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IV. 
 

Úplné znění vyhlášky č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, 

ve znění pozdějších předpisů s vyznačením navrhovaných změn. 

 
 

302 

VYHLÁŠKA 

ze dne 7. srpna 2001 

o technických prohlídkách a měření emisí vozidel 

 

Ministerstvo dopravy a spojů (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 91 odst. 1 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., (dále jen "zákon") k provedení § 44 odst. 6, § 45 odst. 1, 5 a 6, § 47 

odst. 4, § 48 odst. 1 a 4, § 53 odst. 2, § 54 odst. 4, 6, § 57 odst. 3, § 58 odst. 1 písm. b) a c), § 

60 odst. 3, § 62 odst. 2, § 63 odst. 5, § 66 odst. 3, § 67 odst. 1 písm. b) a c), § 69 odst. 3, § 71 

odst. 2, § 72 odst. 3 a § 79 odst. 5 zákona: 

 

ČÁST PRVNÍ 

 

MĚŘENÍ EMISÍ 

(K § 44 odst. 6, § 45 odst. 4 a § 53 odst. 2 zákona) 

§ 1 

Rozsah a způsob měření emisí 

 (1) U vozidla se zážehovým motorem s neřízeným emisním systémem nebo s 

neřízeným emisním systémem s katalyzátorem se při měření emisí provádí 

a) vizuální kontrola skupin a dílů ovlivňujících tvorbu emisí škodlivin výfukových plynů 

zaměřená na úplnost a těsnost palivové, zapalovací, sací a výfukové soustavy a těsnost 

motoru; kontrola ostatních zařízení určených ke snižování emisí škodlivin (odvětrání 

motoru, recirkulace výfukových plynů apod.) se provádí v rozsahu stanoveném 

výrobcem vozidla, 

b) u motoru zahřátého na provozní teplotu kontrola otáček volnoběhu, obsahu CO a 

uhlovodíků HC při volnoběžných otáčkách, pokud výrobce vozidla nestanoví jinak, 

c) kontrola stejných parametrů jako při volnoběhu při zvýšených otáčkách v rozmezí 2500 

až 2800 min-1, pokud výrobce nestanoví jinak, a  

d) porovnání výsledků kontroly a naměřených hodnot se stavem a hodnotami stanovenými 

výrobcem vozidla; pokud výrobce tyto hodnoty nestanoví, nesmí být překročeny 

přípustné hodnoty stanovené přílohou č. 1 k této vyhlášce. 

( …. ) 
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§ 3 

 

Protokol o měření emisí, hodnocení výsledku měření emisí 

 

 (1) Protokol o provedeném měření emisí obsahuje 

  

a) ochrannou nálepku, číslo stanice měření emisí, název provozovatele, místo nebo sídlo 

podnikání a číslo telefonu stanice měření emisí, 

b) nadpis s uvedením názvu protokolu a čísla protokolu o měření emisí; číslo protokolu se 

skládá z pořadového čísla měření emisí provedeného v kalendářním roce lomeného 

posledním dvojčíslím kalendářního roku, 

c) informace o vozidle a jeho motoru; výrobní číslo motoru se uvádí jen v případě, že je 

vyznačeno v technickém průkazu vozidla, 

d) výsledek vizuální kontroly, u vozidel s pohonem na plyn i výsledek kontroly těsnosti 

plynového zařízení, 

e) výsledek kontroly řídicího systému motoru, je-li součástí vozidla, včetně výpisu z 

paměti závad a readiness kódů, 

f) parametry měřené při měření emisí, jejich předepsané i naměřené hodnoty pro základní i 

případné alternativní palivo, je-li tento druh pohonu na vozidle instalován, 

g) informace o použitém analyzátoru (kouřoměru) s uvedením výrobce a typu, 

h) informace o tom, že záznam z analyzátoru (kouřoměru) tvoří přílohu protokolu o měření 

emisí, nebo, že měřené hodnoty byly zaznamenány přímým vstupem měřicího zařízení 

do protokolu o měření emisí, 

i) poznámky s uvedením zjištěných závad, 

j) hodnocení výsledku měření emisí, 

k) termín příštího pravidelného měření emisí, 

l) datum provedení měření emisí, jméno a číslo osvědčení mechanika, který měření emisí 

prováděl, razítko stanice měření emisí a podpis odpovědné osoby provozovatele stanice 

měření emisí. 

(2) Motorové vozidlo z hlediska měření emisí vyhovuje, jestliže na jeho technickém 

stavu nebyly zjištěny závady mající vliv na zhoršení emisního chování vozidla a kontrolované 

parametry se nacházejí v mezích stanovených výrobcem vozidla. Pokud výrobce tyto hodnoty 

nestanovil, nesmí být překročeny přípustné hodnoty obsahu složek výfukových plynů 

stanovené v příloze č. 1. 

(3) Motorové vozidlo z hlediska měření emisí nevyhovuje, jestliže na jeho technickém 

stavu byly zjištěny závady mající vliv na zhoršení emisního chování vozidla nebo 

kontrolované parametry se nenacházejí ve stanovených mezích podle odstavce 2. 

(4) Vzory protokolů o měření emisí pro vozidla se zážehovým a vznětovým motorem 

jsou uvedeny v příloze č. 4. 

( …. ) 

 

§ 14 

Informační systém stanic technické kontroly 

(K § 48 odst. 5 zákona) 
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(1) Činnost stanic technické kontroly a stanice měření emisí je evidována a 

vyhodnocována v automatizovaném informačním systému stanic technické kontroly (dále jen 

"automatizovaný systém"), který je centralizovaným informačním systémem pracujícím v 

reálném čase. 

(2) Základní funkcí automatizovaného systému je tvorba protokolů o technické 

prohlídce, evidence kontrolních nálepek a shromažďování a ukládání dat v reálném čase v 

datovém úložišti správce systému. Zde jsou tato data archivována a vyhodnocována. Tisk 

protokolů o technické prohlídce je možný výhradně z těchto dat a pouze programem správce 

systému.  

(2) Základní funkcí automatizovaného systému je tvorba a evidence protokolů o 

technické prohlídce a protokolů o měření emisí, evidence kontrolních a ochranných 

nálepek, evidence výsledků měření ze stanic měření emisí a shromažďování a ukládání 

dat v reálném čase v datovém úložišti správce systému. Zde jsou tato data archivována a 

vyhodnocována. Tisk protokolů o technické prohlídce a protokolů o měření emisí je 

možný výhradně z těchto dat a pouze programem správce systému. 

(3) Stanice technické kontroly a stanice měření emisí prostřednictvím uživatelského 

rozhraní stanoveného správcem systému provádějí vkládání aktuálních informací o 

prováděných technických prohlídkách a měření emisí. Komunikace v rámci 

automatizovaného systému probíhá prostřednictvím stálého internetového připojení stanice 

technické kontroly a stanice měření emisí. 

(4) Správce systému přiděluje přístupová práva stanicím technické kontroly a stanicím 

měření emisí pro přístup do automatizovaného systému. Přístup k aplikaci se provádí 

bezpečným způsobem prostřednictvím veřejné sítě Internet šifrovaným komunikačním 

kanálem využívajícím moderní, standardizované a silné kryptografické metody a protokoly. 

Vícenásobná autentizace a autorizace oprávněných uživatelů je založena na přístupovém 

seznamu povolených neměnných adres jednoznačně identifikujících klientský počítač v síti 

Internet (dále jen "pevné adresy") a na silné kryptografické identifikaci uživatelů využívající 

technologii kvalifikovaných certifikátů umístěných na předepsaném úložišti certifikátů 

výpočetního prostředí uživatele. Certifikát přidělí správce systému pouze takové osobě, která 

absolvovala školení zakončené testem a je držitelem osvědčení obsluhy automatizovaného 

systému. Certifikát má omezenou časovou platnost. 

