
III. 

Odůvodnění 

Obecná část: 

 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, zhodnocení platného právního 

stavu a odůvodnění změny 

 

Důvodem předložení navrhovaného materiálu je přijetí novely zákona 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 (dále jen „zákon“). V jeho čtvrté části byla 

změněna ustanovení týkající se Informačního systému stanic technické kontroly, podmínek 

pro udělování oprávnění k provozování stanice technické kontroly a zapojení stanic měření 

emisí do Informačního systému stanic technické kontroly, včetně vkládání výsledků měření 

emisí vozidel.  

Přijatý zákon využívá již zavedený Informační systém stanic technické kontroly, 

přičemž dochází ke změně, že vedle provozovatelů stanic technické kontroly se nově připojí 

do tohoto systému i provozovatelé stanic měření emisí. Dále dochází k úpravě podmínek pro 

udělování oprávnění k provozování stanic technické kontroly spočívající v nastavení výpočtu 

kapacitní potřeby technických prohlídek, kapacity kontrolních linek stanic technické kontroly 

a počtu skutečně provedených technických prohlídek podle požadavků zákona, upravené 

vyhláškou o technických prohlídkách a měření emisí vozidel.  

Je však třeba konstatovat, že celkový proces a provoz Informačního systému stanic 

technických kontrol se nemění. Výpočty kapacitní potřeby technických prohlídek, kapacity 

kontrolních linek stanic technické kontroly a počtu skutečně provedených technických 

prohlídek se mění podle konkrétních podmínek stanovených přímo v zákoně. Pro naplnění 

zmocnění daných zákonem byla zvolena forma novely vyhlášky. 

Prováděcím předpisem, který v současné době naplňuje zmocnění týkající se 

Informačního systému stanic technické kontroly, výpočtu kapacitní potřeby technických 

prohlídek, kapacity stanic technické kontroly a počtu skutečně provedených technických 

prohlídek, povinnosti provozovatele stanice měření emisí vozidel, je vyhláška č. 302/2001 

Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění vyhlášky č. 99/2003 Sb., 

vyhlášky č. 9/2006 Sb., vyhlášky č. 83/2012 Sb., vyhlášky č. 342/2014 Sb. a vyhlášky 

č. 132/2016 Sb. (dále jen „vyhláška“). 

Zásadním cílem předkládané novely je jednak vymezit způsob zapojení stanic měření 

emisí do Informačního systému stanic technické kontroly a upravit povinnosti provozovatele 

stanice měření emisí s tím spojené. Dalším cílem je stanovení výpočtu kapacitní potřeby 

technických prohlídek, kapacity kontrolních linek stanic technické kontroly a počtu skutečně 

provedených technických prohlídek v souvislosti s podmínkami pro udělování oprávnění 

provozovatelům stanic technické kontroly pro osobní a užitková vozidla. 

Vydání novely vyhlášky je tedy nezbytným krokem pro zajištění funkčního systému 

provádění technických prohlídek a měření emisí vozidel, který je realizován prostřednictvím 

Informačního systému stanic technické kontroly v souvislosti s měřením emisí, a dále 

nastavení podmínek týkajících se záměrů provozování stanice technické kontroly v souladu se 
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stanoveným způsobem a rozsahem pokrytí správního obvodu činnostmi stanice technické 

kontroly spočívající ve stanovení výpočtu kapacitní potřeby technických prohlídek, kapacity 

kontrolních linek stanic technické kontroly a počtu skutečně provedených technických 

prohlídek. 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním 

Návrh vyhlášky je v souladu se zmocněním § 91 odst. 1 zákona, k jehož provedení je 

předmětná vyhláška vydávána. Navrhovaná právní úprava splňuje požadavky ustanovení 

čl. 79 odst. 3 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů, podle kterého ministerstva, jiné správní úřady a orgány územní samosprávy mohou 

na základě a v mezích zákona vydávat právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněny. 

 

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem a právem Evropské unie 

Návrh vyhlášky je v souladu s Ústavou České republiky, ústavními zákony a zákony 

České republiky. Navrhovaná novela vyhlášky č. 302/2001 Sb. je v souladu se zákonem 

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, k jehož provedení je 

navržena. Zákonné zmocnění k jejímu vydání je obsaženo v ustanovení § 54 odst. 6 

uvedeného zákona. 

