
V. 
 

Vypořádání připomínek z mezirezortního připomínkového řízení  

Připomínkové místo 

(povinná) 
Obsah připomínky Způsob vypořádání  

Ministerstvo vnitra Zásadní připomínky: 

 

1. K čl. I bodu 3 – k § 14 odst. 2:  

S ohledem na terminologii zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 

spisové službě a o změně některých zákonů, nelze v daném případě 

použít výraz „archivovat“. Navrhujeme proto zvolit jiný výstižnější 

termín, např. „uchovávat“.  

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

 

2. K čl. I bodu 15 – k § 15a odst. 2:  

Požadujeme do výčtu doplnit i Hasičský záchranný sbor České 

republiky, neboť výjimka by se v navržené podobě týkala pouze 

vozidel provozovaných jeho generálním ředitelstvím, nikoli např. 

hasičskými záchrannými sbory krajů – viz § 5an. zákona 

č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o 

změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru). 

Zároveň se domníváme, že předmětný výčet by měl být formulován 

nikoli jako kumulativní, nýbrž jako alternativní ve smyslu čl. 42 odst. 

1 Legislativních pravidel vlády. 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno 

(vozidla Hasičského záchranného sboru 

nepatří do skupiny vozidel, která by 

mohla jezdit na neveřejné STK). 

 

Odstoupeno od připomínky 

 

 

 

 

Hospodářská komora 

 

 

 

Zásadní připomínky: 

1. Připomínka k § 14a odst. 1 - 4 a 14b. odst. 1 – 4 (odkaz na 

Věstník dopravy) 

Technické parametry údajů a způsob jejich zpracování je přenesen do 

volného informačního dokumentu, přičemž nejsou uvedeny další 

 

 

Vysvětleno 

 

 

Požadavky na provozovatele SME 
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informace. 

Odůvodnění: 

Dotčené subjekty by měly vědět, jaké minimální technické 

požadavky budou kladeny na jejich vybavení (fotoaparát, 

komunikační SW) a jak často budou aktualizovány. Reálně 

i informační systém správce systému je vyvíjen po etapách. 

Požadujeme doplnit tyto minimální požadavky např. do přílohy a 

uvést i maximální povolenou frekvenci jejich aktualizace (ve 

Věstníku dopravy) včetně povinného termínu předhlášení změn kvůli 

prostoru na přizpůsobení se. 

2. Připomínka k § 16 odst. písm. e) a § 2, odst. 3 písm. c)   

Žádáme o nahrazení termínu „mailová komunikace“ správnějším „e-

mailová“ nebo „elektronická“ (u ní už by nemuselo být uvedeno 

„nebo obdobná“). 

Odůvodnění: 

Žádáme o specifikaci, čím se vyznačuje „veřejné telefonní číslo“. 

Není zřejmé, co je míněno pojmem „veřejné telefonní číslo“, termín 

„mailová“ lze považovat za hovorový. 

3. Připomínka k § 22 odst. 3 

Považujeme za naprosto nezbytné k tomuto bodu definovat 

přechodné období na vybavení SME potřebnou technikou, zejména v 

bodech d) a e) alespoň do 30. 6. 2018 a v ostatních bodech v 

návaznosti na zavádění CISu. 

Odůvodnění: 

Dovybavení SME potřebnou technikou je účelné resp. nutné, avšak 

vzhledem k tomu, že většina z cca 2000 SME tuto techniku nevlastní, 

její pořízení není otázkou několika dnů a účinnost vyhlášky je již od 

budou stejné jako na provozovatele 

STK, tzn. Věstník upravující a 

sjednocující tuto činnost by již vydán a 

tak jsou parametry známy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno  

 

Účinnost novelizačního bodu bude až od 

1.1.2018 
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1. 6. 2017 (!!!), drtivá většina SME by zanikla. 

4. Připomínka k § 22 odst. 3 písm. d)  

Požadujeme text upravit takto: 

„kontrolní jámou nebo zvedákem na vozidlo, popřípadě jiným 

technických zařízení (technologií) umožňující kontrolu palivového a 

výfukového systému, které je možno využít v případě potřeby pro 

kontrolu)“ 

Odůvodnění:  

Větší stanice měření emisí mají více pracovišť, přičemž je 

nadbytečné, aby uvedeným zařízením byly vybaveny všechny 

stanoviště dané stanice ME, ale postačuje mít takto vybavené jen 

některé. 

5. Připomínka k § 22 odst. 3 písm. e)  

Požadujeme text upravit takto: 

„ochozem nebo rampou k přístupu na střechu vozidla v případě 

stanice měření emisí kategorie vozidel M3, popřípadě jiným 

technickým zařízením nebo technologií umožňující kontrolu střechy 

vozidla kategorie M2 a M3 poháněná CNG)“. 

Odůvodnění:  

Upřesnění textace tak, aby se týkala pouze vozidel poháněných CNG, 

u vozidel poháněných klasickými palivy přístup na střechu při měření 

emisí není potřeba. 

6. Připomínka k § 22 odst. 3 písm. e) (stavební úpravy) 

Žádáme o stanovení přechodného období pro přizpůsobení SME 

danému požadavku. Pro požadované vybavení stanice měření emisí 

není stanoveno odpovídající přechodné období. 

 

 

Vysvětleno 

 

Povinnost vybavení se vztahuje na 

provozovnu, která je specializovaným 

pracovištěm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno 

 

Povinnost vybavení se vztahuje na 

provozovnu, která je specializovaným 

pracovištěm. 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno 

 

Účinnost novelizačního bodu bude až od 

1.1.2018 
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Odůvodnění: 

V § 16 odst. 6 je pro stanice technické kontroly přechodné období 

definováno. 

7. Připomínka k Příloze 19 (výpočet kapacitní potřeby) 

Na kapacitní potřebu technických prohlídek podle jednotlivých 

okresů, ze kterých se bude odvozovat počet licencí na stanice 

technické kontroly, je aplikován nový kalkulační vzorec. 

Z neznámého důvodu nejsou uvedena žádná srovnání, jaké budou 

dopady na stávající rozložení STK a požadavky na zakládání dalších 

rušení nadbytečných. 

Odůvodnění: 

Statistické údaje z provedeného průzkumu jsou u předkladatele k 

dispozici, žádáme doplnění výhledu dopadů souvisejících s aplikací 

nových kalkulací. 

 

8. Připomínka k Příloze 19, odst. 2.1  

Navrhujeme upravit položku „sanitární dny, plnění jiných úkolů“ na 

5 dnů namísto navrhovaných 22 dnů. 

Odůvodnění: 

Navrhovaných 22 dnů vůbec neodpovídá skutečnému stavu věci, 

neboť údržba zařízení je prováděna mimo pracovní dobu STK a 

jediné oprávněné uzavření linky STK je tak v případě kalibrace 

přístrojů 2x za rok na 4 hodiny. I když vezmeme v úvahu povinná 

školení techniků STK max. 3 dny za rok a případně na opravu 

zařízení cca 1 den za rok, obdržíme celkem maximálně 5 dnů a 

nikoliv 22. 

Podotýkáme, že tato hodnota byla projednávána v rámci pracovní 

 

 

 

 

Vysvětleno, 

 

Úprava by měla odrážet vznik cca. 10 až 

15 procent stanic technické kontroly, tak 

jak byl zdůvodňován předkladatelem 

novely zákona č. 63/2017 Sb. Ovšem 

budou okresy, kde ačkoliv je rozložení 

činností STK různý. Zákon ukládá 

povinnost, že se vychází z dat CRV a 

CIS STK vždy k 1.1. a 1.7, kdy MD ČR 

s předstihem data zveřejní. 

 

 

 

 

Vysvětleno 

 

a částečně akceptováno, kdy bude 

upraven návrh tak, že počet sanitárních 

dnů bude 7 dnů. 7 dnů odráží fakt 

zohledňující tyto skutečnosti. 2 dny na 

servis VZB, 2 hod. za 14 dnů údržby 

přístrojů (tzn. 24 hod za rok = 3 dny) a 2 

dny na školení. 
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skupiny k návrhu této vyhlášky a byla ještě nedávno ze strany MDČR 

plně akceptována, proto nás poněkud překvapuje změna přístupu 

předkladatele. 

