn. bude muset absolvovat 
vzdělávání a odborné zkoušky v rozsahu všech úkonů, 
které jsou při technické prohlídce prováděny, tedy i včetně 
měření emisí. Kontrolní technici, kteří budou mít plné 
oprávnění, tak budou primárně působit ve stanicích 
technické kontroly. Není proto důvodné, aby stanice 
technické kontroly neprováděly i měření emisí jako jednu 
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ze součástí technické prohlídky, když kontrolní technici, 
kteří budou technické prohlídky ve stanici technické 
kontroly provádět budou absolvovat vzdělávání a odborné 
zkoušky i ohledně těchto úkonů. 
 
Pokud by v souvislosti rozšířením působnosti stanice 
technické kontroly i na měření emisí došlo v některých 
případech k potřebě navýšení počtu kontrolních techniků, 
je potřeba zmínit, že vzhledem k tomu, že i ve stanici 
technické kontroly budou úkony související s měřením 
emisí moct provádět i kontrolní technici s omezeným 
oprávněním, u nichž probíhá vzdělávání a odborné 
zkoušky pouze ve vztahu k měřením emisí, náklady na 
vzdělávání takových techniků nebudou tak veliké, jako 
jsou náklady na vzdělávání kontrolních techniků s plným 
oprávněním. 
 
K druhé části připomínky týkající se nezbytnosti 
dobudování provozovny měření emisí ve stávajících 
stanicích technické kontroly je potřeba uvést, že měření 
emisí nebude muset probíhat přímo v budově či areálu, kde 
je stávající stanice technické kontroly, ale i mimo ně. 
Omezení bude spočívat pouze v jejich umístění v katastru 
téže obce, ve které se nachází stanice technické kontroly. 
V tomto smyslu bude upraven prováděcí právní předpis. 
 
Za účelem přechodu na novou právní úpravu tedy nebude 
muset dojít ani ke stěhování celé stanice technické kontroly 
do větších prostor, kde by mohlo probíhat i měření emisí, 
ani ke zmaření již vynaložených investic, pokud by nebylo 
možné v areálu stávající stanice technické kontroly 
dobudovat prostory pro měření emisí.  
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4. Požadujeme zachovat požadavek, aby provozovatel stanice technické 
kontroly nebyl ekonomicky spjat s výrobou, prodejem nebo opravou 
vozidel. 

Odůvodnění: 

Ačkoli vítáme přenesení odpovědnosti za nezávislé provedení prohlídky 
i na techniky, podotýkáme, že technici jsou stále jen zaměstnanci 
provozovatele STK, který např. stanovuje jejich mzdu – nelze tedy v 
případě zrušení tohoto požadavku mluvit o plné nestrannosti technika. 
Státy, ve kterých výše uvedený princip funguje, mají jasné oddělení 
technika od STK, kterého tak vysílá nezávislá organizace, a je v nich 
počet STK regulován. 

Vysvětleno 
Zákaz působit v oblasti výroby, prodeje nebo servisu 
vozidel byl přenesen z provozovatele stanice technické 
kontroly na kontrolní techniky. Zachování tohoto 
požadavku i ve vztahu k provozovateli stanice technické 
kontroly by bylo nad rámec požadavku směrnice a 
současně by prakticky vedlo k zániku stanic měření emisí, 
která jsou nyní obvykle spojena se servisy, apod. 
Návrh obsahuje přesné vymezení nezávislosti kontrolního 
technika, který se zejm. nesmí sám podílet na výrobě, 
nesmí být v řídících orgánech zaměstnavatele a nesmí být 
motivován k nacházení závad na vozidlech. 
Směrnice další požadavky na nezávislost nevyžaduje a 
jejich stanovení by bylo neodůvodněné. Nezávislost si 
rovněž do určité míry reguluje sám trh, neboť pokud by 
stanice technické kontroly vykonávala svoji činnost s cílem 
generovat zákazníky pro spřízněný servis, tedy účelově 
nacházela závady, brzy by o své zákazníky přišla. 
Rovněž vzhledem k tomu, že počet stanic technické 
kontroly a jejich územní rozložení zůstane více méně 
zachováno, není takový požadavek důvodný. 
V návrhu však dojde k upřesnění úpravy nezávislosti 
kontrolního technika, a to uvedením výslovného zákazu 
kontrolního technika zkreslovat výsledky provedených 
prohlídek za účelem získání majetkového nebo jiného 
prospěchu spolu se zavedením skutkové podstaty 
přestupku postihujícího porušení tohoto zákazu 
s odpovídající sankcí (pokuta až 500.000,- Kč). Typickým 
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příkladem porušení takového zákazu by bylo záměrné 
nalézání závad za účelem získání prospěchu z prodeje nebo 
oprav vozidel.  
Dále bude do návrhu doplněna povinnost provozovatele 
stanice technické kontroly a provozovatele stanice měření 
emisí zajistit, aby osoby, které provádějí technické 
prohlídky, nebyly odměňovány způsobem, který by je 
motivoval ke zkreslování výsledků prohlídek. I u této 
povinnosti bude doplněna skutková podstata přestupku 
postihujícího její porušení se sankcí (pokuta až 5.000.000,- 
Kč). 

 
5. Požadujeme upustit od požadavku, aby mechanik měření emisí musel 
být zároveň i technikem STK. 

Odůvodnění: 

Navrhovaný požadavek pokládáme za nelogický (samostatné SME 
budou moci nadále existovat), který jde nad rámec evropské směrnice. 
Oddělený způsob vzdělávání kontrolních techniků STK a „emisařů“ je 
jen logickým vyústěním toho, že v ČR mohou existovat i samostatné 
SME. Ve všech oborech se jde cestou specializací, což plánuje i 
ministerstvo dopravy, když má v plánu techniky rozdělit na osobní 
automobily a na nákladní automobily. Jedná se o zcela účelový 
požadavek, který navíc výrazně zvyšuje náklady provozovatelů. 

Akceptováno 
V návaznosti na tuto připomínku i připomínky jiných 
připomínkových míst bude zavedena dílčí kategorie 
kontrolního technika, jehož působnost bude omezena na 
provádění úkonů souvisejících s měřením emisí. U této 
kategorie kontrolního technika budou sníženy jak 
požadavky na vzdělávání, tak požadavky na nezávislost 
(bude moct současně vykonávat i závislou práci spočívající 
v prodeji nebo opravě vozidel, jejich systémů, 
konstrukčních částí neb samostatných technických celků). 
Na druhou stranu oprávnění takového kontrolního technika 
budou omezena, a to tak, že nebude oprávněn vystavit 
protokol o technické prohlídce. Opakovanou technickou 
prohlídku (pokud by se konala pro závady zjištěné při 
měření emisí) a tedy vydat protokol o technické prohlídce 
bude možné ve stanici měření emisí provést, jen pokud u ní 
působí kontrolní technik s plnou působností. 
Obdobné bude platit i ve stanici technické kontroly. I zde 
bude moct působit kontrolní technik, jehož působnost bude 
omezena jen na provádění úkonů souvisejících s měřením 
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emisí (se sníženými požadavky), avšak takový kontrolní 
technik bude oprávněn provádět jen tyto úkony. 

 
6. Požadujeme, aby státní odborný dozor měl odborné vzdělávání včetně 
praxe v příslušném směru. 

Odůvodnění: 

Domníváme se, že požadavky evropské směrnice na odbornou 
způsobilost státního odborného dozoru nejsou v návrhu zákona vůbec 
reflektovány. 

Vysvětleno 
Odborná způsobilost osob vykonávajících státní odborný 
dozor je na úrovni správy vykonávané územně 
samosprávnými celky i na úrovni státní správy vyžadována 
obecnými předpisy, kde je zaveden systém vzdělávání a 
požadované kvalifikace. 
V oblasti samosprávy upravuje systém vzdělávání úředníků 
a stanovení požadavků na zvláštní odbornou způsobilost 
úředníků zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 
samosprávných celků a o změně některých zákonů. 
Co se týká státních úředníků, základní požadavky na 
odbornou způsobilost úředníků stanoví zákon o státní 
službě s tím, že současně předpokládá (§ 25 zákona o státní 
službě), že další požadavky stanoví služební úřady 
prostřednictvím služebních předpisů. Rovněž náměstek pro 
státní službu tuto povinnost služebním úřadům ukládá. 
Stanovení požadavků na osoby vykonávající státní odborný 
dozor přímo v zákoně č. 56/2001 Sb. by bylo nekoncepční, 
zcela odlišné od úpravy ostatních oblastí dozoru v jiných 
zákonech a v případě jejich excesivního nastavení by 
mohlo způsobit problémy při jejich uplatnění. 
Jako vhodnější proto považujeme stanovení požadavků na 
podzákonné úrovni (prostřednictvím vnitřních předpisů), 
které umožní lépe zohlednit potřeby správních úřadů. 

Bezpečnostní 
informační služba 

K části třetí čl. IV 
Za bod 8 požadujeme vložit nový bod 9, který zní: 
„9. v § 41 odst. 2 se v písmeni k) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se 
nové písmeno l), které zní: 

Akceptováno jinak 
Ustanovení § 41 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb. bude 
doplněno o písmeno l) následovně: 
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„l) vozidla zpravodajských služeb sloužící k přepravě utajovaných 
informací nebo osob chráněného zájmu.“.“. 
 
Odůvodnění: 
Plnění úkolů zpravodajských služeb spočívající v převozu utajovaných 
informací nebo osob chráněného zájmu, tj. osob, k jejichž ochrana je 
zcela nezbytná pro plnění úkolů zpravodajských služeb, v praxi 
vyžaduje, aby tato vozidla zpravodajských služeb mohla být vybavena 
stejným zařízením jako vozidla ostatních bezpečnostních sborů. 

 
„§ 41 

… 
(2) Zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným 
zvláštním výstražným světlem modré barvy2) mohou být 
vybavena vozidla 
… 
l) zpravodajských služeb při přepravě utajovaných 
informací nebo osob, kterým poskytují ochranu.“. 
 

Úřadu pro 
zahraniční styky 
a informace 

K části třetí – změna zákona o silničním provozu 
 
V čl. IV návrhu zákona navrhujeme za bod 8 vložit nový bod 9, 

který bude znít takto: 
 

„9. V § 41 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se 
písmeno l), které zní: 
 
„l) Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky a 

informace a Vojenského zpravodajství používaná pro přepravu 
utajovaných informací nebo zajišťování bezpečnosti určených 
osob.“. 

 
Odůvodnění: 
Zajištění bezpečnosti zpravodajských služeb je základní podmínkou pro 
to, aby zpravodajské služby mohly řádně plnit stanovené úkoly a 
vykonávat svoji zákonem stanovenou působnost. Se zajištěním 
bezpečnosti souvisí i nutnost zajistit ochranu utajovaných informací a 
určených osob při jejich přepravě vozidly příslušné zpravodajské služby. 
Případný útok na tyto chráněné zájmy by mohl znamenat zásadní 
komplikace pro plnění jejich úkolů a tím i pro zajišťování bezpečnosti 
České republiky, včetně dopadů na mezinárodní vztahy (zejména pokud 

Akceptováno jinak 
Ustanovení § 41 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb. bude 
doplněno o písmeno l) následovně: 

 
„§ 41 

… 
(2) Zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným 
zvláštním výstražným světlem modré barvy2) mohou být 
vybavena vozidla 
… 
l) zpravodajských služeb při přepravě utajovaných 
informací nebo osob, kterým poskytují ochranu.“. 
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by útok směřoval na představitele jiné zpravodajské služby cizí moci 
přepravované vozidly dotyčné zpravodajské služby). 

 
S ohledem na utajený charakter činnosti zpravodajských služeb nelze 
přepravu výše uvedených aktiv zajišťovat např. prostřednictvím vozidel 
Policie České republiky. Z tohoto důvodu je třeba, aby příslušná vozidla 
zpravodajských služeb mohla být vybavena zvukovým výstražným 
zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy, 
stejně jako tomu je v případě vozidel Vězeňské služby, Celní správy 
nebo Generální inspekce bezpečnostních sborů. Toto opatření umožní 
zpravodajským službám zajistit vyšší míru ochrany při přepravě 
utajovaných informací a určených osob a tím pádem i schopnost řádně a 
efektivně plnit zákonem stanovené úkoly při zajišťování bezpečnosti 
České republiky. 

Úřad pro ochranu 
osobních údajů Část H obecné části důvodové zprávy nebo odůvodnění, zhodnocení 

dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů (dále jen „DPIA“), je nezbytné přepracovat.  

Odůvodnění: 

DPIA je v rozporu s realitou. Tvrdí: „Navrhovaná právní úprava se 
nedotýká ochrany soukromí a osobních údajů“ a „nepředpokládá ani 
nové zpracovávání osobních údajů“. Přitom již předkládací zpráva 
přiznává: „Tento požadavek mj. znamená postupný zánik institutu 
mechanika a rozšíření odborné způsobilosti kontrolního technika i na 
oblast měření emisí.“ (článek I bod 54) Lze poukázat i na článek I bod 8, 
snížení věku nebo článek I bod 64. DPIA je nutné udělat poctivě, popsat 
a vyhodnotit stávající a zamýšlená zpracování osobních údajů. Je přitom 
nutné specifikovat, oč jde, vágní poukaz typu: „Návrh sice řeší 
předávání určitých údajů, jedná se ovšem o údaje technické“, nestačí. 
Zásadním zpracováním osobních údajů je informační systém 

Akceptováno 
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technických prohlídek a klíčové je vyhodnotit článek I bod 92. 

K zhodnocení 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). 

Co se týká rozsahu oprávnění subjektu údajů, uvede se slovní vyjádření 
obsahu dotčených oprávnění podle zákona o ochraně osobních údajů a 
popíše, pokud možno i vyhodnotí za použití běžně používaných 
kvalifikačních kritérií, zásah do každého z těchto oprávnění. Poté se 
vyhodnotí, zda navrhovaná regulace představuje zvláštní úpravu některé 
povinnosti nebo oprávnění subjektu údajů a kvalifikační hodnocení 
takové změny, pokud to lze. V popisu jiných dopadů na soukromí se 
uvede jednak obecně používané označení dotčeného aspektu soukromí, 
tak výstižné označení nebo popis zásahu. Pokud se předpokládá nebo 
dokonce přímo zamýšlí návaznost na jiná, ať již existující, nebo 
souběžně zakládaná či zamýšlená zpracování osobních údajů, vyhodnotí 
se, zda jde prostou výměnu, nebo zda bude či má být dosahováno 
synergického efektu. 

Identifikují se a popíší všechny uzly, ve kterých existuje nebo vzniká 
potenciálně nebezpečí neoprávněného přístupu nebo zneužití osobních 
údajů. Popíší a stručně se vyhodnotí kvalita osobních údajů, jež mají být 
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zpracovávány; pro hodnocení se použijí parametry jako obecný 
požadavek na kvalitu, zejména ve vztahu k možným právním 
důsledkům, spolehlivost zdroje, stálost vstupních hodnot a tam, kde jsou 
pro to dány podmínky, rovněž formy a periodicita aktualisace a 
parametry specifické pro upravované zpracování osobních údajů. 
Uvedou se základní protiopatření, která zajišťují ochranu osobních 
údajů, a to jak specifická, tak i obecná podle zákona o ochraně osobních 
údajů. 
Lze shrnout, že předmětem hodnocení jsou pouze přímé projevy 
zpracování osobních údajů; popis se uvádí, i pokud navrhované řešení 
zachovává již právně existující zpracování osobních údajů a parametry 
práva na ochranu osobních údajů. Je-li shledáno, že existují změny ve 
zpracování osobních údajů, popíší se a zhodnotí záruky pro ochranu 
osobních údajů; přednostně a v úplnosti se popíší postupy a instituty; 
není-li jich, pak se vyhodnotí, zda a v jaké míře se použijí záruky a 
opatření podle obecného zákona o ochraně osobních údajů a jiného 
zákona obsahujícího zvláštní úpravu, kterou je třeba převzít. 