   Navrhovaná právní úprava je v souladu s obecnými právními zásadami práva Evropské 

unie, kdy základní obsahový rámec technických silničních kontrol je regulován zejména 

směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/40/ES ze dne 6. května 2009 o technických 

prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, v konsolidovaném znění, která je 

nahrazena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EU ze dne 3. dubna 2014 

o pravidelných technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel  

a o zrušení směrnice 2009/40/ES. Uvedená směrnice 2009/40/ES je do vnitrostátního práva již 

plně promítnuta, předložený návrh tak není implementačního charakteru. 

Návrhem vyhlášky není do právního řádu České republiky implementováno právo EU 

a návrh není s právem EU v rozporu. S ohledem na výše uvedené je navržená právní úprava 

plně slučitelná s právem Evropské unie. 

4. Hodnocení finančních a jiných dopadů navrhované právní úpravy, resp. zdůvodnění 

neprovedení hodnocení dopadů regulace (RIA) 

 

Hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) k návrhu vyhlášky, nebylo 

provedeno z důvodu Rozhodnutí ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu 

a předsedy Legislativní rady vlády, JUDr. Jana Chvojky ze dne 10. 1. 2017. 

Z návrhu nevyplývají žádné dopady do státního, potažmo veřejných rozpočtů. 

Předpokládané dopady do podnikatelského prostředí vycházejí z požadavků zákona 

č. 63/2017 Sb. na zapojení provozovatelů do Informačního systému stanic technické kontroly, 

kdy již ze samotné úpravy zákona č. 63/2017 Sb., lze předpokládat v případě stávajících a 

provozovaných stanic měření emisí dopad na vybavení k dokumentaci přítomnosti vozidla při 

měření emisí a přenos výsledků měření na jednoho provozovatele stanice měření emisí cca. 
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50.000,- Kč, tzn. v současné době je 1800 aktivních provozoven stanic měření emisí, kdy lze 

předpokládat celkové dopady na podnikatelské prostředí ve výši 90 mil. Kč. 

5. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

 

Navrhovaná úprava nebude mít do uvedených oblastí žádné dopady. 

 

6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně 

soukromí a osobních údajů 

Předkládané změny nepřináší oproti stávajícímu právnímu stavu žádná nová rizika 

pro ochranu soukromí a osobních údajů. Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

7. Zhodnocení korupčních rizik  

 

Navržená vyhláška je svým rozsahem přiměřená množině vztahů, které má upravovat. 

Kompetence jednotlivých orgánů, stejně jako opravné prostředky a kontrolní mechanismy, 

stanoví primárně zákon, přičemž předmětná vyhláška tyto otázky neupravuje. Navrhovaný 

předpis nemá vliv na dostupnost informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a způsob unijních i mezinárodních požadavků 

v něm obsažený odpovídá postupům, které předkladatel zvolil již v minulosti, byť 

v návaznosti na přijetí zákona č. 239/2013 Sb.  

U navrhované vyhlášky tedy nebyla po jejím vyhodnocení podle metodiky CIA zjištěna 

korupční rizika.   

8. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

 

Navrhovaná úprava nebude mít do uvedených oblastí žádné dopady. 

 

 

 

Kontakt na zpracovatele odůvodnění 

Jméno a příjmení: Bc. Pavel Nosek, tel. 225 131 507, 

E-mail: pavel.nosek@mdcr.cz  

Útvar, ve kterém pracuje: Odbor 150, Odbor provozu silničních vozidel 
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Zvláštní část: 

 
K čl. I 

K bodu 1 

V důsledku zapojení stanic měření emisí do Infomačního systému stanic technické kontroly, 

dojde ke změně číslování protokolu podle Informačního systému stanic technické kontroly, 

který využívá jiný tvar číselného formátu. Podrobnosti tohoto čísla budou stanoveny ve 

věstníku dopravy, tak jako u protokolů o technické prohlídce. 