(5) Pro zabezpečení chodu automatizovaného systému (shromažďování a přenosu 

informací) musí být stanice technické kontroly a stanice měření emisí vybavena odpovídající 

technikou: 

a) osobním počítačem, 

b) spolehlivým a dostatečně rychlým připojením do veřejné sítě Internet s pevnou adresou, 

která bude evidována v seznamu povolených pevných adres oprávněných klientských 

počítačů jednotlivých stanic technické kontroly, 

c) předepsaným programovým vybavením pro bezpečný přístup do automatizovaného 

systému pomocí technologie virtuálních privátních sítí využívající silné standardizované 

kryptografické algoritmy a protokoly, 

d) platným kvalifikovaným certifikátem umístěným na předepsaném bezpečném úložišti 

certifikátů výpočetního prostředí uživatele (např. ve speciálním hardwarovém tokenu 

apod.). 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSALRCN5X7)



 4 

(6) Stanice technické kontroly a stanice měření emisí pouze pro zvláštní vozidla může 

být pro komunikaci v rámci automatizovaného systému vybavena i jiným připojením do sítě 

Internet, než je uvedeno v odstavci 5 písm. b). 

(7) Ustanovení odstavců 1 až 6 se nevztahují na stanice technické kontroly a stanice 

měření emisí, které provádí pouze technické prohlídky a měření emisí vozidel Ministerstva 

vnitra, Ministerstva obrany, Policie České republiky, Generální inspekce bezpečnostních 

sborů a Bezpečnostní informační služby. 

§ 14a 

Předávání údajů správci Informačního systému  

stanic technické kontroly provozovatelem stanice technické kontroly 
(K § 48a odst. 4 zákona) 

(1) Údaje dokumentující přítomnost vozidel na stanici technické kontroly jsou 

pořizovány v průběhu technické prohlídky. Jsou to snímky vozidla z místa konání technické 

prohlídky, které musí obsahovat pohled na vozidlo zpředu a boku, na vozidlo zezadu a 

opačného boku, na VIN umístěný na karoserii nebo rámu a výrobní štítek vozidla s VIN, 

pokud je jím vybaveno. Údaje jsou v reálném čase ukládány do sběrného zařízení, které je 

propojeno s Informačním systémem stanic technické kontroly (dále jen „CIS STK“) a 

umožňuje přenos těchto snímků do systému. Podrobnější popis obsahu snímků, technického 

vybavení k jejich pořizování a ukládání, rozhraní pro komunikaci s CIS STK a způsob 

přenosu dat s ohledem na rozvoj informačních technologií stanoví ministerstvo ve Věstníku 

dopravy. 

(2) Údaje o zahájení a provedení technické prohlídky se vkládají do systému 

automaticky pomocí čárových kódů přidělených kontrolnímu technikovi a konkrétnímu číslu 

protokolu prováděné technické prohlídky. Upřesnění způsobu vkládání těchto údajů s 

ohledem na rozvoj informačních technologií stanoví ministerstvo ve Věstníku dopravy. 

(3) Údaje o vozidlech, na kterých byla technická prohlídka provedena, a o závadách 

zjištěných v průběhu technické prohlídky se vkládají do systému automaticky prostřednictvím 

zápisu do aplikace CIS STK na základě údajů zjištěných z dokumentace předkládané 

k provedení technické prohlídky a záznamníku závad vyplněného v průběhu provedení 

technické prohlídky a výpisů z měřicích přístrojů pro provádění technických prohlídek. 

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

technologií stanoví ministerstvo ve Věstníku dopravy. 

(4) Údaje o kontrolních technicích provádějících technické prohlídky se předávají za 

účelem přiřazení kontrolního technika k provozovně stanice technické kontroly. Provozovatel 

stanice technické kontroly neprodleně předá údaje o zahájení nebo ukončení pracovního 

poměru kontrolního technika. Tyto údaje musí obsahovat jméno, příjmení a datum narození 

kontrolního technika, číslo osvědčení kontrolního technika, popřípadě číslo kontrolního 

technika určeného ke kontrole vozidel přepravujících nebezpečné věci z hlediska plnění 

požadavků stanovených zvláštním právním předpisem2) (dále jen „kontrolní technik vozidel 

k přepravě nebezpečných věcí“), datum zahájení nebo ukončení pracovního poměru a na jaké 

provozovně 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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§ 14b 

Předávání údajů správci Informačního systému  

stanic technické kontroly provozovatelem stanice měření emisí 

(K § 48a odst. 4 zákona) 

(1) Údaje dokumentující přítomnost vozidel na stanici měření emisí jsou 

pořizovány v průběhu měření emisí. Jsou to snímky vozidla z místa konání měření 

emisí, které musí obsahovat pohled na vozidlo zpředu a boku, na vozidlo zezadu a 

opačného boku, na VIN umístěný na karoserii nebo rámu a výrobní štítek vozidla s VIN, 

pokud je jím vybaveno. Údaje jsou v reálném čase ukládány do sběrného zařízení, které 

je propojeno s CIS STK a umožňuje přenos těchto snímků do systému. Podrobnější 

popis obsahu snímků, technického vybavení k jejich pořizování a ukládání, rozhraní pro 

komunikaci s CIS STK a způsob přenosu dat s ohledem na rozvoj informačních 

technologií stanoví ministerstvo ve Věstníku dopravy. 

(2) Údaje o zahájení a provedení měření emisí se vkládají do systému automaticky 

pomocí čárových kódů přidělených mechanikovi a konkrétnímu číslu protokolu 

prováděného měření emisí. Upřesnění způsobu vkládání těchto údajů s ohledem na 

rozvoj informačních technologií stanoví ministerstvo ve Věstníku dopravy. 

(3) Údaje o vozidlech, na kterých bylo měření emisí provedeno, a výsledků měření 

zjištěných v průběhu měření emisí se vkládají do systému automaticky prostřednictvím 

zápisu do aplikace CIS STK na základě údajů zjištěných z dokumentace předkládané 

k provedení měření emisí a výpisů z měřicích přístrojů pro provádění měření emisí. 

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

technologií stanoví ministerstvo ve Věstníku dopravy. 

(4) Údaje o mechanicích provádějících měření emisí se předávají za účelem 

přiřazení mechanika k provozovně stanice měření emisí. Provozovatel stanice měření 

emisí neprodleně předá údaje o zahájení nebo ukončení pracovního poměru mechanika. 

Tyto údaje musí obsahovat jméno, příjmení a datum narození mechanika, číslo 

osvědčení mechanika, datum zahájení nebo ukončení pracovního poměru a na jaké 

provozovně pracuje a evidenční číslo provozovny. Upřesnění způsobu vkládání těchto 

údajů s ohledem na rozvoj CIS STK a informačních technologií stanoví ministerstvo ve 

Věstníku dopravy. 

(5) Údaje o provozovatelích stanice měření emisí vkládají do Informačního 

systému stanic technické kontroly obecní úřady obce s rozšířenou působností neprodleně 

po udělení oprávnění a vydání  osvědčení k provozování stanice měření emisí. 