 
V článku I bodu 57 se slova „naplňuje předpoklady nestranného a 
objektivního provádění technických prohlídek silničních vozidel“ 
nahrazují slovy „není ve střetu zájmů“. 
Odůvodnění: 
„Naplnění předpoklady nestranného a objektivního provádění“ je 
pochybná dikce, která cíl článku 13 odst. 4 směrnice 32014L0045: „Při 
provádění technické prohlídky nesmí být kontrolor v žádném střetu 
zájmů, aby bylo ke spokojenosti dotčeného členského státu nebo 
příslušného orgánu zajištěno udržování vysoké úrovně nestrannosti a 
objektivity,“ zaměňuje za normativní vyjádření povinnosti, tj. 
předpokladu pro splnění tohoto cíle. Výsledkem je nesrozumitelnost, 
zejména v odkazech. 

Akceptováno jinak 
Ustanovení § 60 odst. 2 písm. f) bude upraveno 
následovně: 

„ § 60 
(2) Profesní osvědčení kontrolního technika vydá 
ministerstvo osobě, která 
…. 
f) je nestranná; nestranná není osoba, která  
1. provozuje podnikání nebo jinou samostatnou 
výdělečnou činnost spočívající v prodeji nebo opravě 
vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí nebo 
samostatných technických celků,  
2. je členem orgánu právnické osoby podnikající v oblasti 
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prodeje nebo opravy vozidel, jejich systémů, 
konstrukčních částí nebo samostatných technických 
celků nebo  
3. vykonává závislou práci spočívající v prodeji nebo 
opravě vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí nebo 
samostatných technických celků.“. 
Současně bude zakotvena povinnost provozovatele stanice 
technické kontroly a provozovatele stanice měření zajistit, 
aby kontrolní technici nebyly odměňovány způsobem, 
který by je motivoval ke zkreslování výsledků technických 
prohlídek a dále povinnost kontrolního technika 
nezkreslovat výsledky technických prohlídek za účelem 
získání majetkového nebo jiného prospěchu s odpovídající 
skutkovou podstatou a sankcí postihující její 
nerespektování. 

 
V článku I se bod 59 zrušuje. 
 
Odůvodnění: 
Důvodová zpráva nepravdivě tvrdí: „Jde o terminologické úpravy v 
návaznosti na předchozí změny zákona.“ Ve skutečnosti zákon o 
pojištění odpovědnosti z provozu vozidla institut čestného prohlášení 
vůbec neobsahuje. Navíc se jedná o neúčelné zpracování osobních 
údajů. 

Akceptováno 
Ustanovení § 60 odst. 4 bude upraveno následovně: 
„(4) Pokud v řízení o vydání profesního osvědčení 
kontrolního technika není prokázán opak, má se za to, že 
podmínka podle odstavce 2 písm. f) je splněna.“. 

 
V článku I bodu 66 se slova „jména a příjmení, bydliště a datum 
narození osob“ nahrazují slovy „jména a bydliště lidí“.  
 
Odůvodnění: 
Je třeba respektovat terminologii NOZ. Příjmení je součástí jména. 
Datum narození je neúčelný osobní údaj. Měřitelem emisí může být 
toliko fysická osoba, tedy člověk. Vzorem může být článek I bod 70. 

Akceptováno jinak 
Ustanovení § 63 odst. 2 písm. c) bude upraveno 
následovně: 
„c) seznam obsahující jména a bydliště fyzických osob, 
která budou provádět měření emisí, a“. 
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V článku I bodu 66 by § 65 a bod 68 měly být přepracovány. 
 
Odůvodnění: 
Je třeba lišit trest a pouhé opatření, a to i terminologicky. 

Akceptováno 
Ustanovení § 65 bude upraveno následovně: 

„§ 65 
Odnětí povolení k provozování stanice měření emisí 

 (1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností 
povolení k provozování stanice měření emisí odejme, 
pokud 
a) provozovatel stanice měření emisí přestal splňovat 
podmínky pro udělení povolení nebo 
b) provozovatel stanice měření emisí o odnětí povolení 
požádal. 
 (2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností 
povolení k provozování stanice měření emisí dále odejme, 
pokud byly při provozování stanice měření emisí 
závažným způsobem porušeny povinnosti stanovené tímto 
zákonem. 
 (3) O povolení k provozování stanice měření emisí 
může provozovatel stanice měření emisí, kterému bylo 
povolení odňato podle odstavce 2, znovu požádat nejdříve 
po uplynutí 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o 
odnětí povolení k provozování stanice měření emisí.“. 
Ustanovení § 72 bude upraveno následovně: 

§ 72 
…  
 (2) Ministerstvo odejme oprávnění podle odstavce 
1, jestliže 
a) držitel oprávnění přestal splňovat podmínky pro jeho 
vydání, nebo 
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b) o to držitel oprávnění požádal. 
 (3) Ministerstvo dále odejme oprávnění podle 
odstavce 1, jestliže při provádění technických kontrol byly 
závažným způsobem porušeny povinnosti stanovené tímto 
zákonem. 
 (4) O vydání oprávnění podle odstavce 1 může 
držitel oprávnění k provozování stanice technické 
kontroly, kterému bylo oprávnění odňato podle odstavce 
2, znovu požádat nejdříve po uplynutí 3 let ode dne nabytí 
právní moci rozhodnutí o odnětí oprávnění podle 
odstavce 2. 
…“. 
 

 
V článku I bodu 92 se věty: „Pokud nelze účelu kontroly dosáhnout 
jinak, lze při kontrole provádění technické prohlídky nebo technické 
kontroly pořizovat zvukové, obrazové a zvukově-obrazové záznamy bez 
vědomí provozovatele stanice technické kontroly nebo kontrolního 
technika. Právo fyzických osob na ochranu jejich soukromého a 
osobního života tím není dotčeno,“ zrušují. 
Odůvodnění: 
Jedná se o koncepční otázku. Nasazení odposlechů je takový zásah do 
soukromí, že musí podléhat soudnímu povolení. Je systémovou otázkou, 
zda by i pak měl být touto pravomocí vybaven pouhý správní dozor, 
nebo zda má mít na státní nasazení zpravodajské techniky monopol 
policie. Důvodová zpráva zcela mlčí a tuto koncepční otázku neřeší. 

Akceptováno částečně 
Ustanovení § 82 odst. 6 bude upraveno tak, že možnost 
pořídit zvukový, obrazový nebo zvukově-obrazový záznam 
bude omezena pouze na výkon kontroly bezprostředně 
předcházející předložení pověření ke kontrole s tím, že 
ihned po předložení pověření ke kontrole bude 
kontrolované osobě sděleno, že byl takový záznam 
pořízen. Rovněž bude upraveno zajištění ochrany práva na 
ochranu soukromého života fyzických osob.  

„(6) V rámci výkonu státního odborného dozoru nad 
činností provozovatele stanice technické kontroly a 
kontrolního technika může být kontrola provádění 
technické prohlídky nebo technické kontroly prvním 
z kontrolních úkonů bezprostředně předcházejících 
předložení pověření ke kontrole. Ve výjimečných 
případech, jsou-li důvodné pochybnosti o dodržování 
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stanoveného rozsahu a postupu provádění technických 
prohlídek, lze při kontrolním úkonu podle věty první 
pořizovat zvukové, obrazové a zvukově-obrazové záznamy 
bez vědomí provozovatele stanice technické kontroly nebo 
kontrolního technika. Po předložení pověření ke kontrole 
musí být provozovateli stanice technické kontroly nebo 
kontrolnímu technikovi sděleno, že byl záznam pořízen a 
v jakém rozsahu byl pořízen. Při kontrole provádění 
technické prohlídky nebo technické kontroly může být 
rovněž použito vozidlo přistavené kontrolním orgánem.“. 

Jihočeský kraj Čl. II Přechodná ustanovení  
bod 15 

15. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená 
se dokončí a práva a povinnosti související se posoudí podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění 
účinném ode dne nebytí účinnosti tohoto zákona. 
 
Takto koncipované uplatnění nové právní úpravy na řízení zahájená podle úpravy 
předcházející, považujeme především ve vztahu k řízením o žádostech k udělení oprávnění 
k provozování stanic technické kontroly podaných před účinností novely za značně 
problematické, neboť stávající právní úprava koncipuje podmínky, které musí uchazeč 
splňovat a dokládat poněkud odlišně, než úprava nová. Současně není jasné, pokud by žadatel 
(žadatelé) podle staré právní úpravy nemohli obdržet oprávnění k provozování STK, ale podle 
nové právní úpravy by již oprávnění k provozování STK obdržet mohli, jakým způsobem by 
krajský úřad měl postupovat v případě více žádostí (pro ilustraci uvádíme modelový případ: 
na krajský úřad je podána žádost o udělení oprávnění k provozování STK. Ze strany 
krajského úřadu je žádost zamítnuta např. z důvodu, že žadatel nesplňuje podmínku, že není 
spjat s výrobou a opravou silničních vozidel. Žadatel se odvolá k Ministerstvu dopravy. Než 
je řízení o odvolání dokončeno nabyde účinnosti nová právní úprava, kde tato podmínka pro 
udělení oprávnění k provozování STK již není. Současně, než je řízení o odvolání ukončeno, 
podá si žádost o udělení oprávnění podle nové úpravy jiný žadatel, přičemž tato žádost bude 
jak z formálního tak i právního hlediska bezvadná a tedy nebude důvod této žádosti 
nevyhovět. V případě vyhovění žádosti nového žadatele však dojde k naplnění potřebné 
kapacity pokrytí správního obvodu a tudíž původní žadatel nebude moci být již se svou 
žádostí – po vyřízení odvolání – úspěšný.).  

Navrhujeme proto striktně stanovit vyřizování a ukončování řízení o žádostech podaných 
před účinností nové právní úpravy podle staré právní úpravy. 

Akceptováno 

Karlovarský kraj K Čl. II Přechodná ustanovení odst. 2 
Zachování stejných podmínek pro výkon SOD jako pro výkon Vysvětleno 
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kontrol vozidel pro provozovatele stanice technické kontroly. 
 
Návrh nového znění: 
„2. Po dobu, po kterou je provozovatel stanice technické kontroly 
oprávněn provozovat stanici technické kontroly podle bodu 1, se na 
rozsah oprávnění k provádění technických prohlídek, požadavky na 
přístroje a zařízení pro provádění technických prohlídek a požadavky na 
vnitřní organizační strukturu, systém vnitřní kontroly a systém řízení 
jakosti pro provádění technických prohlídek použije zákon č. 56/2001 
Sb. ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Pro 
výkon státního odborného dozoru, změny nebo odnímání oprávnění k 
provozování stanice technické kontroly se použije zákon č. 56/2001 Sb. 
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.“. 

Návrhem dochází ke zmírnění požadavků na provozovatele 
stanice technické kontroly, zejm. tím, že se rozvolňují 
podmínky ekonomické spjatosti. 
Pokud by byl státní odborný dozor vykonáván podle právní 
úpravy účinné přede dnem účinnosti návrhu, fakticky by se 
prodloužila doba, kdy by se vyžadovaly původní přísnější 
požadavky, a to o dalších 5 let, což není žádoucí.  
Navíc nové nástroje kontroly, které přináší návrh, jsou 
lepší než původní nástroje, a proto je i z hlediska 
účinnějšího výkonu dozoru vhodnější, aby se při výkonu 
dozoru postupovalo podle nové právní úpravy. 

 K Čl. II Přechodná ustanovení odst. 15 
Zachování kontinuity správního řízení o vydání oprávnění k 
provozování stanice technické kontroly při zachování stejných 
(původních) podmínek pro rozhodnutí, zejména v návaznosti na § 
16a vyhlášky č. 302/2001 Sb. o technických prohlídkách a měření 
emisí a dále z důvodu dodržení pravidla legitimního očekávání dle 
správního řádu. 
 
Návrh nového znění: 
„15. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do 
tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi 
související se posoudí podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.“. 

Akceptováno 

 K Článku 14 Směrnice evropského parlamentu a rady 2014/45/EU 
ze dne3. dubna 2014 o pravidelných technických prohlídkách 
motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a o zrušení směrnice 
2009/40/ES, v návaznosti na bod 2 PŘÍLOHY V, jež je předloženou 
novelou implementována do legislativy ČR. 
 

Vysvětleno 
Odborná způsobilost osob vykonávajících státní odborný 
dozor je na úrovni správy vykonávané územně 
samosprávnými celky i na úrovni státní správy vyžadována 
obecnými předpisy, kde je zaveden systém vzdělávání a 
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V předloženém návrhu nejsou určeny požadavky na zaměstnance 
orgánu dozoru v oblasti technické způsobilosti, nestrannosti a 
norem v oblasti kvalifikace a odborného vzdělávání dle bodu 2 
PŘÍLOHY V Směrnice evropského parlamentu a rady 2014/45/EU. 
 
Návrh nového znění: 
Naplnění znění ustanovení, tj. definovat požadavky na zaměstnance 
orgánu dozoru v daných oblastech. 

požadované kvalifikace. 
V oblasti samosprávy upravuje systém vzdělávání úředníků 
a stanovení požadavků na zvláštní odbornou způsobilost 
úředníků zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 
samosprávných celků a o změně některých zákonů. 
Co se týká státních úředníků, základní požadavky na 
odbornou způsobilost úředníků stanoví zákon o státní 
službě s tím, že současně předpokládá (§ 25 zákona o státní 
službě), že další požadavky stanoví služební úřady 
prostřednictvím služebních předpisů. Rovněž náměstek pro 
státní službu tuto povinnost služebním úřadům ukládá. 
Stanovení požadavků na osoby vykonávající státní odborný 
dozor přímo v zákoně č. 56/2001 Sb. by bylo nekoncepční, 
zcela odlišné od úpravy ostatních oblastí dozoru v jiných 
zákonech a v případě jejich excesivního nastavení by 
mohlo způsobit problémy při jejich uplatnění. 
Jako vhodnější proto považujeme stanovení požadavků na 
podzákonné úrovni (prostřednictvím vnitřních předpisů), 
které umožní lépe zohlednit potřeby správních úřadů. 

 Doplnění návrhu: 
Z důvodu přípravy na změnu podmínek provozování STK a SME 
v souvislosti s přijetím novely zákona jak na straně veřejné správy, 
tak na straně provozovatelů STK a SME. 
 
„Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního 
měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení ve sbírce zákonů.“. 

Akceptováno 
Předpokládáme, že legisvakanční lhůta bude delší než 3 
měsíce. Současně není možné, aby navržená úprava byla 
účinná dříve, než vyžadují unijní předpisy. 
Datum nabytí účinnosti návrhu bude podle průběhu 
legislativního procesu případně upraveno, ale v tuto chvíli 
pokládáme za vhodné jeho stanovení podle transpozice 
směrnice. 

Jihomoravský 
kraj 

ČÁST TŘETÍ, Změna zákona o silničním provozu, doporučujeme 
následovně doplnit nové znění odst. 1 na konci poslední věty v bodě 4. § 

Akceptováno jinak 
Do § 6a odst. 1 bude doplněno: 
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6a, který zní:  
(1) Technickou silniční kontrolou se rozumí kontrola technického 
stavu a činnosti vozidla, jeho systémů, konstrukčních částí a 
samostatných technických celků a jejich vlivu na životní prostředí 
za účelem zjištění či vyloučení závad podle zvláštního právního 
předpisu2). Nelze-li účelu technické silniční kontroly dosáhnout 
použitím prostředků nebo zařízení, které má policista k dispozici 
v místě kontroly, a jsou-li důvodné pochybnosti o technické 
způsobilosti vozidla, lze technickou silniční kontrolu provést rovněž 
pomocí přenosné kontrolní jednotky nebo ve stanici technické 
kontroly., případně autorizovaném metrologickém středisku 
(AMS).  

Při silničních technických kontrolách užitkových vozidel v Unii budou 
tyto kontroly prováděné podle směrnice EP a R 2014/47/EU i v ČR. 
Rozsah silniční technické kontroly je stanoven v příloze II. Součástí 
takové kontroly je i kontrola záznamového zařízení (tachografu) – viz 
bod 7.9 přílohy II. Zásahy a manipulace s tachografem se nedají zjistit 
v některých případech jinak, než v autorizovaném metrologickém 
středisku (AMS). Manipulace s tachografy jsou v celé EU v současné 
době velkým problémem a mohou mít zásadní vliv na bezpečnost 
provozu na pozemních komunikacích. Pokud budou důvodné 
pochybnosti o manipulaci s tachografem, je nutné vozidlo odklonit na 
AMS. 

„(1) ….. lze technickou silniční kontrolu provést rovněž 
pomocí přenosné kontrolní jednotky, ve stanici technické 
kontroly, ve stanici měření emisí nebo, jde-li o kontrolu 
tachografu, v autorizovaném metrologickém 
středisku.“. 
 