K bodu 2 

Stanovit povinnost žadateli o technickou prohlídku přistavit vozidlo vybaveno na provoz na 

palivo CNG s demontovanými kryty palivových nádrží, v případě, že tak stanoví výrobce. 

Stanoviska výrobců budou zveřejňována na webových stránkách Ministerstva dopravy. 

Obdobně je upravena kontrola geometrie řízení a povinnost odstranit kryty kol.  

K bodu 3 

V důsledku zapojení stanic měření emisí do Infomačního systému stanic technické kontroly, 

je nutné doplnit toto ustanovení právě o tuto skutečnost, kdy se stanice měření emisí stávají 

součástí Informačního systému stanic technické kontroly. 

K bodu 4 

Je nutné doplnit do základních funkcí Informačního systému funkce, které jsou požadovány 

pro stanici měření emisí v ust. § 48a odst. 1 novely zákona a které se týkajících tvorby 

a evidence protokolů o měření emisí, shromažďování a ukládání dat v reálném čase, tisku 

protokolů. Úprava spočívá v definování základních funkcí pro stanice technické kontroly 

a měření emisí.    

K bodům 5 až 10 

Do Infomačního systému stanic technické kontroly se vkládají data prostřednictvím 

uživatelského prostředí. Komunikace probíhá prostřednictvím stálého internetového spojení, 

kdy správce přiděluje přístupová práva jednotlivým uživatelům, dále musí být upraveny 

požadavky na jednotlivé subjekty, včetně požadavku na odpovídající vybavení, kdy je potřeba 

výše uvedené podmínky nově stanovit a zajistit jejich plnění i pro stanice měření emisí. 

Upřesnění způsobu vkládání těchto údajů s ohledem na rozvoj informačních technologií 

stanoví ministerstvo ve Věstníku dopravy. 

K bodu 11 

Zapojením stanic měření emisí je nutné nastavit podmínky, za kterých budou předávány údaje 

správci Informačního systému stanic technické kontroly od provozovatelů stanic měření 

emisí. Rovněž je nutné stanovit povinnosti týkající se dokumentace přítomnosti vozidla na 

stanici měření emisí, postup při vlastním měření, respektive údaje o zahájení a provedení 

měření emisí a údaje o vozidlech, na kterých bylo prováděno měření emisí. V neposlední řadě 

musí být nastaveny požadavky na údaje o mechanicích, a to v rozsahu jméno, příjmení, datum 

narození mechanika, číslo osvědčení mechanika, datum zahájení nebo ukončení pracovního 

poměru a identifikaci provozovny, na které pracuje (evidenční číslo provozovny). Upřesnění 

způsobu vkládání těchto údajů s ohledem na rozvoj CIS STK a informačních technologií 

stanoví ministerstvo ve Věstníku dopravy. 
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K bodům 12 

V souvislosti s tím, že došlo ke změně jednotlivých kategorií zvláštních motorových 

a přípojných vozidel, musí dojít i ke změně druhů stanic technické kontroly, zejména se jedná 

o doplnění zvláštních motorových a přípojných vozidel kategorií T (traktory kolové), C 

(traktory pásové), OT a R (přípojná vozidla za traktory), S (samojízdné pracovní stroje) a Z 

(ostatní vozidla, která nespadají pod jiné kategorie, např. nově vozidla určená pro jízdu na 

sněhu a ledu). S ohledem na skutečnost, že se jedná o kontrolu vozidel, která vycházejí 

z principu užitkových vozidel (nákladních nebo zvláštních – traktorů), je stanoveno, že 

činnost dopadne pouze na stanice technické kontroly pro užitkové automobily, kombinované 

stanice a stanice pro traktory. 

K bodům 13 až 15 a 17 až 18   

V souvislosti s nastavením výpočtu kapacitní potřeby technických prohlídek, kapacity 

kontrolních linek stanic technické kontroly a počtu skutečně provedených technických 

prohlídek je stanoveno, že vlastní výpočet bude uveden v příloze č. 19. Současně jsou stanice 

technické kontroly ozbrojených složek, konkrétně technické prohlídky vozidel Ministerstva 

vnitra, Ministerstva obrany, Policie České republiky a Bezpečnostní informační služby 

vyjmuty s procesu regulace činností spojených s provozováním stanic technické kontroly. 