 

ČÁST TŘETÍ 

 

STANICE TECHNICKÉ KONTROLY 

§ 15 

Druhy stanic technické kontroly  

(K § 54 odst. 6 zákona) 

Stanice technické kontroly se dělí na  
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a)  stanice technické kontroly pro silniční motorová a přípojná vozidla kategorií L, M1, N1, 

O1 a O2, O2 a Z (dále jen "stanice technické kontroly pro osobní automobily"), 

b) stanice technické kontroly pro silniční motorová a přípojná vozidla kategorií M2, M3, 

N2, N3, O1, O2, O3 a O4 a zvláštní motorová a přípojná vozidla kategorií T, OT1, OT2, 

OT3 a OT4 T, C, OT, R, S a Z (dále jen "stanice technické kontroly pro užitkové 

automobily"), 

c) stanice technické kontroly kombinované pro silniční motorová a přípojná vozidla 

kategorií L, M1, N1, O1 a O2, M2, M3, N2, N3, O1, O2, O3 a O4 a zvláštní motorová a 

přípojná vozidla kategorií T, OT1, OT2, OT3 a OT4 T, C, OT, R, S a Z (stanice technické 

kontroly kombinovaná pro osobní a užitkové automobily), 

d) stanice technické kontroly pro zvláštní motorová a přípojná vozidla kategorií T, OT1, 

OT2, OT3 a OT4 T, C, OT, R, S a Z (dále jen "stanice technické kontroly pro traktory"). 

e) působnost stanice technické kontroly pro osobní automobily může být rozšířena o 

provádění technických prohlídek zvláštních vozidel kategorií T, OT1, OT2, OT3 a OT4 T, 

C, OT, R, a S. 

§ 15a 

Výpočet kapacitní potřeby technických prohlídek, kapacity kontrolních linek stanic 

technické kontroly a počtu skutečně provedených technických prohlídek 

(K § 54 odst. 4 zákona) 

(1) Výpočet kapacitní potřeby technických prohlídek, kapacity kontrolních linek 

stanic technické kontroly a počtu skutečně provedených technických prohlídek  je 

uveden v příloze č. 19. 

(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na stanice technické kontroly, které 

provádí pouze technické prohlídky vozidel Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany, 

Policie České republiky a Bezpečnostní informační služby. 

§ 16 

Základní technické vybavení a uspořádání stanice technické kontroly  

(K § 54 odst. 6 zákona)  

(1) Kontrolní linka stanice technické kontroly pro osobní automobily musí být 

průjezdná a musí mít tyto minimální rozměry: 

a) délka linky ................... 33,0 m (4 kontrolní stání), 

              nebo ................... 26,0 m (3 kontrolní stání), 

b) šířka linky   ................. 5,0 m, 

c) světlá výška linky 

   (včetně vrat)    ..............  3,0 m, 

d) světlá šířka vrat ...........   3,0 m. 

(2) Kontrolní linka stanice technické kontroly pro užitkové automobily musí být 

průjezdná a musí mít tyto minimální rozměry: 
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a) délka linky ................... 42,0 m, 

b) šířka linky  ................... 6,0 m, 

c) světlá výška linky 

   (včetně vrat)    ............... 4,5 m, 

d) světlá šířka vrat  ........... 3,5 m. 

(3) Teoretická kapacita kontrolní linky stanice technické kontroly pro osobní 

automobily v jednosměnném provozu při čtyřech kontrolních stáních je 10 600 technických 

prohlídek za rok a při třech kontrolních stáních 8 300 technických prohlídek za rok. 

Teoretická kapacita kontrolní linky pro užitkové automobily je 4 300 technických prohlídek 

za rok. 

(4) (3) V návaznosti na kontrolní linku podle odstavců 1 a 2 musí mít stanice technické 

kontroly tyto další prostory:  

a)  kancelář příjmu, 

b)  kancelář vedoucího, 

c)  místnost pro kontrolní techniky (pro 4 kontrolní techniky min. 20 m2), 

d)  čekárnu pro návštěvníky navazující na kancelář příjmu, 

e)  sociální zařízení pro pracovníky a návštěvníky stanice technické kontroly, 

f)  parkovací plochy pro vozidla přistavovaná k technické prohlídce a pro vozidla, která již 

technickou prohlídku absolvovala, (celková potřebná kapacita těchto parkovišť je pro 

stanici technické kontroly pro osobní automobily min. 8 vozidel a pro stanici technické 

kontroly pro užitkové automobily min. 3 osmnáctimetrové soupravy a 2 

dvanáctimetrová vozidla), 

g)  vnitřní komunikace v areálu stanice technické kontroly, které musí umožňovat bezpečný 

a plynulý provoz, 

h)  areál stanice technické kontroly musí mít samostatný vjezd a výjezd z veřejně přístupné 

pozemní komunikace. 

(5) (4) Uspořádání jednotlivých pracovišť i celého areálu stanice technické kontroly 

musí umožnit dodržení předepsaných technologických postupů technické prohlídky a 

odpovídat zvláštnímu právnímu předpisu5) a obsahu doporučených technických norem6) pro  

a)  parkovací plochy, 

b)  vnitřní komunikace, 

c)  příjezdové a výjezdové prostory na kontrolní linku, 

d)  pracovní jámu pro kontrolní úkony na spodku vozidla, 

e) podlahy pracovišť na kontrolu seřízení světlometů a na kontrolu geometrie přední 

nápravy. 

(6) (5) Podlahy na kontrolních linkách musí mít bezprašný a snadno udržovatelný 

povrch. 

(7) (6) Z ustanovení odstavců 1, 2, 4 a 5 1 až 4 lze u stanic technické kontroly 

uvedených do provozu před nabytím účinnosti zákona připustit v odůvodněných případech 

odchylku. Stavební uspořádání stanice technické kontroly však musí odpovídat vždy alespoň 

podmínkám uspořádání stanice technické kontroly platným v době, kdy byla takováto stanice 

uvedena do provozu. 

(8) (7) Stanice technické kontroly podle odstavců 1 a 2 musí být kromě přístrojů a 
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zařízení uvedených v § 11 dále vybavena nejméně  

a) zařízením pro kontinuální odsávání výfukových plynů po celé délce linky, 

b)  zdrojem stlačeného vzduchu ve stanici pro osobní automobily s tlakem nejméně 0,6 

MPa a ve stanici pro užitkové automobily s tlakem nejméně 1,0 MPa, 

c)  montážní lampou do pracovní jámy, 

d) osobním počítačem s hardwarovým a softwarovým vybavením splňujícím požadavky 

informačního systému stanic technické kontroly, 

e)  telefonní linkou, faxem nebo obdobným zařízením telefonním přístrojem s veřejným 

telefonním číslem a zařízením pro mailovou nebo obdobnou komunikaci. 

(9) (8) Povinnost vybavení podle požadavků uvedených v odstavci 8 7 písm. d) a e) se 

vztahuje i na stanice technické kontroly pro zvláštní vozidla. 

(10) (9) Jednotlivá pracovní stání kontrolní linky stanice technické kontroly musí být 

vybavena dobře čitelnými seznamy kontrolních úkonů prováděných na těchto pracovištích. 

(11) (10) Stanice technické kontroly, která provádí pouze technické prohlídky vozidel 

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

služby, nemusí splňovat podmínky uspořádání podle odstavců 1, 2, 4 a 5 1 až 4. Technická 

prohlídka uvedených vozidel nemusí být prováděna na průjezdné kontrolní lince. 

§ 16a 

Způsob a rozsah pokrytí správního obvodu činnostmi stanic technické kontroly 

(K § 54 odst. 6 zákona) 

(1) Způsob a rozsah pokrytí správního obvodu činnostmi stanic technické kontroly se 

určí na základě posouzení kapacitních potřeb správního obvodu a kapacit stanic technické 

kontroly. Výsledkem posouzení nesmí být překročení kapacitní potřeby technických 

prohlídek území okresu, který je součástí správního obvodu příslušného kraje a v němž má 

být uvažovaná stanice technické kontroly provozována o více než 20 %. 