 ČÁST TŘETÍ, Změna zákona o silničním provozu, doporučujeme 
následovně doplnit nové znění odst. 2 písm. a) v bodě 4. § 6a, který zní: 
 

(2) Při technické silniční kontrole je řidič povinen  
a) zajet k přenosné kontrolní jednotce, nebo do stanice technické 
kontroly nebo do AMS, pokud zajížďka včetně cesty zpět na 
pozemní komunikaci není delší než 16 kilometrů, 

 

Akceptováno 
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Při doplnění předchozího odst. 1 § 6a o AMS je nutné provést i doplnění 
odst. 2. Vznikne tím možnost zajet s kontrolovaným vozidlem i na AMS 
k odbornému posouzení zásahu do činnosti tachografu. 

Kraj Vysočina 
 
 

Připomínka k Čl. I bodu 44: 
Navrhujeme v § 54 odst. 4 ponechat podmínku, že žadatel nesmí být 
právně nebo ekonomicky spjat s výrobou, prodejem nebo opravou vozidel 
nebo jejich součástí tak, že současně provozuje výrobu nebo opravy 
vozidel nebo jejich součástí, pro něž žádá o udělení oprávnění k 
provozování STK.  

Přenesení této podmínky na techniky neřeší daný problém, protože 
pokud bude technik zaměstnancem STK, ve kterém by byla zároveň 
např. opravna vozidel, bude vždy ekonomicky spjat s opravou vozidel. 

Vysvětleno 
Zákaz působit v oblasti výroby, prodeje nebo servisu 
vozidel byl přenesen z provozovatele stanice technické 
kontroly na kontrolní techniky. Vzhledem k tomu, že nově 
budou stejné požadavky kladeny jak na provozovatele 
stanice technické kontroly, tak na provozovatele stanice 
měření emisí, zachování tohoto požadavku i ve vztahu 
k provozovateli by bylo nad rámec požadavku směrnice a 
současně by prakticky vedlo k zániku stanic měření emisí, 
která jsou nyní obvykle spojena se servisy, apod. 
Návrh obsahuje přesné vymezení nezávislosti kontrolního 
technika, který se zejm. nesmí sám podílet na výrobě, 
nesmí být v řídících orgánech zaměstnavatele a nesmí být 
motivován k nacházení závad na vozidlech. 
Směrnice další požadavky na nezávislost nevyžaduje a 
jejich stanovení by bylo neodůvodněné. Nezávislost si 
rovněž do určité míry reguluje sám trh, neboť pokud by 
stanice technické kontroly vykonávala svoji činnost s cílem 
generovat zákazníky pro spřízněný servis, tedy účelově 
nacházela závady, brzy by o své zákazníky přišla. 
Rovněž vzhledem k tomu, že počet stanic technické 
kontroly a jejich územní rozložení zůstane více méně 
zachováno, není takový požadavek důvodný. 

 
Připomínka k Čl. I bodu 66: 
Navrhujeme v § 63 odst. 2 doplnit druh STK. 

V § 63 odst. 3 písm. a) je uvedeno, že se v rozhodnutí uvede druh 

Akceptováno 
V návětí § 63 odst. 2 budou opraveny slova „stanice 
technické kontroly“ na „stanice měření emisí“. 
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stanice, ale zákon v navrhované změně zákona tyto druhy nestanoví. Druhy stanic měření emisí budou stanoveny prováděcím 
právním předpisem. V tomto smyslu bylo rozšířeno 
zákonné zmocnění. 

 
Připomínka k Čl. I bodu 70: 
Navrhujeme v § 72a odst. 2 písm. a) bodu 1 doplnit slovo 
„příjmení“. 

Vysvětleno 
Návrh vychází z terminologie nového občanského 
zákoníku, který pod pojmem „jméno“ u fyzické osoby 
zahrnuje jak její jméno, tak příjmení. 

 
Připomínka k Čl. I: 
Navrhovaný způsob připojení SME ke stávajícím STK vyvolá prostorové 
nároky na rozšíření STK, které u stávajících STK nebude možné provést a 
splnit.  
SME jsou rozdílné podle druhů vozidel a druhů motorů a sloučením by mohlo 
dojít ke zhoršení dostupnosti STK pro občany našeho kraje. Při zániku SME 
pro určitý druh vozidel a druh motorů by mohlo dojít ke zhoršení služeb na 
území krajů a prodloužení dojezdové vzdálenosti za těmito službami. Zároveň 
v dnešní době jsou SME ve většině případů součástí prodejen nebo opraven 
automobilů, což bude činit velký problém při navrhovaném slučování stanic 
SME a STK. Z tohoto důvodu pravděpodobně většina SME zanikne, protože 
jsou pouze doplňkovou službou k prodeji a opravě automobilů. 

Navrhujeme toto připojení zvážit, případně rozvést důvody k jeho 
iniciaci, např. v důvodové zprávě. 

Vysvětleno 
V prováděcím právním předpisu bude upraveno, že stanice 
měření emisí připojovaná ke stanici technické kontroly 
bude muset být v katastru téže obce, nikoliv nutně ve 
stejné budově či areálu. 

Moravskoslezský 
kraj 

Čl. II Přechodná ustanovení, body 1 až 6 
Pokud mohou být zachovány samostatné stanice měření emisí, pak není 
důvod do 5 let od účinnosti požadovat po všech stanicích technické 
kontroly, aby zároveň prováděly měření emisí, a aby krajské úřady 
musely všem stanicím technické kontroly vydávat nová oprávnění a 
osvědčení. Jednalo by se o nadbytečnou a neúměrnou administrativní 
zátěž pro krajské úřady, byť časově ohraničenou. 
 

Vysvětleno 
Navržené změny nepřinesou krajům výrazné zvýšení 
administrativní zátěže, neboť v rámci přechodných 
ustanovení bude v těchto případech jednak omezen rozsah 
přezkumu pro vydání oprávnění a osvědčení, a dále se 
v průměru na jednotlivé krajské úřady jedná pouze o 
desítky řízení. 
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Rovněž není zřejmé, zda by měření emisí mohlo být prováděno na jiném 
místě než v provozovně stanice technické kontroly. Pokud ne, šlo by o 
neodůvodněný požadavek, když zároveň zákon připouští samostatné 
provozování stanice měření emisí. 
 
Slučování činnosti stanic technické kontroly a stanic měření emisí navíc 
není nutno prosazovat zákonem, neboť se děje přirozeně tržní cestou - 
provozovatelé stanic technické kontroly, kteří zároveň na stejném místě 
provozují stanici měření emisí, mají konkurenční výhodu.  
 
Konečně je nesystémové, aby o měření emisí rozhodovaly krajské 
úřady, když tato agenda má nadále spadat do kompetence obecních 
úřadů obcí s rozšířenou působností. Pokud by další provozování stanic 
technické kontroly mělo být podmíněno prováděním měření emisí, pak 
nechť je platnost oprávnění a osvědčení k provozování stanice technické 
kontroly do 5 let vázána na vydání povolení k provozování stanice 
měření emisí témuž subjektu, a to příslušným obecním úřadem obce 
s rozšířenou působností. Kromě systémovosti tohoto řešení je jeho 
výhodou rozložení administrativní zátěže spojené s tímto krokem mezi 
více úřadů.  
 
Nicméně považujeme za dostatečné a žádoucí zachování stávajícího 
systému kontroly technické způsobilosti silničních vozidel, tedy jejího 
rozložení mezi stanici měření emisí a stanici technické kontroly. Je-li i 
z hlediska směrnice 2014/45/EU možné zachování existence stanic 
technické kontroly a stanic měření emisí, pokud budou sjednoceny 
ostatní požadavky na výkon technické prohlídky a uvedeny do souladu 
se směrnicí, zejm. aby všechny fyzické osoby podílející se výkonu 
technické prohlídky splňovaly minimální požadavky směrnice (viz 
předkládací zpráva k návrhu), potom je takové řešení nejméně náročné 
jak na administrativu, tak z hlediska finančních nákladů provozovatelů 
stanic technické kontroly či rizika zmařených investic do stanice 

 
Měření emisí bude možné i nadále provádět v samostatné 
stanici měření emisí, nikoliv tedy nutně přímo ve stanici 
technické kontroly. Výsledek měření emisí bude ale nově 
zahrnut do protokolu o výsledku technické kontroly a bude 
tedy jen jeden výstup z technické prohlídky, který bude 
obsahovat jak údaje z technické prohlídky, tak údaje 
z měření emisí. Pojetí jednoho protokolu o výsledku 
technické prohlídky jako jediného výstupu z pravidelné 
technické prohlídky je jeden ze základních prvků příslušné 
směrnice Evropské komise, který je třeba transponovat do 
našeho právního řádu. 
 
Přestože bude zavedena dílčí kategorii kontrolních 
techniků, jejichž oprávnění bude omezeno na měření emisí 
a u nichž budou sníženy požadavky na vzdělávání a 
nezávislost, takový kontrolní technik s omezeným 
oprávněním nebude oprávněn vystavit protokol o výsledku 
technické prohlídky. Protokol o výsledku technické 
prohlídky bude oprávněn vystavit pouze kontrolní technik, 
který bude mít oprávnění v plném rozsahu.  
 
Kontrolní technik s plným oprávněním bude muset 
splňovat všechny požadavky, tzn. bude muset absolvovat 
vzdělávání a odborné zkoušky v rozsahu všech úkonů, 
které jsou při technické prohlídce prováděny, tedy i včetně 
měření emisí. Kontrolní technici, kteří budou mít plné 
oprávnění, tak budou primárně působit ve stanicích 
technické kontroly. Není proto důvodné, aby stanice 
technické kontroly neprováděly i měření emisí jako jednu 
ze součástí technické prohlídky, když kontrolní technici, 
kteří budou technické prohlídky ve stanici technické 
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technické kontroly. kontroly provádět, budou absolvovat vzdělávání a odborné 
zkoušky i ohledně těchto úkonů. 
 
Pokud by v souvislosti rozšířením působnosti stanice 
technické kontroly i na měření emisí došlo v některých 
případech k potřebě navýšení počtu kontrolních techniků, 
je potřeba zmínit, že vzhledem k tomu, že i ve stanici 
technické kontroly budou úkony související s měřením 
emisí moct provádět i kontrolní technici s omezeným 
oprávněním, u nichž probíhá vzdělávání a odborné 
zkoušky pouze ve vztahu k měřením emisí, náklady na 
vzdělávání takových techniků nebudou tak veliké, jako 
jsou náklady na vzdělávání kontrolních techniků s plným 
oprávněním. 
Vzhledem k uvedenému považujeme za účelné, aby jeden 
subjekt ve všech jeho dílčích činnostech kontroloval tentýž 
úřad, přičemž by to nemělo vyvolat výrazný nárůst agendy. 
 
Co se týče nezbytnosti dobudování provozovny měření 
emisí ve stávajících stanicích technické kontroly, měření 
emisí nebude muset probíhat přímo v budově či areálu, kde 
je stávající stanice technické kontroly, ale v katastru téže 
obce. V tomto smyslu bude upraven prováděcí právní 
předpis. 
 
Za účelem přechodu na novou právní úpravu tedy nebude 
muset dojít ani ke stěhování celé stanice technické kontroly 
do větších prostor, kde by mohlo probíhat i měření emisí, 
ani ke zmaření již vynaložených investic, pokud by nebylo 
možné v areálu stávající stanice technické kontroly 
dobudovat prostory pro měření emisí.  
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Navrhovaná právní úprava počítá s tím, že prostory, ve 
kterých bude probíhat měření emisí, se budou případně 
nacházet i mimo budovu či areál stanice technické 
kontroly. Omezení bude spočívat pouze v jejich umístění 
v katastru téže obce, ve které se nachází stanice technické 
kontroly. 
 
 

Hlavní město 
Praha 

Požadujeme doplnění návrhu o následující změny: 
- V § 2 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se doplňuje 
nový odstavec 18, který zní: „Vozidlem taxislužby se rozumí vozidlo, 
které je zapsáno v evidenci vozidel taxislužby.”. 
- V § 29 vyhlášky č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, se za odstavec 2 
vkládá nový odstavec 3, který zní: „Registrační značka pro vozidla 
taxislužby začíná vždy kódem kraje, za nímž se u automobilů umísťují 4 
a u motocyklů 3 arabské číslice.  Registrační značky pro vozidla 
taxislužby je doplněna písmeny „TX“. To platí i pro vozidla provozující 
taxislužbu prostřednictvím aplikace.“. 
Dosavadní odstavce 3 až 9 se označují jako odstavce 4 až 10. 
 
Odůvodnění: 
Jak bylo v březnu letošního roku v rámci společných jednání domluveno 
mezi Ing. Danem Ťokem, ministrem dopravy, a p. Adrianou Krnáčovou, 
primátorkou hlavního města Prahy, měla být do novely zákona č. 
56/2001 Sb., v té době do Parlamentu České republiky předkládané, 
zahrnuta i pasáž, podle které by byla všechna vozidla provozující 
taxislužbu a splňující podmínky zákona č. 56/2001 Sb. označena 
registračními značkami, podle jejichž skladby by bylo okamžitě zřejmé, 
že se jedná o vozidlo taxi. Vzhledem k tomu, že se tak ani přes ujištění 
panem ministrem nestalo, uplatňujeme tento návrh opakovaně. 
Podrobnosti registrace a vydávání registračních značek pro vozidla 
taxislužby by měla být předmětem dalšího jednání. 

Neakceptováno – ROZPOR 
 
Podle současné právní úpravy se rozlišují registrační 
značky standardní, na přání a zvláštní, které se dále dělí na 
registrační značky pro jízdu z místa prodeje do místa 
registrace, pro manipulační provoz, zkušební provoz, pro 
historická vozidla, pro sportovní vozidla a k umístění na 
nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu. Z výčtu 
druhů registračních značek je zřejmé, že registrační značky 
jsou rozděleny zejména podle způsobu použití nebo na 
základě technických parametrů vozidla, avšak nerozlišují 
se podle způsobu užití vozidla určeného žadatelem. 
Vozidla taxislužby nemají stanoveny žádné specifické 
technické parametry, jsou pouze speciálně vybaveny a 
označeny s tím, že vozidlo taxislužby může být 
provozováno i jako běžné vozidlo. 
Speciální označování vozidel taxislužby a jejich evidence 
jsou upraveny v zákoně č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě 
(povinné označení střešní svítilnou žluté barvy s nápisem 
TAXI, identifikací dopravce, atd.). Tímto způsobem 
označování jsou vozidla taxislužby dostatečně a 
jednoznačně rozpoznatelná, a proto požadované zavedení 
zvláštních registračních značek nepovažujeme za potřebné,  
nebylo by systémové, ani účelné. 
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Asociace krajů K § 82 odst. 5) 
Mnohdy je vozidlo jeho provozovatelem pouze dovezeno do stanice 
STK a ten si jej po absolvování technické prohlídky vyzvedává v jemu 
vyhovujícím čase. V takovém případě by nebylo ze strany kontrolního 
pracovníka vykonávajícího SOD možno takovou fyzickou osobu 
k opakovanému přistavení vozidla vyzvat.  Pokud by se fyzická osoba, 
která vozidlo k technické prohlídce přistavila, na místě nenacházela, 
nebylo by možno, v případě pochybností nad technickým stavem již 
kontrolovaného vozidla, provést opakovanou technickou prohlídku.  
Vypustit dané znění, aby pracovník kontrolního orgánu měl možnost 
provést kontrolu práce technika STK kdykoliv, aniž by musel komukoli 
cokoli odůvodňovat. Tímto se tvoří prostor do podávání účelových 
námitek do protokolů v tom smyslu, že kontrolní pracovník nemohl mít 
dostatečné důvodné pochybnosti o výsledku provedené technické 
prohlídky a nemohl tedy vyzvat k provedení opakované TP v rámci 
SOD. 
 