Vlastní proces regulace činnosti je nově upraven přímo v zákoně, konkrétně v § 54 odst. 3 

zákona a současně tento zákon zrušil zmocnění k vydání prováděcího předpisu v § 54 odst. 12 

zákona v oblasti stanovení způsobu a rozsahu pokrytí správního obvodu činnostmi stanic 

technické kontroly. Proto dochází ke zrušení § 16 odst. 3 a § 16a této vyhlášky. Současně 

dochází k úpravě číslování jednotlivých odstavců, s čímž je spojena úprava textu 

v jednotlivých odstavcích odkazujících na neplnění určitých povinností provozovatelů stanic 

technických kontrol upravených v § 16 odst. 1 až 4. 

K bodu 16 

Vzhledem k rozvoji telekomunikačních technologií je vhodné vypustit některé zastaralé 

způsoby komunikace jako je např. fax a doplnit způsoby odpovídající technickému pokroku 

zařízení pro komunikaci s veřejností. 

Zvýšením pracnosti provádění technických prohlídek, pořizováním snímků dokumentace 

přítomnosti vozidla na stanici technické kontroly a zavedením rozšířeného způsobu provádění 

evidenční kontroly došlo ke snížení teoretické kapacity provozoven STK, kdy stávající úprava 

neodpovídá času potřebného na provedení technické prohlídky.  

K bodu 19 a 20 

Návrh vypouští z § 22 odst. 1 stávající vyhlášky požadavek na vybavení provozovny stanice 

měření emisí a to konkrétně zařízením na odsávání výfukových plynů, větráním a vytápěním. 

Současně je § 22 vyhlášky doplněn o nový odstavec 3, který vymezuje základní požadavky na 

vybavení v minimálním rozsahu a to: 

 zařízení na odsávání výfukových plynů, větrání a vytápění, 

 osobní počítač s hardwarovým a softwarovým vybavením splňujícím požadavky 

informačního systému stanic technické kontroly, 

 telefonní přístroj s veřejným telefonním číslem a zařízení pro mailovou nebo 

obdobnou komunikaci, 

 kontrolní jáma nebo zvedák na vozidlo, popřípadě jiným technickým zařízením nebo 

technologií umožňující kontrolu podvozku vozidla, 
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 ochoz nebo rampa k přístupu na střechu vozidla v případě stanice měření emisí 

kategorie vozidel M2 a M3, popřípadě jiným technickým zařízením nebo technologií 

umožňující kontrolu střechy vozidla kategorie M2 a M3 poháněná CNG. 

Jedná se o vybavení, které je nutné, aby se mohla stanice měření napojit do Informačního 

systému stanic technických kontrol a dále, aby mohl být zajištěn standard v oblasti provádění 

kontroly vozidla a měření emisí vozidel. 

 

K bodu 21 

Zákon č. 239/2013 Sb., kterým se měnil zákon, nově nahradil a vymezil působnost 

technických zkušeben, které se dříve jmenovali „oprávněné zkušebny“, kdy jejich činnosti 

byly upraveny v ustanovení § 19 odst. 7 zákona a nově se nazývají „technickými zkušebnami“ 

a jejich činnost je upravena § 27 odst. 1 zákona. 

K bodu 22 

Obecně zákon upravuje, že potřebné podklady pro výpočet se stanoví z centrálního registru 

vozidel a informačního systému stanic technické kontroly a to vždy k 1.1. a 1.7. každého roku 

z dat za předchozí kalendářní rok. Příloha samostatně upravuje v souladu se zákonem výpočet 

kapacitní potřeby technických prohlídek, kapacity kontrolních linek stanic technické kontroly 

a počtu skutečně provedených technických prohlídek, kdy je v principu vycházeno: 

a) při výpočtu kapacitní potřeby technických prohlídek z požadavků vyplývající z § 54 

odst. 5 zákona, 

b) při stanovení kapacity linky stanic technické kontroly z požadavků vyplývající z § 54 

odst. 6 zákona, 

c) při stanovení počtu skutečně provedených technických prohlídek z požadavků 

vyplývajících z § 54 odst. 7 zákona. 