(2) Způsob výpočtu kapacitní potřeby správního obvodu a teoretické, provozní a 

skutečně využité kapacity kontrolních linek stanic technické kontroly je uveden v příloze č. 

19. Rozsah pokrytí správního obvodu činnostmi stanic technické kontroly je překročen, 

a) je-li součet teoretických, provozních nebo skutečně využitých kapacit provozovaných 

stanic technické kontroly příslušného druhu vozidel a teoretické kapacity nově 

uvažované stanice technické kontroly větší o více než 20 % kapacitních potřeb okresu 

nebo 

b) tvoří-li rozdíl mezi kapacitní potřebou technických prohlídek příslušného druhu vozidel 

v okresu a součtem teoretických nebo provozních kapacit všech stanic technické 

kontroly v okresu méně než 60 % teoretické kapacity nově uvažované kontrolní linky 

stanice technické kontroly určené podle § 16 odst. 3, nebo 

c) je-li součet provozních kapacit provozovaných stanic technické kontroly příslušného 

druhu vozidel a teoretické kapacity nově uvažované stanice technické kontroly větší než 

20 % součtu skutečně využitých kapacit provozovaných stanic technické kontroly v 

okresu. 

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahují na stanice technické kontroly, které provádí 

pouze technické prohlídky vozidel Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany, Policie České 
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republiky a Bezpečnostní informační služby. 

 

( …. ) 

ČÁST ČTVRTÁ 

STANICE MĚŘENÍ EMISÍ 

§ 22 

Základní technické vybavení stanice měření emisí 

(K § 63 odst. 6 zákona) 

(1) Stanice měření emisí musí mít pro své provozování prostory splňující podmínky pro 

měření emisí odpovídající zvláštnímu právnímu předpisu,5) doporučeným technickým 

normám6) a instrukcím oznámeným ministerstvem ve Věstníku dopravy podle § 88 odst. 2 

zákona. Dále musí být vybavena zařízením na odsávání výfukových plynů, větráním a 

vytápěním. 

(2) Přístroje a zařízení používané ve stanici měření emisí musí umožňovat měření emisí 

podle stanovených metodik a předpisů výrobce značky vozidla, pro kterou je oprávněn 

provádět měření emisí. Měřicí zařízení musí být metrologicky navázané. 

(3) Stanice musí být kromě přístrojů a zařízení uvedených v odst. 2 dále vybavena 

nejméně  

a) zařízením na odsávání výfukových plynů, větráním a vytápěním, 

b) osobním počítačem s hardwarovým a softwarovým vybavením splňujícím 

požadavky informačního systému stanic technické kontroly, 

c)  telefonním přístrojem s veřejným telefonním číslem a zařízením pro mailovou 

nebo obdobnou komunikaci, 

d) kontrolní jámou nebo zvedákem na vozidlo, popřípadě jiným technických zařízení 

(technologií) umožňující kontrolu palivového a výfukového systému, 

e) 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. 

§ 23 

Způsob ověření plnění podmínek k provozování stanice měření emisí  

(K § 66 odst. 4 zákona) 

(1) Před zahájením provozu stanice měření emisí zabezpečí její provozovatel kalibraci 

měřidel, závěrečnou expertízu o splnění všech podmínek k provozování stanice měření emisí 

a vyhotoví popis organizační struktury a systému řízení pro zajištění měření emisí. Obsah 

popisu organizační struktury a systému řízení pro zajištění měření emisí uvede ministerstvo 

ve Věstníku dopravy. 

(2) Protokoly o závěrečné expertíze a výsledku metrologické kontroly spolu s kopiemi 

profesních osvědčení mechaniků provozovatel stanice měření emisí předloží příslušnému 

obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností ve lhůtě stanovené v rozhodnutí o udělení 
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oprávnění k provozování stanice měření emisí. V případě nové stavby stanice měření emisí 

nebo změny stavby provedené za účelem užívání stavby k provádění měření emisí předloží 

provozovatel stanice měření emisí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností i kopii 

kolaudačního rozhodnutí. 

(3) Stanice měření emisí, která má základní povinné technické vybavení pro měření 

emisí vozidel s neřízenými emisními systémy, může měřit emise všech značek a typů vozidel 

s neřízenými emisními systémy, pro něž má k dispozici potřebné technické podklady pro 

jejich seřizování a opravy. 

(4) Stanici měření emisí může provozovat i provozovatel stanice technické kontroly, 

pokud splňuje podmínky uvedené v odstavci 3, nebo jehož pracovníci splňují požadavky 

specializovaného školení mechaniků podle odstavce 7, a pokud disponuje technickým 

vybavením a dokumentací k vozidlům továrních značek, u kterých bude měření emisí 

provádět. Pracoviště měření emisí musí být samostatné a musí být situováno mimo kontrolní 

linku stanice technické kontroly. 

(5) Měření emisí u vozidel s řízenými emisními systémy může provádět jen stanice 

měření emisí, která je vybavena stanovenou přístrojovou technikou pro kontrolu funkce 

řízeného emisního systému včetně jejího propojení s vozidlem a dokumentací, která stanoví 

postupy komunikace s řídící jednotkou systému a způsob vyhledávání závad. 

(6) Stanice měření emisí, která je oprávněna měřit emise konkrétní značky vozidel s 

řízenými emisními systémy a která rozšířila své vybavení pro měření emisí i pro jiné značky 

vozidel nebo typy řízených emisních systémů, než které jsou uvedeny v oprávnění k 

provozování stanice měření emisí, může měřit emise vozidel těchto dalších značek pouze za 

předpokladu, že  

a) doloží expertízou příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností splnění 

podmínek pro měření emisí i pro tyto další značky vozidla nebo typy řízených emisních 

systémů, 

b) příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností ji udělí oprávnění k provozování 

stanice měření emisí i pro tyto další značky vozidel nebo typy řízených emisních 

systémů. 

(7) Pověření výrobce vozidla nebo výrobce emisního systému, představované obchodní 

smlouvou o servisním zastoupení (o smluvní opravně), lze nahradit specializovaným školením 

mechaniků ve školicím zařízení zaměřeným na diagnostiku a opravy emisních systémů 

vozidel. Školicí zařízení musí být pro tyto účely pověřené ministerstvem. Poskytování 

vzdělávacích služeb nesmí být vázáno na jiné obchodní aktivity a dokumentace musí být 

poskytována za přiměřenou a nediskriminující cenu. 

(8) Stanici měření emisí pro měření emisí motorů vozidel s řízenými i neřízenými 

emisními systémy může provozovat i oprávněná zkušebna (§ 19 odst. 7 zákona) technická 

zkušebna (§ 27 odst. 1 zákona).  

( …. ) 
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Příloha 19  

 

Způsob výpočtu kapacitní potřeby správního obvodu a kapacit stanic technické kontroly  

 

 Ke stanovení kapacitní potřeby správního obvodu (z hlediska zajištění potřebného 

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

obvodu. 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 O A, počet vozidel kategorií M2, M3, N2, N3, 

O3 a O4 na počet UA. Tím se dostane tzv. upravený počet OA nebo UA, dále označovaný jako 

OAU nebo UAU.  

