
V. 
Vyhodnocení výsledků meziresortního připomínkového řízení 

k návrhu novely vyhlášky č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel 
a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích  

(vyhláška o technických silničních kontrolách) 
 

Resort Uplatněné připomínky Vypořádání 
připomínek 

MMR Bez připomínek  
MZV Bez připomínek  
RVV Bez připomínek  
MF Bez zásadních připomínek  

MPO Bez zásadních připomínek  
MPSV Bez zásadních připomínek  
MŽP 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 
upravit odůvodnění v části týkající se slučitelnosti návrhu 
s právem EU – viz zejména chybně uvedené právní akty. 
Předkladatel má také konstatovat, 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 silničních technických kontrol je na úrovni práva EU 
upravena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2000/30/ES ze dne 6. června 2000 o silničních technických 
kontrolách užitkových vozidel provozovaných ve 
Společenství, v konsolidovaném znění, která je do budoucna 
nahrazována směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2014/47/EU ze dne 3. dubna 2014 o silničních technických 
kontrolách užitkových vozidel provozovaných v Unii a o 
zrušení směrnice 2000/30/ES. Uvedená směrnice 2000/30/ES 
je do vnitrostátního práva již plně promítnuta, předložený 
návrh tak není implementačního charakteru.  

Připomínky a případné návrhy změn:  

K novelizačnímu bodu 5. (příloha č. 3 a č. 4) 

 
 

akceptováno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
neakceptováno-
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Navrhujeme ve vzorech dokladů v příloze č. 3 a č. 4 neuvádět 
rodné číslo jako obligatorní náležitost dokladu. Neboť je 
nutno zohlednit, že cizinci pobývající na území České 
republiky nedisponují vždy takovým údajem.  

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.  

vysvětleno: 
Položka rodného 
čísla není 
obligatorní, ale 
alternativní k datu 
narození, bude 
vyplněn ten údaj, 
který bude k 
dispozici 
 

KZPS Uplatnil zásadní připomínku: 
 
K měněnému textu přílohy č. 20 „- osvědčení o registraci 
vozidla, osvědčení o technickém průkazu, nebo doklad 
 o zadržení osvědčení o registraci vozidla podle zvláštního 
právního předpisu9) původní text zjednodušeně řečeno říkal, 
že musí být předložen „malý technický průkaz“, tj. Osvědčení 
o registraci vozidla (část 1) nebo osvědčení o technickém 
průkazu. Záleželo na tom, který z těchto dokladů byl vozidlu 
vydán.  Nově však byla zcela nevhodně zkombinována spojka 
„nebo“ s předchozím textem, z čehož by mohlo vyplývat, že 
má předložit i ORV i OTP společně! Lepší by bylo text 
upravit, např.: „- 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)  “ 

nezapracováno 
 
týká se novely 
vyhlášky 
č. 302/2001 Sb., 
která byla do 
MPŘ zaslána 
současně 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MV Uplatnilo následující zásadní připomínky: 
K čl. I bodu 4 – k § 4a odst. 1 : 
1. V písm. e a f) požadujeme spojku „a“ nahradit spojkou 

„nebo“, neboť alternativní vztah považujeme v tomto 
případě za vhodnější. V ustanoveních uvedené závady 
(koroze a praskliny nosných částí, resp. opotřebení a 
poškození pneumatik), nemusí v konkrétním případě 
nastat obě, a přesto se bude jednat o nebezpečnou závadu.     

2. Na konci textu písm. h) požadujeme doplnit slova „nebo 
bezpečnost jízdy vozidla“, neboť posuzování pevnosti 
nápravy na místě kontroly by bylo velmi obtížně 
představitelné. 

3. V § 4a odst. 1 písm. k) za slovo „volantu“ vložit slova „, 
které zjevně ovlivňují bezpečné ovládání vozidla“. 
Existují totiž i deformace, které nemají na ovládání 
vozidla žádný vliv. 

4. Dále požadujeme do výčtu nebezpečných závad doplnit 
další, týkající se nebezpečí při hromadné přepravě osob, a 
to ve znění: „zjevný únik emisí výfukových nebo jiných 
jedovatých plynů do prostoru řidiče nebo prostoru pro 

 
 
akceptováno 
 
 
 
 
 
neakceptováno – 
vysvětleno 
s připomínkujícím 
MV OBP, a 
Policií ČR PP ČR 
 
akceptováno 
 
 
akceptováno 
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přepravu cestujících u vozidla kategorie M2 a M3“.  
 

MZE Uplatnilo následující zásadní připomínky: 
 
K bodu 4 
Navrhujeme v § 4a odst. 1 písmeno a) zrušit nebo je upravit 
v souladu s pojmy používanými novelizované vyhlášce 
č. 82/2012 Sb. nebo ve vyhlášce č. 302/2001 Sb., o 
technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění 
pozdějších předpisů.       
 
Odůvodnění: 
Navrhované ustanovení § 4a odst. 1 písm. a) je zcela 
nekonkrétní a dává široký prostor pro uvážení kontrolujícího. 
Pro případnou úpravu navrhujeme použít konkrétní pojmy z 
uvedených předpisů jako např. „zařízení k omezení emisí z 
výfuku“. 
 
 

neakceptováno-
vysvětleno: 
nebezpečné 
závady, které jsou 
takto označené 
v příloze č. 4 
Instrukce pro STK 
č. 1/2012, která 
byla zveřejněna 
ve Věstníku 
dopravy č. 8-
9/2012  jsou 
popsány tyto 
závady a proto 
není nutné 
konkretizovat tyto 
závady 
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