„Osoba pověřená výkonem státního odborného dozoru může 
bezprostředně po provedení technické prohlídky vyzvat fyzickou osobu, 
která vozidlo k technické prohlídce přistavila nebo kontrolního 
technika kontrolované stanice technické kontroly, aby na dobu 
nezbytně nutnou přistavila zkontrolované vozidlo k opakované 
technické prohlídce prováděné v rámci státního odborného dozoru, 
pokud má důvodné pochybnosti o dodržení stanoveného rozsahu a 
postupu provádění technických prohlídek nebo o tom, že vozidlo je 
technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích.“ 

Akceptováno jinak 
Ustanovení bude upraveno následovně: 
„Osoba pověřená výkonem státního odborného dozoru 
může bezprostředně po provedení technické prohlídky 
vyzvat fyzickou osobu, která vozidlo k technické prohlídce 
přistavila nebo, není-li přítomna, kontrolního technika 
kontrolované stanice technické kontroly, aby na dobu 
nezbytně nutnou přistavila zkontrolované vozidlo k 
opakované technické prohlídce prováděné v rámci státního 
odborného dozoru, pokud má důvodné pochybnosti o 
dodržení stanoveného rozsahu a postupu provádění 
technických prohlídek nebo o tom, že vozidlo je technicky 
způsobilé k provozu na pozemních komunikacích.“ 
 
Již nyní je toto oprávnění státního odborného dozoru 
omezeno na případy „důvodných pochybností“. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o zásah do práv třetích osob, nelze 
takový úkon činit, aniž by bylo důvodné podezření, že 
došlo k porušení stanoveného postupu. V tomto smyslu je 
tedy potřebné zachovat dosavadní přístup, avšak doplňuje 
se možnost vyzvat k přistavení vozidla kontrolního 
technika, aby byla řešena i situace, kdy osoba, která 
vozidlo k technické prohlídce přistavila, není ve stanici 
technické kontroly přítomna. 
 

 K Čl. II Přechodná ustanovení, odst. 1 až 6 
Pokud mohou být zachovány samostatné stanice měření emisí, pak není 
důvod do 5 let od účinnosti požadovat po všech stanicích technické 
kontroly, aby zároveň prováděly měření emisí, a aby krajské úřady 
musely všem stanicím technické kontroly vydávat nová oprávnění a 

Vysvětleno 
Navržené změny nepřinesou krajům výrazné zvýšení 
administrativní zátěže, neboť v rámci přechodných 
ustanovení bude v těchto případech jednak omezen rozsah 
přezkumu pro vydání oprávnění a osvědčení, a dále se 
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osvědčení. Jednalo by se o nadbytečnou a neúměrnou administrativní 
zátěž pro krajské úřady, byť časově ohraničenou. 
 
Pokud by další provozování stanic technické kontroly mělo být 
podmíněno prováděním měření emisí, pak nechť je platnost oprávnění a 
osvědčení k provozování stanice technické kontroly do 5 let vázána na 
vydání povolení k provozování stanice měření emisí témuž subjektu, a 
to příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností. Kromě 
systémovosti tohoto řešení je jeho výhodou rozložení administrativní 
zátěže spojené s tímto krokem mezi více úřadů. 

v průměru na jednotlivé krajské úřady jedná pouze o 
desítky řízení. 
 
Měření emisí bude možné i nadále provádět v samostatné 
stanici měření emisí, nikoliv tedy nutně přímo ve stanici 
technické kontroly. Výsledek měření emisí bude ale nově 
zahrnut do protokolu o výsledku technické kontroly a bude 
tedy jen jeden výstup z technické prohlídky, který bude 
obsahovat jak údaje z technické prohlídky, tak údaje 
z měření emisí. 
 
V návaznosti na připomínky jiných připomínkových míst 
budou upraveny požadavky na kontrolní techniky tak, že 
bude vymezena dílčí kategorie kontrolního technika, jehož 
působnosti bude omezena pouze na provádění úkonů 
souvisejících s měřením emisí.  
U této kategorie kontrolního technika budou sníženy jak 
požadavky na vzdělávání, tak požadavky na nezávislost, 
ale na druhou stranu budou omezena i oprávnění takového 
kontrolního technika, zejména tím, že nebude oprávněn 
vystavit protokol o technické prohlídce.  
Protokol o technické prohlídce bude smět vystavit pouze 
kontrolní technik s plnou působností. 
Kontrolní technik s plnou působností bude tedy muset být i 
na každé stanici měření emisí, která bude provádět 
opakovanou technickou prohlídku. Není proto důvodné, 
aby stanice technické kontroly neprováděly i měření emisí. 
Vzhledem k uvedenému považujeme za účelné, aby jeden 
subjekt ve všech jeho dílčích činnostech kontroloval tentýž 
úřad, přičemž by to nemělo vyvolat výrazný nárůst agendy. 
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 K Čl. II Přechodná ustanovení odst. 2 
Zachování stejných podmínek pro výkon SOD jako pro výkon kontrol 
vozidel pro provozovatele stanice technické kontroly. 
 
„2. Po dobu, po kterou je provozovatel stanice technické kontroly 
oprávněn provozovat stanici technické kontroly podle bodu 1, se na 
rozsah oprávnění k provádění technických prohlídek, požadavky na 
přístroje a zařízení pro provádění technických prohlídek a požadavky na 
vnitřní organizační strukturu, systém vnitřní kontroly a systém řízení 
jakosti pro provádění technických prohlídek použije zákon č. 56/2001 
Sb. ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Pro 
výkon státního odborného dozoru, změny nebo odnímání oprávnění k 
provozování stanice technické kontroly se použije zákon č. 56/2001 Sb. 
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.“ 

Vysvětleno 
Návrhem dochází ke zmírnění požadavků na provozovatele 
stanice technické kontroly, zejm. tím, že se rozvolňují 
podmínky ekonomické spjatosti. 
Pokud by byl státní odborný dozor vykonáván podle právní 
úpravy účinné přede dnem účinnosti návrhu, fakticky by se 
prodloužila doby, kdy by se vyžadovaly původní přísnější 
požadavky, a to o dalších 5 let, což není žádoucí.  
Navíc nové nástroje kontroly, které přináší návrh, jsou 
lepší než původní nástroje, a proto je i z hlediska 
účinnějšího výkonu dozoru vhodnější, aby se při výkonu 
dozoru postupovalo podle nové právní úpravy. 

 K Čl. II Přechodná ustanovení odst. 15 
Zachování kontinuity správního řízení o vydání oprávnění k 
provozování stanice technické kontroly při zachování stejných 
(původních) podmínek pro rozhodnutí, zejména v návaznosti na § 16a 
vyhlášky č. 302/2001 Sb. o technických prohlídkách a měření emisí a 
dále z důvodu dodržení pravidla legitimního očekávání dle správního 
řádu. Takto koncipované uplatnění nové právní úpravy na řízení 
zahájená podle úpravy předcházející, považujeme především ve vztahu k 
řízením o žádostech k udělení oprávnění k provozování stanic technické 
kontroly podaných před účinností novely za značně problematické, 
neboť stávající právní úprava koncipuje podmínky, které musí uchazeč 
splňovat a dokládat poněkud odlišně, než úprava nová. Současně není 
jasné, pokud by žadatel (žadatelé) podle staré právní úpravy nemohli 
obdržet oprávnění k provozování STK, ale podle nové právní úpravy by 
již oprávnění k provozování STK obdržet mohli, jakým způsobem by 
krajský úřad měl postupovat v případě více žádostí (pro ilustraci 
uvádíme modelový případ: na krajský úřad je podána žádost o udělení 
oprávnění k provozování STK. Ze strany krajského úřadu je žádost 

Akceptováno 
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zamítnuta např. z důvodu, že žadatel nesplňuje podmínku, že není spjat s 
výrobou a opravou silničních vozidel. Žadatel se odvolá k Ministerstvu 
dopravy. Než je řízení o odvolání dokončeno nabyde účinnosti nová 
právní úprava, kde tato podmínka pro udělení oprávnění k provozování 
STK již není. Současně, než je řízení o odvolání ukončeno, podá si 
žádost o udělení oprávnění podle nové úpravy jiný žadatel, přičemž tato 
žádost bude jak z formálního tak i právního hlediska bezvadná a tedy 
nebude důvod této žádosti nevyhovět. V případě vyhovění žádosti 
nového žadatele však dojde k naplnění potřebné kapacity pokrytí 
správního obvodu a tudíž původní žadatel nebude moci být již se svou 
žádostí – po vyřízení odvolání – úspěšný. 
 
„ 15. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do 
tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi 
související se posoudí podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.“ 

 K Článku 14 Směrnice evropského parlamentu a rady 2014/45/EU v 
návaznosti na bod 2 PŘÍLOHY V, jež je předloženou novelou 
implementována do legislativy ČR 
 
V předloženém návrhu nejsou určeny požadavky na zaměstnance orgánu 
dozoru v oblasti technické způsobilosti, nestrannosti a norem v oblasti 
kvalifikace a odborného vzdělávání dle bodu 2 PŘÍLOHY V Směrnice 
evropského parlamentu a rady 2014/45/EU. 
 
Naplnění znění ustanovení, tj. definovat požadavky na zaměstnance 
orgánu dozoru v daných oblastech. 

Vysvětleno 
Odborná způsobilost osob vykonávajících státní odborný 
dozor je na úrovni správy vykonávané územně 
samosprávnými celky i na úrovni státní správy vyžadována 
obecnými předpisy, kde je zaveden systém vzdělávání a 
požadované kvalifikace. 
 
V oblasti samosprávy upravuje systém vzdělávání úředníků 
a stanovení požadavků na zvláštní odbornou způsobilost 
úředníků zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 
samosprávných celků a o změně některých zákonů. 
Co se týká státních úředníků, základní požadavky na 
odbornou způsobilost úředníků stanoví zákon o státní 
službě s tím, že současně předpokládá (§ 25 zákona o státní 
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službě), že další požadavky stanoví služební úřady 
prostřednictvím služebních předpisů. Rovněž náměstek pro 
státní službu tuto povinnost služebním úřadům ukládá. 
Stanovení požadavků na osoby vykonávající státní odborný 
dozor přímo v zákoně č. 56/2001 Sb. by bylo nekoncepční, 
zcela odlišné od úpravy ostatních oblastí dozoru v jiných 
zákonech a v případě jejich excesivního nastavení by 
mohlo způsobit problémy při jejich uplatnění. 
Jako vhodnější proto považujeme stanovení požadavků na 
podzákonné úrovni (prostřednictvím vnitřních předpisů), 
které umožní lépe zohlednit potřeby správních úřadů. 

 Doplnění návrhu 
Z důvodu přípravy na změnu podmínek provozování STK a SME 
v souvislosti s přijetím novely zákona jak na straně veřejné správy, tak 
na straně provozovatelů STK a SME. 
„Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního 
měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení ve sbírce zákonů.“ 

Akceptováno 
Předpokládáme, že legisvakanční lhůta bude delší než 3 
měsíce. Současně není možné, aby navržená úprava byla 
účinná dříve, než vyžadují unijní předpisy. 
Datum nabytí účinnosti návrhu bude podle průběhu 
legislativního procesu případně upraveno, ale v tuto chvíli 
pokládáme za vhodné jeho stanovení podle transpozice 
směrnice. 

 K novele zákona č. 361/2000 Sb. 
K § 6a odst. 1) 
Při silničních technických kontrolách užitkových vozidel v Unii budou 
tyto kontroly prováděné podle směrnice EP a R 2014/47/EU i v ČR. 
Rozsah silniční technické kontroly je stanoven v příloze II. Součástí 
takové kontroly je i kontrola záznamového zařízení (tachografu) – viz 
bod 7.9 přílohy II. Zásahy a manipulace s tachografem se nedají zjistit 
v některých případech jinak, než v autorizovaném metrologickém 
středisku (AMS). Manipulace s tachografy jsou v celé EU v současné 
době velkým problémem a mohou mít zásadní vliv na bezpečnost 
provozu na pozemních komunikacích. Pokud budou důvodné 

Akceptováno jinak 
Do § 6a odst. 1 bude doplněno: 
„(1) ….. lze technickou silniční kontrolu provést rovněž 
pomocí přenosné kontrolní jednotky, ve stanici technické 
kontroly, ve stanici měření emisí nebo, jde-li o kontrolu 
tachografu, v autorizovaném metrologickém 
středisku.“. 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAK8CMSF9)



 54 

pochybnosti o manipulaci s tachografem, je nutné vozidlo odklonit na 
AMS. 
„(1) Technickou silniční kontrolou se rozumí kontrola technického 
stavu a činnosti vozidla, jeho systémů, konstrukčních částí a 
samostatných technických celků a jejich vlivu na životní prostředí za 
účelem zjištění či vyloučení závad podle zvláštního právního předpisu2). 
Nelze-li účelu technické silniční kontroly dosáhnout použitím 
prostředků nebo zařízení, které má policista k dispozici v místě 
kontroly, a jsou-li důvodné pochybnosti o technické způsobilosti 
vozidla, lze technickou silniční kontrolu provést rovněž pomocí 
přenosné kontrolní jednotky nebo ve stanici technické kontroly., 
případně autorizovaném metrologickém středisku (AMS).“ 

 K novele zákona č. 361/2000 Sb. 
K § 6a odst. 2) písm. a) 
V návaznosti na výše uvedené úpravy.  Při doplnění předchozího odst. 1 
§ 6a o AMS je nutné provést i doplnění odst. 2. Vznikne tím možnost 
zajet s kontrolovaným vozidlem i na AMS k odbornému posouzení 
zásahu do činnosti tachografu. 
„(2) Při technické silniční kontrole je řidič povinen a) zajet k přenosné 
kontrolní jednotce, nebo do stanice technické kontroly nebo do AMS, 
pokud zajížďka včetně cesty zpět na pozemní komunikaci není delší než 
16 kilometrů,“ 

Akceptováno 

Hospodářská 
komora 

A. Obecné zásadní připomínky 
Materiál se odvolává na nutnost transpozice směrnice 2014/45/ES do 
tuzemského práva, některé z požadavků směrnice však prakticky 
ignoruje. Týká se to zejména požadavků na vzdělání/znalosti 
kontrolních techniků a obzvláště na odbornou způsobilost státního 
odborného dozoru. Již dnes přitom dochází k absurdním situacím, kdy 
vysoce odbornou kontrolu kvality práce STK provádějí státní úředníci 
pouze z titulu své funkce s minimálními znalostmi i zkušenostmi v 

Vysvětleno 
Návrh byl do mezirezortního připomínkového řízení 
předložen dříve, než byly Poslaneckou sněmovnou přijaty 
pozměňovací návrhy ke sněmovnímu tisku č. 683. 
Pro další fáze legislativního procesu bude návrh upraven 
v souladu s aktuální podobou sněmovního tisku č. 683 či 
případnými dalšími změnami novelizovaných zákonů. 
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oboru. 
Materiál výslovně konstatuje, že v sobě zahrnuje výsledky projednávání 
parlamentního tisku č. 683, který byl nedávno schválen. Z předložené 
dokumentace však nic takového není patrné, naopak, tisk č. 683 je zcela 
ignorován a materiál se znovu pokouší změnit ustanovení §§ 48a a 54, 
které byly v legislativním procesu nedávno novelizovány. 
Ačkoli návrh novely zákona zachovává dosavadní dvojkolejnost a 
zachovává existenci stanic technické kontroly a měření emisí vedle 
sebe, kvalifikační požadavky na pracovníky těchto stanic sjednocuje. 
Doporučujeme znovu pečlivě zvážit tento krok a přezkoumat, zda by 
nebylo vhodné ponechat dvojkolejnost i v rámci těchto kvalifikačních 
požadavků. Tímto sjednocením dojde k nárůstu objemu všech školení, 
doškolování a i přezkušování, nutnosti masívního rozšiřování řidičských 
oprávnění pro pracovníky stanic měření emisí a s tím spojené další 
agendy. 
Předkladatel návrh po odborné stránce nekonzultoval s odbornou praxí, 
neseznámil se důkladně se zbytkem znění zákona, ani se zcela neřídil 
požadavky zmíněné směrnice 2014/45/ES, což se pravděpodobně 
projevilo v poněkud horší kvalitě jeho zpracování. S ohledem na výše 
uvedené obecné připomínky i ve vztahu k značnému množství ryze 
odborných, věcných připomínek doporučujeme celkové vrácení návrhu 
předkladateli a jeho nové zpracování. 

Změny se promítnou i do přechodných ustanovení, neboť 
stanice měření emisí už budou zapojeny do systému. 