  

 1. Výpočet potřebné kapacity (počtu) technických prohlídek pro správní obvod  

  

 Kromě počtu vozidel evidovaných ve správním obvodu se do výpočtu zahrnuje i 

rozdílná pracnost technických prohlídek (dále jen "TPr") vozidel kategorií O a L vůči 

automobilům. Pracnost TPr vozidel kategorií O a L je vůči automobilům přibližně poloviční a 

je vyjádřena koeficientem kp (kp= 0,5).  

  

 Ve výpočtu se zohledňují i různé lhůty provádění pravidelných TPr proti osobním 

automobilům, a to takto:  

  

a) pro přípojná vozidla koeficientem a (dvojnásobná lhůta, čtyři roky, a = 0,5),  

  

b) pro motocykly koeficientem b (lhůta 2 nebo 4 roky, b = 2/3),  

  

 1.1. Potřebná kapacita STK pro OA  

  

Upravený počet OA pro daný správní obvod se vypočte ze vzorců:  

 OAu = M1 + N1 + a . kp. (O1 + O2)   +   b . kp. L  

  

  

Po dosazení hodnot koeficientů:  

 OAU = M1 + N1 + 0,25 . (O1 + O2) +   0,33 . L  

  

  

Potřebná roční kapacita technických prohlídek OA, PKOA, se vypočte vynásobením 

upraveného počtu OAU koeficientem kOA.  

  

 Koeficient kOA zohledňuje:  

  

a) počet OA mladších 4 roky koeficient c (uvažuje se, že 14% OA je mladších 4 let; c = 0,14)  

  

b) potřebu opakovaných technických prohlídek koeficient oOA (předpokládá se 10% 

opakovaných prohlídek; oOA = 0,10),  

  

c) lhůtu pravidelných technických prohlídek OA koeficient lh = 2 roky,  

  

d) potřebu evidenčních kontrol, které představují zvýšení nároků na kapacitu o 7%. Vyjadřuje 

je koeficientem ekOA= 0,07.  
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kOA = (1 - c). (1 + oOA).(1 + ekOA) / lh 

kOA = (1 - 0,14) . (1 + 0,10) . (1 + 0,07)/ 2 = 0,506 

Kapacitní potřeba technických prohlídek STK pro OA: 

 PKOA  =  kOA *  OAU = 0,506 . OAU  

  

 1.2. Potřebná kapacita STK pro UA  

Upravený počet UA pro daný územní obvod se vypočte ze vzorce: 

 UAU =  M2 + M3 + N2 + N3 +  kp . (O3 + O4) 

 Po dosazení hodnoty koeficientu: 

 UAU = M2 + M3   + N2 + N3 + 0.5 . (O3 + O4) 

  

U užitkových automobilů se předpokládá 15% opakovaných prohlídek 

(oUA - 0,15), lhůta pravidelných technických prohlídek 1h = 1 

rok, a evidenčních kontrol 2% (ekUA = 0,02) 

kUA = (1 + oUA). (1 + ekUA) = (1 + 0,15). (1 + 0,02) = 1,173 

Kapacitní potřeba technických prohlídek STK pro UA: 

 PKUA = kUA . UAU = 1,173 .   UAU  

  

 

 2. Výpočet teoretické kapacity technických prohlídek kontrolních linek STK  

 

Fond pracovního času 

 

Při kalkulaci se vychází z těchto údajů: 

počet pracovních dnů/rok/                  253 

dovolená /den/                                25 

nemoc /den/                                     3 

sanitární dny, plnění jiných úkolů /den/     22 

počet produktivních dnů v roce (d)        203 

efektivní denní pracovní čas/hod/ (h)           8 

 

2.1 Kontrolní linka STK pro osobní automobily (LOA)  

 

a)  čtyři kontrolní stání  

pracnost TPr OA 35 min.                          tLOA4 = 0,59 h 

počet kontrolních techniků na lince           p = 4 

ztráta počtu TPr (zahájení a ukončení práce) z = 2 

teoretická kapacita kontrolní linky (počet TPr/rok) 

KLOA4 = (p * h / tLOA4 - z) * d = (4 * 8 / 0,59 - 2) * 203 = 10 604 = ~ 10 600 TPr/rok 

 

b) tři kontrolní stání  

pracnost TPr OA 34 min.:                          tLOA3 = 0,57 h 

počet kontrolních techniků na lince:               p = 3 

ztráta počtu TPr:                                   z = 1 

teoretická kapacita kontrolní linky: 

KLOA3 = (p . h / tLOA3 - z) . d = (3 . 8 / 0,57 - 1) . 203 =  8.340 = ~ 8.300 TPr/rok 

 

2.2 Kontrolní linka STK pro užitkové automobily (LUA)  

pracnost TPr UA je 86 min. (dva pracovníci po 40 min.): tLUA = 1,44 h 

počet kontrolních techniků na lince:              p = 4 
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ztráta počtu TPr:                                 z = 1 

teoretická kapacita kontrolní linky 

KLUA = (p . h / tLUA - z) . d = (4 . 8 /1,44 - 1) . 203 = 4.308 = ~ 4.300   TPr/rok 

 

3. Výpočet teoretické kapacity provozovny STK 

Kapacita STK je dána součtem kapacit jednotlivých kontrolních linek pro  

stejný druh vozidel. suma KL TPr/rok. 

 

4. Výpočet provozní kapacity provozovny STK 

Provozní kapacita STK se určí výpočtem kapacity provozovny STK dle  

skutečného efektivního denního pracovního času hs, který se spočítá  

ze skutečné týdenní provozní doby vydělené 5. 

 

Provozní kapacita STK = sumaKL . hs / h TPr/rok 

 

5. Skutečně využitá kapacita provozovny STK 

Skutečná kapacita kontrolní linky se určí dosazením skutečného  

efektivního denního pracovního času (h), případně počtu produktivních  

dnů v roce (d), a počtu kontrolních techniků na kontrolní lince (p)  

do příslušného vzorce uvedeného v bodech 2.1 nebo 2.2 

 

5.1 Skutečně využitá kapacita STK pro OA  

 

Upravený počet OA pro STK OA se vypočte ze vzorců:  

Pravidelné technické prohlídky: 

Po dosazení hodnot koeficientů dle pracnosti:  

SOAp = M1 + N1 + 0,5 . (O1 + O2) +   0,5 . L 

 

Opakované technické prohlídky: 

Po dosazení hodnot koeficientů:  

SOAo = [M1 + N1 + 0,5 . (O1 + O2) +   0,5 . L] . 0.33 

 

Evidenční kontroly 

Po dosazení hodnot koeficientů:  

SOAo = [M1 + N1 + 0,5 . (O1 + O2) +   0,5 . L] . 0.1 

 

Skutečně využitá kapacita STK pro OA  

SOA = SOAp + SOAo + SOAe    (Technických prohlídek OA za rok) 

 

5.2 Skutečně využitá kapacita STK pro OA  

 

Upravený počet UA pro STK UA se vypočte ze vzorců:  

 

Pravidelné prohlídky UA 

Po dosazení hodnot koeficientů dle pracnosti:  

SAUp = M2 + M3   + N2 + N3 + 0.5 . (O3 + O4) 

 

Opakované prohlídky UA 

Po dosazení hodnoty koeficientu: 

 SAUo = [M2 + M3   + N2 + N3 + 0.5 . (O3 + O4)] . 0.33 
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Evidenční kontroly UA 

SAUe = [M2 + M3   + N2 + N3 + 0.5 . (O3 + O4)] . 0.07 

Skutečně využitá kapacita STK pro UA  

SAU = SAUp + SAUo + SAUe (Technických prohlídek UA za rok) 

 

Příloha 19 

Výpočet kapacitní potřeby technických prohlídek, kapacity kontrolních linek stanic 

technické kontroly a počtu skutečně provedených technických prohlídek  

 

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. 