 

ad a) 

Ke stanovení kapacitní potřeby technických prohlídek na území okresu (z hlediska zajištění 

potřebného počtu technických prohlídek) se vychází z počtu vozidel evidovaných v tomto 

území. Jednotlivé druhy a kategorie vozidel se výpočtem převádějí na základní druh vozidla, 

kterým je osobní automobil (OA) nebo užitkový automobil (UA). Konkrétně počet vozidel 

kategorií M1, N1, O1, O2 a L se převádí na počet OA, počet vozidel kategorií M2, M3, N2, 

N3, O3 a O4 na počet UA. Kromě počtu vozidel evidovaných na území okresu se do výpočtu 

zahrnuje i rozdílná pracnost technických prohlídek vozidel kategorií O a L vůči automobilům. 

Pracnost TPr vozidel kategorií O a L je vyjádřena koeficientem podle jednotlivých kategorií 

vozidel a vychází z požadavků § 54 odst. 8 zákona. Navržená úprava vychází z dřívější 

úpravy, ale odráží skutečná a reálná data, která jsou pořízena v Informačním systému stanic 

technické kontroly. 

 

ad b) 

Při stanovení výpočtu kapacity kontrolní linky stanice technické kontroly se vychází z fondu 

pracovního času, kdy je nutné na jednoho technika vycházet z produktivních dnů, které se 

vypočtou tak, že od počtu pracovních dnů v příslušném kalendářním roce odečteme počet dnů 

dovolené (ze zákoníku práce se jedná o 20 pracovních dnů), nemoci (kdy počet dnů pracovní 

neschopnosti vychází z dat zveřejněných Českým statistickým úřadem) a sanitárních dnů (2x 

do roka se musí provést tzv. měrová služba, nebo-li ověření měřidel, údržby ostatních 

přístrojů a na školení pracovníků). Dalším významným faktorem je skutečně efektivní 
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pracovní čas, který se spočítá ze skutečné týdenní provozní doby vydělené 5. V případě, že 

stanici technické kontroly bylo uděleno pouze oprávnění, uvede se hodnota 8. S ohledem na 

skutečnost, aby mohlo být v rámci výpočtu použito 100% vytížení kontrolní linky, je nutné 

vycházet při výpočtu z minimálního počtu pracovníků, který musí být stanoven, aby bylo 

možné využít kontrolní linku na 100%, a právě pokud má kontrolní linka čtyři kontrolní stání, 

je logické, že musí být v daném okamžiku všechna stání být obsazena, tzn., musí být 

prováděna prohlídka kontrolním technikem, v opačném případě není možné říci, že je linka 

vytížena na 100%. Proto skutečný efektivní pracovní čas musí odrážet minimální požadavky 

na počet kontrolních techniků. Pokud by toto nebylo upraveno, provozovatelé mohou 

neomezeně zvyšovat provozní dobu s cílem ovlivnit tak výpočet v rámci žádostí o udělení 

oprávnění k provozování STK novými žadateli. Zvlášť se provádí výpočet pro kontrolní linky 

stanice technické kontroly pro osobní automobily OA z hlediska stavebního uspořádání (čtyři 

nebo tři kontrolní stání) a pro užitkové automobily UA. V rámci stanovení časové pracnosti je 

vycházeno v souladu s požadavky § 54 odst. 6 zákona z pravidelných technických prohlídek 

vozidel kategorie M1 a N3. Ovšem k této hodnotě musí být připočtena doba, po kterou daný 

kontrolní technik nemůže objektivně provádět další navazující technickou prohlídku, neboť 

v některých přepadech dokonce vyplňuje protokol o této prohlídce do Informačního systému 

stanic technické kontroly, dále doklady musí vrátit žadateli o technickou prohlídku, musí 

umožnit odjet vozidlu z kontrolní linky. Následně musí kontrolní technik převzít doklady od 

dalšího vozidla, umožnit tomuto vozidlu vjet na linku (např. v případě vozidel vybavených 

motorem na alternativní paliva CNG nebo LPG musí provést měření, zda nedochází k úniku 

plynu), což sebou nese určité časové zpoždění v jeho výkonu činnosti. Vzhledem k tomu, že 

podle dat uložených v Informačním systému stanic technické kontroly (CIS STK) v roce 2016 

byla průměrná doba technické prohlídky od zahájení (zadání vozidla do CIS STK) do 

ukončení včetně vytištění protokolu o technické prohlídce u kategorie vozidel M1 - 66 minut 

a doba vlastní prohlídky na kontrolní lince od zahájení pomocí čárového kódu do ukončení 