 1. Připomínka k § 7d odst. 1 písm. c) a odst. 2 
Požadujeme znění upravit takto: 

 „V případě odcizení předloží žadatel čestné prohlášení o 
odcizení 

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností na žádost 
vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla se souhlasem vlastníka 
vydá tabulku s registrační značkou již k tomuto silničnímu vozidlu 

Vysvětleno 
Vzhledem k tomu, že u nás, na rozdíl od registračních 
značek vydávaných v jiných evropských zemích, není tzv. 
indexace, nebylo by možné rozlišit mezi tabulkou s 
registrační značkou, která byla odcizena, a tabulkou 
s registrační značkou, která byla vydána jako její náhrada. 
Absence možnosti rozlišení mezi těmito tabulkami by 
vedla ke zneužívání této skutečnosti, a to zejména 
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přidělenou  
 a) k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu 

vozidlu, nebo  
 b) v případě poškození tabulky s přidělenou registrační 

značkou nebo registrační značkou na přání.  
c) v případě odcizení tabulky s přidělenou registrační značkou 
(2) K žádosti podle odstavce 1 písm. b) přiloží žadatel 

poškozenou tabulku s přidělenou registrační značkou. V případě 
odcizení předloží žadatel čestné prohlášení o odcizení. 

(3) Prováděcí právní předpis stanoví vzor žádosti o vydání 
tabulky podle odstavce 1.„ 

Odůvodnění:  
V běžném provozu může dojít k odcizení tabulky registrační 

značky. Současná právní úprava neumožňuje výdej nové značky se 
stejnými znaky. Pro provozovatele vozidla, zejména pokud se jedná o 
vozidlo, které slouží k podnikání, představuje ale změna registrační 
značky až několik desítek dalších úkonů, které musí učinit. Jedná se o 
výměnu všech dokladů, které jsou na konkrétní registrační značku 
navázané, např. dálniční kupóny, mýtné registrace PREMID, Toll 
Collect, ViaToll, překalibrace tachografu, získání zápisu od PČR o 
ztrátě RZ, zablokování původních tankovacích karet, vyžádání velkého 
TP od leasingové společnosti za účelem zapsání změny a povolení k 
přepisu, plnou moc leasingové společnosti pro přepis RZ, zajištění 
nálepky z TK a emisí, změna otirováním, vrácení a výdej nových 
zahraničních vstupních povolení, změna pojištění POV, HAV, 
odpovědnosti dopravce, změna údajů na dopravním úřadu odbor 
dopravy, zajištění nových tankovacích karet na novou RZ, nová 
povolení k vjezdu do objektů zákazníků a firem, nová povolení k vjezdu 
do zón, kde je to zapotřebí (Praha, Vídeň, Londýn, zákazy vjezdu), nové 

v případě automatizovaného zjišťování přestupků, kdy 
dochází k identifikaci vozidla právě prostřednictvím 
registrační značky. 
Z těchto důvodů tedy nelze v našem systému vydávat za 
odcizenou registrační značku registrační značku stejného 
znění. 
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výjimky ze zákazu jízdy podle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na 
pozemních komunikacích, změna údajů ve vnitropodnikových 
databázích, změna údajů o RZ u dodavatelů servisních prací, změna v 
údajích pro účely přiznání k dani silniční, přepis RZ na kancelářských 
složkách, grafikonech, klíčích, na všech seznamech (telefonů, PINů, 
vydaných karet, ITS systémů). 

Než všechny tyto úkony provozovatel zajistí obratem, vozidlo 
prakticky nelze určitou dobu používat, čímž vznikají zbytečné ztráty. 

Kromě toho provozovatel ztrácí možnost mít k dispozici 
celoroční výsledky z jednoho vozidla, případně zadat zakázku na 
sjednocování dat obou RZ pro celoroční sledování hospodářského 
výsledku. 
I z pohledu státu je výdej nového páru značek za jednu ztracenou 
nevýhodný. Proto navrhujeme, tak jako je obvyklé např. v Dánsku, 
Maďarsku, Polsku, Švédsku, Velké Británii nebo Francii na základě 
prohlášení provozovatele vozidla o ztrátě umožnit výdej další tabulky 
registrační značky se stejnými znaky. Technicky možné je i řešení, které 
využívá Nizozemí, kde náhradní registrační značka se stejnými znaky je 
opatřená indexem, který upozorňuje na fakt, že byla vydaná za 
ztracenou značku. 

 2. Připomínka k § 8 
Požadujeme vložit nové písm. b) a původní písm. b) přejmenovat 

na písm. c). 
„§ 8 

Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla 
(4) K žádosti o zápis změny vlastníka silničního vozidla se přiloží 
a) v případě převodu vlastnického práva 
1. technický průkaz a osvědčení o registraci silničního vozidla, 

Vysvětleno 
Uvedené problémy řeší již novela zákona o podmínkách 
provozu vozidel na pozemních komunikacích schválená 
nyní Senátem (sněmovní tisk č. 683). V této novele je 
obsažena úprava, kterou se prodloužila platnost protokolu 
z evidenční kontroly na 30 dnů. Dále je evidenční kontrola 
vázána na vozidlo, nikoliv na jméno, takže ji může 
podstoupit jak původní, tak nový vlastník. 
Současně dochází k usnadnění převodu rozvolněním místní 
příslušnosti, díky níž mohou být změny provedeny u 
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2. protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, který není 
starší než 14 dní, a 

3. zelená karta vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti z 
provozu vozidla 5), není-li silniční vozidlo vyřazené z provozu, 

b) v případě převodu vlastnického práva ve finančním leasingu 
z leasingové společnosti na leasingového nájemce 

1. technický průkaz a osvědčení o registraci silničního vozidla, 
2. zelená karta vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti z 

provozu vozidla, 
c) v případě přechodu vlastnického práva 
1. doklad o nabytí vlastnického práva k silničnímu vozidlu a 
2. doklady podle písmene a); technický průkaz a osvědčení o 

registraci silničního vozidla se přikládají, má-li je žadatel k dispozici.“ 
Odůvodnění:   
V současnosti je nemožné zapsat ukončení finančního leasingu u 

více jak jednoho vozidla, i když jsou ukončovány po skupinách v 
termínech platných splátkových kalendářů, protože to není v praktických 
a časových možnostech kohokoliv, kdo nemá vozidla jen na to, aby je 
stojící obdivoval. Při umístění vozidel mimo přímý dosah není jisté, že 
se povede všechno doručit tak, aby byla naplněna podmínka, že protokol 
o evidenční kontrole není starší 14 dnů.   

V celém požadavku tohoto úředního kroku v současnosti se 
jedná o něco jako potrestání leasingového nájemce ve finančním 
leasingu, že tento finanční leasing řádně splatil, a to v následujících 
bodech: 

1) jako jediný majitel dopravního prostředku je nucen úřední 
zápis vlastnictví zaplatit dvakrát, 

kteréhokoli obecního úřadu obce s rozšířenou působností. 
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2) leasingový nájemce je provozovatelem předmětného 
dopravního prostředku minimálně 54 měsíců, ale je přinucen pro zápis 
vlastnictví uskutečnit stejné kroky, jako kdyby tento prostředek pořídil v 
aktuálním čase, 

3) celý zápis vlastnictví po ukončení finančního leasingu je pro 
provozovatele časově a finančně velmi náročnou procedurou (předchozí 
poplatek byl 50,- Kč, nyní je 800,- Kč + evidenční kontrola - minimálně 
300,- Kč). A nutí provozovatele pod pohrůžkou porušení zákona 
odstavit vozidlo v zákonné lhůtě a zrealizovat zápis vlastnictví, což jsou 
další náklady. 
Změna by se také měla promítnout do sazebníku za tento úkon, protože 
leasingový nájemce je zápisem vlastnictví po ukončení finančního 
leasingu jedinou osobou, která úřední zápis o pořízení dopravního 
prostředku uhradí v plné výši dvakrát. Nejprve při registraci a přidělení 
RZ, a následně při ukončení finančního leasingu. 

 3. Připomínka k § 34, odst. 3 
Navrhujeme doplnit písm. e) znění: 

„e) údaje nutné k provádění technických prohlídek dle 
prováděcího právního předpisu, pokud se jedná o vozidlo, jehož 
výrobce nemá akreditovaného zástupce a nelze jej ztotožnit s jiným 
vozidlem schváleným k provozu v ČR.“ 

Odůvodnění: 
Navrhované znění ukládá povinnost poskytnutí údajů k provádění 
technických prohlídek pro hromadně dovážená vozidla (typově 
schválená) i v případě jednotlivé výroby vozidla. Nemá však ošetřeny 
individuální dovozy vozidel, obvykle neevropských, které nemají v EU 
žádného zástupce, který by mohl potřebné údaje poskytnout. § 34 není 
předmětem navrhovaných změn, avšak pokládáme za potřebné tuto 
změnu s ohledem na výše uvedené důvody provést. 

Vysvětleno 
Při uvádění vozidla na trh nebo při individuální výrobě 
vozidla je povinnost poskytnout potřebné údaje vztažena 
k výrobci vozidla, který jimi disponuje.  
Z připomínky vyplývá, že v případě individuálního dovozu 
by se taková povinnost vztahovala na žadatele o schválení 
technické způsobilosti takového vozidla, tedy osobu, která 
potřebnými údaji nedisponuje a ani nemá žádný vztah 
k výrobci vozidla. Nelze si tedy představit, jakým 
způsobem by žadatel mohl takové údaje získat. Pro 
žadatele by bylo rovněž velmi obtížné až nemožné zjistit, 
zda výrobce takového vozidla má akreditovaného zástupce 
a zejména zda lze vozidlo ztotožnit s jiným vozidlem 
schváleným k provozu v ČR. 
Zakotvení této povinnosti, resp. stanovení předložení údajů 
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jako povinné přílohy k žádosti o schválení technické 
způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla, by vedlo 
k tomu, že by technická způsobilost u žádného takového 
vozidla nemohla být schválena, což jistě není žádoucí. 
 

 4. Připomínka k § 36, odst. 4 
Navrhujeme v celém odstavci změnit pojem „snižován“ na 

„modifikován“. Současně navrhujeme, aby se o provedení změny 
nevystavoval protokol, nýbrž čestné prohlášení, které má vyšší právní 
platnost. Vzor tohoto prohlášení by upravoval prováděcí právní předpis.  

Nové znění odstavce by znělo: 

„Rozsah celkové ujeté vzdálenosti zaznamenaný na počítači 
ujeté vzdálenosti nesmí být modifikován, ledaže dojde k této modifikaci 
při opravě nebo výměně počítače ujeté vzdálenosti. O provedení opravy 
nebo výměny počítače ujeté vzdálenosti vystaví osoba, která tuto 
opravu nebo výměnu provedla, čestné prohlášení, které předá 
provozovateli silničního vozidla. Provozovatel silničního vozidla předá 
tento dokument stanici technické kontroly při nejbližší evidenční nebo 
technické kontrole. Vzor čestného prohlášení stanoví prováděcí 
předpis.“ 

Odůvodnění: 
V praxi existuje též nemalá skupina opačně cílené změn (zvyšování 
stavu počítadla ujeté vzdálenosti), prováděná za účelem účetních 
podvodů, neoprávněného vykazování cestovních náhrad apod. Současně 
je třeba vzít v úvahu, že počítadlo ujeté vzdálenosti pracuje u většiny 
vozidel na principu cyklického čítače, kde po dosažení určité hodnoty 
nastane tzv. přetečení a čítač začne inkrementovat ujetou vzdálenost 
opět od nuly. Původně navrhovaná úprava by tedy umožňovala jak 
zmíněné podvody, tak i legální zvýšení stavu těsně pod hranici přetečení 
a následné vynulování a načítání od nuly by nastalo již automaticky, bez 

Akceptováno částečně 
Ustanovení § 36 odst. 4 bude upraveno následovně: 
„(4) Záznam o celkové ujeté vzdálenosti na počítači ujeté 
vzdálenosti nesmí být měněn, ledaže ke změně dojde při 
opravě nebo výměně počítače ujeté vzdálenosti. …..“ 
Současně budou v souladu s úpravou v § 36 odst. 4 
upraveny i příslušné skutkové podstaty. 
Co se týče požadavku na nahrazení „protokolu“ o výměně 
„čestným prohlášením“, této připomínce nebude vyhověno, 
neboť čestné prohlášení se zpravidla váže ke skutečnostem, 
které nelze jiným způsobem prokázat, zatímco v tomto 
případě se jedná o záznam o průběhu výměny či opravy 
počítače, ve kterém bude zejména uveden původní a nový 
stav celkové ujeté vzdálenosti, typ původního a nového 
počítače, atd. 
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zásahu uživatele. 
 5. Připomínka k § 40, odst. 3b 

Navrhujeme alternativní znění tohoto odstavce takto: 

„b) L1e, L2e a L6e; je-li toto silniční vozidlo opatřeno šlapadly, 
nepodléhá pravidelné technické prohlídce.“ 

Odůvodnění: 
Směrnice ES a zejména nařízení 168/2013/ES již s ohledem na vývoj 
techniky pojímají jinou filozofii dělení motocyklů na „malé“ a „velké“ 
motocykly. Zdvihový objem 50 cm3 se uplatňuje pouze pro zážehové 
motory, motory vznětové a elektromotory mají jiná hodnotící kritéria. 
Původně navrhované znění by z technického hlediska bezdůvodně 
nařizovalo četnější prohlídky právě pro elektromobily a motocykly 
poháněné vznětovými motory. 

Vysvětleno 
V připomínce navržená úprava by naopak vedla k tomu, že 
by prohlídky musely být četnější. 
V případě odkazu přímo na jednotlivé kategorie bychom ze 
skupiny vozidel vyloučili vozidla s rychlostí nad 45 km/h 
do 50 km/h. Tento rozdíl je dán dřívější (o 5 km/h širší) 
definicí kategorie a současnou definicí, tudíž vozidlo 
s rychlostí  50 km/h a šlapadly by již nebylo vyjmuto 
s požadavků na STK, byť dosud bylo. 

 6. Připomínka k § 47 odst. 1 a odst. 2 
Navrhujeme text upravit takto: 

„(1) Technickou prohlídkou silničního vozidla se rozumí kontrola 
technického stavu a činnosti silničního vozidla, jeho systémů, 
konstrukčních částí a samostatných technických celků a jejich vlivu na 
životní prostředí. a evidenční kontrola silničního vozidla. 
  
(2) Technické prohlídky se podle účelu a rozsahu prováděných kontrol 
člení na 
a) pravidelné technické prohlídky, 
b) technické prohlídky silničních vozidel určených k přepravě 
nebezpečných věcí, 
c) technické prohlídky prováděné za účelem schválení technické 
způsobilosti silničního vozidla, 
d) technické prohlídky prováděné za účelem zápisu silničního vozidla do 
registru silničních vozidel, 
e) technické prohlídky prováděné při technické silniční kontrole podle 

Vysvětleno 
Evidenční kontrola je podstatnou součástí technické 
prohlídky, v jejímž rámci se kontroluje přítomnost vozidla 
na stanici technické kontroly, stav tachometru, atd. 
Evidenční kontrolu proto nelze z technické prohlídky 
vypustit, navíc např. Ministerstvo vnitra požaduje naopak 
zpřísnění postupů při evidenčních kontrolách. 
Do budoucna lze však zvážit umožnění provádění 
samostatných evidenčních kontrol i mimo prostory stanice 
technické kontroly. 
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zákona o silničním provozu, 
f) technické prohlídky prováděné na žádost, 
g) opakované technické prohlídky prováděné při zjištění vážné nebo 
nebezpečné závady na silničním vozidle, 
h) opakované technické prohlídky prováděné v rámci státního 
odborného dozoru a 
i) evidenční kontroly silničního vozidla.“ 

Odůvodnění:  
Bylo by vhodné, aby evidenční kontroly § 48 mohly probíhat i mimo 
objekt STK. Snížily by se náklady provozovatelů vozidel a snížilo by se 
zatížení STK. Evidenční kontrola mimo STK by mohla podléhat 
speciálnímu poplatku za výjezd technika. 