 

1. Výpočet kapacitní potřeby technických prohlídek 

  

Ke stanovení kapacitní potřeby technických prohlídek na území okresu10) 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. Tím se dostane tzv. 

upravený počet OA nebo UA, dále označovaný jako OAU nebo UAU. 

 

Kromě počtu vozidel evidovaných na území okresu se do výpočtu zahrnuje 

i rozdílná pracnost technických prohlídek (dále jen "TPr") vozidel kategorií O a L vůči 

automobilům a rozdílná pracnost evidenčních kontrol (dále jen „EK“), opakovaných 

technických prohlídek (dále jen „OP“), technických prohlídek před registrací (dále jen 

„PR“) a technických prohlídek před schválením technické způsobilosti vozidla (dále jen 

„PS“) vůči pravidelným technickým prohlídkám (dále jen „PT“).  

 

1.1. Pracnost TPr vozidel kategorií O a L je vyjádřena koeficientem kp podle 

jednotlivých kategorií vozidel.  

 

kpOOA = TOOA / TOA kpOOA je koeficient vozidel kategorie O1 a O2 

kpLOA = TLOA / TOA kpLOA je koeficient vozidel kategorie L 

kpOUA = TOUA / TUA kpOUA je koeficient vozidel kategorie O3 a O4 

Pro účely této přílohy se rozumí: 

a) TOOA je průměrný čas v minutách od zahájení technické prohlídky, které se 

provádí načtením čárového kódu záznamníku závad a kontrolního technika na 

kontrolní lince STK (dále jen „zahájení technické prohlídky“) po ukončení 

technické prohlídky, které se provádí opětovným načtením čárového kódu 

záznamníku závad na kontrolní lince STK (dále jen „ukončení technické 

prohlídky“), počítaný ze všech druhů technických prohlídek vozidel kategorie O1 

a O2 na území České republiky za předcházející kalendářní rok z Informačního 

systému stanic technické kontroly. 
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b) TLOA je průměrný čas v minutách od zahájení technické prohlídky po ukončení 

technické prohlídky počítaný ze všech druhů technických prohlídek vozidel 

kategorie L na území České republiky za předcházející kalendářní rok z 

Informačního systému stanic technické kontroly. 

c) TOA je průměrný čas v minutách od zahájení technické prohlídky po ukončení 

technické prohlídky počítaný ze všech druhů technických prohlídek vozidel 

kategorie M1 a N1 na území České republiky za předcházející kalendářní rok z 

Informačního systému stanic technické kontroly. 

d) TOUA je průměrný čas v minutách od zahájení technické prohlídky po ukončení 

technické prohlídky počítaný ze všech druhů technických prohlídek vozidel 

kategorie O3 a O4 na území České republiky za předcházející kalendářní rok z 

Informačního systému stanic technické kontroly. 

e) TUA je průměrný čas v minutách od zahájení technické prohlídky po ukončení 

technické prohlídky počítaný ze všech druhů technických prohlídek vozidel 

kategorie N2, N3, M2 a M3 na území České republiky za předcházející kalendářní 

rok z Informačního systému stanic technické kontroly. 

 

1.2. Pracnost EK, OP, PR a PS vůči PT je vyjádřena koeficientem kEK, kOP, kPR a kPS pro 

linky OA a UA 

 

kEKOA = TEKOA / TPTOA kEKOA je koeficient pracnost EK vůči PT u OA 

kEKUA = TEKUA / TPTUA  kEKUA je koeficient pracnost EK vůči PT u UA 

kOPOA = TOPOA / TPTOA kOPOA je koeficient pracnost OP vůči PT u OA 

kOPUA = TOPUA / TPTUA kOPOA je koeficient pracnost OP vůči PT u UA 

kPROA = TPROA / TPTOA  kPROA je koeficient pracnost PR vůči PT u OA 

kPRUA = TPRUA / TPTUA kPROA je koeficient pracnost PR vůči PT u UA 

kPSOA = TPSOA / TPTOA kPSOA je koeficient pracnost PS vůči PT u OA 

kPSUA = TPSUA / TPTUA kPSOA je koeficient pracnost PS vůči PT u UA 

Pro účely této přílohy se rozumí: 

a) TEKOA je průměrný čas v minutách od zahájení technické prohlídky po ukončení 

technické prohlídky počítaný ze všech evidenčních kontrol vozidel kategorií M1, 

N1, O1, O2 a L na území České republiky za předcházející kalendářní rok z 

Informačního systému stanic technické kontroly. 

b) TEKUA je průměrný čas v minutách od zahájení technické prohlídky po ukončení 

technické prohlídky počítaný ze všech evidenčních kontrol vozidel kategorií M2, 

M3, N2, N3, O3 a O4 na území České republiky za předcházející kalendářní rok 

z Informačního systému stanic technické kontroly. 

c) TOPOA je průměrný čas v minutách od zahájení technické prohlídky po ukončení 

technické prohlídky počítaný ze všech opakovaných technických prohlídek 
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vozidel kategorií M1, N1, O1, O2 a L na území České republiky za předcházející 

kalendářní rok z Informačního systému stanic technické kontroly. 

d) TOPUA je průměrný čas v minutách od zahájení technické prohlídky po ukončení 

technické prohlídky počítaný ze všech opakovaných technických prohlídek 

vozidel kategorií M2, M3, N2, N3, O3 a O4 na území České republiky za 

předcházející kalendářní rok z Informačního systému stanic technické kontroly. 

e) TPROA je průměrný čas v minutách od zahájení technické prohlídky po ukončení 

technické prohlídky počítaný ze všech technických prohlídek před registrací 

vozidel kategorií M1, N1, O1, O2 a L na území České republiky za předcházející 

kalendářní rok z Informačního systému stanic technické kontroly. 

f) TPRUA je průměrný čas v minutách od zahájení technické prohlídky po ukončení 

technické prohlídky počítaný ze všech technických prohlídek před registrací 

kategorií M2, M3, N2, N3, O3 a O4 na území České republiky za předcházející 

kalendářní rok z Informačního systému stanic technické kontroly. 

g) TPSOA je průměrný čas v minutách od zahájení technické prohlídky po ukončení 

technické prohlídky počítaný ze všech technických prohlídek před schválením 

technické způsobilosti vozidla vozidel kategorií M1, N1, O1, O2 a L na území 

České republiky za předcházející kalendářní rok z Informačního systému stanic 

technické kontroly. 

h) TPSUA je průměrný čas v minutách od zahájení technické prohlídky po ukončení 

technické prohlídky počítaný ze všech technických prohlídek před schválením 

technické způsobilosti vozidla vozidel kategorií M2, M3, N2, N3, O3 a O4 na území 

České republiky za předcházející kalendářní rok z Informačního systému stanic 

technické kontroly. 

i) TPTOA je průměrný čas v minutách od zahájení technické prohlídky po ukončení 

technické prohlídky počítaný ze všech pravidelných technických prohlídek 

vozidel kategorií M1, N1, O1, O2 a L na území České republiky za předcházející 

kalendářní rok z Informačního systému stanic technické kontroly. 

j) TPTUA je průměrný čas v minutách od zahájení technické prohlídky po ukončení 

technické prohlídky počítaný ze všech pravidelných technických prohlídek 

vozidel kategorií M2, M3, N2, N3, O3 a O4 na území České republiky za 

předcházející kalendářní rok z Informačního systému stanic technické kontroly. 

