
III. 

Odůvodnění 

Obecná část: 

 

Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, zhodnocení platného právního stavu 

a odůvodnění změny 

 
Důvodem předložení navrhovaného materiálu je přijetí novely zákona  

č. 361/2000 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně 

zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 

a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu 

vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dalších 

souvisejících zákonů (dále jen „zákon“). V jeho první části byla změněna ustanovení, která 

nově zavedla institut zadržení osvědčení o registraci vozidla a s ním spojené postupy, včetně 

jeho vrácení.  

Přijatý zákon využívá již zavedený systém technických silničních kontrol upravený 

vyhláškou o technických silničních kontrolách, který rozšiřuje oblast kontroly technického 

stavu vozidel i o oblast šetření dopravních nehod, kdy jsou na vozidle zjištěny nebezpečné 

závady, a kdy je nově upravena možnost zadržení osvědčení o registraci vozidel. Je však třeba 

konstatovat, že celkový proces navrácení osvědčení o registraci vozidla je spojen s 

prokázáním technické způsobilosti vozidla k provozu na pozemních komunikacích, kterou 

prokazuje provozovatel absolvováním technické prohlídky tohoto vozidla a z tohoto důvodu 

byla pro naplnění zmocnění daných zákonem zvolena forma této novely. Zákon nově 

stanovuje, že za splnění určitých podmínek je možno odebrat osvědčení o registraci vozidla. 

Určení závad, které budou důvodem pro odebrání osvědčení o registraci vozidla, je 

předmětem novely vyhlášky č. 82/2012 Sb. V souvislosti s navrácením zadrženého osvědčení 

o registraci vozidla, kdy se předpokládá doložení odstranění závady protokolem o technické 

prohlídce ze stanice technické kontroly, musí být stanoveno, jaký druh technické prohlídky se 

bude provádět. V případě, že při zjištění nebezpečné závady při kontrole technického stavu 

vozidla se prohlídka ve stanici technické kontroly omezuje na odstranění této závady, není 

nutné upravovat jakýkoliv postup, neboť je již upraven. Naproti tomu v případě zjištění 

nebezpečné závady zjištěné při objasňování dopravní nehody, kdy se přepokládá prohlídka v 

plném rozsahu tzn., že provozovatel vozidla musí prokázat skutečnost, že vozidlo je technicky 

způsobilé, je nutné tento postup upravit. S ohledem na tuto skutečnost je třeba zařadit takovou 

prohlídku do systému technických prohlídek jako druh opakované technické prohlídky.  

Prováděcím právním předpisem, který v současné době upravuje zmocnění týkající se 

technických prohlídek a tím osvědčování technické způsobilosti vozidla s pojené 

s navrácením zadrženého osvědčení o registraci vozidla, je vyhláška č. 302/2001 Sb., o 

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

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

Zásadním cílem předkládané novely je úprava při opakované technické prohlídce, 

přičemž musí být zohledněn fakt, že při provádění prohlídky nemá provozovatel vozidla 

v držení osvědčení o registraci vozidla.  

Změna vyhlášky č. 302/2001 Sb. je vynucena uvedenou změnou zákona a to pouze 

v rozsahu odpovídajícímu pojmu „opakovaná technická prohlídka“. 
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Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem a právem Evropské unie 

 

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

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

č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně 

zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o 

změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve 

znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, k jehož provedení je navržena. 

Zákonné zmocnění k jejímu vydání je obsaženo v ustanovení § 48 odst. 5 uvedeného zákona. 

 

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

unie, kdy základní obsahový rámec technických silničních kontrol je na úrovni práva EU 

regulován zejména směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/40/ES ze dne 6. května 2009 

o technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, v konsolidovaném 

znění, která je do budoucna nahrazována směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EU 

ze dne 3. dubna 2014 o pravidelných technických prohlídkách motorových vozidel a jejich 

přípojných vozidel a o zrušení směrnice 2009/40/ES. Uvedená směrnice 2009/40/ES je do 

vnitrostátního práva již plně promítnuta, předložený návrh tak není implementačního 

charakteru. 