9. Připomínka k Příloze 19, odst. 2.2 

Dle požadavku zákona č. 56/2001 Sb. ve znění zákona č. 63/2017 Sb. 

§ 54, odst. 6 by se měl výpočet primárně odvíjet z počtu kontrolních 

stání a nespekulovat s pracovním vytížením operátorů či vedoucích. 

Navrhujeme proto nezapočítávat funkci vedoucího do kapacitního 

výpočtu. 

Odůvodnění: 

Funkce a činnost vedoucího je interní záležitostí činnosti STK a není 

nikde dán požadavek, že vedoucí linky má být neproduktivním 

pracovníkem, jak předpokládá návrh vyhlášky. Naopak, na celé řadě 

stanic se vedoucí přímo podílí na provádění prohlídek. Pouze na 

velkých STK (3 a více kontrolních linek) se z něj stává neproduktivní 

zaměstnanec, nicméně jeden pro všechny linky, a tuto skutečnost 

návrh nezohledňuje vůbec. 

 

 

 

 

Vysvětleno 

 

§ 54 odst. 8 jednoznačně a nesporně 

uvádí skutečnosti, že prohlídka se 

provádí kontrolním technikem a to na 

kontrolní lince. Počet techniků pro linku 

se tudíž musí odvíjet od počtu 

kontrolních linek a počtu kontrolních 

stání. Pro stanici technické kontroly 

(provozovnu) bude počet upraven tak, že 

odpovědná osoba (vedoucí) bude 

vyžadován pro celou provozovnu a 

započte se jako kontrolní technik, 

přičemž takováto provozovna musí mít 

operátora a dále v případě více 

kontrolních linek se operátor započte na 

dvě kontrolní linky. V opačném případě 

se nemůže vzít v úvahu, že by kontrolní 

linka pracovala na 100% využití. 

 

Ministerstvo 

zemědělství 

bez zásadních připomínek  

Ministerstvo pro místní 

rozvoj 

 

 

 

 

Zásadní připomínky: 

1. K bodu 25 

K příloze č. 19, stati 2.1. 

Dobu 22 dnů na sanitární dny a plnění jiných úkolů považujeme za 

nepřiměřeně dlouhou. Vzhledem k tomu, že technici stanice 

 

 

Vysvětleno 

 

a částečně akceptováno, kdy bude 

upraven návrh tak, že počet sanitárních 
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technické kontroly v praxi neplní žádné „jiné úkoly“ a sanitárních 

dnů bývá maximálně 12 v kalendářním roce, požadujeme počet 

sanitárních dnů v bodu 2.1. stanovit na 12 v kalendářním roce. 

 

 

 

2. K bodu 25 

K příloze č. 19, stati 2.2.  

Navrhovaným  způsobem výpočtu skutečného efektivního denního 

pracovního času by došlo k významnému snížení kapacity kontrolní 

linky stanice technické kontroly při nižším počtu techniků 

provozovny stanice technické kontroly. Návrh nebere v potaz 

možnost jejich práce přesčas podle příslušných ustanovení zákoníku 

práce. Požadujeme kapacitu kontrolní linky stanice technické 

kontroly nestanovit v závislosti na počtu techniků provozovny stanice 

technické kontroly, ale pouze v závislosti na počtu kontrolních stání 

na lince stanice technické kontroly, neboť počet techniků provozovny 

stanice technické kontroly je na rozdíl od počtu kontrolních stání na 

lince stanice technické kontroly proměnlivou veličinou. 

Navrhovaným  způsobem výpočtu skutečného efektivního denního 

pracovního času by rovněž došlo k významnému snížení kapacity 

kontrolní linky stanice technické kontroly při nižším počtu operátorů 

provozovny stanice technické kontroly. Operátor provozovny stanice 

technické kontroly nemá vliv na vytížení kontrolní linky stanice 

technické kontroly a neovlivňuje její kapacitu. Požadujeme kapacitu 

kontrolní linky stanice technické kontroly nestanovit v závislosti na 

počtu operátorů provozovny stanice technické kontroly, ale pouze v 

závislosti na počtu kontrolních stání na kontrolní lince stanice 

technické kontroly, neboť počet operátorů provozovny stanice 

technické kontroly je (na rozdíl od počtu kontrolních stání na 

kontrolní lince stanice technické kontroly) proměnlivou veličinou. 

Požadujeme při výpočtu skutečného efektivního denního pracovního 

dnů bude 7 dnů. 7 dnů odráží fakt 

zohledňující tyto skutečnosti. 2 dny na 

servis VZB, 2 hod. za 14 dnů údržby 

přístrojů (tzn. 24 hod za rok = 3 dny) a 2 

dny na školení. 

 

 

Vysvětleno 

 

§ 54 odst. 8 jednoznačně a nesporně 

uvádí skutečnosti, že prohlídka se 

provádí kontrolním technikem a to na 

kontrolní lince. Počet techniků pro linku 

se tudíž musí odvíjet od počtu 

kontrolních linek a počtu kontrolních 

stání. Pro stanici technické kontroly 

(provozovnu) bude počet upraven tak, že 

odpovědná osoba (vedoucí) bude 

vyžadován pro celou provozovnu a 

započte se jako kontrolní technik, 

přičemž takováto provozovna musí mít 

operátora a dále v případě více 

kontrolních linek se operátor započte na 

dvě kontrolní linky. V opačném případě 

se nemůže vzít v úvahu, že by kontrolní 

linka pracovala na 100% využití. 
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času počítat s vyšší hodnotou než 40 hodin v jednom pracovním 

týdnu. 

 

3. K bodu 25 

K příloze č. 19, statím 2.3. a 2.4. 

Předložený návrh zahrnuje do výpočtu kapacity kontrolní linky 

stanice technické kontroly pro osobní automobily (a obdobně i do 

výpočtu kapacity kontrolní linky stanice technické kontroly pro 

užitkové automobily) navíc dobu 10 minut pro administrativní úkony 

spojené se zahájením a ukončením prohlídky. Jde o uměle stanovený 

čas nemající oporu v zákoně; právní úprava jednoznačně stanoví, že 

technická prohlídka začíná a končí použitím čárového kódu 

technikem. Administrativní úkony provádí jiná osoba než technik a 

tyto úkony nijak neovlivňují kapacitu ani vytíženost kontrolní linky 

stanice technické kontroly, neboť probíhají současně s prováděním 

další technické prohlídky. Požadujeme vypustit z obou výpočtů dobu 

10 minut pro administrativní úkony spojené se zahájením a 

ukončením prohlídky. 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno 

 

V rámci vysvětlení, že kontrolní technik 

s přihlédnutím ke skutečnosti, že vozidlo 

po přijetí k technické prohlídce není 

ihned v prostoru kontrolní linky, ale 

vozidlo musí najet na kontrolní linku, 

dále jsou spojené další práce 

s ukončením technické prohlídky 

opuštění vozidla z kontrolní linky, 

vystavení protokolu o technické 

prohlídce apod., tak celková tato doba 

v případě vozidla kategorie M1 je 66 

minut, kdy rozdíl mezi celkovou dobou a 

fyzickou kontrolou vozidla je 34 minut. 

S ohledem na tuto skutečnost byla vzata 

pouze 1/3 tohoto času. Potom vysvětlení 

a bylo přijato toto vysvětlení týkající se 

principu, proč je nutné započíst nějaký 

čas na manipulační charakter prací, 

avšak nebyl souhlas s časem 10 minut. 

 

Úřad vlády ČR – 

místopředseda vlády 

pro vědu, výzkum 

a inovace 
 

 

 

Zásadní připomínky: 

1. K Čl. I, novelizačnímu bodu 23 (§ 22) – Požadujeme v odst. 3 

písm. d) přepracovat. 

Odůvodnění: 

V případě měření plynů nelze mít dle našeho názoru jámu z bezpečnostních 

 

 

Neakceptováno 

 

Vysvětleno 

 

Povinnost vybavení se vztahuje na 
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 důvodů. U měření emisí je zcela jiná situace než v případě stanic technické 

kontroly (STK), kde vozidlo nemá motor většinu času v provozu. Opatření 

rovněž vyvolává zbytečné náklady, neboť dané úkony jsou duplicitně 

prováděny i na lince STK. Domníváme se, že jámu je nutné z textu vypustit 

a nahradit přesnější úpravou (kde není možné mít hever). 