k) Průměrný čas (TOOA, TLOA, TOA, TOUA, TUA) se vypočte takto: Sečtou se součiny 

počtu jednotlivých druhů technických prohlídek (pravidelná, opakovaná, před 

schválením, před registrací a evidenční kontrola) s průměrným časem 

jednotlivých druhů technických prohlídek (pravidelná, opakovaná, před 

schválením, před registrací a evidenční kontrola) a to se podělí součtem počtů 

jednotlivých druhů technických prohlídek (pravidelná, opakovaná, před 

schválením, před registrací a evidenční kontrola) pro dané kategorie vozidel. 

l) Průměrný čas (TEKOA, TOPOA, TPROA, TPSOA, TPTOA, TEKUA, TOPUA, TPRUA, TPSUA, 

TPTUA) se vypočte takto: Sečtou se součiny počtu evidenční kontrol, opakovaných 

technických prohlídek, technických prohlídek před registrací, technických 
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prohlídek před schválením technické způsobilosti, pravidelných technických 

prohlídek jednotlivých kategorií M1, N1, O1, O2, L pro linky OA a M2, M3, N2, N3, O3, 

O4 pro linky UA  s průměrným časem evidenční kontrol, opakovaných 

technických prohlídek, technických prohlídek před registrací, technických 

prohlídek před schválením technické způsobilosti, pravidelných technických 

prohlídek jednotlivých kategorií a to se podělí součtem počtů evidenční kontrol, 

opakovaných technických prohlídek, technických prohlídek před registrací, 

technických prohlídek před schválením technické způsobilosti, pravidelných 

technických prohlídek jednotlivých kategorií.  

 

1.3. Potřebná kapacita STK pro OA (PKOA) 

Ve výpočtu se zohledňují i různé lhůty provádění pravidelných TPr proti osobním 

automobilům, a to takto:  

 pro přípojná vozidla koeficientem a (dvojnásobná lhůta, čtyři roky, a = 0,5), 

 pro motocykly koeficientem b (lhůta 2 nebo 4 roky, b = 2/3). 

Upravený počet OA pro daný správní obvod se vypočte ze vzorců:  

OAU = M1 + N1 + a * kpOOA * (O1 + O2)   +   b * kpLOA * L  

 

Po dosazení hodnot koeficientů:  

OAU = M1 + N1 + 0,5 * kpOOA * (O1 + O2)   +  0,66 * kpLOA * L  

 

Potřebná roční kapacita technických prohlídek OA, PKOA, se vypočte 

vynásobením upraveného počtu OAU koeficientem kOA.   

Koeficient kOA zohledňuje: 

a) počet OA mladších 4 roky koeficient c, kde se uvádí se procentuální podíl vozidel 

kategorie M1 ve stáří do 4 let dle CRV z celkového počtu vozidel kategorie M1 a N1,  

b) potřebu opakovaných technických prohlídek koeficient oOA, kdy se uvádí 

procentuální podíl opakovaných prohlídek ze všech druhů technických prohlídek 

vozidel kategorie L, M1, N1, O1 a O2 na území České republiky za předcházející 

kalendářní rok z Informačního systému stanic technické kontroly a dále se násobí 

koeficientem kOPOA, 

c) potřebu evidenčních kontrol ekOA, které představují zvýšení nároků na kapacitu, 

kdy se uvádí procentuální podíl evidenční kontroly ze všech druhů technických 

prohlídek vozidel kategorie L, M1, N1, O1 a O2 na území České republiky za 

předcházející kalendářní rok z Informačního systému stanic technické kontroly a 

dále se násobí koeficientem kEKOA, 

d) potřebu technických prohlídek vozidel před registrací vozidla prOA, které 

představují zvýšení nároků na kapacitu, kdy se uvádí procentuální podíl technické 

prohlídky před registrací vozidla ze všech druhů technických prohlídek vozidel 

kategorie L, M1, N1, O1 a O2 na území České republiky za předcházející kalendářní 

rok z Informačního systému stanic technické kontroly a dále se násobí koeficientem 

kPROA, 

e) potřebu technických prohlídek vozidel před schválením technické způsobilosti 

vozidla psOA, které představují zvýšení nároků na kapacitu, kdy se uvádí 

procentuální podíl technické prohlídky před schválením technické způsobilosti 

vozidla ze všech druhů technických prohlídek vozidel kategorie L, M1, N1, O1 a O2 na 
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území České republiky za předcházející kalendářní rok z Informačního systému 

stanic technické kontroly a dále se násobí koeficientem kPSOA, 

f) lhůtu pravidelných technických prohlídek OA koeficient lh = 2 roky. 

  

Upravený koeficient kOA: 

kOA=(1-c)*(1+oOA*kOPOA)*(1+ekOA*kEKOA)*(1+prOA* kPROA)*(1+psOA* kPSOA)/ 

lh 

 

Kapacitní potřeba technických prohlídek STK pro OA: 

PKOA  =  kOA *  OAU  

  

1.4. Potřebná kapacita STK pro UA (PKUA)  

 

Upravený počet UA pro daný územní obvod se vypočte ze vzorce: 

UAU = M2 + M3 + N2 + N3 +  kpOUA * (O3 + O4) 

 

Potřebná roční kapacita technických prohlídek UA, PKUA, se vypočte 

vynásobením upraveného počtu UAU koeficientem kUA.  

 

Koeficient kUA zohledňuje:  

a) potřebu opakovaných technických prohlídek koeficient oUA, kdy se uvádí 

procentuální podíl opakovaných prohlídek ze všech druhů technických prohlídek 

vozidel kategorie N2, N3, M2, M3, O3 a O4 na území České republiky za předcházející 

kalendářní rok z Informačního systému stanic technické kontroly a dále se násobí 

koeficient kOPUA, 

b) potřebu evidenčních kontrol ekUA, které představují zvýšení nároků na kapacitu, 

kdy se uvádí procentuální podíl evidenčních kontrol ze všech druhů technických 

prohlídek vozidel kategorie N2, N3, M2, M3, O3 a O4 na území České republiky za 

předcházející kalendářní rok z Informačního systému stanic technické kontroly a 

dále se násobí koeficient kEKUA, 

c) potřebu technických prohlídek vozidel před registrací vozidla prUA, které 

představují zvýšení nároků na kapacitu, kdy se uvádí procentuální podíl technických 

prohlídek před registrací vozidla ze všech druhů technických prohlídek vozidel 

kategorie N2, N3, M2, M3, O3 a O4 na území České republiky za předcházející 

kalendářní rok z Informačního systému stanic technické kontroly a dále se násobí 

koeficient kPRUA, 

d) potřebu technických prohlídek vozidel před schválením technické způsobilosti 

vozidla psUA, které představují zvýšení nároků na kapacitu, kdy se uvádí 

procentuální podíl technických prohlídek před schválením technické způsobilosti 

vozidla ze všech druhů technických prohlídek vozidel kategorie N2, N3, M2, M3, O3 a 

O4 na území České republiky za předcházející kalendářní rok z Informačního 

systému stanic technické kontroly a dále se násobí koeficient kPSUA, 

e) lhůtu pravidelných technických prohlídek UA koeficient lh = 1 rok. 