 7. Připomínka k § 47 odst. 5 
Navrhujeme upřesnit znění celého odstavce, aby bylo zřejmé 

pořadí provádění pravidelné prohlídky, následovně: 

„Měření emisí v rámci technické prohlídky se provádí ve stanici 
měření emisí před provedením ostatních kontrolních úkonů ve stanici 
technické kontroly. Kontrolní technik stanice technické kontroly v 
takovém případě zahrne výsledky provedeného měření emisí do 
protokolu o technické kontrole. Uplynulo-li mezi dnem provedení 
měření emisí a dnem přistavení silničního vozidla k provedení 
ostatních kontrolních úkonů v rámci pravidelné prohlídky více než 30 
dní, platí, že měření emisí provedeno nebylo.“ 
Odůvodnění: 
Původní navrhované znění bylo mírně zmatečné. Při pravidelné 
prohlídce musí být absolvováno měření emisí max. měsíc předem. Při 
opakované prohlídce, pokud není měření emisí její součástí z důvodu 
nevyhovění, není potřeba již měření emisí absolvovat znovu. 

Vysvětleno 
Provedení měření emisí ve stanici měření emisí je 
možnost, nikoliv povinnost. 
Podrobnější úprava provádění měření emisí bude obsažena 
v prováděcím právním předpise. 
 

 8. Připomínka k § 48 odst. 6 Akceptováno jinak 
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Navrhujeme doplnit znění tohoto odstavce následovně: 

„Stanice měření emisí smí před zahájením kontroly provést 
jednoduché seřízení volnoběžných parametrů motoru, pokud to 
normální funkce jeho seřizovacích či nastavovacích prvků umožňuje.“ 

Odůvodnění: 
Zejména u neřízených systémů zážehových motorů lze provést 
jednoduché seřízení volnoběžných parametrů běžně dostupnými 
standardními seřizovacími prvky. Není tedy jakýkoli důvod toto seřízení 
ještě před zahájením kontroly neumožnit. 

Možnost seřízení volnoběžných parametrů motoru bude 
obdobně jako možnost seřizování světel stanovena v § 48 
odst. 2. 
 

 9. Připomínka k § 50 odst. 2 
Je nezbytné upravit znění odstavce následovně: 

„Stanice technické kontroly nebo stanice měření emisí vyznačí 
zápisem do technického průkazu…“.  

Odůvodnění: 
Dle následného § 51 odst. 1 může opakovanou technickou prohlídku 
provést i sama stanice měření emisí, proto musí mít možnost provést 
zápis do technického průkazu i vylepit známku na registrační značku. 

Akceptováno jinak 
Stanice měření emisí bude provádět zápis do technického 
průkazu jen při opakované prohlídce. 

 10. Připomínka k § 50 odst. 1 
Doplněnou větu doporučujeme odstranit. 

„Byly-li technickou prohlídkou zjištěny lehké závady, 
provozovatel silničního vozidla je povinen je odstranit.“ 

 
Odůvodnění: 

Do lehkých závad jsou zařazeny závady, které mají charakter běžného 
provozního opotřebení, popř. se jedná o různé vizuální vady, které však 
nikterak neohrožují bezpečnost provozu ani nemají vliv na životní 
prostředí. Pokud bychom vymáhali jejich odstranění, jak se pokouší 

Vysvětleno 
Unijní úprava vyžaduje, aby v zákoně byla stanovena 
povinnost odstranit i lehké závady. Jedná se však pouze o 
formální povinnost, neboť s jejím nesplněním nejsou 
spojeny žádné sankce. 
Zároveň bude v příslušném prováděcím právním předpisu 
upraveno vymezení lehkých závad tak, aby běžné 
opotřebení nebylo závadou. 
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prosadit předkladatel, museli bychom vozidlo udržovat pomocí 
originálních dílů ve zcela novém stavu, což jistě není účelem zákona. 

 11. Připomínka k § 54 
V materiálu nejsou zapracovány změny schválené Poslaneckou 

sněmovnou v tisku č. 683. Požadujeme zapracování těchto změn. 
Odůvodnění: 
Předkladatel se pravděpodobně neseznámil se zněním novelizace 

zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu na pozemních 
komunikacích, schválené v tisku č. 683 a namísto toho uvedl staré znění 
tohoto paragrafu bez zapracování změn, ačkoli v průvodní zprávě 
výslovně deklaruje, že tyto změny zapracovány byly.  

 

Akceptováno 

 12. Připomínka k § 54 odst. 4 
Zásadně nesouhlasíme se zrušením písm. b), které je nezbytné 

zachovat. 
Odůvodnění: 
Zrušením písm. b) bude narušena nestrannost provádění 

prohlídek, což je v přímém rozporu s požadavky směrnice 2014/45/ES, 
na kterou se předkladatel odvolává. Předkladatel sice přenesl požadavek 
nestrannosti z provozovatele STK na jednotlivé kontrolní techniky, 
avšak toto opatření je ve výsledku kontraproduktivní, neboť objektivnost 
a nestrannost je v tomto případě zajištěna pouze v tom případě, že 
kontrolní technici budou zaměstnanci provozovatele. V případě, že 
budou kontrolní činnost pro provozovatele vykonávat jako OSVČ nebo 
např. prostřednictvím pracovní agentury, dojde k fatálnímu prolomení 
objektivity provádění prohlídek, přestože formální požadavky zákona 
budou naplněny. 
Pevně věříme, že toto opomenutí vzniklo pouze z nepozornosti 
předkladatele a nejedná se  

Vysvětleno 
Zákaz působit v oblasti výroby, prodeje nebo servisu 
vozidel byl přenesen z provozovatele stanice technické 
kontroly na kontrolní techniky. Zachování tohoto 
požadavku i ve vztahu k provozovateli stanice technické 
kontroly by bylo nad rámec požadavku směrnice a 
současně by prakticky vedlo k zániku stanic měření emisí, 
která jsou nyní obvykle spojena se servisy, apod. 
Návrh obsahuje přesné vymezení nezávislosti kontrolního 
technika, který se zejm. nesmí sám podílet na výrobě, 
nesmí být v řídících orgánech zaměstnavatele a nesmí být 
motivován k nacházení závad na vozidlech. 
Směrnice další požadavky na nezávislost nevyžaduje a 
jejich stanovení by bylo neodůvodněné. Nezávislost si 
rovněž do určité míry reguluje sám trh, neboť pokud by 
stanice technické kontroly vykonávala svoji činnost s cílem 
generovat zákazníky pro spřízněný servis, tedy účelově 
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o úmysl, neboť by tím došlo k přímé kolizi s fundamentálním 
požadavkem směrnice, za což by České republice hrozily sankce. 

nacházela závady, brzy by o své zákazníky přišla. 
Rovněž vzhledem k tomu, že počet stanic technické 
kontroly a jejich územní rozložení zůstane více méně 
zachováno, není takový požadavek důvodný. 
Návrh však bude v návaznosti na připomínky jiných 
připomínkových míst upraven tak, že bude zavedena dílčí 
kategorie kontrolního technika, jehož působnost bude 
omezena na provádění úkonů souvisejících s měřením 
emisí (obdoba současného mechanika). U této kategorie 
kontrolního technika budou sníženy jak požadavky na 
vzdělávání, tak požadavky na nezávislost.  
Kontrolní technik, jehož oprávnění bude omezeno na 
úkony související s měřením emisí, bude muset absolvovat 
vzdělávání a odborné zkoušky pouze ve vztahu k měření 
emisí (nikoli tedy ke všem úkonům prováděným v rámci 
technické prohlídky). Zároveň bude takový kontrolní 
technik moct současně vykonávat i závislou práci 
spočívající v prodeji nebo opravě vozidel, jejich systémů, 
konstrukčních částí nebo samostatných technických celků.  
Na druhou stranu oprávnění takového kontrolního technika 
budou omezena, a to tak, že nebude oprávněn vystavit 
protokol o technické prohlídce. Opakovanou technickou 
prohlídku (pokud by se konala pro závady zjištěné při 
měření emisí) a tedy vydat protokol o technické prohlídce 
bude možné ve stanici měření emisí provést, jen pokud u ní 
působí kontrolní technik s plným oprávněním. 
  
Obdobné bude platit i ve stanici technické kontroly. I zde 
bude moct působit kontrolní technik, jehož oprávnění bude 
omezeno jen na provádění úkonů souvisejících s měřením 
emisí (se sníženými požadavky), avšak takový kontrolní 
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technik bude oprávněn provádět jen tyto úkony. 
  
Současně bude v návrhu upřesněn zákaz kontrolního 
technika zkreslovat výsledky provedených prohlídek za 
účelem získání majetkového nebo jiného prospěchu a 
zavedena skutková podstata přestupku postihujícího 
porušení tohoto zákazu s odpovídající sankcí (pokuta až 
500.000,-). Typický příkladem porušení takového zákazu 
by bylo záměrné nalézání závad za účelem získání 
prospěchu z prodeje nebo oprav vozidel.  
  
Dále bude zakotvena povinnost provozovatele stanice 
technické kontroly a provozovatele stanice měření emisí 
zajistit, aby osoby, které provádějí technické prohlídky, 
nebyly odměňovány způsobem, který by je motivoval ke 
zkreslování výsledků prohlídek. I u této povinnosti bude 
doplněna skutková podstata přestupku postihujícího její 
porušení se sankcí (pokuta až 5.000.000,- Kč). 

 13. Připomínka k § 55 odst. 2 
Zásadně nesouhlasíme se zrušením písm. e), které je nezbytné 

zachovat. 
Odůvodnění: 

Shodné s předchozí připomínkou. 

Vysvětleno 
viz předchozí připomínka 

 14. Připomínka k § 60 odst. 2a) 
Navrhujeme lépe specifikovat úroveň požadovaného vzdělání 

následovně: 

„a) má alespoň ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou 
v oboru strojírenství a prokázanou odbornou praxi ve výrobě, opravě 
nebo testování vozidel nejméně v rozsahu 3 let. Za prokázanou praxi 
se považuje též ukončené vysokoškolské magisterské studium v oboru 

Vysvětleno 
Vzhledem k tomu, že počet stanic technické kontroly a 
struktura systému stanic technické kontroly zůstane více 
méně zachována, nespatřujeme důvody ke stanovení 
přísnějších požadavků, než požaduje směrnice. 
Zvýšení požadavků na vzdělání by mohlo vést 
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strojírenství.“ 
Odůvodnění: 
„Středním vzděláním“, jak zněl původní požadavek, se podle 

školského zákona rozumí i výuční obor bez výučního listu, což lze 
jednoznačně pokládat při přihlédnutí k požadovaným znalostem dle 
směrnice 2014/45/ES za nedostatečnou úroveň. Vzdělání v oboru 
strojírenství s maturitou se jeví s ohledem na požadavky směrnice 
2014/45/ES jako optimální co do úrovně tak i spektra znalostí 
(vyžadovány jsou exaktně znalosti z oboru mechaniky, dynamiky, 
dynamiky vozidel, spalovacích motorů, materiálů a jejich zpracování, 
informačních technologií, elektrotechniky a elektroniky). 

Rovněž považujeme za nešťastnou formulaci původně 
předkládaného znění, vázat obor vzdělání jen na silniční motorová 
vozidla (zákon č. 56/2001 Sb. na rozdíl od směrnice rozlišuje mezi 
silničními a zvláštními vozidly). Tímto by nemohl kontrolního technika 
vykonávat např. absolvent zemědělské technické univerzity, která se 
specializuje převážně (nikoli však výhradně) na obor zvláštních vozidel, 
které nicméně podléhají technickým prohlídkám také. Uznání dalšího 
(vyššího) studia jako praxe směrnice umožňuje. 
Ošetření dalšího setrvání dosavadních techniků v systému doporučujeme 
ošetřit v rámci přechodných ustanovení. 

k nedostatku kontrolorů. 
Nahrazení délky praxe vysokoškolským vzděláním 
nepovažujeme za koncepční, a to jednak z důvodu, že pro 
řádný výkon kontroly je právě dostatečná praxe stěžejním 
předpokladem, a dále pak i z celospolečenského hlediska, 
kdy není vhodné vylučovat učňovské školství. 
Nedostatečně připravení uchazeči neuspějí u zkoušky, 
proto stanovení požadavků na vzdělání v širší míře, než je 
obsaženo v návrhu, nepovažujeme za opodstatněné. 
Do návrhu však bude doplněn požadavek na alespoň 
ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo 
s výučním listem. Současně s ohledem na výše uvedené 
zavedení dílčí kategorie kontrolního technika, jehož 
oprávnění bude omezeno pouze na měření emisí, dojde u 
této kategorie kontrolních techniků i ke snížení obsahu 
vzdělávání a odborných zkoušek, které se bude týkat pouze 
měření emisí.  
  
 
 

 15. Připomínka k § 63 odst. 1 
Navrhujeme upravit znění odstavce následovně: 

„Stanici měření emisí lze provozovat pouze na základě povolení 
vydaného obecním úřadem obce s rozšířenou působností. Obecní úřad 
obce s rozšířenou působností povolení na žádost fyzické nebo 
právnické osoby vydá, pokud žadatel 

a) dosáhl věku 18 let, je svéprávný a bezúhonný 
b) žádost o udělení povolení obsahuje předepsané náležitosti a 

Akceptováno částečně 
Ustanovení § 63 odst. 1 písm. c) bude upraveno 
následovně: 
 
„c) zajistí vybavení stanice měření emisí přístroji, 
technickým zařízením a programovým vybavením, které 
jsou nezbytné pro řádné provádění měření emisí a 
souvisejících úkonů,“ 
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kladná stanoviska příslušných orgánů podle odst. 2, 
c) zajistí, aby stanice měření emisí byla vybavena předepsanými 

přístroji, softwarovým vybavením a dalším zařízením potřebným k 
provádění měření emisí a měla odpovídající stavební uspořádání, 

d) zajistí provádění měření emisí osobami, které jsou držiteli 
profesního osvědčení kontrolního technika a 

e) má vytvořenu vnitřní organizační strukturu a systém vnitřní 
kontroly pro zajištění řádného výkonu měření emisí a souvisejících 
činností.“ 

Odůvodnění: 
Původní znění odstavce neřešilo věcnou stránku povolení vzniku 

stanice měření emisí z věcného (odborně-stavebního) hlediska a namísto 
toho se zabývalo majetkovou analýzou žadatele, což považujeme jednak 
za nepřípustný zásah do podnikání a jednak za scestné kritérium 
posouzení možnosti povolení vzniku stanice. 

Námi navrhovaná varianta postupuje analogicky jako při 
povolování stanice technické kontroly, stanice měření emisí přitom není 
v duchu novely zákona nic než její specifickou variantou. 

 

 16. Připomínka k § 63 odst. 2a) 
Navrhujeme doplnit znění písm. a) odstavce o text: 

„a) je držitelem příslušného živnostenského oprávnění a kladného 
vyjádření stavebního úřadu, v jehož územním obvodu má být stanice 
měření emisí provozována.“ 

Odůvodnění: 
Jedná se o analogickou situaci jako při zřizování stanice technické 
kontroly, viz § 55 odst. 2a. Provozování stanice měření emisí 
představuje určitou zátěž pro svoje okolí a nelze ji zřídit v libovolném 

Akceptováno jinak 
Ustanovení § 63 odst. 1 písm. b) bude upraveno 
následovně: 

„b) má vlastnické nebo jiné právo k užívání nebytových 
prostor, ve kterých bude stanici měření emisí provozovat, 
tyto prostory jsou podle kolaudačního rozhodnutí nebo 
kolaudačního souhlasu určeny k této činnosti a stavební 
uspořádání těchto prostor provozování stanice umožňuje,“ 
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objektu ani libovolném místě. Tato vyjádření jsou vyžadována i podle 
současné právní úpravy. 

 17. Připomínka k § 81 
Navrhujeme doplnit odst. 3 takto: 

„Osoba pověřená státním odborným dozorem musí mít nejméně 
vysokoškolské magisterské vzdělání v oboru strojírenství. Toto vzdělání 
může být nahrazeno nejméně středním vzděláním s maturitou v oboru 
strojírenství nebo vysokoškolským vzděláním jiného technického 
směru za předpokladu, že tato osoba je držitelem osvědčení 
kontrolního technika.“ 

Odůvodnění: 
Směrnice 2014/45/ES požaduje kvalifikaci i pro osoby provádějící státní 
odborný dozor. Má-li být dozor skutečně odborný, musí osoba 
provádějící dozor mít nejméně stejné nebo vyšší odborné znalosti jako 
osoba kontrolovaná. Dostatečná úroveň vzdělání v oboru je též zárukou 
celkového rozhledu, přehledu i objektivního přístupu osoby provádějící 
činnost dozoru. 