 

 Návrhem vyhlášky není do právního řádu České republiky implementováno právo EU 

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

plně slučitelná s právem Evropské unie. 

 

Hodnocení dopadů regulace (RIA) 

 

1. Důvod předložení 

1.1 Název 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách 

a měření emisí vozidel.  

1.2 Definice problému 

Zákon v ustanovení § 6b odst. 6 nově stanovuje, že za splnění určitých podmínek je možno 

odebrat osvědčení o registraci vozidla. Určení závad, které budou důvodem pro odebrání 

osvědčení o registraci vozidla, je novelou vyhlášky č. 82/2012 Sb. V souvislosti s navrácením 

zadrženého osvědčení o registraci vozidla, kdy se předpokládá doložení odstranění závady 

protokolem o technické prohlídce ze stanice technické kontroly, musí být stanoveno, jaký 

druh technické prohlídky se bude provádět. V případě, že při zjištění nebezpečné závady při 

kontrole technického stavu vozidla se prohlídka ve stanici technické kontroly omezuje na 

odstranění této závady, není nutné upravovat jakýkoliv postup, neboť je již upraven. Naproti 

tomu v případě zjištění nebezpečné závady zjištěné při objasňování dopravní nehody, kdy se 

přepokládá prohlídka v plném rozsahu tzn., že provozovatel vozidla musí prokázat skutečnost, 

že vozidlo je technicky způsobilé, je nutné tento postup upravit. S ohledem na tuto skutečnost 

je třeba zařadit takovou prohlídku do systému technických prohlídek jako druh opakované 

technické prohlídky. 
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1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Stávající vyhláška obsahuje druhy jednotlivých technických prohlídek a náležitostí, které jsou 

povinně předkládány při přistavení vozidla. Stávající vyhláška neupravuje rozsah prohlídky, 

která má nastat po odebrání osvědčení o registraci vozidla z důvodu zjištění nebezpečné 

závady v souvislosti s objasňováním dopravní nehody.   

1.4 Identifikace dotčených subjektů 

Dotčenými subjekty jsou primárně provozovatelé stanic technické kontroly a sekundárně 

vlastníci a provozovatelé silničních vozidel. 

1.5 Popis cílového stavu 

Cílem návrhu je reagovat na novelu zákona č. 361/2000 Sb. a novelu vyhlášky č. 82/2012 Sb., 

tak, aby úkony těmito předpisy stanovené byly administrativně proveditelné. 

1.6 Zhodnocení rizika 

V případě nečinnosti by došlo k procesní nemožnosti vrácení osvědčení o registraci vozidla 

v případě jeho odebrání.  

 

2. Návrh variant řešení 

 S ohledem na cíl návrhu, kterým je nezbytná reakce na změny vyvolané legislativními 

změnami jiných právních předpisů (zákon č. 361/2000 Sb. a vyhláška č. 82/2012 Sb., byly 

zvažovány pouze dvě varianty, a to varianta, kterou budou provedeny všechny nezbytné 

změny vyhlášky, a varianta nulová.   

Varianta nulová představuje stávající stav beze změny, přičemž nepřijetí navržených úprav by 

přineslo výše popsané důsledky, které nelze přehlížet.  

Varianta aktivní legislativně reaguje na potřeby. 

 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

3.2 Náklady 

Varianta nulová nepředstavuje žádné náklady spojené se změnou předpisů, nedojde-li však 

k provedení nezbytných změn, lze očekávat procesní problémy, kdy textace vyhlášky by se 

dostala do nesouladu s platným zněním zákona a vyhlášky 82/2012 Sb.  

Návrh varianty aktivní není spojen se zvýšením nákladů na státní rozpočet.  

3.3 Přínosy 

Varianta nulová nepředstavuje žádné přínosy oproti stávajícímu stavu. 

Přínos varianty aktivní lze spatřovat v zavedení pojmů umožňující aplikaci zákona. 

3.4 Vyhodnocení variant 

Varianta nulová nepřináší žádné náklady, nevedla by však k naplnění cíle, tedy k provedení 

nezbytných legislativních změn. 

Varianta aktivní zcela naplňuje stanovený cíl, přičemž s její implementací nejsou spojeny 

významné náklady. 
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4. Návrh řešení 

4.1 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Z porovnání varianty nulové s variantou aktivní vyplývá, že pouze varianta aktivní naplní 

potřeby vyplývající z požadavků jiných legislativních předpisů. Varianta nulová je s ohledem 

na její nedostatky nevhodná. Provedení aktivní varianty je nezbytné a společensky přínosné. 

K provedení se proto doporučuje varianta aktivní.  

 

5. Implementace a vynucování 

Vybraná nová ustanovení budou implementována ihned po nabytí účinnosti vyhlášky. 

 

6. Přezkum účinnosti regulace 

Přezkum účinnosti bude prováděn průběžně. Nepředpokládá se konec účinnosti právního 

předpisu. 

 

7. Konzultace a zdroje dat 

Návrh byl připravován ve spolupráci s Policií České republiky, jako hlavního adresáta 

legislativní změny. Dále byly využity zkušenosti provozovatelů STK. 

 

8. Kontakty a prohlášení schválení hodnocení dopadů 

Osoby, které posoudily dopady regulace: 

Bc. Pavel Nosek, tel. 225 131 507, email: pavel.nosek@mdcr.cz 

Ministerstvo dopravy, Odbor provozu silničních vozidel 

  

Zhodnocení korupčních rizik  

 

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

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

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

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

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

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

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

U navrhované vyhlášky tedy nebyla po jejím vyhodnocení podle metodiky CIA 

zjištěna korupční rizika.   

 

Kontakt na zpracovatele odůvodnění 

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

E-mail: pavel.nosek@mdcr.cz  

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

 
K čl. I 

K bodu 1 

V souvislosti s vrácením zadrženého osvědčení o registraci vozidla, kdy se předpokládá 

doložení odstranění závady protokolem o technické prohlídce ze stanice technické kontroly, 

musí být stanoveno, jaký druh technické prohlídky se bude provádět. V případě zjištění 

nebezpečné závady při kontrole technického stavu vozidla, kdy se prohlídka ve stanici 

technické kontroly omezuje na odstranění této závady, není nutné upravovat jakýkoliv postup, 

neboť je již upraven. Naproti tomu v případě zjištění nebezpečné závady zjištěné při 

objasňování dopravní nehody, kdy se přepokládá prohlídka v plném rozsahu tzn., že 

provozovatel vozidla musí prokázat skutečnost, že vozidlo je technicky způsobilé, je nutné 

tento postup upravit. S ohledem na tuto skutečnost je třeba zařadit takovou prohlídku do 

systému technických prohlídek jako druh opakované technické prohlídky.    

 

K bodu 2 až 4 

V souvislosti s prováděním evidenční kontroly, zejména ve vztahu správné identifikace 

vozidla, musí být zřejmé, kde mají být uloženy základní identifikační údaje. V současnosti 

stanice technické kontroly v rámci provádění technických prohlídek využívají Informační 

systém stanic technické kontroly, kde je možné tato data získávat. Rovněž je nutné definovat, 

co se rozumí vlastní identifikací vozidla a identifikačním údajem. 

K bodu 5 a 6 

V případě, že se bude konat technická prohlídka po zadržení osvědčení o registraci vozidla, 

nemůže být před konáním prohlídky předloženo osvědčení o registraci vozidla. V tomto 

případě žadatel musí předložit doklad o zadržení osvědčení o registraci vozidla podle 

zvláštního právního předpisu, kdy vzor tohoto dokladu je uveden ve vyhlášce č. 82/2012 Sb., 

o technických silničních kontrolách.  

 

K čl. II 

 

Účinnost: 

Nabytí účinnosti předmětné vyhlášky se navrhuje dnem vyhlášení, neboť je nezbytné, aby 

novela vyhlášky byla účinná v co nejkratším termínu v souvislosti s nabytím účinnosti 

zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb. Vlastní znění vyhlášky nestanovuje jakékoliv 

požadavky na legisvakanční lhůtu.    

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA86HRYUR)