2. K Čl. I, novelizačnímu bodu 23 (§ 22) – Požadujeme v odst. 3 

písm. d) a e) přepracovat a vypustit části odporující zákonu. 

Odůvodnění: 

Na stávajících stanicích měření emisí nemusí být možné zřídit zvedák (jámu 

jednoznačně navrhujeme vypustit – viz předchozí připomínka). Jedná se o 

zbytečné náklady, neboť tyto úkony jsou duplicitně prováděny na lince 

STK. Domníváme se, že vzhledem k možnosti dopadů na provozovatele 

není možné, aby předmětná úprava byla řešena až Věstníkem dopravy. 

3. K Čl. I, novelizačnímu bodu 25 (Příloha 19) – Požadujeme 

bod 2.1 přepracovat. 

Odůvodnění: 

Navrhované znění dle našeho názoru neodpovídá zákonu. Z fondu 

pracovního času se odečítá 20 dnů dovolené, dny nemoci a dále ještě 22 dnů 

sanitárních a pro plnění jiných úkolů, což znamená, že kromě jednoho 

měsíce dovolené by ještě jeden měsíc technik nepracoval – tento předpoklad 

ale neodpovídá skutečnému stavu. Údržba zařízení je prováděna na STK 

mimo pracovní dobu STK, jediné oprávněné uzavření linky STK je v 

případě kalibrace přístrojů 2x za rok na 4 hodiny, dále na školení techniků 

STK max. 3 dny za rok a případně na opravu zařízení max. 1 den za rok, 

tedy celkem maximálně 5 dnů, nikoliv 22. 

4. K Čl. I, novelizačnímu bodu 25 (Příloha 19) – Požadujeme 

bod 2.2 přepracovat a části odporující zákonu vypustit. 

Odůvodnění: 

provozovnu, která je specializovaným 

pracovištěm. 

 

 

 

Neakceptováno 

 

Povinnost vybavení se vztahuje na 

provozovnu, která je specializovaným 

pracovištěm. 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno 

 

a částečně akceptováno, kdy bude 

upraven návrh tak, že počet sanitárních 

dnů bude 7 dnů. 7 dnů odráží fakt 

zohledňující tyto skutečnosti. 2 dny na 

servis VZB, 2 hod. za 14 dnů údržby 

přístrojů (tzn. 24 hod za rok = 3 dny) a 2 

dny na školení. 
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Navrhované znění dle našeho názoru neodpovídá zákonu. Výpočet má být 

dle počtu kontrolních stání linky STK, nikoliv podle počtu kontrolních 

techniků, vedoucího a operátora, kteří nejsou z legislativního hlediska 

definováni. 

5. K Čl. I, novelizačnímu bodu 25 (Příloha 19) – Požadujeme 

body 2.3 a 2.4 přepracovat a části odporující zákonu 

vypustit. 

Odůvodnění: 

Předmětné body jsou v rozporu se zákonem. V návrhu se připočítává ještě 

10 minut na administrativní úkony, což je v rozporu se zněním zákona a 

realitou. 

 

 

 

 

Neakceptováno 

V rámci vysvětlení, že kontrolní technik 

s přihlédnutím ke skutečnosti, že vozidlo 

po přijetí k technické prohlídce není 

ihned v prostoru kontrolní linky, ale 

vozidlo musí najet na kontrolní linku, 

dále jsou spojené další práce 

s ukončením technické prohlídky 

opuštění vozidla z kontrolní linky, 

vystavení protokolu o technické 

prohlídce apod., tak celková tato doba 

v případě vozidla kategorie M1 je 66 

minut, kdy rozdíl mezi celkovou dobou a 

fyzickou kontrolou vozidla je 34 minut. 

S ohledem na tuto skutečnost byla vzata 

pouze 1/3 tohoto času.  

 

Úřad vlády ČR – odbor 

kompatibility 
 

Po stránce formální: 

Předkladatel splnil formální náležitosti týkající se vykazování 

slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z Legislativních 

pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 

12. října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro zajišťování prací 

při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České 

republiky v Evropské unii, v platném znění. 

Návrhem vyhlášky není do právního řádu České republiky 

implementováno právo EU a návrh není s právem EU v rozporu. 
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Nad rámec posuzování slučitelnosti: 

K bodu 8 (§ 14 odst. 6): 

Správný tvar vkládaných slov by měl být „a stanice měření emisí“. 

 

K bodu 14 (§ 15 písm. d), resp. e): 

S ohledem na přiložené úplné znění upozorňujeme předkladatele, že 

vlastní text návrhu neobsahuje úpravu kategorií zvláštních vozidel v § 

15 písm. e), o něž může být rozšířena působnost stanice technické 

kontroly pro osobní automobily. 

 

K bodu 25 (příloha č. 19, první věta): 

Vzhledem k tomu, že úvodní věta přílohy pouze parafrázuje druhou 

větu § 54 odst. 4 zákona, doporučujeme ji vynechat. 

 

K Čl. II (přechodné ustanovení): 

Navrhujeme ustanovení z důvodu lepší srozumitelnosti přeformulovat 

například následovně: „Obecní úřad obce s rozšířenou působností 

zapíše do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky údaje 

o všech provozovatelích stanic měření emisí, kterým udělil oprávnění 

k provozování stanice měření emisí přede dnem nabytí účinnosti této 

vyhlášky, do informačního systému stanic technické kontroly.“.  

 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

Vzato na vědomí 

 

 

 

 

 

Neakceptováno 

Ponecháno z důvodu přehlednosti a 

srozumitelnosti. 

 

Akceptováno 

 

Ministerstvo průmyslu 

a obchodu 

 

 

 

Zásadní připomínka: 

 

1. K Odůvodnění: požaduji doplnění dle Legislativních pravidel 

vlády dopady na podnikatelské prostředí. 

Akceptováno 

 

 

Ministerstvo práce a 

sociálních věcí 
Bez zásadních připomínek  
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Ministerstvo financí Bez zásadních připomínek 

 

 

Ministerstvo 

zahraničních věcí  
bez připomínek  

Karlovarský kraj 

 
Bez zásadních připomínek  

Jihočeský kraj 

 
Bez zásadních připomínek  

Jihomoravský kraj 1) Zásadní připomínky: 

 

§ 15a a příloha 19: Se samotným výpočtem kapacit nelze 

bezvýhradně souhlasit. V souvislosti s výpočtem skutečného 

efektivního denního času lze nepochybně očekávat komplikace, 

neboť z předloženého návrhu není zřejmé, kde bude mít správní 

orgán k dispozici údaje nutné k doložení do příslušného výpočtu. 

Z uvedeného výkladu pak není zřejmé, jak se bude s jednotlivými 

hodnotami pracovat z matematického hlediska. KrÚ JMK je toho 

názoru, že navrhovaný způsob nepřinese očekávané výsledky, spíše 

ztíží výkon činnosti správním orgánům provádějícím výpočty kapacit 

v souvislosti s podanými žádostmi o udělení oprávnění k provozování 

STK. 

 

Vysvětleno 

 

Vzhledem k tomu, že zákon stanovil 

nově i zohlednění časové pracnosti, je 

skutečně proces výpočtu značně 

komplikovaný, ale nutný, aby byly 

splněny požadavky vyplývající přímo ze 

zákona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moravskoslezský kraj Zásadní připomínky  

 

1. Zásadní připomínka 

Kraje nebyly v rámci tohoto připomínkového řízení osloveny jako 

připomínková místa. 

 

Odůvodnění: 

 

 

Vysvětleno 

Krajské úřady byly osloveny samostatně, 

kdy v průvodním dopise bylo uvedeno, 

že došlo k administrativnímu selhání při 

vkládání do e-klep. Přesto byly krajské 
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Krajské úřady vykonávají státní správu dle ustanovení § 80 odst. 3 

písm. a) 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 pozdějších předpisů, 

v oblasti udělování oprávnění k provozování stanic technické kontroly 

a budou tedy s navrženými postupy pracovat. 

 

2. Zásadní připomínka 

Příloha č. 19 „výpočet kapacitní potřeby technický prohlídek, 

kapacity kontrolních linek stanic technické kontroly a počtu 

skutečně provedených technických prohlídek“ 

Navržený postup výpočtu zavádí velké množství vstupních údajů, 

koeficientů a jejich následných přepočtů.  