Vysvětleno 
Odborná způsobilost osob vykonávajících státní odborný 
dozor je na úrovni správy vykonávané územně 
samosprávnými celky i na úrovni státní správy vyžadována 
obecnými předpisy, kde je zaveden systém vzdělávání a 
požadované kvalifikace. 
V oblasti samosprávy upravuje systém vzdělávání úředníků 
a stanovení požadavků na zvláštní odbornou způsobilost 
úředníků zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 
samosprávných celků a o změně některých zákonů. 
Co se týká státních úředníků, základní požadavky na 
odbornou způsobilost úředníků stanoví zákon o státní 
službě s tím, že současně předpokládá (§ 25 zákona o státní 
službě), že další požadavky stanoví služební úřady 
prostřednictvím služebních předpisů. Rovněž náměstek pro 
státní službu tuto povinnost služebním úřadům ukládá. 
Stanovení požadavků na osoby vykonávající státní odborný 
dozor přímo v zákoně č. 56/2001 Sb. by bylo nekoncepční, 
zcela odlišné od úpravy ostatních oblastí dozoru v jiných 
zákonech a v případě jejich excesivního nastavení by 
mohlo způsobit problémy při jejich uplatnění. 
Jako vhodnější proto považujeme stanovení požadavků na 
podzákonné úrovni (prostřednictvím vnitřních předpisů), 
které umožní lépe zohlednit potřeby správních úřadů. 

 18. Připomínka k § 82 odst. 4 
Považujeme za nezbytné upravit druhou větu takto: 

„(4) Zjistí-li osoba pověřená výkonem státního odborného dozoru 

Akceptováno jinak 
Ustanovení § 82 odst. 4 bude upraveno následovně: 
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závažné závady v činnosti stanice technické kontroly, nařídí v řízení na 
místě okamžité zastavení provádění technických prohlídek a technických 
kontrol ve stanici technické kontroly a vyrozumí o tom příslušný krajský 
úřad. Krajský úřad zahájí neprodleně po přijetí vyrozumění řízení o 
přestupku provozovatele stanice technické kontroly. Zastavení 
provádění technických prohlídek a technických kontrol ve stanici 
technické kontroly trvá do doby nabytí právní moci rozhodnutí vydaného 
v řízení o přestupku provozovatele stanice technické kontroly nebo do 
uplynutí lhůty podle věty druhé, nebylo-li takové řízení zahájeno.“  

Odůvodnění: 
Znění navrhované předkladatelem je v rozporu se správním řádem, který 
přikazuje úřadu konat neprodleně, bez zbytečných odkladů. Navíc by 
toto znění umožňovalo cílené šikanování provozovatelů stanic tím, že by 
i v případě pouhého podezření (ať již důvodného či bezdůvodného) 
mohlo dojít nekvalifikovaným rozhodnutím osoby vykonávající státní 
odborný dozor k 30 dennímu přerušení provozu. 

„(4) Zjistí-li osoba pověřená výkonem státního odborného 
dozoru závažné závady v činnosti stanice technické 
kontroly, nařídí v řízení na místě okamžité zastavení 
provádění technických prohlídek a technických kontrol ve 
stanici technické kontroly a vyrozumí o tom příslušný 
krajský úřad. Krajský úřad bez zbytečného odkladu zahájí 
řízení o přestupku provozovatele stanice technické 
kontroly. Zastavení provádění technických prohlídek a 
technických kontrol ve stanici technické kontroly trvá do 
doby nabytí právní moci rozhodnutí vydaného v řízení o 
přestupku provozovatele stanice technické kontroly nebo 
do uplynutí lhůty 30 dnů od vyrozumění, nebylo-li takové 
řízení zahájeno.“ 

 19. Připomínka k § 82 odst. 5 
Požadujeme doplnit větu: 

„Opakovaná technická prohlídka prováděná v rámci státního 
odborného dozoru se provede bez zbytečných odkladů a časových 
prostojů.“ 

Odůvodnění: 
Plně podporujeme tento druh prohlídky v rámci státního odborného 
dozoru, neboť se jedná  
o prakticky nejúčinnější nástroj kontroly kvality práce stanice, avšak je 
také potřeba respektovat práva a povinnosti majitelů vozidel v rámci 
jejich podnikatelské činnosti. Řada zejména užitkových vozidel 
(dopravní společnosti, dopravní podniky apod.) je provozně velmi 
vytížena a bezdůvodné nadměrné zdržování vozidel může vést k újmě 
na zisku nebo k narušení dopravní obslužnosti v rámci veřejné dopravy. 

Akceptováno jinak 
V ustanovení § 82 odst. 5 bude na konec předposlední věty 
doplněno „…, a to bez zbytečného odkladu.“. 
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 20. Připomínka k § 82 odst. 6 
Tento odstavec navrhujeme nahradit následujícím zněním: 

„Případné použití operativní techniky a cílené provokace se řídí 
odpovídajícími ustanoveními trestního práva nebo správního řádu.“ 

 
Odůvodnění: 

Domníváme se, že znění předkládané navrhovatelem již zasahuje do 
ostatních oblastí práva, při nasazení operativní techniky či při cílené 
provokaci je nutno dodržovat celou řadu pravidel, které se předkladatel 
tímto návrhem pokouší cíleně obejít. Dosavadní právní úprava přitom již 
poskytuje dostatek nástrojů pro účinný dozor nad kvalitou provádění 
technických prohlídek. 

Akceptováno částečně 
Jedná se o pořizování záznamů bezprostředně před 
předložení pověření ke kontrole, tedy jen za přítomnosti 
kontrolora. Nejedná se o umísťování kamera na delší dobu 
ani o jiný způsob sledování činnosti stanice technické 
kontroly. V tomto smyslu bude doplněna důvodová zpráva. 
Současně bude ustanovení § 82 odst. 6 upraveno tak, že 
možnost pořídit zvukový, obrazový nebo zvukově-
obrazový záznam bude omezena pouze na výkon kontroly 
bezprostředně předcházející předložení pověření ke 
kontrole s tím, že ihned po předložení pověření ke kontrole 
bude kontrolované osobě sděleno, že byl takový záznam 
pořízen. Rovněž bude upraveno zajištění ochrany práva na 
ochranu osobního života fyzických osob.  

„(6) V rámci výkonu státního odborného dozoru nad 
činností provozovatele stanice technické kontroly a 
kontrolního technika může být kontrola provádění 
technické prohlídky nebo technické kontroly prvním 
z kontrolních úkonů bezprostředně předcházejících 
předložení pověření ke kontrole. Ve výjimečných 
případech, jsou-li důvodné pochybnosti o dodržování 
stanoveného rozsahu a postupu provádění technických 
prohlídek, lze při kontrolním úkonu podle věty první 
pořizovat zvukové, obrazové a zvukově-obrazové záznamy 
bez vědomí provozovatele stanice technické kontroly nebo 
kontrolního technika. Po předložení pověření ke kontrole 
musí být provozovateli stanice technické kontroly nebo 
kontrolnímu technikovi sděleno, že byl záznam pořízen a 
v jakém rozsahu byl pořízen. Při kontrole provádění 
technické prohlídky nebo technické kontroly může být 
rovněž použito vozidlo přistavené kontrolním orgánem.“ 
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 C. Čl. II - přechodná ustanovení 
Navrhujeme zapracovat následující opatření: 

„Držitelé profesních osvědčení kontrolního technika se 
považují za vyhovující požadavkům na vzdělání dle § 60 odst. 2a) do 
doby skončení platnosti jejich osvědčení z libovolného důvodu.“ 

Odůvodnění: 
Jedná se o zachování věcné kontinuity, kdy osoby, které jsou již 
zavedeny v systému kontrolních techniků, budou moci vykonávat svoji 
činnost i nadále za předpokladu, že ji vykonávají bez přerušení a 
neustále si doplňují a udržují svoji kvalifikaci. 

Vysvětleno 
viz vysvětlení k připomínce požadující zvýšení požadavků 
na vzdělání 

 D. Část B - novela zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích 
Připomínka k § 38a  odst. 1 
Považujeme za nepřípustné a krátkozraké vyjmout ze systému 

kontrolního vážení vozidla kategorií M1 a N1. Požadujeme doplnění 
těchto vozidel do výčtu těch, která spadají do systému kontrolního 
vážení. 

Odůvodnění: 
V posledních letech se masívně rozmáhá komerční přeprava 

nákladů právě vozidly kategorií M1 a N1. Dopravci využívají 
skutečnosti, že tato vozidla jsou s výjimkou měření rychlosti mimo 
zorné pole kontrolních orgánů a provádějí jimi komerční přepravu 
nákladů. Tato vozidla jsou velmi výrazně přetěžována, což sice není v 
absolutních hodnotách tolik, aby to poškozovalo pozemní komunikace, 
avšak velmi negativně se to projevuje na chování vozidla a na 
bezpečnosti silničního provozu. Pro ilustraci můžeme uvést, že přetížení 
vozidla v rozmezí 150-200% (!) jeho povolené hmotnosti není ničím 
výjimečným, nehledě na skutečnost, že tímto vzniká nekalá konkurence 
poctivým dopravcům, kteří používají pro přepravu nákladů odpovídající 

Akceptováno částečně 
Okruh vozidel podléhajících kontrolnímu vážení podle 
zákona č. 13/1997 Sb. bude rozšířen o vozidla kategorie 
N1. 
Rozšíření tohoto režimu i na vozidla kategorie M1 by 
dopadalo nejen na podnikatele, což není vhodné ani účelné. 
Vozidla kategorie M1 však bude možné vážit v rámci 
technických silničních kontrol podle zákona č. 361/2000 
Sb. 
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vozidla. 
Druhý případ přetížení, opět systematicky přehlížený a s negativním 
dopadem na bezpečnost a plynulost dopravy je přetěžování vozidel kat 
M1 a N1 v letním období dovolených soukromými osobami, zejména v 
kombinaci s přeplněným nosičem jízdních kol připevněným na 
spojovací zařízení na zádi vozidla, tvořícím mimo jiné též nebezpečné 
výčnělky přesahující boční obrys vozidla. 

 E. Část C - novela zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních 
komunikacích 

Obecná připomínka 
V návrhu novelizace je celá řada povinností vztažena na vozidla 
kategorie T s konstrukční rychlostí přesahující 40 km/h (tzv. 
podkategorie b). Dáváme ke zvážení, zda z těchto povinností nevyjmout 
vozidla kategorie T3b, což jsou obecně malotraktory s celkovou 
hmotností do 600 kg. Připomínáme, že s ohledem na požadavky nařízení 
168/2013/ES a 167/2013/ES budou v této kategorii od r. 2017 z ryze 
praktických důvodů masívně homologována vozidla, která jsme dodnes 
klasifikovali jako motocyklové čtyřkolky v kategoriích L6e a L7e. 

Vysvětleno 
Tato kategorie vozidel bude v zákoně č. 361/2000 Sb. 
upravena ve dvou polohách. Jednak se na tato vozidla bude 
vztahovat povinnost řidiče mít u sebe doklad o poslední 
technické prohlídce, pokud byla provedena v cizině. Dále 
se na tato vozidla bude vztahovat úprava umožňující spojit 
technickou silniční kontrolu s kontrolou umístění a 
upevnění nákladu. 
Jedná se o úpravu vyžadovanou směrnicí, která bude však 
primárně dopadat na vozidla neregistrovaná na našem 
území. 

 ROZPORY VYPLÝVAJÍCÍ Z PROJEDNÁVÁNÍ TISKU Č. 683/3 
Předchozí novela tohoto zákona je stále v legislativním procesu, 

ještě nevstoupila v platnost. Část navrhovaných úprav koliduje se 
změnami schválenými ve třetím čtení (viz dále). 

Zásadní konkrétní připomínky 
1. Připomínka k novelizačnímu bodu 2. dokumentu t068303 
(1).pdf 

Požadujeme opravit větnou stavbu (první věty): 
„(6) Ministerstvo pro účely zajištění splnění povinnosti podle § 

28 odst. 1 písm. q) poskytne na žádost výrobci nebo akreditovanému 

Akceptováno 
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zástupci na žádost údaje o jménu a adrese pobytu …“ 
2. Připomínka k novelizačnímu bodu 8. dokumentu t068303 
(1).pdf 

Požadujeme opravit chybný odkaz (na konci): 

„… průkazu, jedná-li se o skutečnosti podle odstavce 1 písm. a) 
bod 1aa.“ 
3. Připomínka k novelizačnímu bodu 14. dokumentu t068303 
(1).pdf 

Opravit gramatický tvar (ve druhém podbodu, druhá věta): 

„… historického vozidla, který kterou právnická osoba vydá 
vlastníku historického vozidla …“ 

Odůvodnění: 
Bez této opravy dává text nesprávný smysl. 

4. Připomínka k novelizačnímu bodu 17. dokumentu t068303 
(1).pdf 

Požadujeme opravit chybný odkaz do příslušné části textu 
dokumentu t0368a0.pdf: 

V § 91 odst. 21 se slova „§ 5 odst. 8“ nahrazují slovy „§ 5 odst. 
9.“. 

5. Připomínka k novelizačnímu bodu 18. dokumentu t068303 
(1).pdf 

Požadujeme opravit chybný odkaz do příslušné části textu 
dokumentu t0368a0.pdf: 

V § 91 odst. 21 se slova „§ 54 odst. 6“ nahrazují slovy „§ 54 
odst. 4 a 12.“. 
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6. Připomínka k bodu 6. předloženého materiálu 
Požadujeme omezit rozsah údajů, které (později) stanoví 

prováděcí právní předpis, odkazem na rozsah daný evropským 
předpisem (znění odst. 2 v § 28d). 

Odůvodnění: 
Nelze připustit zatěžování výrobců nad rámec povinností 

stanovených evropskou legislativou. 

7. Připomínka k bodu 28. předloženého materiálu (nové písmeno 
c) do § 48a, odst. 5) 

Požadujeme vypustit. 
Odůvodnění: 
Navrhovaná úprava je v rozporu s poslaneckými návrhy 

schválenými v rámci projednávání současné novely, konkrétně čtvrtého 
podbodu novelizačního bodu 12, kde je navrženo zařazení dvou nových 
písmen c) a d) do stejného místa (viz dokument t068303 (1).pdf). 

8. Připomínka k bodu 57. předloženého materiálu (doplnění 
nového písmene f) do § 60, odst. 2) 

Požadujeme změnit označení na písmeno g). 
Odůvodnění: 
Navrhovaná úprava je v rozporu se stávajícím zněním zákona, 

které již písmeno f) obsahuje (viz Sbírka zákonů). 

9. Připomínka k bodu 58. předloženého materiálu (změna 
odkazu do odst. 2 z písmene f) na písmeno e) v § 60, odst. 6) 

Požadujeme vypustit. 
Odůvodnění: 

Navrhovaná úprava je chybná, stávající odkaz do odst. 2, písm. f) je 
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správný. 
Konfederace 
zaměstnavatelský
ch a 
podnikatelských 
svazů 
 
 

Ministerstvo dopravy (MD) se opět snaží deregulovat počet Stanic 
technických kontrol (STK), tentokrát však velmi pokoutným a 
nekorektním způsobem. Ministr dopravy v květnu 2016 v ČT 
prohlásil, že chce deregulovat počet STK. V té době stačilo k úpravě 
kapacit STK změnit pouze vyhlášku ministerstva dopravy. V listopadu 
2016 se ale Poslanecká sněmovna postavila proti tomuto záměru a 
schválila, že výpočet kapacit STK bude zakotven v zákoně a bude 
vycházet z počtu zaregistrovaných vozů a dat z informačního systému 
STK (sněmovní tisk 683), aby kapacity STK odpovídaly skutečnosti a 
ministerstvo nemohlo bez řádného odůvodnění a svévolně počet STK 
měnit. Nyní však MD opět navrhuje, aby byl počet STK regulován 
vyhláškou. Nejvíce alarmující je to, že MD tvrdí, že sněmovní tisk 
683 je v návrhu novely zapracován, přestože např. §54 zapracován 
není! Rádi bychom věřili, že jde o chybu úředníka, nicméně vzhledem 
k tomu, jak vehementně se snažilo MD deregulaci prosadit, se 
domníváme, že jde o snahu obejít Poslaneckou sněmovnu a záměr 
v tichosti „propašovat“ do zákona. Tato problematika přitom vůbec 
nesouvisí s implementací směrnice 2014/45EU, kvůli které je návrh 
novely předkládán. 

