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II. 

NÁVRH 

VYHLÁŠKA 

ze dne  ………. 2016 

kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve 

znění pozdějších předpisů  

Ministerstvo dopravy 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. 103/2004 Sb., 

zákona č.  411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 297/2009 

Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č.239/2013 Sb., a zákona č. 260/2014 Sb. k provedení § 

48 odst. 5 zákona: 

 

Čl. I 

Vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění 

vyhlášky č. 99/2003 Sb., vyhlášky č. 9/2006 Sb., vyhlášky č. 83/2012 Sb. a vyhlášky 

č. 342/2014 Sb., se mění takto:  

1. V § 8 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 1a zní: 

„(4) Opakovanou technickou prohlídkou je technická prohlídka následující po předchozí 

technické prohlídce podle odstavce 1 písm. a), c), d), g) a h), po předchozí kontrole 

technického stavu silničního vozidla podle zvláštního právního předpisu nebo jiné 

obdobné kontrole v jiném členském státě, při které byla na vozidle zjištěna vážná nebo 

nebezpečná závada, nebo po zadržení osvědčení o registraci vozidla podle zvláštního 

právního předpisu. Opakovaná technická prohlídka provedená do 30 kalendářních dnů od 

předchozí technické prohlídky se provede v rozsahu částečném, omezeném na kontrolu 

ústrojí, na kterém byla vážná nebo nebezpečná závada zjištěna, pokud není při prohlídce 

zjištěna jiná zjevná vážná nebo nebezpečná závada. Opakovaná technická prohlídka 

provedená za dobu delší než 30 kalendářních dnů od předchozí technické prohlídky se 

provede v plném rozsahu. Opakovaná technická prohlídka následující po zadržení 

osvědčení o registraci vozidla podle zvláštního právního předpisu1a), jde-li o nebezpečné 

závady, zjištěné při objasňování dopravní nehody, se vždy provede v plném rozsahu. 

_____________________ 

1a) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 

zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.“. 

2. V § 8 odst. 7 ve druhé větě se slova „identifikátorů“ nahrazují slovy „identifikačních 

údajů“, slovo „se schválenou“ se zrušuje a za slovo „databází“ se vkládají slova „, která je 

součástí Centrálního informačního systému pro STK,“. 

3. V § 8 odst. 7 v páté větě se slova „Popis schválené databáze včetně stanovení jejího 

obsahu, podmínek její správy, zpřístupnění stanicím technické kontroly a schvalování 

obsahu ministerstvem, definice“ nahrazují slovem „Definice“. 
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4. Na konci přílohy č. 7 se doplňují slova: 

„- „Identifikace vozidla“ – zde znamená činnost, při níž stanice technické kontroly 

přezkoumává soulad identifikačních údajů s předloženou dokumentací k vozidlu, kterou je 

zejména osvědčení o registraci vozidla, technický průkaz, výpis technických údajů k 

vozidlu vydaný akreditovaným zástupcem nebo pověřenou zkušebnou, COC list nebo jiný 

na roveň postavený dokument. Soulad provedení identifikátorů na vozidle se porovnává se 

schválenou databází. 

- „Identifikační údaj“ – zde znamená zejména identifikační číslo vozidla (VIN) a povinný 

štítek výrobce. Pro identifikaci vozidla je možné použít i další údaje přidělené vozidlu 

zpravidla výrobcem vozidla nebo registračním místem: číslo motoru, je-li jím vozidlo 

vybaveno a je-li uvedeno v dokladech k vozidlu, registrační značku, barvu a provedení 

vozidla nebo jiné podobné údaje, podle nichž lze určit jedinečnost vozidla.“. 

5. V příloze č. 20 se v bodě 2) slova „osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení 

o technickém průkazu,“ nahrazují slovy „osvědčení o registraci vozidla, osvědčení 

o technickém průkazu, nebo doklad o zadržení osvědčení o registraci vozidla podle 

zvláštního právního předpisu9),“. 

Poznámka pod čarou č. 9 zní: 

„9) Vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních 

souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních 

kontrolách), ve znění pozdějších předpisů.“. 

6. V příloze č. 20 se na konci textu bodu 2) doplňují slova „- protokol o předchozí kontrole 

technického stavu silničního vozidla podle zvláštního právního předpisu nebo jiné 

obdobné kontrole v jiném členském státě, při které byla na vozidle zjištěna vážná nebo 

nebezpečná závada, pokud byla tato prohlídka provedena.“. 

 

Čl. II 

Účinnost 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení. 

Ministr: 
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