 

Odůvodnění: 

Zavedením tolika vstupních údajů a výpočtů takového množství 

koeficientů bude časově náročné a současně to může vést k častějším 

pochybením. Běžný žadatel není schopen provést kontrolu takových 

výpočtů.   

 

3. Zásadní připomínka 

Příloha č. 19, bod 1.2. „pracnost EK, OP, PR a PS vůči PT je 

vyjádřena koeficientem kEK, kOP, kPR a kPS pro linky OA a UA“ 

 

Navrhujeme doplnit do vzorců nebo vymazat veličiny stanovené 

v písmenech k) a l), tj. průměrný čas (TOOA, TLOA, TOA, TOUA, TUA) a 

průměrný čas (TEKOA, TOPOA, TPROA, TPSOA, TPTOA, TEKUA, TOPUA, 

TPRUA, TPSUA, TPTUA). 

 

Odůvodnění: 

Z textu přílohy a uvedených vzorců není zřejmé, kde jsou tyto veličiny 

úřady osloveny a umožněno v rámci 

MPŘ se k návrhu vyhlášky vyjádřit. 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno 

 

Vzhledem k tomu, že zákon stanovil 

nově i zohlednění časové pracnosti, je 

skutečně proces výpočtu značně 

komplikovaný, ale nutný, aby byly 

splněny požadavky vyplývající přímo ze 

zákona. 

 

 

 

 

 

Vysvětleno 

 

Vzhledem k tomu, že zákon stanovil 

nově i zohlednění časové pracnosti, je 

skutečně proces výpočtu značně 

komplikovaný, ale nutný, aby byly 

splněny požadavky vyplývající přímo ze 

zákona. 
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využívány. 

 

4. Zásadní připomínka 

Příloha č. 19, bod 2.1. „Fond pracovního času“ 

Koeficiet nden navrhujeme stanovit jako předem definované číslo, 

stejně jako je to u počtu dnů dovolené a počtu sanitárních dnů. 

 

Odůvodnění: 

Jedná se o další vstupní údaj, který je nutné vyhledávat. V současně 

platném předpisu je tento údaj také přímo bez dalšího uveden. Z textu 

není zřejmé, za jaký rok má být údaj uváděn, když v současné době 

jsou zveřejněné údaje do roku 2015.  

 

5. Zásadní připomínka 

Příloha č. 19, bod 2.2. „Skutečný efektivní denní pracovní čas 

písm. a), b) c) text: - 1 operátor (zajišťující příjem a zpracování 

provádění prohlídek v Informačním systému stanic technické 

kontroly“ 

Navrhujeme v uvedeném textu vložit za slova „1 operátor“ slova 

„nebo technik“. 

 

Odůvodnění: 

I technik může zajišťovat příjem a zpracovávání prohlídek 

v Informačním systému stanic technické kontroly.  

 

6. Zásadní připomínka 

Příloha č. 19, bod 2.2. „Skutečný efektivní denní pracovní čas 

písm. a), b) c) text: - pracovník v pozici vedoucího (odpovědné 

osoby)“ 

 

Navrhujeme za uvedený text vložit čárku a slova „a to jen v případě 

kontrolní linky, kde si technik nevypisuje sám protokol na konci 

kontrolní linky)“. 

 

 

Neakceptováno 

Jedná se o proměnlivou hodnotu, která 

nelze předem stanovit. MD se chystá na 

svých webových stránkách zveřejňovat 

data pro výpočet. 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno 

 

§ 54 odst. 8 jednoznačně a nesporně 

uvádí skutečnosti, že prohlídka se 

provádí kontrolním technikem a to na 

kontrolní lince. Počet techniků pro linku 

se tudíž musí odvíjet od počtu 

kontrolních linek a počtu kontrolních 

stání. Pro stanici technické kontroly 

(provozovnu) bude počet upraven tak, že 

odpovědná osoba (vedoucí) bude 

vyžadován pro celou provozovnu a 

započte se jako kontrolní technik, 

přičemž takováto provozovna musí mít 

operátora a dále v případě více 

kontrolních linek se operátor započte na 

dvě kontrolní linky. V opačném případě 

se nemůže vzít v úvahu, že by kontrolní 

linka pracovala na 100% využití. 
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Odůvodnění: 

V některých stanicích technické kontroly již žadatel o prohlídku nejde 

zpět do příjmu, ale při odjezdu vozidla z kontrolní linky jsou mu 

předány technikem všechny doklady i s protokolem. Tento typ stanice 

technické kontroly není v minimálních požadavcích zohledněn. 

 

7. Zásadní připomínka 

Příloha č. 19, bod 2.2. „Skutečný efektivní denní pracovní čas“ 

Z textu není zřejmé, jak postupovat, když bude splněn požadavek na 

minimální počet osob uvedených v tomto bodě pod písm. a), b) a c) a 

stanice technické kontroly přesáhne 40 hodin v týdnu. 

 

Současně není zřejmé, jak posuzovat stanice technické kontroly 

kombinované pro osobní a užitkové automobily, a také v případě více 

kontrolních linek v jedné provozovně. 

 

Odůvodnění: 

Znění současného textu nedopadá na výše uvedené situace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno 

Text v návrhu je upraven tak, že musí 

být naplněn požadavek na jednu směnu 

pracovního dne a je zřejmé, že pokud 

bude mít provozovatel k dispozici 

dostatečný počet kontrolních techniků 

tak, aby mohl mít dvousměnný provoz, 

tak se mu započte i tato druhá směna a to 

podle provozní doby.  

 

 

Pardubický kraj Bez zásadních připomínek  

Plzeňský kraj Bez zásadních připomínek  

Svaz měst a obcí České 

republiky 
Bez připomínek  

Kraj Vysočina Bez zásadních připomínek  

Zlínský kraj Bez připomínek  

Připomínkové místo 

(nepovinná) 
Obsah připomínky Způsob vypořádání  

DEKRA CZ a.s. 

 

 

1) Zásadní připomínka k bodu 23) 

 

U nově uvedeného odst. (3) § 22 je třeba zrušit body d) a e) a to 

z těchto důvodů: 

Vysvětleno  

co se rozumí jiným technickým zařízení 

uvedeným pod písmenem d) a e). Jedná 

se o jakýkoliv technický prostředek 
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Dle znění textu je vyžadováno i u SME, které jsou již v provozu (je 

jich cca 1900) a u kterých nepůjde tyto podmínky technicky splnit. 

Není řešeno přechodné období, mělo by to být splněno s platností 

vyhlášky, to nelze časově stihnout.  

Není nijak řešena bezpečnost práce, nebezpečí úrazu (pádu z výšky 

nebo pádu do jámy). 

 

2) Zásadní připomínka k bodu 25) Příloha 19, bod 2.1 Fond 

pracovního času 

 

Toto znění neodpovídá znění zákona 56/2001 Sb. ve znění zákona 

63/2017 Sb. § 54 odst. 6, který zní: 

 

„(6) Kapacita kontrolních linek stanic technické kontroly na území 

okresu se stanoví z počtu kontrolních stání linky stanic technické 

kontroly, počtu produktivních dnů v roce, průměrné provozní doby 

stanice technické kontroly v hodinách přepočtené na jeden pracovní 

den pětidenního pracovního týdne a časové pracnosti pravidelných 

technických prohlídek vozidel kategorie M1 pro kontrolní linky 

stanice technické kontroly pro osobní automobily a N3 pro kontrolní 

linky stanice technické kontroly pro užitkové automobily.“. 

Zde se odečítá z fondu pracovního času kromě 20 dnů dovolené a dnů 

nemoci dále ještě 22 dnů jako sanitární dny a plnění jiných úkolů, což 

znamená, že kromě 1 měsíce dovolené nám ještě jeden měsíc technik 

nepracuje, to neodpovídá skutečnému stavu, protože údržba zařízení 

je prováděna mimo pracovní dobu STK a jediné oprávněné uzavření 

linky STK je v případě kalibrace přístrojů 2x za rok na ½ dne, dále na 

školení techniků STK max. 3 dny za rok a případně na opravu 

zařízení max. 1 den za rok, tedy celkem maximálně 5 dnů a nikoliv 

22. Je třeba zde opravit z 22 na 5 dnů, tak jak bylo dohodnuto na 

komisi k návrhu této vyhlášky. MD se tím snaží úmyslně ponížit 

kapacitu STK a to o cca 8 %. 

 

umožňující kontrolu palivového nebo 

výfukového systému. Účinnost noveliza- 

čního bodu bude až od 1.1.2018 

 

 

 

 

 

Vysvětleno 

 

a částečně akceptováno, kdy bude 

upraven návrh tak, že počet sanitárních 

dnů bude 7 dnů. 7 dnů odráží fakt 

zohledňující tyto skutečnosti. 2 dny na 

servis VZB, 2 hod. za 14 dnů údržby 

přístrojů (tzn. 24 hod za rok = 3 dny) a 2 

dny na školení. 
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Správné znění textu vyhlášky: 

Sanitární dny, plnění jiných úkolů /den/     5 

 

3) Zásadní připomínka k bodu 25) Příloha 19, bod 2.2 Skutečný 

efektivní denní pracovní čas (he) 

 

Toto znění neodpovídá znění zákona 56/2001 Sb. ve znění zákona 

63/2017 Sb. § 54 odst. 6, který zní: 

 

„(6) Kapacita kontrolních linek stanic technické kontroly na území 

okresu se stanoví z počtu kontrolních stání linky stanic technické 

kontroly, počtu produktivních dnů v roce, průměrné provozní doby 

stanice technické kontroly v hodinách přepočtené na jeden 

pracovní den pětidenního pracovního týdne a časové pracnosti 

pravidelných technických prohlídek vozidel kategorie M1 pro 

kontrolní linky stanice technické kontroly pro osobní automobily a 

N3 pro kontrolní linky stanice technické kontroly pro užitkové 

automobily. 

 

Je to v rozporu se zněním zákona, protože výpočet má být dle počtu 

kontrolních stání linky STK a ne podle počtu kontrolních techniků, 

vedoucího a operátora, kteří nejsou ani nikde definováni, že tam musí 

být (ani v zákoně, ani ve vyhlášce). MD se tím snaží úmyslně ponížit 

kapacitu STK a to o cca 50 %. 

 

Správné znění textu vyhlášky: 

Skutečný efektivní denní pracovní čas (he), který se spočítá ze 

skutečné týdenní provozní doby vydělené 5. V případě, že stanici 

technické kontroly bylo uděleno pouze oprávnění, uvede se 

hodnota he = 8. 

 

 

 

 

 

Neakceptováno 

 

 

§ 54 odst. 8 jednoznačně a nesporně 

uvádí skutečnosti, že prohlídka se 

provádí kontrolním technikem a to na 

kontrolní lince. Počet techniků pro linku 

se tudíž musí odvíjet od počtu 

kontrolních linek a počtu kontrolních 

stání. Pro stanici technické kontroly 

(provozovnu) bude počet upraven tak, že 

odpovědná osoba (vedoucí) bude 

vyžadován pro celou provozovnu a 

započte se jako kontrolní technik, 

přičemž takováto provozovna musí mít 

operátora a dále v případě více 

kontrolních linek se operátor započte na 

dvě kontrolní linky. V opačném případě 

se nemůže vzít v úvahu, že by kontrolní 

linka pracovala na 100% využití. 
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4) Zásadní připomínka k bodu 25) Příloha 19, bod 2.3 Kapacita 

kontrolní linka STK pro osobní automobily (KLOA)  a 2.4 

Kontrolní linka STK pro užitkové automobily (KLUA)  

 

Toto znění neodpovídá znění zákona 56/2001 Sb. ve znění zákona 

63/2017 Sb. § 54 odst. 6 a 8, který zní: 

 

„(6) Kapacita kontrolních linek stanic technické kontroly na území 

okresu se stanoví z počtu kontrolních stání linky stanic technické 

kontroly, počtu produktivních dnů v roce, průměrné provozní doby 

stanice technické kontroly v hodinách přepočtené na jeden pracovní 

den pětidenního pracovního týdne a časové pracnosti pravidelných 

technických prohlídek vozidel kategorie M1 pro kontrolní linky 

stanice technické kontroly pro osobní automobily a N3 pro kontrolní 

linky stanice technické kontroly pro užitkové automobily. 

(8) Časová pracnost provedení jednotlivých druhů technických 

prohlídek pro jednotlivé kategorie vozidel se stanoví jako průměrný 

čas v minutách od zahájení technické prohlídky kontrolním 

technikem na kontrolní lince stanice technické kontroly do 

ukončení technické prohlídky kontrolním technikem na kontrolní 

lince stanice technické kontroly ze všech provedených technických 

prohlídek každého takového druhu technické prohlídky na území 

České republiky stanovený z centrálního informačního systému stanic 

technické kontroly z dat za předcházející kalendářní rok. 

 

Je zde rozpor se zněním zákona, v příloze vyhlášky se připočítává 

ještě 10 minut na administrativní úkony, což je v rozporu se zněním 

zákona a ani to neodpovídá realitě a MD se tím snaží úmyslně ponížit 

kapacitu STK a to o cca 32%.  

 

Je třeba tuto část v textu vyhlášky zrušit. 

 

Správné znění textu vyhlášky: 

Neakceptováno 

 

V rámci vysvětlení, že kontrolní technik 

s přihlédnutím ke skutečnosti, že vozidlo 

po přijetí k technické prohlídce není 

ihned v prostoru kontrolní linky, ale 

vozidlo musí najet na kontrolní linku, 

dále jsou spojené další práce 

s ukončením technické prohlídky 

opuštění vozidla z kontrolní linky, 

vystavení protokolu o technické 

prohlídce apod., tak celková tato doba 

v případě vozidla kategorie M1 je 66 

minut, kdy rozdíl mezi celkovou dobou a 

fyzickou kontrolou vozidla je 34 minut. 

S ohledem na tuto skutečnost byla vzata 

pouze 1/3 tohoto času. Potom vysvětlení 

a bylo přijato toto vysvětlení týkající se 

principu, proč je nutné započíst nějaký 

čas na manipulační charakter prací, 

avšak nebyl souhlas s časem 10 minut. 
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2.3 Kapacita kontrolní linka STK pro osobní automobily (KLOA)  

Pro účely výpočtu kapacity kontrolní linky STK pro osobní 

automobily (KLOA) se vychází z TPr OAM1, kdy se jedná o 

průměrný čas v minutách od zahájení technické prohlídky po 

ukončení technické prohlídky počítaný z pravidelných technických 

prohlídek kategorie M1 na území České republiky za předcházející 

kalendářní rok z Informačního systému stanic technické kontroly.  

 

a)  čtyři kontrolní stání  

pracnost TPr OAM1 přepočtená na 1 hodinu tLOA4 = TPr 

OAM1/60    h 

počet kontrolních stání  

na lince:                 p = 4 

ztráta počtu TPr:  z = 3 

Kapacita kontrolní linky (počet TPr/rok) 

KLOA4 = (p * he / tLOA4 - z) * d = ((4 * he/ (TPr OAM1/60) - 3) * 

d =  TPr/rok 

 

b) tři kontrolní stání  

pracnost TPr OAM1 přepočtená na 1 hodinu tLOA3 = TPr 

OAM1/60    h 

počet kontrolních stání  

na lince:                 p = 3 

ztráta počtu TPr:  z = 2 

Kapacita kontrolní linky (počet TPr/rok) 

KLOA3 = (p * he / tLOA3 - z) * d = ((3 * he/ (TPr OAM1/60) - 2) * 

d =   TPr/rok 

 

2.4 Kontrolní linka STK pro užitkové automobily (KLUA)  

Pro účely výpočtu kapacity kontrolní linky STK pro užitkové 
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automobily (KLOA) se vychází z TPr UAN3 je průměrný čas v 

minutách od zahájení technické prohlídky  po ukončení technické 

prohlídky  počítaný z pravidelných technických prohlídek kategorie 

N3 na území České republiky za předcházející kalendářní rok z 

Informačního systému stanic technické kontroly.  

 

pracnost TPr UAN3 přepočtená na 1 hodinu  tLUA = TPr 

UAN3/60     h 

počet kontrolních stání  

na lince:                 p = 2 

ztráta počtu TPr:  z = 1 

 

Kapacita kontrolní linky (počet TPr/rok) 

KLUA = (p * he / tLUA - z) * d = ((2 * he / (TPr UAN3/60) – 1)) * 

d =   TPr/rok 

 

Profesní komora STK Bez zásadních připomínek  

SDA 

 

 

 

Zásadní připomínky: 

 

1. k bodu 23, §22, odst. 3 

Připomínky:  

 technické požadavky nejsou zcela exaktní (u zvedáku např. výška 

stropu apod.) 

zcela chybí přechodné ustanovení. 

 

 

2. doplnění K bodu 23, §22, odst. 3  

Zásadní připomínkou je v současnosti nemožnost kontrolovat nádrže 

CNG, pokud jsou zakrytovány (nebo jinak nedostupné), z části je to 

řešeno povinností mít rampu.  

 

 

Vysvětleno  

co se rozumí jiným technickým zařízení 

uvedeným pod písmenem d) a e). Jedná 

se o jakýkoliv technický prostředek 

umožňující kontrolu palivového nebo 

výfukového systému. Účinnost noveliza- 

čního bodu bude až od 1.1.2018 

 

Akceptováno 
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Jednou z možností je stanovit povinnost provozovateli přijet na STK 

bez těchto krytů, podobně jako je to u krytů kol. 

V bodu d) a e) jsou uvedena zařízení, kterými má být SME vybavena 

(jáma nebo zvedák, ochoz nebo rampa). 

Velká část SME není vybavena ani zvedákem, ani jámou či rampou. 

Z uvedeného není zřejmé, zda toto zařízení musí být součástí 

schvalovaných prostor, nebo zda postačí toto zařízení mít v areálu 

(např. v jiných vjezdových vratech). Dále není zřejmé, zda toto 

zařízení bude podléhat závěrečné expertíze, příp. jaké další 

požadavky se u tohoto zařízení se budou hodnotit (velikost, zdvih, 

způsob zvedání vozidla, revize apod.).  

Tato zařízení jsou pouze částí, kterou lze řešit problémy kontrol 

vozidel z hlediska emisí. Zároveň s tím je nutné vyřešit situaci 

týkající se krytů tlakových láhví (např. VW TOURAN, FIAT 

MULTIPLA, všechny autobusy poháněné CNG) – pokud nebude 

nikde uvedena povinnost provozovatele vozidla demontovat tyto 

kryty před provedením ME a TK, bude toto zařízení zbytečné. SME 

ani STK nemá v povinnostech tyto kryty pro provedení kontroly 

tlakových láhví demontovat.  

Teprve po jejich demontáži před vlastním provedením může SME 

(ale i STK) naplnit povinnost týkající se např: 

- kontroly úniku plynu (Metodika pro SME, z. 56, vyhl. 302) 

- kontroly upevnění tlakových láhví (vyhl. 302) 

- kontroly stavu tlakových láhví pod upínacími pásy, upevnění, … 

(EHK 110)  

- kontroly životnosti tlakových láhví (EHK 110, vyhl. 341)                 
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Bod e) doporučujeme změnit znění na: 

 ochozem nebo rampou k přístupu na střechu vozidla 

v případě stanice měření emisí vozidel kategorie vozidel, která 

mají nádrže umístěny v horní části vozidla (např. na střeše 

autobusu kat. M2, M3), popřípadě jiným technickým zařízením 

nebo technologií umožňující kontrolu střechy nádrží/tlakových 

láhví umístěných např. na střeše vozidla kategorie M2 a M3 

poháněná  CNG.“  poháněného LPG, CNG, LNG, H2 příp. jiným 

palivem. 

 

Zde máme uvedenou povinnost pouze pro SME - otázkou je, jak se 

bude toto řešit na STK, kde tato povinnost vybavenosti tímto 

zařízením není. 

Zároveň by ve zdůvodnění mělo být uvedeno, o kolik minut se 

prodlouží trvání emisní kontroly a jaký bude předpokládaný dopad na 

cenu kontroly. 

 

 

ATAP 

 

 

 

Zásadní připomínky: 

1. § 22   Základní technické vybavení stanice měření emisí   (K § 

63 odst. 6 zákona) 

Odst. 3, d) dnes není SME vybavena jámou ani zvedákem. 

Dovybavení bude podléhat stavebnímu povolení a to bude znamenat 

poměrně dlouhý čas na povolení takové změny. 

Návrh: Určit délku přechodného období alespoň jednoho roku od 

účinnosti vyhlášky. 

Odst. 3,  d) jiné technické zařízení (technologie) - není dostatečně 

určité. 

Může znamenat jen zrcadlo nebo kamerový systém se záznamem.  

Návrh: Určit minimální požadavky na technické zařízení. Zrcadlo na 

 

 

Vysvětleno  

co se rozumí jiným technickým zařízení 

uvedeným pod písmenem d) a e). Jedná 

se o jakýkoliv technický prostředek 

umožňující kontrolu palivového nebo 

výfukového systému.  

 

Účinnost novelizačního bodu bude až od 

1.1.2018 
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tyči. 

2. Příloha 19  Výpočet kapacitní potřeby technických prohlídek, 

kapacity kontrolních linek stanic technické kontroly a počtu 

skutečně provedených technických prohlídek  

2.1. Fond pracovního času 

Nemoc (vychází ze statistiky ČSÚ přepočítané na všechny pracující a 

pracovní dny). Není uveden číselný údaj. Dnes po zaokrouhlení 11 

dnů. 

Návrh: Vzhledem k dlouhodobé neměnnosti tohoto údaje uvést 

číselný údaj 11 dnů. 

sanitární dny 22 dnů. Na pracovní skupině zabývající se 

problematikou s provozováním STK a SME bylo dojednáno jen 7 

dnů. 

Návrh: Snížit počet sanitárních dnů na 7 dnů. 

3. 2.2. V rámci výpočtu se berou v úvahu následující minimální 

požadavky: 

a) kontrolní linka o čtyřech kontrolních stání (OA) pro provozní dobu 

40 hod. pracovní týdne 

- pracovník v pozici vedoucího (odpovědné osoby), 

- 4 kontrolní technici (držitele profesního osvědčení kontrolního 

technika), 

- 1 operátor (zajišťující příjem a zpracování provádění prohlídek 

v Informačním systému stanic technické kontroly, 

b) kontrolní linka o třech kontrolních stání (OA) pro provozní dobu 

40 hod. pracovní týdne 

- pracovník v pozici vedoucího (odpovědné osoby), 

- 3 kontrolní technici (držitele profesního osvědčení kontrolního 

 

 

Akceptováno 

 

navíc ministerstvo dopravy při 

zveřejňování dat z CRV a CIS STK 

k 1.1. a 1.7. vždy zveřejní základní 

informace k datům potřebným pro 

stanovení výpočtu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno 

 

Počet techniků pro linku a pro 

provozovnu bude upraven tak, že 

odpovědná osoba (vedoucí) bude 

vyžadován pro celou provozovnu a 

započte se jako kontrolní technik 

(takováto provozovna musí mít 

operátora) a ne pouze na kontrolní linku 

a dále operátor bude započten na dvě 

kontrolní linky. 

 

 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSANBJ5G8L)



technika), 

- 1 operátor (zajišťující příjem a zpracování provádění prohlídek 

v Informačním systému stanic technické kontroly, 

c) kontrolní linka o dvou kontrolních stání (UA) pro provozní dobu 

40 hod. pracovní týdne 

- pracovník v pozici vedoucího (odpovědné osoby), 

- 2 kontrolní technici (držitele profesního osvědčení kontrolního 

technika), 

- 1 operátor (zajišťující příjem a zpracování provádění prohlídek 

v Informačním systému stanic technické kontroly. 

Není zahrnuta varianta, jednak kombinované STK, tedy jedna osobní 

a jedna nákladní linka a velmi běžná varianta STK dvě osobní a jedna 

nákladní linka. V těchto případech  by byla potřeba dvou respektive 

třech vedoucích a stejného množství operátorů. V těchto případech, 

v rámci jedné provozovny by bylo více vedoucích (odpovědných 

osob) což je vzhledem k určení odpovědnosti velmi problematické. 

 

Návrh: Zahrnout variantu osobní linka a nákladní linka v rámci jedné 

provozovny- potřeba jeden vedoucí a jeden operátor na provozovnu. 