 

Upravený koeficient kUA: 

kUA = (1+oUA*kOPUA) * (1+ekUA*kEKUA) * (1+prUA*kPRUA) * (1+psUA*kPSUA)/ lh 

 

Kapacitní potřeba technických prohlídek STK pro UA: 

PKUA  =  kUA *  UAU. 
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2. Výpočet kapacity technických prohlídek kontrolních linek STK  

 

2.1. Fond pracovního času 

 

Při kalkulaci se vychází z těchto údajů: 

počet pracovních dnů/ v kalendářním roce/    Prdny 

dovolená /den/                                   20 

nemoc /den/         nden 

(vychází ze statistiky ČSÚ přepočítané na všechny pracující a pracovní dny)    

sanitární dny, plnění jiných úkolů /den/        22 

počet produktivních dnů v roce (d) za kalendářní rok, který se vypočte tak, že 

d = Prdny - 20 - nden - 22  

 

2.2. Skutečný efektivní denní pracovní čas (he) 

 

Skutečný efektivní denní pracovní čas (he), se spočítá ze skutečné týdenní provozní 

doby vydělené 5. V případě, že stanici technické kontroly bylo uděleno pouze oprávnění, 

uvede se hodnota he = 8. 

Pro potřeby výpočtu he u stávajících kontrolních linek se bere v úvahu, že každá 

kontrolní linka musí mít k dispozici odpovídající počet kontrolních techniků a 

operátorů, včetně odpovědné osoby (vedoucího). 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 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. 

V případě, že nebude splněna podmínka minimálního počtu, při provádění 

výpočtu a stanovení kapacity kontrolní linky KLOA v bodě 2.1 písm. a) se sníží o 1/4 a 

v bodě 2.1 písm. b) se sníží o 1/3 za každého chybějícího kontrolního technika nebo 

operátora, a stejně tak v případě kapacity kontrolní linky KLUA v bodě 2.2 se sníží o 1/2 

za každého chybějícího kontrolního technika nebo operátora. Při výpočtu se však vždy 

minimálně uvažuje, že na kontrolní lince dané provozovny STK, musí být alespoň jeden 
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technik. V takovém případě se do výpočtu zahrne jeho činnost vyjádřená 1/4, 1/3 nebo 

1/2 podle počtu stání a druhu kontrolní linky. 

Při provozní době dané provozovny STK, která přesahuje 40 hodin v týdnu, se 

vychází při výpočtu z následující skutečnosti, provozovatel STK musí mít pro každou 

směnu, tzn., pro každých 8 hod. pracovní dne, k dispozici odpovídající počet kontrolních 

techniků, jinak se pro potřeby výpočtu bere v úvahu pouze základní provozní doba 

přepočtená na denní pracovní čas he = 8. 

Při výpočtu se vychází z podmínky, provozovatel STK, který provozuje více 

provozoven, že je vždy pro výpočet použit pouze jedenkrát kontrolní technik přiřazený 

ke konkrétní stanici, tzn., pracuje-li kontrolní technik na více provozovnách je započítán 

pouze jednou.  

 

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. K této hodnotě se připočte 10 minut 

pro administrativní úkony spojené se zahájením a ukončením procesu technické 

prohlídky vozidla.  

 

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) 

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. K této hodnotě se připočte 10 minut pro administrativní 

úkony spojené se zahájením a ukončením procesu technické prohlídky vozidla. 

 

pracnost TPr UAN3  přepočtená na 1 hodinu  tLUA = TPr UAN3/60     h 

počet kontrolních stání na lince:                p = 2 
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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 

 

3. Počet skutečně provedených technických prohlídek 

Počet skutečně provedených technických prohlídek se stanoví 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. 

 

3.1 Počet skutečně provedených prohlídky STK pro OA  

 

SOA=SOAp + SOAo + SOAe + SOAr + SOAs  

 

Upravený počet OA pro STK OA se vypočte ze vzorců:  

 

a) Počet pravidelných technických prohlídek stanice technické kontroly SOAp je 

dán součtem počtu pravidelných technických prohlídek podle jednotlivých 

kategorií vozidel a jejich pracnosti, přepočtený na OA: 

 

SOAp = M1 + N1 + kpOOA * (O1 + O2) +   kpLOA * L 

 

b) Počet opakovaných technických prohlídek stanice technické kontroly SOAo je 

dán součtem počtu opakovaných technických prohlídek podle jednotlivých 

kategorií vozidel a jejich pracnosti, přepočtený na OA: 

 

SOAo = (M1 + N1 + kpOOA * (O1 + O2) +   kpLOA * L) * kOPOA 

 

c) Počet evidenčních kontrol stanice technické kontroly SOAe je dán součtem počtu 

evidenčních kontrol podle jednotlivých kategorií vozidel a jejich pracnosti, 

přepočtený na OA: 

 

SOAe = (M1 + N1 + kpOOA * (O1 + O2) +   kpLOA * L) * kEKOA 

 

d) Počet technických prohlídek před registrací vozidla kontrol stanice technické 

kontroly SOAr je dán součtem počtu technických prohlídek před registrací 

vozidla podle jednotlivých kategorií vozidel a jejich pracnosti, přepočtený na 

OA: 

 

SOAr = (M1 + N1 + kpOOA * (O1 + O2) +   kpLOA * L) * kPROA 

 

e) Počet technických prohlídek před schválením technické způsobilosti vozidla 

kontrol stanice technické kontroly SOAs je dán součtem počtu před schválením 

technické způsobilosti vozidla podle jednotlivých kategorií vozidel a jejich 

pracnosti, přepočtený na OA: 
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SOAs = (M1 + N1 + kpOOA * (O1 + O2) +   kpLOA * L) * kPSOA 

 

3.2 Počet skutečně provedených prohlídky STK pro UA  

 

SUA=SUAp + SUAo + SUAe + SUAr + SUAs  

 

Upravený počet UA pro STK UA se vypočte ze vzorců:  

 

a) Počet pravidelných technických prohlídek stanice technické kontroly SUAp je 

dán součtem počtu pravidelných technických prohlídek podle jednotlivých 

kategorií vozidel a jejich pracnosti, přepočtený na UA: 

 

SUAp = M2 + M3 + N2 + N3 +  kpOUA * (O3 + O4) 

 

b) Počet opakovaných technických prohlídek stanice technické kontroly SUAo je 

dán součtem počtu opakovaných technických prohlídek podle jednotlivých 

kategorií vozidel a jejich pracnosti, přepočtený na UA: 

 

SUAo = (M2 + M3 + N2 + N3 +  kpOUA * (O3 + O4)) * kOPUA 

 

c) Počet evidenčních kontrol stanice technické kontroly SUAe je dán součtem počtu 

evidenčních kontrol podle jednotlivých kategorií vozidel a jejich pracnosti, 

přepočtený na UA: 

 

SUAe = (M2 + M3 + N2 + N3 +  kpOUA * (O3 + O4)) * kEKUA 

 

d) Počet technických prohlídek před registrací vozidla kontrol stanice technické 

kontroly SUAr je dán součtem počtu technických prohlídek před registrací 

vozidla podle jednotlivých kategorií vozidel a jejich pracnosti, přepočtený na UA: 

 

SUAr = (M2 + M3 + N2 + N3 +  kpOUA * (O3 + O4)) * kPRUA 

 

e) Počet technických prohlídek před schválením technické způsobilosti vozidla 

kontrol stanice technické kontroly SUAs je dán součtem počtu před schválením 

technické způsobilosti vozidla podle jednotlivých kategorií vozidel a jejich 

pracnosti, přepočtený na UA: 

 

SUAs = (M2 + M3 + N2 + N3 +  kpOUA * (O3 + O4)) * kPSUA. 

___________________ 
10)  Vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území 

obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů. 

( …. ) 

Přechodné ustanovení 

Obecní úřad obcí s rozšířenou působností do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti 

této vyhlášky zapíše údaje o všech provozovatelích stanice měření emisí do informačního 

systému stanic technické kontroly, kterým udělil oprávnění a osvědčení k provozování 

stanice měření emisí přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky. 
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