
V. 

Vyhodnocení výsledků meziresortního připomínkového řízení 

k návrhu novely vyhlášky č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí 

vozidel, ve znění pozdějších předpisů 

 

Resort Uplatněné připomínky Vypořádání 

připomínek 

MMR Bez připomínek  

MZV Bez připomínek  

RVV Bez připomínek  

MPO Bez připomínek  

MZE Bez zásadních připomínek  

MŽP Bez zásadních připomínek  

MF Bez zásadních připomínek  

MPSV Bez zásadních připomínek  

ÚV KOM Uplatnil následující připomínky: 

 

Po stránce formální: 

Předkladatel splnil pouze částečně 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. Navrhujeme, aby 

předkladatel v rámci hodnocení slučitelnosti s právem EU 

uvedl, že návrhem je upravována oblast právní úpravy, na 

kterou se právo EU přímo nevztahuje. Rovněž je nutno opravit 

hodnocení korupčních rizik, neboť návrh ve skutečnosti není 

implementační.  

Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  

Oblast technických prohlídek je na úrovni práva EU 

regulována 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.  

Připomínky a případné návrhy změn:  

 

 

akceptováno 
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K návrhu vyhlášky neuplatňujeme z hlediska slučitelnosti s 

právem EU žádné připomínky.  

Závěr: 

Návrhem vyhlášky není do právního řádu České republiky 

implementováno právo EU a návrh není s právem EU 

v rozporu. Formální náležitosti však požadujeme upravit.  

KZPS Uplatnil připomínky prostřednictvím stanoviska SPŽ ČR 

označené jako zásadní: 

 

K článku I.  

1. k bodu 3 - V § 8 se na konci odstavce 4 doplňuje věta 

„Opakovaná technická prohlídka následující po zadržení 

osvědčení o registraci vozidla podle zvláštního právního 

předpisu, jde-li o nebezpečné závady, zjištěné při 

objasňování dopravní nehody, se vždy provede v plném 

rozsahu a to včetně emisí, pokud tak bylo stanoveno při 

odebrání ORV.“. Zpracovatel v komentáři uvedl, že v 

návrhu vyhlášky není řešeno, jak se stanice technické 

kontroly doví, že se jedná o závady zjištěné při objasňování 

dopravní nehody. Jediný dokument, který toto řeší, je 

příloha č. 3 vyhlášky 82 „vzor dokladu o zadržení 

osvědčení o registraci vozidla“. Toto ustanovení by měl 

řešit zákon 361 v § 6b. 

 

 

2. k bodu 4 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),“. 

Zpracovatel v komentáři uvedl, že znění tohoto souvětí je 

zavádějící, neboť tak jak je napsané, znamená, že se mají 

předložit dva doklady. Ve skutečnosti se jedná, o jeden 

doklad pouze jde o starší a novější provedení „malého 

technického průkazu“. Doporučujeme následující znění: „- 

osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém 

průkazu, v případě zadržení těchto dokladů se předkládá 

doklad o zadržení osvědčení o registraci vozidla podle 

zvláštního právního předpisu9) “. 

 

 

 

neakceptováno-

vysvětleno: 

záměrem je 

provádění 

opakované 

technické 

prohlídky v celém 

rozsahu nikoliv 

jako požaduje 

zpracovatel, 

neboť by se 

jednalo o 

pravidelnou 

technickou 

prohlídku  

 

 

akceptováno 

 

ale částečně, kdy 

došlo k úpravě 

textu v rozsahu: 

„osvědčení o 

registraci vozidla, 

osvědčení 

o technickém 

průkazu, nebo 

doklad o zadržení 

osvědčení o 

registraci vozidla 

podle zvláštního 

právního 

předpisu9),“. 

MV Uplatnilo následující zásadní připomínku nad rámec návrhu 

k příloze č. 7: 

 

Poslední novelou vyhlášky č. 302/2001 Sb., tj. vyhláškou č. 

342/2014 Sb., byl doplněn § 8 odst. 7 v tom smyslu, že při 

evidenční kontrole by stanice technické kontroly měly provést 

 

 

 

akceptováno 
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technickou prohlídku zaměřenou na kontrolu souladu 

provedení a umístění identifikátorů vozidla s údaji, které jsou 

uvedeny ve schválené databázi. Popis schválené databáze 

včetně stanovení jejího obsahu, podmínek její správy, 

zpřístupnění, definice pojmů atd. měl být uveden v příloze č. 7. 

Příloha č. 7 však upravena nebyla, proto Ministerstvo vnitra v 

loňském roce upozornilo Ministerstvo dopravy, že je třeba 

přílohu č. 7 doplnit.  

Na jednání v říjnu 2015 bylo Ministerstvu vnitra přislíbeno 

doplnění přílohy č. 7 v připravované novele vyhlášky, což by 

tedy měl být aktuálně předložený návrh.  

Po prostudování předmětného materiálu jsme však nuceni 

konstatovat, že navrhované změny se přílohy č. 7 nedotýkají a 

požadujeme tedy návrh v tomto smyslu doplnit. Ministerstvo 

vnitra je připraveno poskytnout součinnost a uvítali bychom 

jednání v této věci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA86HS2F2)