 

Návrh: Zahrnout variantu dvě osobní a jedna nákladní linka v rámci 

jedné provozovny- potřeba jeden vedoucí a jeden operátor na 

provozovnu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociace STK 

 

 

 

Zásadní připomínky: 

1. K bodu 23 

U nově uvedeného odst. (3) § 22 je třeba zrušit písmena d) a e) a to z 

těchto důvodů: 

Splnění je vyžadováno i u SME, které jsou již v provozu (je jich cca 

1900), a u kterých nepůjde tyto podmínky technicky splnit. 

 

 

Vysvětleno  

co se rozumí jiným technickým zařízení 

uvedeným pod písmenem d) a e). Jedná 

se o jakýkoliv technický prostředek 

umožňující kontrolu palivového nebo 

výfukového systému.  

Účinnost novelizačního bodu bude až od 

1.1.2018 
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Není řešeno přechodné období, mělo by to být splněno s platností 

vyhlášky, což nelze časově stihnout. Není nijak řešena bezpečnost 

práce, nebezpečí úrazu (pádu z výšky nebo pádu do jámy). 

2. K bodu 25, Příloha 19,  

bod 2.1 Fond pracovního času  

Toto znění je v rozporu se zákonem č. 56/2001 Sb. ve znění zákona 

63/2017 Sb. § 54 odst. 6, který zní:  

(6) Kapacita kontrolních linek stanic technické kontroly na území 

okresu se stanoví z počtu kontrolních stání linky stanic technické 

kontroly, počtu produktivních dnů v roce, průměrné provozní doby 

stanice technické kontroly v hodinách přepočtené na jeden pracovní 

den pětidenního pracovního týdne a časové pracnosti pravidelných 

technických prohlídek vozidel kategorie M1 pro kontrolní linky 

stanice technické kontroly pro osobní automobily a N3 pro kontrolní 

linky stanice technické kontroly pro užitkové automobily.  

Podle přílohy 19 odst. 2.1. vyhlášky se při kalkulaci s ohledem na 

fond pracovního času vychází z počtu pracovních dnů/v kalendářním 

roce a dovolené/den/20, kdy není zohledněna možnost dohod o 

pracích konaných mimo pracovní poměr podle ustanovení § 74 a 

násl. zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, kdy se zaměstnanec v 

případě uzavření dohody o provedení práce a dohody o pracovní 

činnosti neřídí úpravou zákoníku práce pro dovolenou 

zaměstnance. V návrhu vyhlášky se odečítá z fondu pracovního času 

kromě 20 dnů dovolené a dnů nemoci dále ještě 22 dnů jako sanitární 

dny a plnění jiných úkolů. To neodpovídá skutečnému stavu, protože 

údržba zařízení je prováděna mimo pracovní dobu STK a jediné 

oprávněné uzavření linky STK je v případě kalibrace přístrojů 2x za 

rok na ½ dne, dále na školení techniků STK max. 3 dny za rok a 

případně na opravu zařízení max. 1 den za rok, tedy celkem 

maximálně 5 dnů a nikoliv 22. Upozorňujeme, že i pracovní komise 

 

 

 

 

 

Vysvětleno 

 

a částečně akceptováno, kdy bude 

upraven návrh tak, že počet sanitárních 

dnů bude 7 dnů. 7 dnů odráží fakt 

zohledňující tyto skutečnosti. 2 dny na 

servis VZB, 2 hod. za 14 dnů údržby 

přístrojů (tzn. 24 hod za rok = 3 dny) a 2 

dny na školení. 
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MD se shodla, včetně zástupců MD, že adekvátní počet je 5 dnů.  

Požadujeme opravit z 22 na 5 dnů, tak jak bylo dohodnuto na 

pracovní komisi MD k návrhu této vyhlášky. 

MD se tím snaží úmyslně ponížit kapacitu STK a to o cca 8 %.  

 

Požadujeme změnit text vyhlášky takto:  

sanitární dny, plnění jiných úkolů /den/ 5  
 

3. K bodu 25 - Příloha 19,  

bod 2.2 Skutečný efektivní denní pracovní čas (he)  
 

V rozporu se zněním zákona č. 56/2001 Sb. ve znění zákona 63/2017 

Sb. § 54 odst. 6, který zní:  

(6) Kapacita kontrolních linek stanic technické kontroly na území 

okresu se stanoví z počtu kontrolních stání linky stanic technické 

kontroly, počtu produktivních dnů v roce, průměrné provozní doby 

stanice technické kontroly v hodinách přepočtené na jeden pracovní 

den pětidenního pracovního týdne a časové pracnosti pravidelných 

technických prohlídek vozidel kategorie M1 pro kontrolní linky 

stanice technické kontroly pro osobní automobily a N3 pro kontrolní 

linky stanice technické kontroly pro užitkové automobily.  

Výpočet z dikce zákona vychází z počtu kontrolních stání linky STK 

a ne podle počtu kontrolních techniků, vedoucího a operátora. 

Personální obsazení není nijak stanoveno. Zákon nedává zmocnění 

vyhláškou doplnit základní parametry výpočtu kapacit. MD se tím 

snaží úmyslně ponížit kapacitu STK a to o cca 50 %. 3  

Současně je navrhovaná vyhláška v rozporu se Zákoníkem práce. 

S ohledem na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 

nereflektuje případné flexibilní nastavení pracovní doby, práce 

na zkrácený pracovní úvazek a zavedení konta pracovní doby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno 

 

 

§ 54 odst. 8 jednoznačně a nesporně 

uvádí skutečnosti, že prohlídka se 

provádí kontrolním technikem a to na 

kontrolní lince. Počet techniků pro linku 

se tudíž musí odvíjet od počtu 

kontrolních linek a počtu kontrolních 

stání. Pro stanici technické kontroly 

(provozovnu) bude počet upraven tak, že 

odpovědná osoba (vedoucí) bude 

vyžadován pro celou provozovnu a 

započte se jako kontrolní technik, 

přičemž takováto provozovna musí mít 

operátora a dále v případě více 

kontrolních linek se operátor započte na 

dvě kontrolní linky. V opačném případě 

se nemůže vzít v úvahu, že by kontrolní 

linka pracovala na 100% využití. 
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podle ustanovení § 86 zákoníku práce. Vyhláška je tak 

diskriminačním nástrojem, objektivizuje a zohledňuje svými 

výpočty pouze pracovní poměr na základě pracovní smlouvy podle 

ustanovení § 30 a násl. zákoníku práce. Stanovení povinnosti 

přítomnosti odpovídajícího počtu kontrolních techniků pro 

každou směnu v délce 8 hodin nereflektuje skutečnou vytíženost 

kontrolních linek a skutečnou potřebu přítomnosti kontrolních 

techniků. Dále rozdělení na 8 hodinové směny vylučuje a 

nereflektuje práci přesčas podle ustanovení § 93 a násl. zákoníku 

práce. Požadujeme vypustit z výpočtu nezákonné parametry.  

Správné znění vyhlášky:  

Skutečný efektivní denní pracovní čas (he), který se spočítá ze 

skutečné týdenní provozní doby vydělené 5. V případě, že stanici 

technické kontroly bylo uděleno pouze oprávnění, uvede se 

hodnota he = 8. 

4. K bodu 25 - Příloha 19,  
bod 2.3 Kapacita kontrolní linka STK pro osobní automobily 

(KLOA) 

bod 2.4 Kontrolní linka STK pro užitkové automobily 

(KLUA) 

 

V rozporu se zněním zákona č. 56/2001 Sb. ve znění zákona 63/2017 

Sb. § 54 odst. 6 a 8, který zní:  

(6) Kapacita kontrolních linek stanic technické kontroly na území 

okresu se stanoví z počtu kontrolních stání linky stanic technické 

kontroly, počtu produktivních dnů v roce, průměrné provozní doby 

stanice technické kontroly v hodinách přepočtené na jeden pracovní 

den pětidenního pracovního týdne a časové pracnosti pravidelných 

technických prohlídek vozidel kategorie M1 pro kontrolní linky 

stanice technické kontroly pro osobní automobily a N3 pro kontrolní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno 

 

V rámci vysvětlení, že kontrolní technik 

s přihlédnutím ke skutečnosti, že vozidlo 

po přijetí k technické prohlídce není 

ihned v prostoru kontrolní linky, ale 

vozidlo musí najet na kontrolní linku, 

dále jsou spojené další práce 

s ukončením technické prohlídky 

opuštění vozidla z kontrolní linky, 

vystavení protokolu o technické 

prohlídce apod., tak celková tato doba 

v případě vozidla kategorie M1 je 66 

minut, kdy rozdíl mezi celkovou dobou a 

fyzickou kontrolou vozidla je 34 minut. 