 

Vysvětleno 
Návrh byl do mezirezortního připomínkového řízení 
předložen dříve, než byly Poslaneckou sněmovnou přijaty 
pozměňovací návrhy ke sněmovnímu tisku č. 683. 
Pro další fáze legislativního procesu bude návrh upraven 
v souladu s aktuální podobou sněmovního tisku č. 683 či 
případnými dalšími změnami novelizovaných zákonů. 
Návrhem nedojde k deregulaci počtu stanic technické 
kontroly. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Na jedné straně MD navrhuje zachovat samostatné Stanice měření 

emisí (SME), na druhé straně požaduje po každém STK, aby si do 
čtyř let přistavěl svojí SME, jinak mu zanikne oprávnění k provozu 
STK. Jde tedy o naprosto nesmyslný požadavek a zbytečnou šikanu 
stávajících provozovatelů STK, kteří SME nevlastní a kterým zajišťuje 
v místě STK měření emisí jiný subjekt. V některých případech je rovněž 
tento požadavek stavebně neproveditelný, tudíž znamená buď zánik 
STK nebo zbytečné investice do stěhování stanice. 

Vysvětleno 
 
Navrhovaná právní úprava vychází z výsledku složitého 
vyjednávání s Evropskou komisí. 
V rámci tohoto vyjednávání se podařilo obhájit zachování 
dvoukolejného systému stanic technické kontroly a stanic 
měření emisí, ovšem za předpokladu, že dojde ke 
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sjednocení ostatních pravidel pro výkon technické 
prohlídky v souladu se směrnicí a zejm. budou všechny 
osoby podílející se na výkonu technické prohlídky splňovat 
minimální požadavky směrnice. 
Návrh tedy počítá se zachováním stanic technické kontroly 
i stanic měření emisí s tím, že rozsah činnosti stanice 
technické kontroly v sobě zahrne i měření emisí, které 
ovšem bude moci být i nadále provedeno odděleně ve 
stanici měření emisí. 
Ostatní charakteristiky systému pravidelné technické 
prohlídky se dále sjednotí, tj. zejm. měření emisí bude 
pojímáno a hodnoceno jako kontrolní úkon v rámci 
technické prohlídky vozidla, stanice měření emisí se zapojí 
do informačního systému sledujícího prováděné prohlídky, 
výkon státního dozoru bude, co do rozsahu oprávnění 
dozorového orgánu, sjednocen a subjektem reálně 
provádějícím kontrolní úkony bude pouze kontrolní 
technik, jehož odborná způsobilost zahrne všechny oblasti 
provádění pravidelné technické prohlídky. 
Jedním ze základních prvků, na nichž je předložená novela 
a zejména příslušná směrnice Evropské komise stavěna, je 
pojetí protokolu o výsledku technické prohlídky jako 
jediného výstupu z pravidelné technické prohlídky, byť 
bude umožněno, aby její jednotlivé úkony byly provedeny 
rozdílnými subjekty (STK a SME). 
Přestože bude zavedena dílčí kategorie kontrolních 
techniků, jejichž oprávnění bude omezeno na měření emisí 
a u nichž budou sníženy požadavky na vzdělávání a 
nezávislost, takový kontrolní technik s omezeným 
oprávněním nebude oprávněn vystavit protokol o výsledku 
technické prohlídky. Protokol o výsledku technické 
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prohlídky bude oprávněn vystavit pouze kontrolní technik, 
který bude mít oprávnění v plném rozsahu.  
 
Kontrolní technik s plným oprávněním bude muset 
splňovat všechny požadavky, tzn. bude muset absolvovat 
vzdělávání a odborné zkoušky v rozsahu všech úkonů, 
které jsou při technické prohlídce prováděny, tedy i včetně 
měření emisí. Kontrolní technici, kteří budou mít plné 
oprávnění, tak budou primárně působit ve stanicích 
technické kontroly. Není proto důvodné, aby stanice 
technické kontroly neprováděly i měření emisí jako jednu 
ze součástí technické prohlídky, když kontrolní technici, 
kteří budou technické prohlídky ve stanici technické 
kontroly provádět budou absolvovat vzdělávání a odborné 
zkoušky i ohledně těchto úkonů. 
 
Pokud by v souvislosti rozšířením působnosti stanice 
technické kontroly i na měření emisí došlo v některých 
případech k potřebě navýšení počtu kontrolních techniků, 
je potřeba zmínit, že vzhledem k tomu, že i ve stanici 
technické kontroly budou úkony související s měřením 
emisí moct provádět i kontrolní technici s omezeným 
oprávněním, u nichž probíhá vzdělávání a odborné 
zkoušky pouze ve vztahu k měřením emisí, náklady na 
vzdělávání takových techniků nebudou tak veliké, jako 
jsou náklady na vzdělávání kontrolních techniků s plným 
oprávněním. 
 
K druhé části připomínky týkající se nezbytnosti 
dobudování provozovny měření emisí ve stávajících 
stanicích technické kontroly je potřeba uvést, že měření 
emisí nebude muset probíhat přímo v budově či areálu, kde 
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je stávající stanice technické kontroly, ale i mimo ně. 
Omezení bude spočívat pouze v jejich umístění v katastru 
téže obce, ve které se nachází stanice technické kontroly. 
V tomto smyslu bude upraven prováděcí právní předpis. 
 
Za účelem přechodu na novou právní úpravu tedy nebude 
muset dojít ani ke stěhování celé stanice technické kontroly 
do větších prostor, kde by mohlo probíhat i měření emisí, 
ani ke zmaření již vynaložených investic, pokud by nebylo 
možné v areálu stávající stanice technické kontroly 
dobudovat prostory pro měření emisí. 
 
 

 MD navrhuje odstranit požadavek, aby provozovatel STK nebyl 
ekonomicky spjat s výrobou, prodejem nebo opravou vozidel, respektive 
navrhuje tento požadavek přesunout na kontrolního technika. Vítáme 
přenesení odpovědnosti za nezávislé provedení prohlídky i na 
techniky, nicméně protože technici jsou stále jen zaměstnanci 
provozovatele STK, který například stanoví jejich mzdu, nelze tedy 
v případě zrušení tohoto požadavku mluvit o plné nestrannosti 
technika. Navrhujeme tedy tento požadavek zachovat. Státy, ve kterých 
je to řešeno, mají jasné oddělení technika ( vysílá nezávislá organizace) 
a je v nich počet STK regulován (SRN, podklady můžeme dodat). 
 

Vysvětleno 
Zákaz působit v oblasti výroby, prodeje nebo servisu 
vozidel byl přenesen z provozovatele stanice technické 
kontroly na kontrolní techniky. Zachování tohoto 
požadavku i ve vztahu k provozovateli stanice technické 
kontroly by bylo nad rámec požadavku směrnice a 
současně by prakticky vedlo k zániku stanic měření emisí, 
která jsou nyní obvykle spojena se servisy, apod. 
Návrh obsahuje přesné vymezení nezávislosti kontrolního 
technika, který se zejm. nesmí sám podílet na výrobě, 
nesmí být v řídících orgánech zaměstnavatele a nesmí být 
motivován k nacházení závad na vozidlech. 
Směrnice další požadavky na nezávislost nevyžaduje a 
jejich stanovení by bylo neodůvodněné. Nezávislost si 
rovněž do určité míry reguluje sám trh, neboť pokud by 
stanice technické kontroly vykonávala svoji činnost s cílem 
generovat zákazníky pro spřízněný servis, tedy účelově 
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nacházela závady, brzy by o své zákazníky přišla. 
Rovněž vzhledem k tomu, že počet stanic technické 
kontroly a jejich územní rozložení zůstane více méně 
zachováno, není takový požadavek důvodný. 
Návrh bude nicméně doplněn o povinnost provozovatele 
stanice technické kontroly a provozovatele stanice měření 
emisí zajistit, aby kontrolní technici nezískávali majetkový 
prospěch z prodeje nebo opravy vozidel v závislosti na 
výsledcích kontrol, neboť v tomto ohledu mají na 
nezávislost kontrolních techniků mnohem větší vliv 
samotní provozovatelé stanic technické kontroly a stanic 
měření emisí. 

 Návrh novely zákona byl předložen bez návrhu novelizace 
prováděcích předpisů, tudíž není možné se vůbec k některým 
bodům vyjádřit, protože nikdo neví, jak budou vypadat.  
 

Vysvětleno 
V souladu s Legislativními pravidly vlády bude návrh 
prováděcích právních předpisů přiložen k návrhu zákona 
k projednání vládou a jejími legislativními orgány. 

 MD požaduje, aby mechanik měření emisí musel být zároveň i 
technikem STK (a naopak), a to přestože samostatné SME budou 
moci legálně existovat. Tento požadavek na udržování odbornosti, 
která nikdy nebude v praxi využita, je zcela nelogický a jde nad 
rámec požadavků směrnice. Oddělený způsob vzdělávání kontrolních 
techniků STK a „emisařů“ jen logickým vyústěním toho, že v ČR 
mohou existovat i samostatné SME. Ve všech oborech se jde cestou 
specializací, to plánuje i MD, když nám sdělilo letos, že by chtělo 
techniky rozdělit na osobní automobily a na nákladní automobily. Je 
vidět, že se jedná o účelový požadavek, který navíc zvyšuje výrazně 
náklady provozovatelů 

Akceptováno 
V návaznosti na tuto připomínku i připomínky jiných 
připomínkových míst bude zavedena dílčí kategorie 
kontrolního technika, jehož působnost bude omezena na 
provádění úkonů souvisejících s měřením emisí. U této 
kategorie kontrolního technika budou sníženy jak 
požadavky na vzdělávání, tak požadavky na nezávislost 
(bude moct současně vykonávat i závislou práci spočívající 
v prodeji nebo opravě vozidel, jejich systémů, 
konstrukčních částí neb samostatných technických celků). 
Na druhou stranu oprávnění takového kontrolního technika 
budou omezena, a to tak, že nebude oprávněn vystavit 
protokol o technické prohlídce. Opakovanou technickou 
prohlídku (pokud by se konala pro závady zjištěné při 
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měření emisí) a tedy vydat protokol o technické prohlídce 
bude možné ve stanici měření emisí provést, jen pokud u ní 
působí kontrolní technik s plnou působností. 
Obdobné bude platit i ve stanici technické kontroly. I zde 
bude moct působit kontrolní technik, jehož působnost bude 
omezena jen na provádění úkonů souvisejících s měřením 
emisí (se sníženými požadavky), avšak takový kontrolní 
technik bude oprávněn provádět jen tyto úkony. 

 Je nutné trvat na tom, aby státní odborný dozor (SOD) měl odborné 
vzdělání i praxi příslušného směru, tedy aby byl dostatečně 
kvalifikovaný pro kontrolu v STK, jak požaduje směrnice. MD bohužel 
požadavky směrnice na odbornou způsobilost státního odborného 
dozoru  vůbec do návrhu nezapracovalo, ač to směrnice požaduje a 
zde by nám tedy mohly hrozit sankce. 

Vysvětleno 
Odborná způsobilost osob vykonávajících státní odborný 
dozor je na úrovni správy vykonávané územně 
samosprávnými celky i na úrovni státní správy vyžadována 
obecnými předpisy, kde je zaveden systém vzdělávání a 
požadované kvalifikace. 
V oblasti samosprávy upravuje systém vzdělávání úředníků 
a stanovení požadavků na zvláštní odbornou způsobilost 
úředníků zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 
samosprávných celků a o změně některých zákonů. 
Co se týká státních úředníků, základní požadavky na 
odbornou způsobilost úředníků stanoví zákon o státní 
službě s tím, že současně předpokládá (§ 25 zákona o státní 
službě), že další požadavky stanoví služební úřady 
prostřednictvím služebních předpisů. Rovněž náměstek pro 
státní službu tuto povinnost služebním úřadům ukládá. 
Stanovení požadavků na osoby vykonávající státní odborný 
dozor přímo v zákoně č. 56/2001 Sb. by bylo nekoncepční, 
zcela odlišné od úpravy ostatních oblastí dozoru v jiných 
zákonech a v případě jejich excesivního nastavení by 
mohlo způsobit problémy při jejich uplatnění. 
Jako vhodnější proto považujeme stanovení požadavků na 
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podzákonné úrovni (prostřednictvím vnitřních předpisů), 
které umožní lépe zohlednit potřeby správních úřadů. 
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	V § 41 odst. 2 se na konci písmene k) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:
	„l) vozidla zpravodajských služeb při přepravě utajovaných informací nebo chráněných osob.“.
	Část H obecné části důvodové zprávy nebo odůvodnění, zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů (dále jen „DPIA“), je nezbytné přepracovat. 
	Odůvodnění:
	DPIA je v rozporu s realitou. Tvrdí: „Navrhovaná právní úprava se nedotýká ochrany soukromí a osobních údajů“ a „nepředpokládá ani nové zpracovávání osobních údajů“. Přitom již předkládací zpráva přiznává: „Tento požadavek mj. znamená postupný zánik institutu mechanika a rozšíření odborné způsobilosti kontrolního technika i na oblast měření emisí.“ (článek I bod 54) Lze poukázat i na článek I bod 8, snížení věku nebo článek I bod 64. DPIA je nutné udělat poctivě, popsat a vyhodnotit stávající a zamýšlená zpracování osobních údajů. Je přitom nutné specifikovat, oč jde, vágní poukaz typu: „Návrh sice řeší předávání určitých údajů, jedná se ovšem o údaje technické“, nestačí. Zásadním zpracováním osobních údajů je informační systém technických prohlídek a klíčové je vyhodnotit článek I bod 92.
	K zhodnocení 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).
	Co se týká rozsahu oprávnění subjektu údajů, uvede se slovní vyjádření obsahu dotčených oprávnění podle zákona o ochraně osobních údajů a popíše, pokud možno i vyhodnotí za použití běžně používaných kvalifikačních kritérií, zásah do každého z těchto oprávnění. Poté se vyhodnotí, zda navrhovaná regulace představuje zvláštní úpravu některé povinnosti nebo oprávnění subjektu údajů a kvalifikační hodnocení takové změny, pokud to lze. V popisu jiných dopadů na soukromí se uvede jednak obecně používané označení dotčeného aspektu soukromí, tak výstižné označení nebo popis zásahu. Pokud se předpokládá nebo dokonce přímo zamýšlí návaznost na jiná, ať již existující, nebo souběžně zakládaná či zamýšlená zpracování osobních údajů, vyhodnotí se, zda jde prostou výměnu, nebo zda bude či má být dosahováno synergického efektu.
	Identifikují se a popíší všechny uzly, ve kterých existuje nebo vzniká potenciálně nebezpečí neoprávněného přístupu nebo zneužití osobních údajů. Popíší a stručně se vyhodnotí kvalita osobních údajů, jež mají být zpracovávány; pro hodnocení se použijí parametry jako obecný požadavek na kvalitu, zejména ve vztahu k možným právním důsledkům, spolehlivost zdroje, stálost vstupních hodnot a tam, kde jsou pro to dány podmínky, rovněž formy a periodicita aktualisace a parametry specifické pro upravované zpracování osobních údajů. Uvedou se základní protiopatření, která zajišťují ochranu osobních údajů, a to jak specifická, tak i obecná podle zákona o ochraně osobních údajů.

	V článku I bodu 57 se slova „naplňuje předpoklady nestranného a objektivního provádění technických prohlídek silničních vozidel“ nahrazují slovy „není ve střetu zájmů“.
	Odůvodnění:

	V článku I se bod 59 zrušuje.
	V článku I bodu 66 se slova „jména a příjmení, bydliště a datum narození osob“ nahrazují slovy „jména a bydliště lidí“. 
	Odůvodnění:

	V článku I bodu 66 by § 65 a bod 68 měly být přepracovány.
	Odůvodnění:
	Je třeba lišit trest a pouhé opatření, a to i terminologicky.

	V článku I bodu 92 se věty: „Pokud nelze účelu kontroly dosáhnout jinak, lze při kontrole provádění technické prohlídky nebo technické kontroly pořizovat zvukové, obrazové a zvukově-obrazové záznamy bez vědomí provozovatele stanice technické kontroly nebo kontrolního technika. Právo fyzických osob na ochranu jejich soukromého a osobního života tím není dotčeno,“ zrušují.
	Odůvodnění:




