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A. Platné znění zákona č. 56/2001 Sb. s vyznačením navrhovaných změn 
 

 

§ 1 

 

Předmět úpravy 

  

 (1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy  

Evropské unie16), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie27) Evropské 

unie32) a upravuje tyto podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích: 

a) registraci vozidel, 

b) technické požadavky na provoz silničních vozidel a zvláštních vozidel a schvalování jejich 

technické způsobilosti, 

c) práva a povinnosti osob, které vyrábějí, dovážejí a uvádějí na trh vozidla, 

d) práva a povinnosti vlastníků a provozovatelů vozidel, 

e) práva a povinnosti stanice technické kontroly a stanice měření emisí a 

f) kontroly technického stavu vozidel v provozu. 

  

 (2) Zákon upravuje výkon státní správy a státního dozoru v oblasti podmínek provozu 

vozidel na pozemních komunikacích. 

  

 (3) Zákon se nevztahuje na vojenská vozidla1). 

--------- 
16) Směrnice Rady 1999/37/ES ze dne 29. dubna 1999 o registračních dokladech vozidel, ve znění 

směrnice Komise 2003/127/ES, směrnice Rady 2006/103/ES a Aktu o podmínkách přistoupení 

České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, 

Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské 

republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie.  

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/94/ES ze dne 13. prosince 1999 o dostupnosti 

informací pro spotřebitele o spotřebě paliva a emisích CO2 při prodeji nových osobních automobilů, 

ve znění směrnice Komise 2003/73/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 

a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008.  

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/30/ES ze dne 6. června 2000 o silničních 

technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných ve Společenství, ve znění směrnice 

Komise 2003/26/ES a směrnice Komise 2010/47/EU.  

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec 

pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních 

částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice), v platném 

znění.  

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/40/ES ze dne 6. května 2009 o technických 

prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (přepracované znění), ve znění 

směrnice Komise 2010/48/EU Směrnice 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. 

Směrnice 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.  

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2015/413 ze dne 11. března 2015 o usnadnění 

přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu. 
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27) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1222/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o 

označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry, v platném znění.  

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 ze dne 5. února 2013 o schvalování 

zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly.  

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 ze dne 15. ledna 2013 o schvalování 

dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad trhem s těmito vozidly. 
 

32) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1222/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o 

označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry, v platném 

znění.  

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 ze dne 5. února 2013 o schvalování 

zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly.  

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 ze dne 15. ledna 2013 o schvalování 

dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad trhem s těmito vozidly 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o 

schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z 

užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě 

vozidla. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/758 ze dne 29. dubna 2015 

o požadavcích na schválení typu pro zavedení palubního systému eCall využívajícího linku 

tísňového volání 112 a o změně směrnice 2007/46/ES. 

 

(…) 

 

§ 4a 

… 

(7) Z informačního systému stanic technické kontroly technických prohlídek se obecním 

úřadům obcí s rozšířenou působností pro účely vedení registru silničních vozidel poskytují 

údaje o technických prohlídkách. 

 

§ 5 

… 
(2) K provedení úkonů podle odstavce 7 a podle § 6 až 7f, § 8 až 11, § 12 odst. 1, § 13a  § 

13 a § 14 je příslušný kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností. Údaje do evidence podle 

§ 4 odst. 1 písm. d) zapisuje obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu 

má držitel zvláštní registrační značky sídlo, nebo, jde-li o zvláštní registrační značku podle § 38d, 

obecní úřad obce s rozšířenou působností, který tuto zvláštní registrační značku vydal. 
 

§ 5a 

 (1) Před podáním žádosti o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel 

zajistí vlastník silničního vozidla jeho přistavení k technické prohlídce za účelem zápisu 

silničního vozidla do registru silničních vozidel, jde-li o vozidlo, které je registrováno 

a) v jiném než členském státě, nebo 

b) v jiném členském státě a ode dne jeho první registrace v jiném členském státě nebo ode 

dne provedení pravidelné technické prohlídky bezprostředně předcházející podání 

žádosti uplyne ke dni podání žádosti lhůta pro první nebo následnou pravidelnou 
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technickou prohlídku podle § 40 nebo vlastník silničního vozidla nemá doklad o provedení 

pravidelné technické prohlídky bezprostředně předcházející podání žádosti. 

 

 (2) Technickou prohlídku podle odstavce 1 lze nahradit technickou prohlídkou 

jednotlivě dovezeného silničního vozidla provedenou za účelem schválení jeho technické 

způsobilosti podle § 35. 

 

§ 6  

 
 (1) Silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo provozované na pozemních komunikacích 

musí být zapsáno v registru silničních vozidel, pokud má osoba, která ho provozuje, na území České 

republiky  

a) trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo, jedná-li se o občana jiného členského státu, přechodný 

pobyt v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, nebo jí byl udělen azyl, nebo  

b) sídlo, jedná-li se o právnickou osobu, nebo  

c) odštěpný závod, jedná-li se o zahraniční právnickou osobu.   
  

 (2) Je-li silniční motorové vozidlo nebo přípojné vozidlo provozováno na pozemních 

komunikacích v mezinárodním provozu podle mezinárodní smlouvy o silničním provozu19) po 

dobu, která nepřesáhne 6 měsíců v kalendářním roce, odstavec 1 se nepoužije.  

  

 (3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností zapíše silniční motorové vozidlo nebo 

přípojné vozidlo do registru silničních vozidel na základě písemné žádosti vlastníka silničního 

vozidla, popřípadě společné žádosti vlastníka a osoby, která je v žádosti uvedena jako 

provozovatel silničního vozidla, pokud   

a) technická způsobilost silničního vozidla k provozu na pozemních komunikacích byla 

schválena,  

b) je splněna povinnost pojištění odpovědnosti z provozu vozidla5) týkající se takového vozidla,  

c) byla při pořízení silničního vozidla z jiného členského státu zaplacena daň z přidané hodnoty, 

stanoví-li tak zvláštní právní předpis,   

d) silniční vozidlo není vedeno jako pohřešované nebo odcizené v Schengenském informačním 

systému20) nebo v informačním systému Policie České republiky nebo tato informace není 

zjištěna postupem podle § 5 odst. 7 a  
e) provozovatel silničního vozidla má na území České republiky  

1. trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo, jedná-li se o občana jiného členského státu, přechodný 

pobyt v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, nebo jí byl udělen azyl, nebo  

2. sídlo, jedná-li se o právnickou osobu, nebo  

3. odštěpný závod, jedná-li se o zahraniční právnickou osobu.   
  

 (4) Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel musí obsahovat  

a) údaj o druhu a kategorii silničního vozidla, značku a obchodní název stanovený výrobcem, 

typ silničního vozidla, obchodní označení, číslo technického průkazu silničního vozidla, číslo 

schválení technické způsobilosti silničního vozidla a účel, pro který je silniční vozidlo určeno,  

b) údaje o vlastníkovi silničního vozidla podle § 4 odst. 2 písm. a),  

c) údaje o provozovateli silničního vozidla podle § 4 odst. 2 písm. a), není-li vlastník současně 

provozovatelem tohoto vozidla,  

d) u silničních motorových vozidel, která jsou vybavena podle přímo použitelného předpisu 

Evropské unie1a) záznamovým zařízením, též žádost o vydání paměťové karty podniku a  
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e) úředně ověřený podpis nebo uznávaný elektronický podpis21) žadatele; to neplatí, pokud 

obecní úřad obce s rozšířenou působností při podání žádosti ověří totožnost žadatele nebo je 

žadatel zastoupen na základě plné moci.  

  

 (5) K žádosti o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel žadatel přiloží  

a) doklad o technické způsobilosti vozidla, kterým je  

1. technický průkaz silničního vozidla,  

2. prohlášení o shodě, nebyl-li technický průkaz vydán,  

3. osvědčení o registraci silničního vozidla vydané jiným členským státem a, byl-li vydán, i 

technický průkaz tohoto silničního vozidla,  

4. rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o schválení technické způsobilosti 

jednotlivě dovezeného silničního vozidla, nebo  

5. osvědčení o schválení vozidla s platností ve všech členských státech,  

b) doklad o technické prohlídce, jedná-li se o provozované silniční vozidlo, s výjimkou vozidel 

podle § 40 odst. 2 až 4,  

b) doklad o technické prohlídce, jde-li o provozované silniční vozidlo, s výjimkou 

silničního vozidla registrovaného v jiném členském státě, u něhož ode dne jeho první 

registrace neuplynula ke dni podání žádosti lhůta pro první pravidelnou technickou 

prohlídku podle § 40; dokladem o technické prohlídce je 

1. doklad o provedení pravidelné technické prohlídky v jiném členském státě, ve kterém 

je vozidlo registrováno, nemá-li vlastník povinnost zajistit provedení technické prohlídky 

podle § 5a, 

2. protokol o technické prohlídce za účelem zápisu silničního vozidla do registru silničních 

vozidel, má-li vlastník povinnost zajistit provedení technické prohlídky podle § 5a odst. 1, 

nebo 

3. protokol o technické prohlídce za účelem schválení technické způsobilosti jednotlivě 

dovezeného silničního vozidla, bylo-li toto vozidlo schváleno podle § 35 odst. 4,  

c) protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, nejedná-li se o nové vozidlo,  

d) zelenou kartu vydanou podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla5),  

e) doklad o povolení k pobytu, o udělení azylu na území České republiky nebo o délce 

přechodného pobytu, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území České 

republiky,  

f) potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty v případě pořízení nového dopravního 

prostředku z jiného členského státu a  

g) dokumentaci obsahující údaje v rozsahu potřebném pro vydání technického průkazu vozidla, 

pokud nejsou obsaženy v dokladu podle písmene a).  

 

 (6) Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení při zápisu silničního vozidla do registru 

silničních vozidel písemnou plnou mocí, musí být plná moc podepsána úředně ověřeným 

podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem21) zmocnitele.  
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 (7) Vzor žádosti o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel stanoví 

prováděcí právní předpis.  

 

§ 7 

 

 (1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností při zápisu silničního vozidla do registru 

silničních vozidel žadateli 

a) vydá technický průkaz nebo zapíše do technického průkazu silničního vozidla údaje o 

vlastníkovi silničního vozidla a údaje o provozovateli silničního vozidla, není-li vlastník 

současně provozovatelem silničního vozidla, a registrační značku, 

b) vydá osvědčení o registraci silničního vozidla a 

c) odejme osvědčení o registraci silničního vozidla a technický průkaz silničního vozidla, pokud 

byl vydán, jedná-li se o vozidlo registrované v jiném členském státě, a předá je ministerstvu na 

jeho vyžádání. 

  

 (2) Pokud nepřidělí registrační značku postupem podle § 7b, obecní úřad obce s 

rozšířenou působností při zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel dále přidělí k 

silničnímu vozidlu registrační značku a vydá žadateli tabulky s přidělenou registrační značkou 

v počtu odpovídajícím kategorii vozidla. 

 

 (3) Registrační značka je tvořena kombinací velkých písmen latinské abecedy a 

arabských číslic. 

 

 (4) Při vydání tabulek s registrační značkou podle odstavce 2 obecní úřad obce s 

rozšířenou působností opatří jednu z vydaných tabulek nálepkou, na níž vyznačí termín 

pravidelné technické prohlídky. Byla-li u silničního vozidla zjištěna vážná závada, obecní 

úřad obce s rozšířenou působností na nálepce vyznačí termín opakované technické 

prohlídky, kterým je poslední den v měsíci následujícím po měsíci zápisu silničního 

vozidla do registru silničních vozidel. Byla-li u silničního vozidla zjištěna nebezpečná 

závada, obecní úřad obce s rozšířenou působností tabulku s registrační značkou neopatří 

nálepkou. Není-li v technickém průkazu silničního vozidla proveden zápis o vážné nebo 

nebezpečné závadě, obecní úřad obce s rozšířenou působností tento zápis v technickém 

průkazu provede.   

 

 (5) Ministerstvo oznámí do dvou měsíců od zápisu silničního vozidla do registru 

silničních vozidel příslušnému orgánu jiného členského státu odejmutí osvědčení o registraci a 

technického průkazu silničního vozidla, které bylo ke dni podání žádosti o registraci zapsáno v 

registru jiného členského státu. Na žádost příslušného orgánu jiného členského státu vrátí 

ministerstvo odňaté osvědčení o registraci a technický průkaz tomuto orgánu do 6 měsíců od 

jejich odejmutí. 

 

 (6) Prováděcí právní předpis stanoví vzor technického průkazu a způsob provádění 

zápisu v technickém průkazu silničního vozidla, vzor osvědčení o registraci silničního vozidla, 

a druhy, formu, obsah a strukturu registrační značky a provedení tabulky s registrační značkou. 
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(…) 

§ 12 

Vyřazení silničního vozidla z provozu 

…. 

(7) Obecní úřad obce s rozšířenou působností, který vyřadil silniční vozidlo z provozu, 

ukončí vyřazení silničního vozidla z provozu na žádost jeho vlastníka, pokud 

a) je k silničnímu vozidlu splněna povinnost pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a 

b) má silniční vozidlo platné osvědčení o technické způsobilosti vydané stanicí měření emisí a 

stanicí technické kontroly. 

b) je technicky způsobilé podle výsledku pravidelné technické prohlídky provedené 

v členském státě, technické prohlídky provedené za účelem zápisu silničního vozidla do 

registru silničních vozidel nebo technické prohlídky jednotlivě dovezeného vozidla, od 

jejichž provedení neuplynula lhůta podle § 40; to neplatí, jde-li o silniční vozidlo, u něhož 

dosud neuplynula lhůta k provedení první pravidelné technické prohlídky. 

 

(…) 

 

§ 28d 

 

 (1) Výrobce je povinen postoupit poskytnout ministerstvu nejpozději při prvním 

uvedení silničního vozidla na trh v České republice údaje do evidence technických údajů typů 

silničních vozidel v rozsahu podle § 4 odst. 5. Pokud výrobce nemá na území České republiky 

sídlo, má tuto povinnost osoba, která silniční vozidla uvádí na trh v České republice. Způsob a 

formu předání údajů do evidence technických údajů typů silničních vozidel stanoví prováděcí 

právní předpis. 

 

 (2) Výrobce je povinen v případě silničního vozidla podléhajícího registraci 

poskytnout ministerstvu nejpozději při jeho prvním uvedení na trh v České republice 

údaje nezbytné pro provádění technické prohlídky silničního vozidla. Pokud výrobce 

nemá na území České republiky sídlo, má tuto povinnost osoba, která silniční vozidlo 

uvádí na trh v České republice. Ministerstvo zpřístupní údaje nezbytné pro provádění 

technické prohlídky prostřednictvím informačního systému technických prohlídek. 

Rozsah údajů nezbytných pro provádění technické prohlídky a způsob a formu jejich 

předání ministerstvu stanoví prováděcí právní předpis.  

 

 (3) Požádá-li orgán nebo stanice technické kontroly jiného členského státu výrobce 

se sídlem na území České republiky o poskytnutí údajů nezbytných pro provádění 

technické prohlídky silničního vozidla, výrobce je povinen této žádosti vyhovět. 

 

(…) 

 

§ 33c 

 

 Výrobce je povinen poskytnout ministerstvu do 10 pracovních dnů ode dne vydání 
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technického průkazu jednotlivě vyrobeného silničního vozidla údaje nezbytné pro 

provádění technické prohlídky silničního vozidla. Ministerstvo zpřístupní údaje nezbytné 

pro provádění technické prohlídky prostřednictvím informačního systému technických 

prohlídek. Rozsah údajů nezbytných pro provádění technické prohlídky a způsob a formu 

jejich předání ministerstvu stanoví prováděcí právní předpis.  

 

(…) 

 

ČÁST ČTVRTÁ  

 

VOZIDLO V PROVOZU  

 

HLAVA I  

 

SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU  

 

§ 36  

 

 (1) Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je 

technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona.  

 

 (2) Pro zkušební provoz může být na pozemních komunikacích provozováno silniční 

vozidlo jen na základě povolení vydaného ministerstvem po ověření podmínek stanovených 

prováděcím právním předpisem.  

 

 (3) Provozovatel silničního vozidla je povinen udržovat vozidlo v řádném technickém 

stavu podle pokynů pro obsluhu a údržbu stanovených výrobcem.  

 

 (4) Technický stav silničních vozidel v provozu na pozemních komunikacích je 

oprávněna v rámci dohledu na bezpečnost silničního provozu kontrolovat Policie České 

republiky podle zvláštního zákona9). 

 

(4) Záznam o celkové ujeté vzdálenosti na počítadle ujeté vzdálenosti nesmí být 

měněn, ledaže ke změně dojde při opravě nebo výměně počítadla ujeté vzdálenosti. O 

provedení opravy nebo výměny počítače ujeté vzdálenosti vystaví osoba, která tuto 

opravu nebo výměnu provedla, protokol, jenž předá provozovateli silničního vozidla. 

Provozovatel silničního vozidla předá protokol stanici technické kontroly při nejbližší 

evidenční kontrole. Tento protokol obsahuje  

a) identifikační číslo silničního vozidla (VIN), není-li, pak výrobní číslo podvozku 

silničního vozidla, 

b) stav celkové ujeté vzdálenosti před provedením a po provedení opravy nebo výměny 

počítadla ujeté vzdálenosti,  

c) datum a důvod provedení opravy nebo výměny počítadla ujeté vzdálenosti a  

d) jméno a adresu bydliště nebo sídla osoby provádějící opravu nebo výměnu počítadla 

ujeté vzdálenosti.   
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(…) 

 

§ 38 

 

Silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla v provozu 

 

 (1) Provozovatel silničního vozidla nesmí provozovat na pozemních komunikacích 

vozidlo, 

a) které je technicky nezpůsobilé k provozu, 

b) které není zaregistrováno v registru silničních vozidel v České republice nebo v registru 

silničních vozidel jiného státu, 

c) na němž není umístěna tabulka s registrační značkou, přidělenou k tomuto vozidlu obecním 

úřadem obce s rozšířenou působností nebo příslušným orgánem jiného státu, způsobem 

umožňujícím identifikaci vozidla, 

d) k němuž není splněna povinnost pojištění odpovědnosti z provozu vozidla5), 

e) které nemá platné osvědčení o technické způsobilosti vydané stanicí měření emisí a stanicí 

technické kontroly nebo 

e) jehož technická způsobilost nebyla ověřena pravidelnou technickou prohlídkou 

provedenou v členském státě, technickou prohlídkou provedenou pro účely zápisu 

silničního vozidla do registru silničních vozidel nebo technickou prohlídkou jednotlivě 

dovezeného silničního vozidla nebo u něhož od provedení poslední takové technické 

prohlídky uplynula lhůta podle § 40; to neplatí, jde-li o silniční vozidlo, u něhož dosud 

neuplynula lhůta k provedení první pravidelné technické prohlídky, 

f) které nemá identifikační údaje v souladu s údaji uvedenými v registru silničních vozidel nebo 

v osvědčení o registraci silničního vozidla nebo technickém průkazu zvláštního vozidla. 

 

 (2) Provozovatel silničního vozidla musí při jízdě do zahraničí umístit na silničním 

motorovém vozidle mezinárodní rozlišovací značku České republiky. Mezinárodní rozlišovací 

značka České republiky obsahuje označení CZ. 

 

 (3) Prováděcí právní předpis stanoví způsob umístění tabulky s registrační značkou na 

vozidlo. 

 

§ 39  

 

 Provozovatel silničního vozidla je na svůj náklad povinen přistavit silniční vozidlo k 

pravidelné technické prohlídce a silniční motorové vozidlo i k pravidelnému měření emisí ve 

lhůtách stanovených ve lhůtě stanovené tímto zákonem.  

  

§ 40 

 

Pravidelné technické prohlídky  
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 (1) Provozovatel silničního vozidla přistaví k technické prohlídce  

a) osobní automobil, nákladní automobil, jehož přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, 

motocykl, přípojné vozidlo, jehož přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, kromě 

nebrzděného přívěsu, jehož přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, nejpozději ve lhůtě čtyř let 

po prvním zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel (dále jen "zaregistrování 

silničního vozidla") a potom pravidelně nejpozději ve lhůtách dvou let,  

b) nákladní automobil, jehož přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg, speciální automobil, 

autobus, silniční vozidlo s právem přednosti v jízdě, vozidlo taxislužby, vozidlo půjčovny 

automobilů určené k nájmu, kromě nebrzděného přívěsu, jehož přípustná hmotnost nepřevyšuje 

750 kg, přípojné vozidlo, jehož přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg, nejpozději ve lhůtě 

jednoho roku po zaregistrování silničního vozidla a potom pravidelně nejpozději v jednoročních 

lhůtách,  

c) nebrzděný přívěs, jehož přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, motocykl, jehož zdvihový 

objem pístového spalovacího motoru pohonu silničního vozidla nepřevyšuje 50 cm3 nebo jehož 

nejvyšší konstrukční rychlost nepřevyšuje 50 km.h-1, s výjimkou motocyklu opatřeného 

šlapadly, nejpozději ve lhůtě šest let po zaregistrování silničního vozidla a potom pravidelně 

nejpozději ve lhůtách čtyř let.  

 

 (2) Provozovatel silničního vozidla uvedeného v odstavci 1 písm. a) dovezeného z 

jiného členského státu, ve kterém bylo registrováno, od jehož první registrace uplynuly méně 

než čtyři roky, přistaví silniční vozidlo k technické prohlídce nejpozději ve lhůtě čtyř let po 

první registraci a potom pravidelně nejpozději ve lhůtách dvou let.  

 

 (3) Provozovatel silničního vozidla uvedeného v odstavci 1 písm. b) dovezeného z 

jiného členského státu, ve kterém bylo registrováno, od jehož první registrace uplynul méně 

než jeden rok, přistaví silniční vozidlo k technické prohlídce nejpozději ve lhůtě jednoho roku 

po první registraci a potom pravidelně nejpozději v jednoročních lhůtách.  

 

 (4) Provozovatel silničního vozidla uvedeného v odstavci 1 písm. c) dovezeného z 

jiného členského státu, ve kterém bylo registrováno, od jehož první registrace uplynulo méně 

než šest let, přistaví silniční vozidlo k technické prohlídce nejpozději ve lhůtě šesti let po první 

registraci a potom pravidelně nejpozději ve lhůtách čtyř let.  

 

 (5) Provozovatel dovezeného silničního vozidla, které bylo registrováno v zahraničí, 

neuvedeného v odstavcích 2 až 4 přistaví silniční vozidlo k technické prohlídce před registrací 

silničního vozidla v České republice a potom pravidelně nejpozději ve lhůtách stanovených v 

odstavci 1 podle druhu silničních vozidel, s výjimkou silničního vozidla uvedeného v odstavci 

1 písm. a), které přistaví provozovatel silničního vozidla po první technické prohlídce 

pravidelně nejpozději ve lhůtách dvou let.  

  

§ 40 

 

Pravidelné technické prohlídky 

 

 (1) Provozovatel silničního vozidla, které před zápisem do registru silničních 

vozidel nebylo registrováno v jiném státě, přistaví silniční vozidlo k pravidelné technické 
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prohlídce ve lhůtě 4 let ode dne zápisu vozidla do registru silničních vozidel a poté 

pravidelně ve lhůtě 2 let ode dne provedení předchozí pravidelné technické prohlídky, 

jde-li o silniční vozidlo kategorie 

a) M1, N1 nebo O2 s výjimkou vozidla uvedeného v odstavci 2 písm. a),  

b) L s výjimkou vozidla  

1. uvedeného v odstavci 2 písm. a) nebo  

2. uvedeného v odstavci 3 písm. b), 

c) O1 s výjimkou vozidla uvedeného v odstavci 3 písm. a), nebo 

d) Z konstrukčně určené k pohybu na sněhu nebo ledu s výjimkou vozidla uvedeného 

v odstavci 2 písm. a).  

 

 (2) Provozovatel silničního vozidla, které před zápisem do registru silničních 

vozidel nebylo registrováno v jiném státě, přistaví silniční vozidlo k pravidelné technické 

prohlídce ve lhůtě 1 roku ode dne zápisu vozidla do registru silničních vozidel a poté 

pravidelně ve lhůtě 1 roku ode dne provedení předchozí pravidelné technické prohlídky, 

jde-li o silniční vozidlo kategorie 

a) Z konstrukčně určené k pohybu na sněhu nebo ledu, M1, N1 nebo L 

1. s právem přednostní jízdy,  

2. zapsané v evidenci vozidel taxislužby nebo  

3. určené půjčovnou vozidel k nájmu, nebo 

b) M2, M3, N2, N3, O3 nebo O4. 

 

 (3) Provozovatel silničního vozidla, které před zápisem do registru silničních 

vozidel nebylo registrováno v jiném státě, přistaví silniční vozidlo k pravidelné technické 

prohlídce ve lhůtě 6 let ode dne zápisu vozidla do registru silničních vozidel a poté 

pravidelně ve lhůtě 4 let ode dne provedení předchozí pravidelné technické prohlídky, 

jde-li o  

a) nebrzděné silniční vozidlo kategorie O1, nebo  

b) silniční vozidlo kategorie L se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 

50 cm3 nebo s nejvyšší konstrukční rychlostí nepřevyšující 50 km.h-1, s výjimkou vozidel 

podle odstavce 2 písm. a); je-li toto silniční vozidlo opatřeno šlapadly, nepodléhá 

pravidelné technické prohlídce. 

 

 (4) Bylo-li silniční vozidlo bezprostředně před zápisem do registru silničních 

vozidel registrováno v jiném členském státě, použijí se odstavce 1 až 3 pro jeho přistavení 

k pravidelné technické prohlídce obdobně. Lhůta pro provedení první pravidelné 

technické prohlídky silničního vozidla se počítá ode dne jeho první registrace v jiném 

členském státě. Lhůta pro následné pravidelné technické prohlídky silničního vozidla se 

počítá ode dne provedení poslední pravidelné technické prohlídky v členském státě, ode 

dne provedení technické prohlídky pro účely zápisu silničního vozidla do registru 

silničních vozidel nebo ode dne provedení technické prohlídky jednotlivě dovezeného 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4LBSAUMK3QA6)



11 

 

silničního vozidla. 

 

 (5) Provozovatel silničního vozidla, které bylo bezprostředně před zápisem do 

registru silničních vozidel registrováno v jiném než členském státě, přistaví silniční 

vozidlo k pravidelné technické prohlídce ve lhůtě 

a) 2 let ode dne provedení technické prohlídky pro účely zápisu silničního vozidla do 

registru silničních vozidel a poté pravidelně ve lhůtě 2 let ode dne provedení předchozí 

pravidelné technické prohlídky, jde-li o silniční vozidlo uvedené v odstavci 1, 

b) 1 roku ode dne provedení technické prohlídky pro účely zápisu silničního vozidla do 

registru silničních vozidel a poté pravidelně ve lhůtě 1 roku ode dne provedení předchozí 

pravidelné technické prohlídky, jde-li o silniční vozidlo uvedené v odstavci 2, nebo 

c) 4 let ode dne provedení technické prohlídky pro účely zápisu silničního vozidla do 

registru silničních vozidel a poté pravidelně ve lhůtě 4 let ode dne provedení předchozí 

pravidelné technické prohlídky, jde-li o silniční vozidlo uvedené v odstavci 3. 

 

§ 41  

 

Pravidelné měření emisí  

 

 Provozovatel silničního motorového vozidla uvedeného v § 40, s výjimkou motocyklu, 

jehož provozní hmotnost je nižší než 400 kg, a elektromobilu přistaví toto silniční vozidlo k 

pravidelnému měření emisí jeden měsíc před ukončením platnosti technické prohlídky ve 

lhůtách stanovených pro jeho pravidelnou technickou prohlídku.  

  

§ 42  

 

 Lhůta pro přistavení silničního vozidla k pravidelné technické prohlídce a k 

pravidelnému měření emisí se počítá ode dne zaregistrování silničního vozidla u příslušného 

obecního úřadu obce s rozšířenou působností a potom vždy ode dne provedení pravidelné 

technické prohlídky zapsané v technickém průkazu silničního motorového vozidla nebo ode 

dne zákonem stanovené povinnosti přistavit vozidlo k pravidelné technické prohlídce a 

pravidelnému měření emisí.  

 

 

Měření emisí  

 

§ 43  

 

 Měřením emisí se rozumí kontrola technického stavu částí silničního motorového 

vozidla, motoru a příslušenství ovlivňujícího tvorbu škodlivých emisí ve výfukových plynech, 

změření hodnot parametrů a vlastností popisujících emisní chování silničního motorového 

vozidla, jejich seřízení a případné odstranění zjištěných závad.  

 

§ 44  

 

 (1) Kontrolou technického stavu částí silničního motorového vozidla, motoru a 
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příslušenství ovlivňujícího tvorbu škodlivých emisí ve výfukových plynech, se u silničních 

motorových vozidel se zážehovými motory s neřízenými emisními systémy, včetně systémů s 

neřízenými katalyzátory, rozumí  

a) kontrola stavu skupin a dílů ovlivňujících emisi výfukových plynů a znečišťování prostředí,  

b) kontrola parametrů základního seřízení motoru zahřátého na provozní teplotu při volnoběhu 

a při zvýšených otáčkách, včetně měření obsahu oxidu uhelnatého ve výfukovém plynu při 

současném měření obsahu nespálených uhlovodíků.  

 

 (2) Kontrolou technického stavu částí silničního motorového vozidla, motoru a 

příslušenství ovlivňujícího tvorbu škodlivých emisí ve výfukových plynech u silničních vozidel 

se zážehovými motory s řízenými katalytickými systémy se rozumí  

a) kontrola stavu skupin a dílů ovlivňujících emisi výfukových plynů a znečišťování prostředí,  

b) kontrola funkce řídicího systému motoru,  

c) kontrola obsahu oxidu uhelnatého ve výfukovém plynu při volnoběhu a při zvýšených 

otáčkách a kontrola hodnoty součinitele přebytku vzduchu lambda ve zvýšených otáčkách u 

motoru zahřátého na provozní teplotu.  

 

 (3) Kontrolou technického stavu částí silničního motorového vozidla, motoru a 

příslušenství ovlivňujícího tvorbu škodlivých emisí ve výfukových plynech se u silničních 

motorových vozidel se zážehovými motory s řízenými katalytickými systémy a systémem 

palubní diagnostiky EOBD rozumí  

a) kontrola stavu skupin a dílů ovlivňujících emisi výfukových plynů a znečišťování prostředí,  

b) kontrola funkce řídicího systému EOBD,  

c) kontrola obsahu oxidu uhelnatého ve výfukovém plynu při volnoběhu a při zvýšených 

otáčkách a kontrola hodnoty součinitele přebytku vzduchu lambda ve zvýšených otáčkách u 

motoru zahřátého na provozní teplotu.  

 

 (4) Kontrolou technického stavu částí silničního motorového vozidla, motoru a 

příslušenství ovlivňujícího tvorbu škodlivých emisí ve výfukových plynech se u silničních 

vozidel se vznětovými motory rozumí  

a) kontrola stavu skupin a dílů ovlivňujících emisi výfukových plynů a znečišťování prostředí,  

b) kontrola seřízení motoru zahřátého na provozní teplotu, zejména volnoběžných a 

maximálních otáček; u motorů s řízeným emisním systémem i kontrola funkce řídicího systému 

motoru,  

c) změření kouřivosti metodou volné akcelerace.  

 

 (5) Před měřením emisí se kontrolují doklady silničního vozidla. Ověřují se 

identifikační údaje vozidla a motoru, homologační štítky a správnost údajů o měření emisí.  
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 (6) Měření emisí se provádí v rozsahu, způsobem a s použitím přístrojů a zařízení, které 

stanoví prováděcí právní předpis. Přístroje pro měření emisí, stanovené prováděcím právním 

předpisem, schvaluje ministerstvo na základě zkoušek provedených pověřenou zkušebnou. 

Přístroje musí být metrologicky navázány.  

 

§ 45  

 

Hodnocení a vyznačování měření emisí  

 

 (1) Stanice měření emisí při měření emisí silničního motorového vozidla hodnotí, zda 

části silničního motorového vozidla, motoru a příslušenství ovlivňující tvorbu škodlivých emisí 

jsou úplné, nepoškozené, funkční a bez zjevných vad a zda hodnoty parametrů a vlastností 

emisního chování silničního vozidla po provedeném měření emisí a odstranění zjištěných závad 

nepřekračují limity stanovené prováděcím právním předpisem.  

 

 (2) Fyzická osoba, která vozidlo k měření emisí přistavila, je oprávněna být při jejich 

měření přítomna; přitom je povinna řídit se pokyny zaměstnanců provozovatele stanice měření 

emisí pro zachování bezpečnosti při měření emisí.  

 

 (3) O provedeném měření emisí vyhotoví stanice měření emisí protokol o měření emisí 

silničního motorového vozidla obsahující i ověření shody údaje o typu motoru a předá jej 

žadateli.  

 

 (4) Druhy přístrojů, způsob metrologického zajištění, postup při vyznačování měření 

emisí, způsob hodnocení technického stavu částí silničního motorového vozidla, motoru a 

příslušenství při měření emisí stanoví prováděcí právní předpis.  

 

(…) 

 

§ 47  

 

Technická prohlídka  

 

 (1) Technickou prohlídkou silničního vozidla se rozumí kontrola technického stavu, 

činnosti ústrojí a zařízení silničního vozidla a evidenční kontrola silničního vozidla.  

 

 (2) Kontrolou technického stavu silničního vozidla se rozumí kontrola  

a) brzdové soustavy,  

b) řízení,  

c) náprav, kol, pneumatik, pérování, hřídelů, kloubů,  

d) podvozku a karoserie,  

e) světelných zařízení a světelné signalizace,  

f) ostatního ústrojí a zařízení, zejména elektrického zařízení a vedení, rychloměru a tachografu, 

palivové soustavy, těsnosti motoru a převodovky, spojky, řazení rychlostních stupňů, vytápění 

a větracího systému, spojovacího zařízení, výfukové soustavy, odrušení, hluku,  
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g) předepsané a zvláštní výbavy.  

 

(1) Technickou prohlídkou silničního vozidla se rozumí kontrola technického stavu 

a fungování silničního vozidla, jeho systémů, konstrukčních částí a samostatných 

technických celků a jejich vlivu na životní prostředí nebo evidenční kontrola silničního 

vozidla. 

  

 (2) Technické prohlídky se podle účelu a rozsahu prováděných kontrol člení na 

a) pravidelné technické prohlídky, 

b) technické prohlídky silničních vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí, 

c) technické prohlídky prováděné za účelem schválení technické způsobilosti silničního 

vozidla, 

d) technické prohlídky prováděné za účelem zápisu silničního vozidla do registru 

silničních vozidel, 

e) technické prohlídky prováděné při technické silniční kontrole podle zákona o silničním 

provozu, 

f) technické prohlídky prováděné na žádost, 

g) opakované technické prohlídky prováděné při zjištění vážné nebo nebezpečné závady 

na silničním vozidle, 

h) opakované technické prohlídky prováděné v rámci státního odborného dozoru a 

i) samostatně prováděné evidenční kontroly silničního vozidla. 
 

 (3) Při zahájení kontroly technického stavu silničního vozidla podle odstavce 2 musí být 

u silničního motorového vozidla předložen protokol o měření emisí s kladným výsledkem.  

 

 (4) (3) Přístroje pro provádění technické prohlídky stanovené prováděcím právním 

předpisem schvaluje ministerstvo na základě zkoušek provedených pověřenou zkušebnou. 

Přístroje musí být metrologicky ověřeny a navázány. 

  

 (5) (4) Fyzická osoba, která vozidlo k technické prohlídce přistavila, je oprávněna být 

při této technické prohlídce přítomna; přitom je povinna řídit se pokyny zaměstnanců 

provozovatele stanice technické kontroly nebo provozovatele stanice měření emisí pro 

zachování bezpečnosti při technické prohlídce. 

                  

(5) Měření emisí v rámci technické prohlídky lze provést ve stanici měření emisí 

před provedením ostatních kontrolních úkonů ve stanici technické kontroly. O provedení 

měření emisí vystaví stanice měření emisí protokol, který předá fyzické osobě, která 

vozidlo do stanice měření emisí přistavila.  

  

(6) Je-li měření emisí provedeno podle odstavce 5, kontrolní technik stanice 

technické kontroly zahrne výsledky provedeného měření emisí do protokolu o technické 

prohlídce. Za den provedení pravidelné technické prohlídky silničního vozidla se 

v takovém případě považuje den, ve kterém byly provedeny ostatní kontrolní úkony 
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v rámci pravidelné technické prohlídky ve stanici technické kontroly. Uplynulo-li mezi 

dnem provedení měření emisí a dnem přistavení silničního vozidla k provedení ostatních 

kontrolních úkonů více než 30 dní, k provedenému měření emisí se nepřihlíží. 

 

 

Hodnocení technického stavu a technické způsobilosti silničního motorového vozidla k 

provozu a vyznačení výsledku technické prohlídky 

 

§ 48  

 

 (1) Stanice technické kontroly při kontrole technického stavu silničního vozidla podle 

§ 47 odst. 2 zjišťuje, zda technický stav a činnost ústrojí a částí vozidla je bez závad nebo má 

závady porovnáním skutečného technického stavu vozidla s podmínkami stanovenými pro 

technický stav vozidla tímto zákonem a prováděcím právním předpisem.  

 

 (1) Stanice technické kontroly při technické prohlídce s výjimkou samostatně 

prováděné evidenční kontroly zjišťuje, zda technický stav a činnost silničního vozidla, 

jeho systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků je bez závad nebo 

má závady, porovnáním skutečného technického stavu silničního vozidla s podmínkami 

stanovenými pro technický stav vozidla tímto zákonem.  

 

 (2) Stanice technické kontroly nesmí při technické prohlídce seřizovat a opravovat 

silniční vozidlo, s výjimkou jednoduchého seřízení světlometů, pokud to umožňuje stav a 

přístupnost seřizovacích prvků nebo seřízení volnoběžných parametrů motoru.  

 

 (3) Stanice technické kontroly při evidenční kontrole silničního vozidla zjišťuje  

a) soulad skutečného stavu silničního vozidla a jeho identifikačních údajů s údaji uvedenými v 

technickém průkazu silničního vozidla a v osvědčení o registraci silničního vozidla a  

b) stav počítače počítadla ujeté vzdálenosti silničního vozidla.  

 

 (4) O provedení technické prohlídky silničního vozidla vyhotoví stanice technické 

kontroly na základě záznamníku závad protokol o technické prohlídce a předá jej fyzické osobě, 

která vozidlo k technické prohlídce přistavila. 

 

(5) Protokol o evidenční kontrole silničního vozidla pozbývá platnosti, pokud po 

provedení evidenční kontroly došlo  

a) ke změnám na vozidle, které nejsou v souladu s údaji uvedenými ke dni provedení kontroly 

v technickém průkazu silničního vozidla nebo v osvědčení o registraci silničního vozidla, nebo  

b) ke snížení hodnoty ujeté vzdálenosti na počítači počítadle ujeté vzdálenosti silničního 

vozidla. 

 

(6) Na měření emisí prováděné ve stanici měření emisí se odstavce 1 a 2 použijí 

obdobně. 

 

(6) (7) Rozsah a způsob provádění technických prohlídek a jejich druhy, identifikační 

údaje vozidla, kontrolní úkony, technické podmínky pro hodnocení výsledku technické 

prohlídky, způsob hodnocení výsledku technické prohlídky a způsob vyznačování provedení 

technických prohlídek stanoví prováděcí právní předpis.  
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§ 48a 

 

Informační systém stanic technické kontroly technických prohlídek 
  

 
(1) Informační systém stanic technické kontroly slouží k evidenci a vyhodnocování činnosti 

stanic technické kontroly, k sestavení protokolů o technické prohlídce, k evidenci kontrolních 

nálepek a k předávání informací ze stanic měření emisí do stanic technické kontroly. V informačním 

systému stanic technické kontroly jsou obsaženy údaje dokumentující přítomnost vozidel na stanici 

technické kontroly, údaje o zahájení a provedení technické prohlídky, o vozidlech, na kterých byla 

technická prohlídka provedena, o závadách zjištěných v průběhu technické prohlídky, údaje o 

kontrolních technicích provádějících technické prohlídky, údaje dokumentující přítomnost vozidla 

ve stanici měření emisí, údaje o vozidlech, na kterých bylo provedeno měření emisí, výsledky 

měření ze stanic měření emisí a údaje o mechanicích měření emisí provádějících měření emisí. 

 

(1) Informační systém technických prohlídek slouží k evidenci, kontrole a 

vyhodnocování činnosti stanic technické kontroly a stanic měření emisí, k sestavení 

protokolů o technické prohlídce a k evidenci kontrolních nálepek. V informačním systému 

technických prohlídek jsou obsaženy údaje dokumentující přítomnost vozidel na stanici 

technické kontroly a stanici měření emisí, údaje o zahájení a provedení technické 

prohlídky, o vozidlech, na kterých byla technická prohlídka provedena, o závadách 

zjištěných v průběhu technické prohlídky a údaje o kontrolních technicích provádějících 

technické prohlídky. 

 

 (2) Informační systém stanic technické kontroly technických prohlídek je informačním 

systémem veřejné správy podle zvláštního právního předpisu17). 

 

 (3) Správcem informačního systému stanic technické kontroly technických prohlídek 

je ministerstvo. 

 

 (4) Provozovatelé stanic technické kontroly a provozovatelé stanic měření emisí 

předávají údaje podle odstavce 1 správci informačního systému stanic technické kontroly 

systému technických prohlídek. Formu, obsah a způsob předávání údajů správci 

informačního systému stanic technické kontroly systému technických prohlídek stanoví 

prováděcí právní předpis. 

 

 (5) Správce informačního systému stanic technické kontroly zřídí přístup do 

informačního systému stanic technické kontroly provozovateli stanice technické kontroly a 

provozovateli stanice měření emisí do 3 pracovních dnů ode dne doručení 

 

a) kopie osvědčení k provozování stanice technické kontroly zaslaného krajským úřadem podle 

§ 57 odst. 4, nebo,  

 

b) žádosti provozovatele stanice technické kontroly o zřízení přístupu s přiloženou kopií 

osvědčení, pokud byla žádost doručena dříve než kopie osvědčení podle písmene a),  
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c) kopie osvědčení k provozování stanice měření emisí zaslaného obecním úřadem obce s 

rozšířenou působností podle § 66 odst. 1, nebo  

 

d) žádosti provozovatele stanice měření emisí o zřízení přístupu s přiloženou kopií osvědčení, 

pokud byla žádost doručena dříve než kopie osvědčení podle písmene c). 

 

(5) Správce informačního systému technických prohlídek zřídí přístup do 

informačního systému technických prohlídek provozovateli stanice technické kontroly 

nebo provozovateli stanice měření emisí do 3 pracovních dnů ode dne doručení 

 

a) kopie osvědčení k provozování stanice technické kontroly zaslaného krajským úřadem 

nebo kopie povolení k provozování stanice měření emisí zaslaného obecním úřadem obce 

s rozšířenou působností, 

 

b) žádosti provozovatele stanice technické kontroly o zřízení přístupu s přiloženou kopií 

osvědčení, pokud byla žádost doručena dříve než kopie osvědčení podle písmene a) nebo 

 

c) žádosti provozovatele stanice měření emisí o zřízení přístupu s přiloženou kopií 

povolení k provozování stanice měření emisí, pokud byla žádost doručena dříve než kopie 

povolení podle písmene a). 

 

 (6) Správce informačního systému stanic technické kontroly technických prohlídek 

po zřízení přístupu podle odstavce 5 doručí zaměstnancům provozovatele stanice technické 

kontroly a zaměstnancům provozovatele stanice měření emisí, kteří absolvovali školení pro 

používání tohoto systému, do vlastních rukou přístupové údaje pro přístup do informačního 

systému stanic technické kontroly technických prohlídek. Školení pro používání 

informačního systému stanic technické kontroly technických prohlídek zajišťuje jeho 

správce. 

 

 (7) Ministerstvo umožní nepřetržitý dálkový přístup k informacím z informačního 

systému stanic technické kontroly technických prohlídek 

a) Policii České republiky a Vojenské policii, 

b) krajským úřadům v rozsahu nezbytném pro účely provádění kontroly a vedení řízení o 

přestupku podle tohoto zákona nebo pro účely vedení jiného řízení podle tohoto zákona a 

c) obecním úřadům obcí s rozšířenou působností v rozsahu údajů o zahájení a provedení 

technické prohlídky a údajů o vozidlech, na kterých byla technická prohlídka provedena 

nezbytném pro účely provádění kontroly a vedení řízení o přestupku podle tohoto zákona 

nebo pro účely vedení jiného řízení podle tohoto nebo jiného zákona. 

 

 (8) Ustanovení odstavců 1 až 6 se nevztahují na stanice technické kontroly a stanice 

měření emisí, které provádějí pouze technické prohlídky vozidel Ministerstva vnitra, 

Ministerstva obrany, Policie České republiky, Celní správy České republiky, orgánů Finanční 

správy České republiky, Bezpečnostní informační služby nebo Generální inspekce 

bezpečnostních sborů (dále jen „neveřejná stanice technické kontroly a neveřejná stanice 

měření emisí“).  

 

§ 49 
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 Technickou prohlídkou silničního vozidla ve stanici technické kontroly mohou být 

zjištěny tyto stupně závad na technickém stavu vozidla, jeho ústrojí a částech: 

a) lehká závada, která nemá vliv na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, 

b) vážná závada, která ovlivňuje provozní vlastnosti vozidla a nepříznivě působí na životní 

prostředí, ale neohrožuje bezprostředně bezpečnost jízdy vozidla nebo provoz na pozemních 

komunikacích, 

c) nebezpečná závada, která bezprostředně ohrožuje bezpečnost jízdy silničního vozidla nebo 

provoz na pozemních komunikacích. 

 

§ 49 

Technickou prohlídkou silničního vozidla mohou být zjištěny 3 stupně závad, 

kterými jsou 

a) lehká závada, která nemá významný vliv na provozní vlastnosti vozidla, bezpečnost 

provozu na pozemních komunikacích ani životní prostředí,  

b) vážná závada, která ovlivňuje provozní vlastnosti vozidla, je způsobilá ohrozit provoz 

na pozemních komunikacích nebo může nepříznivě působit na životní prostředí, nebo 

c) nebezpečná závada, která bezprostředně ohrožuje bezpečnost jízdy silničního vozidla, 

provoz na pozemních komunikacích nebo životní prostředí.  
  

 

§ 50  

 

 (1) Silniční vozidlo je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích, 

pokud technickou prohlídkou silničního vozidla, jeho ústrojí a částí nebyly zjištěny žádné 

závady nebo jen lehké závady. Byly-li technickou prohlídkou zjištěny lehké závady, 

provozovatel silničního vozidla je povinen je odstranit.  
 

 (2) Stanice technické kontroly vyznačí zápisem do technického průkazu vozidla den, 

měsíc a rok provedení pravidelné technické prohlídky silničního vozidla. Na zadní tabulku 

registrační značky silničního vozidla umístí stanice technické kontroly kontrolní nálepku o 

kontrole technické způsobilosti silničního vozidla s vyznačením měsíce a roku příští pravidelné 

technické prohlídky silničního vozidla. 

  

§ 51  

 

 (1) Zjistí-li se technickou prohlídkou silničního vozidla nebo kontrolou technického 

stavu silničního vozidla technickou silniční kontrolou podle zvláštního právního předpisu26) 

nebo obdobnou kontrolou v jiném členském státě vážná závada, je vozidlo technicky způsobilé 

k provozu pouze na dobu 30 dnů ode dne vyznačení zápisu výsledku technické prohlídky 

silničního vozidla v technickém průkazu vozidla nebo ode dne vydání dokladu o výsledku 
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kontroly technického stavu provedené technické silniční kontrole. Provozovatel silničního 

vozidla je povinen v této lhůtě přistavit silniční vozidlo s odstraněnou vážnou závadou stanici 

technické kontroly k provedení prohlídky způsobu odstranění vážné závady. Je-li vážná 

závada zjištěna měřením emisí silničního vozidla, lze prohlídku způsobu odstranění této 

závady provést ve stanici měření emisí. Pokud nebyly technickou prohlídkou zjištěny jiné 

vážné závady, v případě postupu podle předchozí věty vyhotoví protokol o technické 

prohlídce a předá jej osobě, která vozidlo přistavila, a provede úkony podle § 50 odst. 2 

stanice měření emisí. 

 (2) Při zjištění vážné závady platí pro postup stanice technické kontroly § 50 odst. 2 

obdobně.  

 (3) Pokud provozovatel silničního vozidla nepostupuje způsobem uvedeným v odstavci 

1 nebo bude-li při prohlídce způsobu odstranění vážné závady zjištěna tato závada opakovaně, 

je vozidlo technicky nezpůsobilé k provozu (§ 37) a nesmí být v provozu používáno. 

Provozovatel je povinen zajistit na vlastní náklad jeho odtažení ze stanice technické kontroly 

nebo ze stanice měření emisí.  

 

§ 52  

 

 (1) Pokud je technickou prohlídkou silničního vozidla zjištěna nebezpečná závada, je 

vozidlo technicky nezpůsobilé k provozu a nesmí být používáno v provozu. Provozovatel je 

povinen zajistit na vlastní náklad  

a) odtažení vozidla ze stanice technické kontroly,  

b) odstranění nebezpečné závady,  

c) přistavení silničního vozidla k opakované technické prohlídce. 

 

 (2) Stanice technické kontroly při zjištění nebezpečné závady odstraní kontrolní nálepku 

o technické způsobilosti silničního vozidla ze zadní tabulky registrační značky a provede zápis 

o výsledku technické prohlídky silničního vozidla v technickém průkazu vozidla.  

 

 (3) Pokud je nebezpečná závada zjištěna kontrolou technického stavu silničního vozidla 

technickou silniční kontrolou podle zvláštního právního předpisu26) nebo obdobnou kontrolou 

v jiném členském státě, použije se odstavec 1 písm. b) a c) obdobně.  

 

§ 52a  

 

 (1) Obdrží-li ministerstvo od příslušného orgánu jiného členského státu doklad o 

výsledku kontroly technického stavu provedené technické silniční kontrole silničního vozidla 

zapsaného v registru silničních vozidel, z nějž vyplývá, že u silničního vozidla byla zjištěna 

vážná nebo nebezpečná závada, postoupí neprodleně tento doklad příslušnému obecnímu úřadu 

obce s rozšířenou působností.   

 

 (2) Obdrží-li ministerstvo doklad o kontrole technického stavu silničního vozidla 

provedené technické silniční kontrole podle zvláštního právního předpisu26), z něhož 

vyplývá, že u silničního vozidla registrovaného v jiném členském státě byla zjištěna vážná nebo 

nebezpečná závada, postoupí neprodleně tento doklad příslušnému orgánu tohoto členského 

státu.  
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§ 52b  

 

 Technická prohlídka silničních vozidel konstrukčně určených k pohybu na sněhu nebo 

ledu může být provedena v místě určeném příslušným krajským úřadem mobilním způsobem. 

Měření emisí silničních vozidel konstrukčně určených k pohybu na sněhu nebo ledu může být 

provedeno v místě určeném příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností 

mobilním způsobem. Technickou prohlídku lze na určeném místě provést tehdy, pokud to 

místní a klimatické podmínky umožňují.  

 

§ 53  

 

 (1) Výrobu a distribuci kontrolních nálepek technické způsobilosti silničního 

motorového vozidla a tiskopisů, protokolů o měření emisí vozidla zajišťuje ministerstvo 

prostřednictvím pověřených organizací.  

 

 (2) Vzory protokolu o technické prohlídce vozidla, záznamníku závad, protokolu o 

měření emisí vozidla a kontrolní nálepky technické způsobilosti vozidla a způsob jejího 

vyplnění a umístění na tabulku s registrační značkou stanoví prováděcí právní předpis.  

  

HLAVA II  

 

STANICE TECHNICKÉ KONTROLY  

 

§ 54  

 

Oprávnění k provozování stanice technické kontroly  

 

 (1) Stanice technické kontroly je pracoviště specializované na provádění technických 

prohlídek silničních vozidel.  

 

 (2) Stanici technické kontroly může provozovat právnická nebo fyzická osoba, která má 

k jejímu provozování oprávnění udělené a osvědčení vydané krajským úřadem. Příslušným k 

rozhodování o udělení oprávnění je krajský úřad, v jehož správním obvodu bude provozovatel 

stanice technické kontroly vykonávat svoji činnost.  

 
 (3) Oprávnění může krajský úřad udělit žadateli jen tehdy, je-li záměr provozovat stanici 

technické kontroly v souladu se stanoveným způsobem a rozsahem pokrytí správního obvodu 

činnostmi stanic technické kontroly, pokud:  

a) je kapacitní potřeba technických prohlídek na území okresu v rámci správního obvodu krajského 

úřadu, v němž má být uvažovaná stanice technické kontroly provozována, vyšší než 80 % kapacity 

stávajících kontrolních linek stanic technické kontroly v provozu, rozšířených o kapacitu vydaných 

oprávnění, na území každého takového okresu a  

b) je-li počet skutečně provedených technických prohlídek ve stanicích technické kontroly na území 

okresu v rámci správního obvodu krajského úřadu, v němž má být uvažovaná stanice technické 

kontroly provozována, vyšší než 80 % kapacity stávajících kontrolních linek stanic technické 
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kontroly v provozu, rozšířených o kapacitu vydaných oprávnění, na území každého takového 

okresu.  

(4) Výpočet kapacitní potřeby technických prohlídek, kapacity kontrolních linek stanic 

technické kontroly a počtu skutečně provedených technických prohlídek stanoví prováděcí právní 

předpis. Potřebné podklady pro výpočet se stanoví z centrálního registru vozidel vždy k 1. 1. a 1. 7. 

každého roku a informačního systému stanic technické kontroly vždy k 1. 1. a 1. 7. každého roku z 

dat za předcházející kalendářní rok. 

(4) Způsob výpočtu kapacitní potřeby technických prohlídek, kapacity 

kontrolních linek stanic technické kontroly a počtu skutečně provedených technických 

prohlídek stanoví prováděcí právní předpis. Výpočet se provádí na základě údajů 

získaných z centrálního registru vozidel a z informačního systému technických prohlídek 

vždy k 1. lednu a k 1. červenci za období předcházejících 12 měsíců.  

(5) Kapacitní potřeba technických prohlídek na území okresu se stanoví z příslušného počtu 

registrovaných vozidel jednotlivých kategorií vozidel na území okresu, věkového rozložení vozidel, 

lhůt pravidelných technických prohlídek jednotlivých kategorií vozidel, časové pracnosti provedení 

jednotlivých druhů technických prohlídek a podílu jednotlivých druhů technických prohlídek.  

(6) Kapacita kontrolních linek stanic technické kontroly na území okresu se stanoví z počtu 

kontrolních stání linky stanic technické kontroly, počtu produktivních dnů v roce, průměrné 

provozní doby stanice technické kontroly v hodinách přepočtené na jeden pracovní den pětidenního 

pracovního týdne a časové pracnosti pravidelných technických prohlídek vozidel kategorie M1 pro 

kontrolní linky stanice technické kontroly pro osobní automobily a N3 pro kontrolní linky stanice 

technické kontroly pro užitkové automobily.  

(7) Počet skutečně provedených technických prohlídek na kontrolní lince stanice technické 

kontroly se stanoví z počtu jednotlivých druhů technických prohlídek vozidel jednotlivých kategorií 

a časové pracnosti provedení jednotlivých druhů technických prohlídek pro jednotlivé kategorie 

vozidel.  

(8) Časová pracnost provedení jednotlivých druhů technických prohlídek pro jednotlivé 

kategorie vozidel se stanoví jako průměrný čas v minutách od zahájení technické prohlídky 

kontrolním technikem na kontrolní lince stanice technické kontroly do ukončení technické 

prohlídky kontrolním technikem na kontrolní lince stanice technické kontroly ze všech 

provedených technických prohlídek každého takového druhu technické prohlídky na území České 

republiky stanovený z centrálního informačního systému stanic technické kontroly technických 

prohlídek z dat za předcházející kalendářní rok.  

(9) Kontrolní linka pro osobní automobily má 3 kontrolní stání při délce linky minimálně 

26 m, nebo 4 kontrolní stání při délce linky minimálně 33 m. Kontrolní linka pro užitkové 

automobily má 2 kontrolní stání při délce linky minimálně 42 m. 
 

 (10) Krajský úřad, je-li splněna podmínka podle odstavce 3, udělí žadateli oprávnění k 

provozování stanice technické kontroly za těchto dalších podmínek:  

a) žadatel, statutární orgán nebo členové statutárního orgánu právnické osoby nebo, je-li 

žadatelem právnická osoba, členové jejího statutárního orgánu dosáhli věku 18 let, jsou 

způsobilí k právním úkonům svéprávní a bezúhonní,  

b) žadatel nesmí být právně nebo ekonomicky spjat s výrobou, prodejem nebo opravou vozidel 

nebo jejich součástí tak, že současně provozuje výrobu nebo opravy vozidel nebo jejich 

součástí, pro něž žádá o udělení oprávnění k provozování stanice technické kontroly, po celou 
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dobu provozování stanice technické kontroly,  

c) žadatel splňuje podmínky nestrannosti, nezávislosti a věrohodnosti,  

d) b) žadatel zajistí, aby prohlídky ve stanici technické kontroly prováděly jen osoby 

bezúhonné, které jsou držiteli profesního osvědčení kontrolního technika,  

e) c) žádost o udělení oprávnění obsahuje předepsané náležitosti a kladná stanoviska 

příslušných orgánů podle § 55 odst. 2,  

f) d) žadatel zajistí, aby stanice technické kontroly byla vybavena přístroji a dalším technickým 

zařízením a programovým vybavením nezbytným k řádnému provádění technických prohlídek 

a souvisejících úkonů a aby měla stavební uspořádání potřebné pro výkon své činnosti.  

 

 (11) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně 

odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 

alespoň jednoho roku, pro trestný čin spáchaný úmyslně, jehož skutková podstata souvisí s 

podnikáním, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s 

předmětem podnikání, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen. Za účelem zjištění, 

zda žadatel splňuje podmínku bezúhonnosti podle odstavce 4 písm. a) a odstavce 5 nebo 

členové jeho statutárního orgánu splňují podmínku bezúhonnosti, si krajský úřad vyžádá 

podle zvláštního právního předpisu9b) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu 

z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické 

podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.  

 

 (12) Druhy stanic technické kontroly, požadavky na přístroje a další technické zařízení 

a programové vybavení nezbytné k řádnému provádění technických prohlídek a souvisejících 

úkonů, požadavky na stavební uspořádání potřebné pro výkon činnosti stanice technické 

kontroly, způsob metrologického zajištění přístrojů stanoví prováděcí právní předpis.  

 

§ 55  

 

Žádost o udělení oprávnění k provozování stanice technické kontroly  

 

 (1) Žádost o udělení oprávnění k provozování stanice technické kontroly musí 

obsahovat  

a) druh stanice technické kontroly,  

b) adresu, popřípadě jiný údaj o umístění provozovny stanice technické kontroly, a  

c) termín předpokládaného zahájení provozu.  

 

 (2) K žádosti žadatel přikládá  

a) popis objektu, příjezdových komunikací a parkoviště,  

b) seznam technologického vybavení kontrolní linky,  

c) kladné vyjádření stavebního úřadu, v jehož územním obvodu má být stanice technické 

kontroly provozována, k záměru provozovat stanici technické kontroly z hlediska územního 

plánu, ochrany životního prostředí a popřípadě jiného veřejného zájmu, a 
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d) údaj o omezení provádění technických prohlídek pouze pro určitá vozidla, jedná-li se o 

neveřejnou stanici technické kontroly., a  

e) prohlášení žadatele, že není právně nebo ekonomicky spjat s výrobou, prodejem nebo 

opravou vozidel nebo jejich součástí tak, že současně provozuje výrobu nebo opravy vozidel 

nebo jejich součástí, pro něž žádá o udělení oprávnění k provozování stanice technické 

kontroly.  

 

(3) Je-li žadatelem nebo členem jeho statutárního orgánu cizinec, přiloží žadatel 

k žádosti za účelem posouzení jeho bezúhonnosti výpis z evidence trestů vydaný 

příslušným soudním nebo správním orgánem státu, jehož je státním příslušníkem, a státu 

posledního pobytu, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů, v jehož příloze jsou tyto 

informace obsaženy. Nevydává-li takový stát výpis z evidence trestů, přiloží čestné 

prohlášení o bezúhonnosti učiněné posuzovanou osobou před orgánem tohoto státu nebo 

před notářem v České republice. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce. 

 

(…) 

 

§ 58  

 

Povinnosti provozovatele stanice technické kontroly  

 

 (1) Provozovatel stanice technické kontroly je povinen zajistit po celou dobu 

provozování stanice technické kontroly, aby  

a) technické prohlídky vozidel byly prováděny osobami, které jsou držiteli platného profesního 

osvědčení kontrolního technika a nebyla jim zakázána činnost podle § 82 odst. 3,  

b) technické kontroly jednotlivých druhů vozidel a výměnných nástaveb nebo malých sérií 

vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích 

byly prováděny osobami, které jsou držiteli platného osvědčení k provádění technických 

kontrol vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních 

komunikacích,  

c) stanice technické kontroly byla provozována v souladu s rozhodnutím o udělení oprávnění k 

provozování stanice technické kontroly podle § 56 a s podmínkami podle § 54,  

d) přístroje a zařízení používané k provádění technických prohlídek vozidel byly schváleny a 

metrologicky navázány podle zvláštního právního předpisu a udržovány podle pokynů 

výrobce,  

e) technické prohlídky jednotlivých kategorií vozidel byly prováděny v rozsahu, způsobem a v 

souladu s technickými podmínkami pro hodnocení výsledku technických prohlídek a se 

stanoveným způsobem vyznačování technických prohlídek podle § 48,  

f) údaje o zahájení technické prohlídky a údaje ze záznamníku závad byly neprodleně po jejich 

pořízení vkládány do informačního systému stanic technické kontroly technických prohlídek,  

g) byly řádně zpracovávány záznamníky závad a protokoly o technické prohlídce vozidel podle 

§ 48 odst. 6 7 a § 53 odst. 2,  

h) byly uveřejněny informace o způsobu a rozsahu technických prohlídek prováděných ve 
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stanici technické kontroly v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo 

vyvěšením na veřejně přístupném místě nebo jejich poskytováním na vyžádání a,  

i) stanice technické kontroly měla vnitřní organizační strukturu, systém vnitřní kontroly a 

systém řízení jakosti pro provádění technických prohlídek podle prováděcího právního 

předpisu. , 

j) ve stanici technické kontroly nebyly prováděny pravidelné technické prohlídky 

silničních vozidel registrovaných v jiných státech a    

k) osoby, které provádějí technické prohlídky, nebyly odměňovány způsobem, který by je 

motivoval ke zkreslování výsledků technických prohlídek. 

(2) Provozovatel stanice technické kontroly je povinen příslušnému krajskému úřadu 

písemně oznámit změny týkající se údajů uvedených v žádosti a dokladů podle § 55 nebo podle 

§ 56 odst. 4 do 10 pracovních dnů ode dne, kdy k těmto změnám došlo.  

 

 (3) Provozovatel stanice technické kontroly je povinen na základě vnitřní kontroly 

prováděné v rámci systému vnitřní kontroly podle § 57 odst. 2 písm. c) předložit krajskému 

úřadu vždy nejpozději do 31. března písemnou zprávu o výsledku vnitřní kontroly za období 

předchozího kalendářního roku. Náležitosti zprávy o výsledku vnitřní kontroly stanoví 

prováděcí právní předpis. 

 

(…) 

 

§ 59b  

 

Stanice technické kontroly provádějící technické prohlídky vozidel určených k přepravě 

nebezpečných věcí  

 

 (1) Provádět technické prohlídky vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí z 

hlediska plnění požadavků stanovených mezinárodní smlouvou14) může pouze stanice 

technické kontroly, jejíž provozovatel je držitelem platného oprávnění k provádění technických 

prohlídek vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí.  

 

 (2) Ministerstvo vydá právnické nebo podnikající fyzické osobě na základě písemné 

žádosti oprávnění k provádění technických prohlídek vozidel určených k přepravě 

nebezpečných věcí nejvýše na dobu 5 let, pokud  

a) je žadatel držitelem oprávnění a osvědčení k provozování stanice technické kontroly,  

b) alespoň jedna osoba provádějící technické prohlídky v stanici technické kontroly 

provozované žadatelem, v níž mají být prováděny technické prohlídky vozidel určených k 

přepravě nebezpečných věcí, je odborně způsobilá pro provádění těchto prohlídek,  

c) žadatel vlastní nebo má právo užívat technické vybavení nezbytné k provádění technických 

prohlídek vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí a  

d) je záměr provádět technické prohlídky vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí v 

souladu se stanoveným způsobem a rozsahem pokrytí území České republiky činnostmi stanic 

technické kontroly provádějících technické prohlídky vozidel určených k přepravě 

nebezpečných věcí.  
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 (3) Podmínky pro vydání oprávnění k provádění technických prohlídek vozidel 

určených k přepravě nebezpečných věcí podle odstavce 1 odstavce 2 musí držitel oprávnění 

splňovat po celou dobu jeho platnosti.  

 

 (4) Ministerstvo na žádost držitele platného oprávnění k provádění technických 

prohlídek vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí prodlouží platnost tohoto oprávnění 

vždy nejvýše o dobu, na kterou může být oprávnění podle odstavce 2 uděleno, jsou-li splněny 

podmínky podle odstavce 2.  

 

 (5) Ministerstvo odejme oprávnění k provádění technických prohlídek vozidel určených 

k přepravě nebezpečných věcí, jestliže  

a) při provádění prohlídek vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí jsou závažným 

způsobem nebo opakovaně porušeny povinnosti stanovené tímto zákonem,  

b) právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je jeho držitelem, přestala splňovat 

podmínky pro vydání tohoto oprávnění, nebo  

c) o to držitel oprávnění požádal.  

 

 (6) Osoba podle odstavce 2 písm. b) je odborně způsobilá pro provádění technických 

prohlídek vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí, pokud  

a) je držitelem platného profesního osvědčení kontrolního technika s potřebným rozsahem 

způsobilosti provádět technické prohlídky,  

b) absolvovala výuku spočívající v teoretické přípravě a praktickém výcviku provádění 

technických prohlídek vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí na kontrolních linkách 

stanice technické kontroly a  

c) složila závěrečnou zkoušku odborné způsobilosti k provádění technických prohlídek vozidel 

určených k přepravě nebezpečných věcí.  

 

 (7) Výuku podle odstavce 6 písm. b) zajišťuje právnická osoba zřízená ministerstvem 

nebo technická zkušebna, a to na základě pověření ministerstvem. Ministerstvo pověření 

odejme, nezajistí-li jeho držitel poskytování výuky v souladu s uděleným pověřením nebo 

prováděcím právním předpisem podle odstavce 8, nebo v případě, že o to držitel pověření 

požádal. Závěrečné zkoušky odborné způsobilosti k provádění technických prohlídek vozidel 

určených k přepravě nebezpečných věcí provádí ministerstvo, které si za tím účelem zřídí 

nejméně tříčlennou zkušební komisi. Členy zkušební komise jmenuje ministerstvo z odborníků 

v oblasti dopravy. Předsedou zkušební komise je zaměstnanec ministerstva. O výsledku 

zkoušky vydá ministerstvo doklad.  

 

 (8) Základní technické vybavení nezbytné pro provádění technických prohlídek vozidel 

určených k přepravě nebezpečných věcí, způsob a rozsah pokrytí území České republiky 

činnostmi stanic technické kontroly provádějících technické prohlídky vozidel určených k 

přepravě nebezpečných věcí, potřebný rozsah způsobilosti provádět technické prohlídky, 

učební osnovu výuky, rozsah znalostí potřebných pro úspěšné absolvování závěrečné zkoušky 

odborné způsobilosti k provádění technických prohlídek vozidel určených k přepravě 

nebezpečných věcí a způsob provádění, organizování a hodnocení závěrečné zkoušky odborné 

způsobilosti k provádění technických prohlídek vozidel určených k přepravě nebezpečných 
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věcí před zkušební komisí stanoví prováděcí právní předpis.  

  

Profesní osvědčení kontrolního technika  

 

§ 60  

 

 (1) Provádět technické prohlídky vozidel ve stanici technické kontroly mohou osoby, 

které jsou držiteli profesního osvědčení kontrolního technika. O vydání profesního osvědčení 

kontrolního technika rozhoduje ministerstvo. V případě zamítnutí žádosti vydá ministerstvo 

rozhodnutí podle správního řádu.  

 

 (2) Profesní osvědčení kontrolního technika vydá ministerstvo osobě, která  

a) má alespoň ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání technického 

směru a odbornou praxi v autoopravárenství nejméně 2 roky nebo má ukončené střední vzdělání 

s výučním listem v oboru vzdělání technického směru a odbornou praxi v autoopravárenství 

nejméně 6 let,  

a) má alespoň ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo s výučním listem 

v oboru souvisejícím s výrobou, opravou nebo technickou prohlídkou vozidel a odbornou 

praxi ve výrobě nebo opravě vozidel nejméně v rozsahu 3 let, 

b) dosáhla věku 21 let,  

c) b) je držitelem řidičského oprávnění pro skupiny vozidel, jejichž technické prohlídky bude 

ve stanici technické kontroly provádět; pro vozidla kategorie M2 a M3 postačí řidičské 

oprávnění pro skupiny C nebo C1,  

d) c) absolvovala výuku spočívající v teoretické přípravě a praktickém výcviku na kontrolních 

linkách stanice technické kontroly k provádění technických prohlídek (dále jen „výuka v 

základním kurzu“),  

e) d) složila závěrečnou zkoušku odborné způsobilosti k provádění technických prohlídek,  

f) e) je bezúhonná; za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl 

pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně k nepodmíněnému trestu odnětí 

svobody v trvání alespoň jednoho roku, pro trestný čin spáchaný úmyslně, jehož skutková 

podstata souvisí s podnikáním, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková 

podstata souvisí s předmětem podnikání, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen a 

f) není ve střetu zájmů ve vztahu k provádění technických prohlídek; ve střetu zájmů je  

osoba, která  

1. provozuje podnikání nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost spočívající v prodeji 

nebo opravě vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických 

celků,  

2. je členem orgánu právnické osoby podnikající v oblasti prodeje nebo opravy vozidel, 

jejich systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků nebo  

3. vykonává závislou práci spočívající v prodeji nebo opravě vozidel, jejich systémů, 

konstrukčních částí nebo samostatných technických celků.  

 

 (3) Za účelem zjištění, zda osoba splňuje podmínku bezúhonnosti podle odstavce 2 
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písm. f) písm. e), si ministerstvo vyžádá podle zvláštního právního předpisu9b) výpis z evidence 

Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku 

trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Žádá-

li o vydání profesního osvědčení kontrolního technika cizinec, přiloží k žádosti za účelem 

posouzení jeho bezúhonnosti výpis z evidence trestů vydaný příslušným soudním nebo 

správním orgánem státu, jehož je státním příslušníkem, a státu posledního pobytu, nebo 

výpis z evidence Rejstříku trestů, v jehož příloze jsou tyto informace obsaženy. Nevydává-

li takový stát výpis z evidence trestů, přiloží čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné 

posuzovanou osobou před orgánem tohoto státu nebo před notářem v České republice. 

Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce.  
 

 (4) Pokud v řízení o vydání profesního osvědčení kontrolního technika není 

prokázán opak, má se za to, že podmínka podle odstavce 2 písm. f) je splněna.  

  

 (4) (5) V profesním osvědčení kontrolního technika ministerstvo uvede rozsah 

způsobilosti provádět technické prohlídky ve stanici technické kontroly kategorie silničních 

vozidel, jejichž technické prohlídky je kontrolní technik oprávněn provádět. Na žádost 

ministerstvo v profesním osvědčení kontrolního technika omezí oprávnění k provádění 

technických prohlídek na měření emisí vozidel; splnění požadavku podle odstavce 2 písm. 

f) bodu 3 se v takovém případě nevyžaduje. Vzor tiskopisu profesního osvědčení kontrolního 

technika stanoví prováděcí právní předpis. 

 

§ 61  

 

 (1) Profesní osvědčení kontrolního technika se vydává na dobu 3 let ode dne složení 

závěrečné zkoušky odborné způsobilosti k provádění technických prohlídek. 

 

 (2) Ministerstvo záznamem do profesního osvědčení kontrolního technika prodlouží 

jeho platnost na dobu tří let od uplynutí jeho dosavadní platnosti na žádost držitele, který 

a) v posledním roce platnosti profesního osvědčení kontrolního technika absolvoval 

prohlubovací kurz a složil zkoušku odborné způsobilosti kontrolního technika a  

b) splňuje podmínky pro vydání profesního osvědčení kontrolního technika podle § 60 odst. 2 

písm. c) a f) § 60 odst. 2 písm. b), e) a f). 

 

 (3) Ministerstvo vydá fyzické osobě, která byla držitelem profesního osvědčení 

kontrolního technika, od jehož konce platnosti uplynuly nejvýše 2 roky, na její žádost nové 

profesní osvědčení kontrolního technika, pokud 

a) absolvovala prohlubovací kurz a složila zkoušku odborné způsobilosti kontrolního technika 

v době po uplynutí platnosti profesního osvědčení kontrolního technika a 

b) splňuje podmínky pro vydání profesního osvědčení kontrolního technika podle § 60 odst. 2 

písm. c) a f) § 60 odst. 2 písm. b), e) a f). 

 

 (4) Ministerstvo rozhodne o odnětí profesního osvědčení kontrolního technika, pokud 

jeho držitel závažným způsobem nebo opakovaně porušil své povinnosti při provádění 

technických prohlídek nebo přestal-li splňovat podmínky pro jeho vydání podle § 60 odst. 2 

písm. c) a f) § 60 odst. 2 písm. b), e) a f). Pokud bylo profesní osvědčení odňato z důvodu 

porušování povinností při provádění technických prohlídek, lze o vydání nového osvědčení 

požádat nejdříve po 5 letech od odnětí předchozího osvědčení. 
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(5) Jde-li o profesní osvědčení kontrolního technika, jehož oprávnění k provádění 

technických prohlídek je omezeno na měření emisí vozidel, při postupu podle odstavců 2, 

3 nebo 4 se k podmínce podle § 60 odst. 2 písm. f) bodu 3 nepřihlíží. 

 

§ 61a 

 

Povinnosti kontrolního technika 

 

 (1) Kontrolní technik je povinen při provádění technických prohlídek vozidel 

a) provádět technické prohlídky v rozsahu, způsobem a v souladu s technickými podmínkami 

pro hodnocení výsledku technických prohlídek podle § 48, 

b) v průběhu technické prohlídky vyznačovat zjištěné závady a jejich hodnocení stupněm závad 

do záznamníku závad v souladu s § 48 odst. 6 a vložit údaje o výsledku technické prohlídky do 

informačního systému stanic technické kontroly technických prohlídek nebo za tímto účelem 

dokumentaci předat osobě určené provozovatelem stanice technické kontroly a kontroly nebo 

provozovatelem stanice měření emisí a 

c) na vyžádání informovat fyzickou osobu, která vozidlo k technické prohlídce přistavila, o 

hodnocení technického stavu vozidla stupni závad.  

 (2) Kontrolní technik je povinen neprodleně oznámit ministerstvu odnětí nebo pozbytí 

řidičského oprávnění nebo ztrátu bezúhonnosti, ztrátu bezúhonnosti nebo skutečnost, že je 

ve střetu zájmů ve vztahu k provádění technických prohlídek. 

 (3) Kontrolní technik, jehož oprávnění k provádění technických prohlídek je 

omezeno na měření emisí vozidel, nesmí vydat protokol o technické prohlídce. 

  

§ 62 

 

 (1) Výuku v základním kurzu a v prohlubovacím kurzu spočívající v teoretické přípravě 

a praktickém výcviku na kontrolních linkách stanice technické kontroly zajišťuje právnická 

osoba zřízená ministerstvem nebo technická zkušebna, a to na základě pověření ministerstvem. 

Ministerstvo pověření odejme, nezajistí-li jeho držitel poskytování výuky v souladu s 

uděleným pověřením nebo prováděcím právním předpisem podle odstavce 3, nebo 

v případě, že o to držitel pověření požádal. Závěrečné zkoušky odborné způsobilosti k 

provádění technických prohlídek a zkoušky odborné způsobilosti odborného technika provádí 

ministerstvo, které si za tím účelem zřídí nejméně tříčlennou zkušební komisi. Členy zkušební 

komise jmenuje ministerstvo z odborníků v oblasti dopravy. Předsedou komise je zaměstnanec 

ministerstva. 

 

 (2) Výuka v prohlubovacím kurzu je prohlubováním kvalifikace podle zákoníku práce. 

 

 (3) Učební osnovu Rozsah, obsah a způsob provádění výuky v základním a 

prohlubovacím kurzu, rozsah znalostí potřebných pro úspěšné absolvování závěrečné zkoušky 

odborné způsobilosti k provádění technických prohlídek a zkoušky odborné způsobilosti 

kontrolního technika a způsob provádění, organizování a hodnocení závěrečné zkoušky 

odborné způsobilosti k provádění technických prohlídek a zkoušky odborné způsobilosti 

kontrolního technika před zkušební komisí stanoví prováděcí právní předpis. 
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HLAVA III 

 

STANICE MĚŘENÍ EMISÍ 

 

§ 63 

 

Oprávnění k provozování stanice měření emisí  

 

 (1) Stanice měření emisí je pracoviště specializované na měření emisí vozidel, které je 

zřízeno:  

a) v opravně motorových vozidel, která je pověřena výrobcem vozidla nebo výrobcem systému 

vozidla ovlivňujícího tvorbu škodlivých emisí ve výfukových plynech vozidla, nebo v jiném 

zařízení provádějícím diagnostiku, údržbu, opravy nebo zkoušení silničních motorových 

vozidel,  

b) při stanici technické kontroly.  

 

 (2) Stanice měření emisí se dělí na typy stanic měření emisí podle druhu vozidel a druhu 

motorů na stanice měření emisí pro vozidla  

a) poháněná zážehovými motory,  

b) poháněná vznětovými motory,  

c) poháněná motory upravenými na pohon zkapalněným ropným plynem nebo stlačeným 

zemním plynem.  

 

 (3) Stanici měření emisí může provozovat právnická nebo fyzická osoba, která má k 

jejímu provozování oprávnění udělené a osvědčení vydané obecním úřadem obce s rozšířenou 

působností. Příslušným k rozhodování o udělení oprávnění a k vydání osvědčení je obecní úřad 

obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu bude stanice měření emisí 

provozována.  

 

 (4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností udělí žadateli oprávnění k provozování 

stanice měření emisí za těchto podmínek:  

a) statutární orgán nebo členové statutárního orgánu žadatele dosáhli věku 18 let, jsou způsobilí 

k právním úkonům a bezúhonní, jedná-li se o právnickou osobu, fyzická osoba dosáhla věku 

18 let, je způsobilá k právním úkonům a bezúhonná,  

b) žadatel má provozní a technické vybavení nezbytné k provozování stanice měření emisí.  

 

 (5) Pro vymezení bezúhonnosti platí ustanovení § 54 odst. 5. Za účelem zjištění, zda 

osoba podle § 63 odst. 4 písm. a) a § 54 odst. 4 splňuje podmínku bezúhonnosti, si obecní úřad 

obce s rozšířenou působností vyžádá podle zvláštního právního předpisu9b) výpis z evidence 

Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku 

trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.  

 

 (6) Základní provozní a technické vybavení jednotlivých druhů stanic měření emisí 
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stanoví prováděcí právní předpis.  

 

 

§ 64 

 

Žádost o udělení oprávnění k provozování stanice měření emisí  

 

 (1) Žádost o udělení oprávnění k provozování stanice měření emisí obecnímu úřadu 

obce s rozšířenou působností musí obsahovat  

a) značky, obchodní názvy stanovené výrobcem a typy vozidel, u nichž bude prováděno měření 

emisí,  

b) místo, kde bude stanice měření emisí provozována.  

 

 (2) K žádosti žadatel přikládá  

a) popis objektu, příjezdových komunikací a parkoviště,  

b) seznam technologického vybavení stanice měření emisí,  

c) kladné vyjádření stavebního úřadu, v jehož územním obvodu má být stanice měření emisí 

zřízena, k záměru provozovat stanici měření emisí z hlediska územního plánu a ochrany 

životního prostředí, popřípadě jiného veřejného zájmu,  

d) stanovisko hygienické služby,  

e) doklad o pověření výrobce vozidla nebo výrobce systému vozidla ovlivňujícího tvorbu 

škodlivých emisí ve výfukových plynech vozidla zřídit specializované pracoviště opravny.  

  

§ 65 

 

Rozhodnutí o oprávnění k provozování stanice měření emisí  

 

 (1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností v rozhodnutí o oprávnění k provozování 

stanice měření emisí uvede  

a) typ stanice měření emisí,  

b) typy a značky vozidel, u nichž je stanice měření emisí oprávněna provádět měření emisí,  

c) místo, kde bude stanice měření emisí provozována,  

d) datum zahájení provozu,  

e) rozsah provádění měření emisí,  

f) další podmínky pro zahájení činnosti provozování stanice měření emisí.  

 

 (2) Jde-li o udělení oprávnění k provozování stanice měření emisí osobě, které dosud 

nebylo přiděleno identifikační číslo osoby, přidělí jí obecní úřad obce s rozšířenou působností 

identifikační číslo osoby současně s vydáním rozhodnutí podle odstavce 1; identifikační číslo 

v takovém případě poskytne správce základního registru právnických osob, podnikajících 

fyzických osob a orgánů veřejné moci9c).  
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 (3) Kopii rozhodnutí o oprávnění k provozování stanice měření emisí zašle obecní úřad 

obce s rozšířenou působností ministerstvu.  

 

§ 66 

 

 (1) Stanice měření emisí musí mít ke dni zahájení provozu osvědčení. Osvědčení vydává 

obecní úřad obce s rozšířenou působností, který rozhodoval o udělení oprávnění k provozování 

stanice měření emisí na základě žádosti provozovatele stanice měření emisí. Kopii vydaného 

osvědčení obecní úřad obce s rozšířenou působností zašle ministerstvu.  

 

 (2) Osvědčením provozovatel stanice měření emisí dokládá, že  

a) splňuje podmínky odborné způsobilosti osob zajišťujících provozování stanice měření emisí,  

b) splňuje podmínky stanovené tímto zákonem pro provozování stanice měření emisí,  

c) má vnitřní organizační strukturu a systém řízení pro zajištění měření emisí.  

 

 (3) V osvědčení musí být uvedeny  

a) typ stanice měření emisí,  

b) značky a typy vozidel, u nichž bude prováděno měření emisí,  

c) rozsah provádění měření emisí a  

d) seznam technického vybavení stanice měření emisí.  

 

 (4) Způsob ověření plnění podmínek k provozování stanice měření emisí stanoví 

prováděcí právní předpis.  

 

§ 63 

 

Povolení k provozování stanice měření emisí 

 

(1) Stanici měření emisí lze provozovat pouze na základě povolení vydaného 

obecním úřadem obce s rozšířenou působností. Obecní úřad obce s rozšířenou působností 

povolení na žádost fyzické nebo právnické osoby vydá, pokud žadatel 

a) je držitelem příslušného živnostenského oprávnění, 

b) má vlastnické nebo jiné právo k užívání nebytových prostor, ve kterých bude stanici 

měření emisí provozovat, tyto prostory jsou podle kolaudačního rozhodnutí nebo 

kolaudačního souhlasu určeny k této činnosti a stavební uspořádání těchto prostor 

provozování stanice měření emisí umožňuje, 

c) má vlastnické nebo jiné právo k užívání přístrojů, technického zařízení a 

programového vybavení, které jsou nezbytné pro řádné provádění měření emisí a 

souvisejících úkonů, 

d) má zajištěno provádění měření emisí osobami, které jsou držiteli profesního osvědčení 

kontrolního technika a 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4LBSAUMK3QA6)



32 

 

e) má vytvořenu vnitřní organizační strukturu a systém vnitřní kontroly pro zajištění 

řádného výkonu měření emisí a souvisejících činností. 

 

(2) V žádosti o vydání povolení k provozování stanice měření emisí žadatel vedle 

náležitostí podle správního řádu uvede druh stanice měření emisí, kterou hodlá 

provozovat, a adresu místa, kde hodlá stanici měření emisí provozovat. K žádosti přiloží 

žadatel  

a) popis nebytových prostor podle odstavce 1 písm. b) včetně příjezdových komunikací a 

parkoviště a dokumenty dokládající vlastnické nebo jiné právo k užívání k nim,  

b) popis přístrojů, zařízení a programového vybavení podle odstavce 1 písm. c) a 

dokumenty dokládající vlastnické nebo jiné právo opravňující žadatele k jejich užívání, 

c) seznam obsahující jména a bydliště fyzických osob podle odstavce 1 písm. d) a 

dokumenty dokládající právní vztah žadatele k těmto osobám a 

d) návrh vnitřní organizační struktury a systému vnitřní kontroly. 

 

(3) V rozhodnutí o udělení povolení k provozování stanice měření emisí obecní 

úřad obce s rozšířenou působností vedle náležitostí podle správního řádu uvede  

a) druh stanice měření emisí, jejíž provozování povoluje, 

b) adresu místa, kde bude stanice měření emisí provozována, 

c) rozsah provádění měření emisí a 

d) omezení provádění měření emisí pouze pro určitá vozidla, jde-li o neveřejnou stanici 

měření emisí. 

 

(4) Kopii rozhodnutí o povolení k provozování stanice měření emisí zašle obecní 

úřad obce s rozšířenou působností ministerstvu. 

 

(5) Druhy stanic měření emisí, stavební uspořádání nebytových prostor umožňující 

provozování stanice měření emisí, přístroje, technická zařízení a programové vybavení 

nezbytné k řádnému provádění měření emisí a souvisejících úkonů a náležitosti vnitřní 

organizační struktury a systému vnitřní kontroly stanoví právní prováděcí předpis. 

 

§ 64 

 

Povinnosti provozovatele stanice měření emisí 

 

Provozovatel stanice měření emisí zajistí po celou dobu provozování stanice měření 

emisí, aby 

a) stanice měření emisí byla provozována v souladu s vydaným povolením k jejímu 

provozování, 

b) měření emisí vozidel bylo prováděno osobami, které jsou držiteli profesního osvědčení 

kontrolního technika, 

c) stavební uspořádání nebytových prostor, v nichž je stanice měření emisí provozována, 

umožňovalo její řádné provozování, 
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d) stanice měření emisí byla vybavena všemi přístroji, technickými zařízeními a 

programovým vybavením nezbytným pro řádné provádění měření emisí a souvisejících 

úkonů, 

e) přístroje a zařízení používané k provádění měření emisí vozidel byly schváleny a 

metrologicky navázány podle zvláštního právního předpisu a udržovány podle pokynů 

výrobce, 

f) měření emisí bylo prováděno v souladu s požadavky podle § 58 odst. 1 písm. e), 

g) údaje o zahájení měření emisí a o výsledku měření emisí byly neprodleně vkládány do 

informačního systému technických prohlídek, 

h) byly řádně zpracovávány protokoly o měření emisí,  

i) stanice měření emisí měla vytvořenu vnitřní organizační strukturu a systém vnitřní 

kontroly pro zajištění řádného výkonu měření emisí a souvisejících činností a 

j) osoby, které provádějí měření emisí, nebyly odměňovány způsobem, který by je 

motivoval ke zkreslování výsledků měření emisí. 

 

§ 65 

Odnětí povolení k provozování stanice měření emisí 

 (1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností povolení k provozování stanice 

měření emisí odejme, pokud 

a) provozovatel stanice měření emisí přestal splňovat podmínky pro udělení povolení nebo 

b) provozovatel stanice měření emisí o odnětí povolení požádal. 

 (2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností povolení k provozování stanice 

měření emisí dále odejme, pokud byly při provozování stanice měření emisí závažným 

způsobem porušeny povinnosti stanovené tímto zákonem. 

 (3) O povolení k provozování stanice měření emisí může provozovatel stanice 

měření emisí, kterému bylo povolení odňato podle odstavce 2, znovu požádat nejdříve po 

uplynutí 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí povolení k provozování 

stanice měření emisí. 

 

§ 66 

 

Příslušnost 

 

(1) Příslušným k vedení řízení o vydání povolení k provozování stanice měření 

emisí a řízení o odnětí vydaného povolení je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v 

jehož správním obvodu bude nebo je stanice měření emisí umístěna. 

 

(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností nejméně jednou za 3 roky provede u 
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provozovatele stanice měření emisí kontrolu zaměřenou na plnění jeho povinností 

stanovených tímto zákonem. 

 

§ 67 

 

Povinnosti provozovatele stanice měření emisí  

 

 (1) Provozovatel stanice měření emisí je povinen zajistit po celou dobu provozování 

stanice měření emisí, aby  

a) měření emisí vozidel bylo prováděno osobami, které jsou držiteli profesního osvědčení 

odborné způsobilosti mechanika (dále jen "profesní osvědčení mechanika") (§ 69),  

b) technické vybavení a uspořádání stanice měření emisí, včetně manipulačních prostor, 

zařízení na odsávání výfukových plynů, větrání, vytápění, bylo v souladu s osvědčením 

vydaným podle § 66 a prováděcím právním předpisem,  

c) přístroje a zařízení používané k provádění měření emisí vozidel byly schváleny a 

metrologicky navázány podle zvláštního právního předpisu,  

d) měření emisí bylo prováděno v rozsahu a způsobem podle § 44 a 45 a při vyznačování měření 

emisí bylo postupováno způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem, 

e) údaje o vozidlech a výsledku měření emisí byly neprodleně po jejich pořízení vkládány do 

informačního systému stanic technické kontroly.   
 

 (2) Provozovatel stanice měření emisí je povinen oznámit obecnímu úřadu obce s 

rozšířenou působností změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti 

žádosti podle § 64 odst. 1 a 2.  