S ohledem na tuto skutečnost byla vzata 
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linky stanice technické kontroly pro užitkové automobily.  

(8) Časová pracnost provedení jednotlivých druhů technických 

prohlídek pro jednotlivé kategorie vozidel se stanoví jako průměrný 

čas v minutách od zahájení technické prohlídky kontrolním 

technikem na kontrolní lince stanice technické kontroly do 

ukončení technické prohlídky kontrolním technikem na kontrolní 

lince stanice technické kontroly ze všech provedených technických 

prohlídek každého takového druhu technické prohlídky na území 

České republiky stanovený z centrálního informačního systému stanic 

technické kontroly z dat za předcházející kalendářní rok.  

Rozpor se zněním zákona, spočívá v připočítání 10 minut na 

administrativní úkony, což navíc neodpovídá realitě. MD se tím snaží 

úmyslně ponížit kapacitu STK a to o cca 32%.  

Požadujeme připočtení 10 minut vypustit v textu vyhlášky. 

 

Správné znění vyhlášky:  

 

2.3 Kapacita kontrolní linka STK pro osobní automobily (KLOA)  

 

Pro účely výpočtu kapacity kontrolní linky STK pro osobní 

automobily (KLOA) se vychází z TPr OAM1, kdy se jedná o 

průměrný čas v minutách od zahájení technické prohlídky po 

ukončení technické prohlídky počítaný z pravidelných technických 

prohlídek kategorie M1 na území České republiky za předcházející 

kalendářní rok z Informačního systému stanic technické kontroly.  

a) čtyři kontrolní stání  

 pracnost TPr OAM1 přepočtená na 1 hodinu tLOA4 = TPr 

OAM1/60 h  

 počet kontrolních stání na lince p = 4  

 ztráta počtu TPr (zahájení a ukončení práce) z = 3  

 Kapacita kontrolní linky (počet TPr/rok)  

pouze 1/3 tohoto času. Potom vysvětlení 

a bylo přijato toto vysvětlení týkající se 

principu, proč je nutné započíst nějaký 

čas na manipulační charakter prací, 

avšak nebyl souhlas s časem 10 minut. 
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 KLOA4 = (p * he / tLOA4 - z) * d = ((4 * he/ (TPr OAM1/60) - 

3) * d = TPr/rok  

b) tři kontrolní stání 

 pracnost TPr OAM1 přepočtená na 1 hodinu tLOA3 = TPr 

OAM1/60 h  

 počet kontrolních stání na lince: p = 3  

 ztráta počtu TPr: z = 2  

 Kapacita kontrolní linky (počet TPr/rok)  

 KLOA3 = (p * he / tLOA3 - z) * d = ((3 * he/ (TPr OAM1/60) - 

2) * d = TPr/rok  

 

2.4 Kontrolní linka STK pro užitkové automobily (KLUA)  

 

Pro účely výpočtu kapacity kontrolní linky STK pro užitkové 

automobily (KLOA) se vychází z TPr UAN3 je průměrný čas v 

minutách od zahájení technické prohlídky po ukončení technické 

prohlídky počítaný z pravidelných technických prohlídek kategorie 

N3 na území České republiky za předcházející kalendářní rok z 

Informačního systému stanic technické kontroly.  

 

 pracnost TPr UAN3 přepočtená na 1 hodinu tLUA = TPr 

UAN3/60 h  

 počet kontrolních stání na lince: p = 2  

 ztráta počtu TPr: z = 1  

 Kapacita kontrolní linky (počet TPr/rok)  

 KLUA = (p * he / tLUA - z) * d = ((2 * he / (TPr UAN3/60) – 

1)) * d = TPr/rok 

 

 

 

Sdružení servis STK 

s.r.o. 
Bez zásadních připomínek  

TÜV Nord Czech s.r.o. 

 

 

Zásadní připomínky: 

1. K § 22 odst. 3 písm. d) a e) 

 

 

Vysvětleno  
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Na pracovní komisi k návrhu novelizace vyhlášky byla vyjádřena 

většinová podpora pro doplnění pracovišť stanic měření emisí (SME) 

o: 

- kontrolní jámu nebo zvedák na vozidlo, popřípadě jiné 

technické zařízení (technologií) umožňující kontrolu 

palivového a výfukového systému, 

-  ochoz nebo rampu k přístupu na střechu vozidla v případě 

stanice měření emisí kategorie vozidel M3, popřípadě jiným 

technickým zařízením nebo technologií umožňující kontrolu 

střechy vozidla kategorie M2 a M3 poháněná CNG. 

Jedná se však o nové požadavky na vybavení SME a tak je nutné ve 

vyhlášce současně poskytnout určitou lhůtu (přechodné období) na 

dovybavení stávajících pracovišť SME o tyto nové „stavební“ nebo 

„technologické“ prvky a zařízení. 

Pokud znění zůstane tak jak je uvedeno v návrhu novelizované 

vyhlášky, dojde v okamžiku vstupu v platnost novelizovaného znění 

vyhlášky ke stavu, kdy mnoho stávajících pracovišť SME nebude 

plnit požadavky stanovené vyhláškou na vybavení pracoviště SME. 

Další otázkou je, zda by neměly být stanoveny nějaké „minimální 

požadavky“ na „technická zařízení“ kterými je možné nahradit 

kontrolní jámu, zvedák, ochoz nebo rampu. V některých případech 

nemusí být možné stávající pracovitě SME dovybavit jámou, 

zvedákem nebo rampou a pak nezbývá než vybavit pracoviště jiným 

technickým zařízení. Zde by bylo dobré vytvořit si přímo v textu 

vyhlášky „zmocnění“ na vydání např. minimálních požadavků na 

„jiná technická zařízení (technologie)“ a to cestou VD. 

2.  K §14 odst. 2 

co se rozumí jiným technickým zařízení 

uvedeným pod písmenem d) a e). Jedná 

se o jakýkoliv technický prostředek 

umožňující kontrolu palivového nebo 

výfukového systému.  

Účinnost novelizačního bodu bude až od 

1.1.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSANBJ5G8L)



V poslední větě se uvádí: 

„Tisk protokolů o technické prohlídce a protokolů o měření emisí je 

možný výhradně z těchto dat a pouze programem správce systému.“ 

I když zákon č.56/2001Sb. ve znění zákona č.63/2017Sb. v 

přechodných ustanovení stanovuje pro dnes existující pracoviště 

SME „termín / přechodné období“ do kdy musí pracoviště SME být 

napojeno na CIS STK (do 5 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona 

č.56/2001Sb. ve znění zákona č.63/2017Sb.) a od kdy musí mechanik 

SME po tomto „napojení“ na CISSTK zahájit tvorbu protokolů o ME 

cestou CISSTK (nejpozději 1 měsíc po zřízení přístupu do 

informačního systému STK) domníváme se , že by znění výše 

uvedené věty které hovoří o tisku protokolů o měření emisí z CIS 

STK mělo být vztaženo k nejpozdějšímu termínu o kterém hovoří 

zákon ….pokud dobře předpokládáme tím datem je 30.11.2017. 

Možná by bylo dobré upozornit na tuto skutečnost alespoň v 

„Přechodných ustanoveních“ vyhlášky. 

V této souvislosti doporučujeme upozornit v přechodných 

ustanoveních vyhlášky na tyto další skutečnosti: 

-  do 30.11.2017 budou vystavovány protokoly o ME „po staru“ a 

postupně i „po novu“. „V tomto období budou existovat dva různé 

způsoby tvorby protokolů o ME. Protokoly se budou i v některých 

detailech lišit a např. protokoly vystavené „po staru“ nebudou 

uloženy v CISSTK. 

-  Od 1.12.2017 se musí protokoly o ME tvořit pouze cestou aplikace 

CISSTK (případně „nouzovým ručním režimem“ případně 

„schváleným off-line způsobem). 

-  I po 1.12.2017 však musí být na STK, úřadech, Policií atd. 

uznávány protokoly o ME které, byly vystaveny do 30.11.2017 a 

to starým“ způsobem, resp. ve „starém“ provedení. 
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