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II. 
NÁVRH 

VYHLÁŠKA 
ze dne  ………. 2016 

kterou se mění vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních 
souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách) 

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákona o silničním provozu), ve 
znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 
226/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., 
zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 101/2013 Sb., zákona č. 233/2013 
Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 230/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb. a zákona č. 
48/2016 Sb. k provedení § 6b odst. 6 zákona o silničním provozu: 

 
Čl. I 

Vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav 
v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách), se 
mění takto: 

1. V § 1 se na konci písmene b) se slovo „a“ nahrazuje čárkou. 

2. V § 1 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která 
znějí: 
„d) vymezení nebezpečných závad, které vzhledem ke své povaze nebo rozsahu 
významně zvyšují ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích nebo 
nepříznivé působení provozu vozidla nebo jízdní soupravy na životní prostředí, a 

e) vzory dokladů o zadržení osvědčení o registraci vozidla.“. 

3. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně nadpisu zní: 

„§ 4a 
Zadržení osvědčení o registraci vozidla 

(1) Nebezpečnou závadou, která vzhledem ke své povaze nebo rozsahu významně 
zvyšuje ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích nebo nepříznivé působení 
provozu vozidla nebo jízdní soupravy na životní prostředí, je       

a)  absence nebo odstranění podstatné části výfukového systému, 
b)  poškození brzdového systému vylučující jeho použití, zejména vyřazení jeho části 

z provozu, destrukce brzdových kotoučů a obložení, 
c) absence čelního skla nebo jeho poškození na více než 50 % plochy, 
d) zjevné, nadměrné úniky provozních kapalin, 
e) koroze nebo praskliny nosných částí zjevně narušující pevnost rámu nebo karoserie, 
f) opotřebení nebo poškození pneumatik odhalující nosné vrstvy, 
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g) deformace rámu nebo karoserie dosahující sloupku A, u motocyklů značné deformace 
základních prvků rámu, 

h) deformace nápravy včetně jejího uložení mající vliv na její pevnost, 
i) zjevná deformace uložení motoru, například utržené úchyty, posunutí motoru, 
j) deformace karoserie zasahující do vnitřního prostoru osádky vozidla,  
k) deformace hlavních částí systému řízení, které zjevně ovlivňují bezpečné ovládání 

vozidla, například převodky, posilovače, spojovací tyče, hřídele volantu, 
l) zjevné deformace nebo praskliny kol, 
m) zjevný únik výfukových nebo jiných jedovatých plynů do prostoru řidiče nebo 

prostoru pro přepravu cestujících u vozidla kategorie M2 a M3. 

(2) Vzor dokladu o zadržení osvědčení o registraci vozidla je uveden v příloze č. 3 
k této vyhlášce. 

(3) Vzor dokladu o zadržení osvědčení o registraci vozidla, které dosud nebylo 
odevzdáno, je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.“. 
4. Za přílohu č. 2 se doplňují nové přílohy č. 3 a č. 4, které znějí: 
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„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 82/2012 Sb. 

Vzor dokladu o zadržení osvědčení o registraci vozidla 
 

----------------------------------------------------- 
Označení útvaru Policie České republiky 

DOKLAD 
o zadržení osvědčení o registraci vozidla 

 
Jméno:       Příjmení: 
 
Adresa pobytu: 
 
Datum narození:      Rodné číslo: 
 

Jmenovanému řidiči/provozovateli* bylo zadrženo 
 

Osvědčení o registraci vozidla série:   čísla:  
 
od vozidla registrační značky:   VIN: 
  
Zjištěné závady podle § 4a odst. 1 písm. ……. vyhlášky č. 82/2012 Sb.: 

 
Osvědčení o registraci bylo zadrženo: 

� při kontrole technického stavu vozidla 

� při objasňování dopravní nehody 

Úřad příslušný ke vrácení zadrženého osvědčení: 
 
Poučení o důsledcích zadržení osvědčení o registraci vozidla a podmínkách jeho vrácení: 
 

 řidič tohoto vozidla neplní podmínku § 6 odst. 7 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, podle kterého řidič motorového vozidla musí mít při řízení u sebe 
osvědčení o registraci vozidla podle zvláštního právního předpisu, 

 v případě, že nebylo možné osvědčení o registraci vozidla zadržet na místě, provozovatel je 
povinen osvědčení o registraci vozidla odevzdat do 5 pracovních dnů ode dne vydání dokladu o 
jeho zadržení nebo od doručení kopie tohoto dokladu úřadu příslušnému k vrácení zadrženého 
osvědčení o registraci vozidla, 

 zadržené osvědčení o registraci vozidla bude provozovateli vozidla příslušným úřadem vráceno 
na žádost, pokud protokolem o technické prohlídce prokáže, že nebezpečné závady, zjištěné při 
kontrole technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy, byly odstraněny nebo že je vozidlo 
technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích, pokud byly nebezpečné závady 
zjištěny při objasňování dopravní nehody, 

 protokol o technické prohlídce prokazující odstranění závad, pro něž bylo osvědčení o registraci 
vozidla zadrženo, nahrazuje po dobu 5 pracovních dnů zadržené osvědčení o registraci vozidla. 

Osvědčení nebylo možné zadržet, neboť jej řidič vozidla neměl u sebe 
� ANO 

� NE 

Podpis řidiče/provozovatele*, kterému je osvědčení o registraci vozidla zadrženo: 
 
Datum a podpis policisty: 
 
*) Nehodící se škrtněte 
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 Příloha č. 4 k vyhlášce č. 82/2012 Sb. 

Vzor dokladu o zadržení osvědčení o registraci vozidla, které nebylo dosud odevzdáno 
 
 
 
----------------------------------------------------- 
Označení útvaru Policie České republiky 
 

DOKLAD 
o zadržení osvědčení o registraci vozidla, které dosud nebylo odevzdáno 

 
Jméno:       Příjmení: 
 
Adresa pobytu: 
 
Datum narození:      Rodné číslo: 
 

Jmenované osobě/provozovateli* bylo zadrženo 
 

osvědčení o registraci vozidla série:   čísla:   
 
od vozidla registrační značky:   VIN: 
 
které dosud provozovatel vozidla neodevzdal poté, co mu bylo dne …............................ zadrženo 
podle § 6b zákona č. 361/2000 Sb. 
Poučení o důsledcích zadržení osvědčení o registraci vozidla a podmínkách jeho vrácení: 
 

 řidič tohoto vozidla neplní podmínku § 6 odst. 7 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, podle kterého řidič motorového vozidla musí mít při řízení u sebe 
osvědčení o registraci vozidla podle zvláštního právního předpisu, 

 zadržené osvědčení o registraci vozidla bude provozovateli vozidla příslušným úřadem vráceno 
na žádost, pokud protokolem o technické prohlídce prokáže, že nebezpečné závady, zjištěné při 
kontrole technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy, byly odstraněny nebo že je vozidlo 
technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích, pokud byly nebezpečné závady 
zjištěny při objasňování dopravní nehody, 

 protokol o technické prohlídce prokazující odstranění závad, pro něž bylo osvědčení o registraci 
vozidla zadrženo, nahrazuje po dobu 5 pracovních dnů zadržené osvědčení o registraci vozidla. 

Podpis osoby/provozovatele*, kterému je osvědčení o registraci vozidla, které dosud nebylo 
odevzdáno, zadrženo: 
 
Datum a podpis policisty: 
 
*) Nehodící se škrtněte“. 

Čl. II 

Účinnost 
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení. 
 

Ministr: 
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