 

§ 67a 

 

Povinnosti mechanika  

 

 Mechanik je povinen  

a) provádět měření emisí v rozsahu a způsobem podle § 44 a 45 a při vyznačování měření emisí 

postupovat způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem a  

  

b) neprodleně oznámit ministerstvu veškeré skutečnosti týkající se bezprostředně výkonu 

funkce mechanika a jejich změny, zejména ztrátu bezúhonnosti, 

c) vložit údaje o výsledku měření emisí do informačního systému stanic technické kontroly nebo za 

tímto účelem dokumentaci předat osobě určené provozovatelem stanice měření emisí.   
 

§ 68 

 

Odnětí oprávnění k provozování stanice měření emisí 

 

 Obecní úřad obce s rozšířenou působností odejme oprávnění k provozování stanice 

měření emisí, jestliže  

a) při provádění měření emisí jsou závažným způsobem porušovány povinnosti stanovené tímto 
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zákonem,  

b) ministerstvo v rámci výkonu státního odborného dozoru nařídilo zastavení provádění měření 

emisí,  

c) provozovatel stanice měření emisí přestal splňovat podmínky pro jeho vydání, nebo  

d) o to provozovatel stanice měření emisí požádal.  

  

Profesní osvědčení mechanika 

 

§ 69 

 

 (1) Provádět měření emisí ve stanici měření emisí mohou osoby, které jsou držiteli 

profesního osvědčení mechanika. O vydání profesního osvědčení mechanika rozhoduje 

ministerstvo. V případě zamítnutí žádosti vydá ministerstvo rozhodnutí podle správního řádu.  

 

 (2) Profesní osvědčení mechanika vydá ministerstvo osobě, která  

a) má alespoň ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání technického 

směru a odbornou praxi nejméně 2 roky nebo má ukončené střední vzdělání s výučním listem 

v oboru vzdělání technického směru a odbornou praxi nejméně 6 let,  

b) absolvovala výuku spočívající v teoretické a praktické přípravě na měření emisí pro vozidla 

poháněná zážehovými motory, nebo pro vozidla poháněná vznětovými motory, anebo pro 

vozidla poháněná motory upravenými na pohon zkapalněným ropným plynem nebo stlačeným 

zemním plynem (dále jen „výuka v základním kurzu“),  

c) složila závěrečnou zkoušku odborné způsobilosti k provádění měření emisí a  

d) je bezúhonná; pro posouzení bezúhonnosti se použije § 60 odst. 2 písm. f) obdobně.  

 

 (3) V profesním osvědčení mechanika ministerstvo uvede rozsah způsobilosti provádět 

měření emisí ve stanici měření emisí. Vzor tiskopisu profesního osvědčení mechanika stanoví 

prováděcí právní předpis.  

  

§ 70 

 

 (1) Profesní osvědčení mechanika se vydává na dobu 3 let ode dne složení závěrečné 

zkoušky odborné způsobilosti k provádění měření emisí.  

 

 (2) Ministerstvo záznamem do profesního osvědčení mechanika prodlouží jeho platnost 

na dobu 3 let od uplynutí jeho dosavadní platnosti na žádost držitele, který  

a) v posledním roce platnosti profesního osvědčení mechanika absolvoval prohlubovací kurz a 

složil zkoušku odborné způsobilosti mechanika a  

b) splňuje podmínku pro vydání profesního osvědčení mechanika podle § 69 odst. 2 písm. d).  

 

 (3) Ministerstvo vydá fyzické osobě, která byla držitelem profesního osvědčení 

mechanika, od jehož konce platnosti uplynuly nejvýše 2 roky, na její žádost nové profesní 

osvědčení mechanika, pokud  
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a) absolvovala prohlubovací kurz a složila zkoušku odborné způsobilosti mechanika v době po 

uplynutí platnosti profesního osvědčení mechanika a  

b) splňuje podmínku pro vydání profesního osvědčení mechanika podle § 69 odst. 2 písm. d). 

 

 (4) Ministerstvo rozhodne o odnětí profesního osvědčení mechanika, pokud jeho držitel 

závažným způsobem nebo opakovaně porušil své povinnosti při provádění měření emisí vozidel 

nebo přestal splňovat podmínku pro jeho vydání podle § 69 odst. 2 písm. d). Pokud bylo 

profesní osvědčení odňato z důvodu porušování povinností při provádění měření emisí vozidel, 

lze o vydání nového osvědčení požádat nejdříve po 5 letech od odnětí předchozího osvědčení.  

§ 71 

 

 (1) Výuku v základním kurzu a v prohlubovacím kurzu spočívající v teoretické a 

praktické přípravě na měření emisí zajišťuje právnická osoba zřízená ministerstvem nebo 

technická zkušebna, a to na základě pověření ministerstvem. Závěrečné zkoušky odborné 

způsobilosti k provádění měření emisí a zkoušky odborné způsobilosti mechanika provádí 

ministerstvo, které si za tím účelem zřídí nejméně tříčlennou zkušební komisi. Členy zkušební 

komise jmenuje ministerstvo z odborníků v oblasti dopravy. Předsedou zkušební komise je 

zaměstnanec ministerstva.  

 

 (2) Výuka v prohlubovacím kurzu je prohlubováním kvalifikace podle zákoníku práce.  

 

 (3) Učební osnovu výuky v základním a prohlubovacím kurzu, rozsah znalostí 

potřebných pro úspěšné absolvování závěrečné zkoušky odborné způsobilosti k provádění 

měření emisí a zkoušky odborné způsobilosti kontrolního technika a způsob provádění, 

organizování a hodnocení závěrečné zkoušky odborné způsobilosti k provádění měření emisí a 

zkoušky odborné způsobilosti mechanika před zkušební komisí stanoví prováděcí právní 

předpis.  

 

HLAVA IV 

 

ZKUŠEBNÍ STANICE 

 

§ 72 

 

 (1) Ministerstvo vydá oprávnění stanici technické kontroly k provádění technické 

kontroly jednotlivých druhů vozidel a výměnných nástaveb nebo malých sérií vozidel před 

schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích, pokud splňuje 

tyto požadavky:  

a) je držitelem oprávnění k provozování stanice technické kontroly,  

b) alespoň jeden zaměstnanec je držitelem platného osvědčení k provádění technických kontrol 

vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích,  

c) činnosti budou vykonávat fyzické osoby, které jsou pro tyto činnosti odborně způsobilé a 

mají povinnost zachovávat státní, obchodní nebo služební tajemství.  

 

 (2) Ministerstvo odejme oprávnění podle odstavce 1, jestliže 

a) držitel oprávnění přestal splňovat podmínky pro jeho vydání, nebo 
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b) o to držitel oprávnění požádal. 

 (3) Ministerstvo dále odejme oprávnění podle odstavce 1, jestliže při provádění 

technických kontrol byly závažným způsobem porušeny povinnosti stanovené tímto 

zákonem. 

 (4) O vydání oprávnění podle odstavce 1 může držitel oprávnění k provozování 

stanice technické kontroly, kterému bylo oprávnění odňato podle odstavce 3, znovu 

požádat nejdříve po uplynutí 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí 

oprávnění podle odstavce 3. 

 

 (2) (5) Ministerstvo rozhodne o vydání osvědčení k provádění technických kontrol 

vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích, 

jestliže žadatel  

a) je držitelem profesního osvědčení kontrolního technika,  

b) úspěšně absolvoval základní nebo zdokonalovací výcvik v teoretické přípravě a praktické 

výuce,  

c) složil závěrečnou zkoušku odborné způsobilosti.  

 

 (3) (6) Podrobnosti o druzích zkušebních stanic, vzory tiskopisů oprávnění podle 

odstavce 1 a osvědčení k provozování zkušebních stanic a podrobnosti o způsobu získání 

odborné způsobilosti k provádění technických kontrol vozidel před schválením jejich technické 

způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích stanoví prováděcí právní předpis.  

  

HLAVA V 

 

REGISTR STANIC TECHNICKÉ KONTROLY A STANIC MĚŘENÍ EMISÍ 

 

§ 72a 

 

 (1) Registr stanic technické kontroly a stanic měření emisí je informačním systémem 

veřejné správy podle zvláštního zákona17), jehož správcem je ministerstvo.  

 

 (2) V registru stanic technické kontroly a stanic měření emisí se evidují  

a) údaje o provozovateli stanice technické kontroly nebo stanice měření emisí, kterými jsou  

1. obchodní firma nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, popřípadě odlišující dodatek 

jméno, adresa bydliště, adresa sídla a identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, jedná-li 

se o podnikající fyzickou osobou, a  

2. obchodní firma nebo název, adresa sídla a identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, 

jedná-li se o právnickou osobu,  

b) údaje o uděleném oprávnění k provozování stanice technické kontroly nebo stanice měření 

emisí a osvědčení k provozování stanice technické kontroly nebo stanice měření emisí a  

b) údaje o oprávnění k provozování stanice technické kontroly, osvědčení k provozování 

stanice technické kontroly, oprávnění k provádění technických prohlídek vozidel 
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určených k přepravě nebezpečných věci a oprávnění k provádění technické kontroly 

jednotlivých druhů vozidel a výměnných nástaveb nebo malých sérií vozidel před 

schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích a údaje 

o povolení k provozování stanice měření emisí a 

  

c) údaje o kontrolních technicích stanic technické kontroly a mechanicích stanic měření emisí, 

kterými jsou  

1. jméno, popřípadě jména, a příjmení a adresa bydliště,  

2. stanice technické kontroly nebo stanice měření emisí, pro kterou vykonávají svou činnost, a  

3. identifikační údaje o uděleném osvědčení kontrolního technika nebo mechanika.  

 

 (3) Na poskytování údajů do registru stanic technické kontroly a stanic měření emisí se 

§ 4a odst. 1 až 6 použijí obdobně.  

 

 (4) Údaje a jejich změny zapisuje do registru stanic technické kontroly a stanic měření 

emisí ministerstvo.  

 

(…) 

 

ČÁST SEDMÁ  

 

ZVLÁŠTNÍ VOZIDLA  

 

§ 78  

 

 (1) Zvláštní vozidlo lze provozovat, pokud svou konstrukcí a technickým stavem 

odpovídá technickým požadavkům stanoveným prováděcím právním předpisem a má 

schválenou technickou způsobilost k provozu podle tohoto zákona.  

 

 (2) Na schvalování technické způsobilosti zvláštního vozidla k provozu se vztahuje část 

třetí tohoto zákona a na jeho přestavbu se vztahuje část pátá tohoto zákona.  

 

 (3) Prováděcí právní předpis stanoví jednotlivé druhy mobilních strojů, průmyslových 

zařízení schopných přepravy nebo vozidel bez karoserie, ve kterých je zabudován spalovací 

motor, přípustné hodnoty emisí znečisťujících látek ve výfukových plynech a podrobnosti 

schvalování typu spalovacích motorů, způsob vypracování a podávání zpráv mezinárodním 

orgánům a organizacím.  

 

§ 79  

 

 (1) Pro registraci a postup při schvalování technické způsobilosti zemědělských a 

lesnických traktorů a jejich přípojných vozidel a samojízdných pracovních strojů platí část 

druhá a část třetí tohoto zákona. Pro provoz zemědělských a lesnických traktorů a jejich 

přípojných vozidel platí dále část čtvrtá s výjimkou § 40 odst. 1.  

 

 (2) Povinné registraci nepodléhá pracovní stroj přípojný, který je účelově a technicky 
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určen pro práce v zemědělství; toto vozidlo však lze registrovat na žádost jeho vlastníka.  

 

 (3) Pro zvláštní vozidla nepodléhající registraci vozidel v registru silničních vozidel 

vydá výrobce technické osvědčení zvláštního vozidla. Pro zvláštní vozidla registrovaná v 

registru silničních vozidel vydá výrobce technický průkaz zvláštního vozidla.  

 

 (4) Provozovatel zemědělského nebo lesnického traktoru a jejich přípojného vozidla 

přistaví k technické prohlídce toto zvláštní vozidlo nejpozději ve lhůtě čtyř let po jeho prvním 

zaregistrování v registru silničních vozidel a potom pravidelně nejpozději ve lhůtách čtyř let.  

 

 (4) Provozovatel zvláštního vozidla kategorie C, T nebo R, které před zápisem do 

registru silničních vozidel nebylo registrováno v jiném státě, přistaví toto vozidlo 

k pravidelné technické prohlídce ve lhůtě 4 let ode dne zápisu vozidla do registru 

silničních vozidel a poté pravidelně ve lhůtě  

a) 2 let ode dne provedení předchozí pravidelné technické prohlídky, jde-li o vozidlo s 

konstrukční rychlostí převyšující 40 km.h-1, nebo 

b) 4 let ode dne provedení předchozí pravidelné technické prohlídky, jde-li o vozidlo 

neuvedené v písmeni a). 

 

 (5) Bylo-li zvláštní vozidlo kategorie C, T nebo R bezprostředně před zápisem do 

registru silničních vozidel registrováno v jiném členském státě, použije se odstavec 4 pro 

jeho přistavení k pravidelné technické prohlídce obdobně. Lhůta pro provedení první 

pravidelné technické prohlídky zvláštního vozidla se počítá ode dne jeho první registrace 

v jiném členském státě. Lhůta pro následné pravidelné technické prohlídky zvláštního 

vozidla se počítá ode dne provedení poslední pravidelné technické prohlídky v členském 

státě, ode dne provedení technické prohlídky pro účely zápisu zvláštního vozidla do 

registru silničních vozidel nebo ode dne provedení technické prohlídky jednotlivě 

dovezeného silničního vozidla. 

 

 (6) Provozovatel zvláštního vozidla kategorie C, T nebo R, které bylo 

bezprostředně před zápisem do registru silničních vozidel registrováno v jiném než 

členském státě, přistaví toto vozidlo k pravidelné technické prohlídce ve lhůtě 4 let ode 

dne provedení technické prohlídky pro účely zápisu zvláštního vozidla do registru 

silničních vozidel a poté pravidelně ve lhůtě  

a) 2 let ode dne provedení předchozí pravidelné technické prohlídky, jde-li o vozidlo s 

konstrukční rychlostí převyšující 40 km.h-1, nebo 

b) 4 let ode dne provedení předchozí pravidelné technické prohlídky, jde-li o vozidlo 

neuvedené v písmeni a). 

 

 (5) (7) Technická prohlídka zemědělských a lesnických traktorů a jejich přípojných 

vozidel může být provedena v místě určeném příslušným krajským úřadem mobilním 

způsobem. Měření emisí zemědělských a lesnických traktorů může být provedeno v místě 

určeném příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností mobilním způsobem.  

 

 (6) (8) Vzor technického osvědčení zvláštního vozidla a technického průkazu zvláštního 

motorového vozidla a osvědčení o registraci zvláštního motorového vozidla a zvláštního 
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přípojného vozidla a podrobnosti o způsobu provádění technické prohlídky a měření emisí 

mobilním způsobem stanoví prováděcí právní předpis.  

 

(…) 

 

ČÁST DEVÁTÁ 

 

STÁTNÍ SPRÁVA A STÁTNÍ DOZOR 

 

§ 80 

 

 (1) Státní správu a státní dozor ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních 

komunikacích vykonávají podle tohoto zákona a v rozsahu jím vymezeném, podle 

mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, ministerstvo, krajské úřady, obecní 

úřady obcí s rozšířenou působností a Česká obchodní inspekce.  