(předání záznamníku závad k vyplnění protokolu o technické prohlídce) byla doba 28,55 

minuty, se doba 10 minut na výše uvedené činnosti stanovená kvalifikovaným odhadem jeví 

zcela přiměřeně a plně odráží reálný stav odpovídající na STK. Obdobně bylo vycházeno i 

v případě výpočtu a přidání doby 10 minut u kontrolní linky pro užitková vozidla, kdy v roce 

2016 byla průměrná doba technické prohlídky od zahájení (zadání vozidla do CIS STK) do 

ukončení včetně vytištění protokolu o technické prohlídce u kategorie vozidel N3 – 89,59 

minut a doba vlastní prohlídky na kontrolní lince od zahájení pomocí čárového kódu do 

ukončení (předání záznamníku závad k vyplnění protokolu o technické prohlídce) byla doba 

49,22 minuty.   

 

ad c) 

Při stanovení počtu skutečně provedených technických prohlídek je vycházeno z počtu 

jednotlivých technických prohlídek vozidel jednotlivých kategorií a časové pracnosti 

provedení jednotlivých technických prohlídek pro jednotlivé kategorie vozidel vztažené ke 

stanici technické kontroly pro osobní automobily (SOA) a užitkové automobily (SUA), kdy 

data pro výpočet vycházejí z Informačního systému stanic technické kontroly za předcházející 

rok pro jednotlivé stanice technické kontroly. 
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K čl. II 

Přechodná ustanovení 

K bodu 1 

Je potřeba doplnit do Informačního systému stanic technické kontroly údaje o všech 

provozovatelích stanic měření emisí, kterým bylo vydáno oprávnění a osvědčení 

k provozování stanice měření emisí před nabytím účinnosti této vyhlášky. Vzhledem k tomu, 

že obecní úřady obcí s rozšířenou působností budou nově vkládat údaje o provozovatelích a to 

neprodleně, a současně mají plně k dispozici údaje o stávajících provozovatelích, kterým bylo 

uděleno oprávnění a vydáno osvědčení k provozování stanice měření emisí, je potřeba 

stanovit přiměřenou dobu, aby mohly být tyto údaje vloženy do Informačního systému stanic 

technické kontroly.  

K bodu 2 

Je nutné zabezpečit vydávání protokolů o měření emisí do doby, než se provozovatelé zapojí 

povinně do Informačního systému stanic technických kontrol, nejdéle podle přechodného 

ustanovení zákona se musí provozovatelé zapojit do 5 měsíců ode dne účinnosti tj. od 1. 

června 2017 a využívat tento systém musí do 1 měsíce od zapojení, tzn., nejdéle od 

1. prosince 2017 musí být prováděn tisk protokolu o měření emisí výhradně prostřednictvím 

CIS STK. 

 

K čl. III 

Účinnost: 

Nabytí účinnosti předmětné vyhlášky se navrhuje dnem jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů, 

neboť již došlo k nabytí účinnosti zákona č. 63/2017 Sb. Zajištění účinnosti novely vyhlášky 

dnem jejího vyhlášení je nezbytné k tomu, aby bylo možné reagovat na platné zákonné 

změny, které má provádět, zejména v oblasti napojení stanic měření emisí do Informačního 

systému stanic technické kontroly, úpravě výpočtu kapacitní potřeby technických prohlídek, 

kapacity kontrolních linek stanic technické kontroly a počtu skutečně provedených 

technických prohlídek. Vlastní znění vyhlášky nestanovuje jakékoliv požadavky na 

legisvakanční lhůtu.    
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