 

 (2) Ministerstvo  

a) je správcem registru silničních vozidel,  

b) rozhoduje o udělení, změnách a odnětí technické způsobilosti typu silničního vozidla, 

systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo samostatného technického celku vozidla a 

výbavy silničního vozidla,  

c) povoluje provozování technické zkušebny,  

d) rozhoduje o uznání typu silničního vozidla v malé sérii schváleného jiným členským státem 

s platností na území tohoto státu,  

e) rozhoduje o udělení výjimky z technických požadavků pro účely povolení výroby 

jednotlivého silničního vozidla a schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo 

dovezeného vozidla,  

f) provádí dohled nad výrobou silničních vozidel, systémů vozidel, konstrukčních částí vozidel 

nebo samostatných technických celků vozidel z hlediska schvalování typu,  

g) ukládá výrobcům silničních vozidel, systémů vozidel, konstrukčních částí vozidel nebo 

samostatných technických celků vozidel způsob a lhůtu k odstranění nedostatků a jejich příčin 

zjištěných při dohledu nad výrobou z hlediska schvalování typu,  

h) rozhoduje o zastavení výroby silničních vozidel, systémů vozidel, konstrukčních částí 

vozidel nebo samostatných technických celků vozidel nebo výbavy silničních vozidel, anebo 

jejich uvádění do provozu, je-li výrobou a provozováním bezprostředně ohrožen život nebo 

zdraví osob a bezpečnost provozu na pozemních komunikacích,  

i) vydává a odnímá profesní osvědčení kontrolního technika, a osvědčení kontrolního technika 

pro vydávání technických protokolů k provádění technických kontrol vozidel před jejich 

schválením k provozu na pozemních komunikacích a profesní osvědčení mechanika,  

j) vede evidenci vydaných profesních osvědčení kontrolního technika, a osvědčení kontrolního 

technika pro vydávání technických protokolů kontroly jednotlivých druhů vozidel, výměnných 

nástaveb nebo malých sérií k provádění technických kontrol vozidel před jejich schválením 

k provozu na pozemních komunikacích a profesních osvědčení mechanika,  
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k) pověřuje stanice technické kontroly prováděním technické kontroly jednotlivých vozidel a 

výměnných nástaveb před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních 

komunikacích,  

k) vydává a odnímá oprávnění k provádění technické kontroly jednotlivých druhů vozidel 

a výměnných nástaveb nebo malých sérií vozidel před schválením jejich technické 

způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích, 

l) vydává a odnímá oprávnění k provádění technické prohlídky vozidel určených 

k přepravě nebezpečných věcí,  

m) pověřuje a odnímá pověření k zajištění výuky spočívající v teoretické přípravě a 

praktickém výcviku provádění technických prohlídek vozidel určených k přepravě 

nebezpečných věcí, 

n) pověřuje a odnímá pověření k zajištění výuky v základním kurzu a v prohlubovacím 

kurzu, 

l) o) schvaluje technickou způsobilost výbavy silničních vozidel,  

m) p) schvaluje technickou způsobilost typu zvláštních vozidel k provozu na pozemních 

komunikacích,  

n) q) vede registr stanic technické kontroly a stanic měření emisí,  

o) r) vydává a odnímá osvědčení o schválení měřicího přístroje nebo zařízení používaného k 

provádění technických prohlídek a k měření emisí,  

p) s) každoročně vydává průvodce o spotřebě paliva a emisích, který je spotřebitelům zdarma 

dostupný v prodejních místech,  

q) t) zajišťuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1a) výrobu a na základě 

požadavků obecních úřadů obcí s rozšířenou působností i distribuci paměťových karet vozidla 

a paměťových servisních karet,  

r) u) vede centrální seznam autorizovaných metrologických středisek oprávněných k této 

činnosti podle zvláštního právního předpisu6b),  

s) v) vede centrální seznam paměťových karet dílny a centrální seznam paměťových karet 

podniku,  

t) vede centrální seznam paměťových karet podniku,  

u) w) oznamuje příslušnému orgánu jiného členského státu Evropské unie odejmutí osvědčení 

o registraci a technického průkazu silničního motorového vozidla, nebo přípojného vozidla, 

které bylo ke dni podání žádosti o registraci zapsáno v registru jiného členského státu Evropské 

unie,  

v) x) vrací příslušnému orgánu jiného členského státu Evropské unie na jeho žádost odňaté 

osvědčení o registraci a technický průkaz silničního motorového vozidla, nebo přípojného 

vozidla, které bylo ke dni podání žádosti o registraci zapsáno v registru tohoto jiného členského 

státu Evropské unie,  

w) y) je správcem informačního systému stanic technické kontroly systému technických 

prohlídek a  

x) z) zveřejňuje statistiky silničních vozidel zapsaných v registru silničních vozidel.  
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 (3) Krajský úřad  

a) rozhoduje o udělení, změně a odnětí oprávnění k provozování stanice technické kontroly,  

b) vydává osvědčení k provozování stanice technické kontroly.  

 

 (4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností  

a) rozhoduje o zápisu silničního vozidla do registru vozidel, provádí zápisy změn údajů 

zapisovaných v registru,  

b) přiděluje silničním motorovým vozidlům registrační značku, zvláštní registrační značku 

nebo registrační značku na přání a vydává tabulky s registrační značkou,  

c) vydává osvědčení o registraci a technický průkaz silničního vozidla nebo technické 

osvědčení silničního vozidla,  

d) rozhoduje o zápisu vyřazení silničního vozidla z provozu a zápisu zániku silničního vozidla,  

e) schvaluje technickou způsobilost jednotlivě vyrobeného nebo přestavěného silničního 

vozidla,  

f) schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezeného vozidla,  

g) provádí zápisy údajů v technickém průkazu silničního vozidla,  

h) rozhoduje o udělení a odnětí oprávnění povolení k provozování stanice měření emisí,  

i) vydává osvědčení k provozování stanice měření emisí,  

j) i) objednává u ministerstva paměťové karty podniku a paměťové karty dílny,  

k) j) vydává a odebírá paměťovou kartu podniku a paměťovou kartu dílny,  

l) k) předává ministerstvu údaje pro vedení centrálního seznamu paměťových karet podniku a 

paměťových karet dílny,  

m) l) odnímá při registraci osvědčení o registraci silničního motorového vozidla nebo 

přípojného vozidla a technický průkaz silničního motorového vozidla, nebo přípojného vozidla, 

pokud byl vydán, jedná-li se o vozidlo registrované v jiném členském státě Evropské unie, a 

předává je ministerstvu.  

 

 (5) Obecní úřad obce s rozšířenou působností v sídle kraje, Městský úřad v Kolíně a 

Magistrát hlavního města Prahy  

a) vede registr historických a sportovních vozidel,  

b) přiděluje historickým vozidlům zvláštní registrační značku pro historické vozidlo a přiděluje 

tabulku se zvláštní registrační značkou pro historické vozidlo,  

c) vydává osvědčení o registraci a průkaz historického vozidla,  

d) vydává technický průkaz vozidla, přiděluje sportovním vozidlům zvláštní registrační značku 

pro sportovní vozidlo a přiděluje tabulku se zvláštní registrační značkou pro sportovní vozidlo,  

e) registruje historické vozidlo na základě protokolu o platném testování historického vozidla,  

f) schvaluje technickou způsobilost sportovního vozidla a registruje na základě protokolu o 
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testování sportovního vozidla,  

g) vede údaje o testování historických a sportovních vozidel.  

 

 (6) Česká obchodní inspekce kontroluje podle zvláštního právního předpisu12) umístění, 

rozměry a obsah štítku a plakátu s údaji o spotřebě pohonných hmot a emisích CO2 v souladu 

s prováděcím právním předpisem při prodeji nově vyrobeného osobního automobilu a 

dodržování povinnosti výrobce stanovené v § 24 odst. 2 písm. n).  

 

§ 81 

 

Státní odborný dozor 

 

 (1) Státní odborný dozor ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních 

komunikacích vykonávají podle tohoto zákona ministerstvo, krajské úřady, obecní úřady obcí 

s rozšířenou působností a podle zvláštního právního předpisu5) předpisu Policie České 

republiky a Celní správa orgány Celní správy České republiky. Při výkonu státního odborného 

dozoru ministerstvo, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností kontrolují 

plnění povinností a podmínek stanovených tímto zákonem. Zjišťují, zda osoby, jimž ukládá 

tento zákon povinnosti ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích, 

(dále jen "povinné osoby") plní uložené povinnosti a zda dodržují podmínky stanovené v 

rozhodnutích vydaných ministerstvem nebo krajskými úřady nebo obecními úřady obcí s 

rozšířenou působností.  

 

 (2) Vrchní státní dozor ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních 

komunikacích vykonává ministerstvo. Při výkonu vrchního státního dozoru dozírá ministerstvo 

na výkon státního odborného dozoru krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou 

působností podle tohoto zákona.  

 

§ 82 

 

 (1) Pověření k výkonu státního odborného dozoru nebo vrchního státního dozoru ve 

formě průkazu vydává správní orgán, do jehož působnosti výkon dozoru spadá. Vzor průkazu 

stanoví prováděcí právní předpis.  

 

 (2) Zjistí-li osoby pověřené výkonem státního odborného dozoru porušení povinností 

stanovených tímto zákonem a dalšími právními předpisy k zajištění bezpečnosti provozu 

vozidel na pozemních komunikacích, uloží podle povahy a rozsahu zjištěných nedostatků 

kontrolovanému subjektu způsob a lhůtu k odstranění jejich příčin.  

 

 (3) Zjistí-li osoba pověřená výkonem státního odborného dozoru závažné porušení 

povinností kontrolním technikem, zejména při provádění evidenční kontroly, nebo pokud by 

porušení povinnosti mohlo vést k ohrožení bezpečnosti silničního provozu nebo života a zdraví 

člověka, zakáže v řízení na místě tomuto kontrolnímu technikovi činnost a zákaz činnosti 

neprodleně oznámí provozovateli příslušné stanice technické kontroly a ministerstvu. 

Ministerstvo tuto skutečnost zaznamená do informačního systému stanic technické kontroly 

technických prohlídek a do 30 dnů od obdržení oznámení zahájí řízení o odnětí profesního 

osvědčení kontrolního technika. Zákaz činnosti uložený podle věty první trvá do doby nabytí 
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právní moci rozhodnutí vydaného v řízení o odnětí profesního osvědčení kontrolního technika 

nebo do uplynutí lhůty podle věty druhé, nebylo-li takové řízení zahájeno.  

 

 (4) Zjistí-li osoba pověřená výkonem státního odborného dozoru závažné závady v 

činnosti stanice technické kontroly nebo v činnosti stanice měření emisí, je oprávněna nařídit 

okamžité zastavení provádění technických prohlídek a technických nebo evidenčních kontrol 

ve stanici technické kontroly nebo měření emisí ve stanici měření emisí a vyrozumět o tom 

správní orgán příslušný k projednání věci podle § 84 odst. 4. 

 

(5) Osoba pověřená výkonem státního odborného dozoru může bezprostředně po 

provedení technické prohlídky nebo měření emisí vyzvat fyzickou osobu, která vozidlo k 

technické prohlídce nebo měření emisí přistavila, aby na dobu nezbytně nutnou přistavila 

zkontrolované vozidlo k opakované částečné nebo celkové technické prohlídce nebo k měření 

emisí, pokud má důvodné pochybnosti o dodržení stanoveného rozsahu a postupu provádění 

technických prohlídek nebo měření emisí nebo o tom, že vozidlo je technicky způsobilé k 

provozu na pozemních komunikacích. Fyzická osoba, která vozidlo k technické prohlídce nebo 

měření emisí přistavila, je povinna na základě výzvy osoby pověřené státním dozorem přistavit 

silniční vozidlo k opakované technické prohlídce nebo k měření emisí. Bezprostředně 

opakovanou technickou prohlídku nebo měření emisí provede bezplatně kontrolní technik nebo 

mechanik pod dozorem osoby pověřené výkonem státního odborného dozoru. 

 

(4) Zjistí-li osoba pověřená výkonem státního odborného dozoru závažné závady v 

činnosti stanice technické kontroly, nařídí okamžité zastavení provádění technických 

prohlídek a technických kontrol ve stanici technické kontroly a vyrozumí o tom 

neprodleně příslušný krajský úřad. Zastavení provádění technických prohlídek a 

technických kontrol ve stanici technické kontroly trvá do doby nabytí právní moci 

rozhodnutí vydaného v řízení o přestupku provozovatele stanice technické kontroly nebo 

do uplynutí lhůty 30 dnů od vyrozumění krajského úřadu, nebylo-li takové řízení 

zahájeno.  

(5) Osoba pověřená výkonem státního odborného dozoru může bezprostředně po 

provedení technické prohlídky vyzvat fyzickou osobu, která vozidlo k technické prohlídce 

přistavila, nebo, není-li přítomna, kontrolního technika kontrolované stanice technické 

kontroly, aby na dobu nezbytně nutnou přistavila zkontrolované vozidlo k opakované 

technické prohlídce prováděné v rámci státního odborného dozoru, pokud má důvodné 

pochybnosti o dodržení stanoveného rozsahu a postupu provádění technických prohlídek 

nebo o tom, že vozidlo je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích. 

Osoba, která byla k přistavení vozidla k opakované technické prohlídce vyzvána, je 

povinna této výzvě vyhovět. Opakovanou technickou prohlídku provede bezplatně 

kontrolní technik pod dozorem osoby pověřené výkonem státního odborného dozoru, a to 

bez zbytečného odkladu. Výsledek opakované technické prohlídky prováděné v rámci 

státního odborného dozoru nahrazuje výsledek bezprostředně předcházející technické 

prohlídky, jsou-li tyto výsledky odlišné. 

 

 (6) Jsou-li důvodné pochybnosti o dodržování stanoveného rozsahu a postupu 

provádění technických prohlídek, lze při provádění kontroly pořizovat zvukové, obrazové 

a zvukově-obrazové záznamy bez vědomí provozovatele stanice technické kontroly nebo 
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kontrolního technika. Po předložení pověření ke kontrole musí být provozovateli stanice 

technické kontroly nebo kontrolnímu technikovi sděleno, že byl záznam pořízen a v jakém 

rozsahu byl pořízen. Při kontrole provádění technické prohlídky nebo technické kontroly 

může být rovněž použito vozidlo přistavené kontrolním orgánem. 

 

(7) Při výkonu státního odborného dozoru nad činností provozovatele stanice 

měření emisí se odstavce 4 až 6 použijí obdobně. Orgánem provádějícím úkony podle 

odstavce 4 je příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností. 

 

Přestupky 

 

§ 83 

 

Přestupky fyzických osob 

  

 (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že  

a) provozuje na pozemních komunikacích silniční vozidlo, které v rozporu s § 6 odst. 1 není 

zapsáno v registru silničních vozidel,  

b) nepožádá v rozporu s § 8 odst. 2 o zápis změny vlastníka silničního vozidla,  

c) nepožádá v rozporu s § 11 odst. 1 o zápis změny jiného údaje v registru silničních vozidel,  

d) jako vlastník silničního vozidla v rozporu s § 12 odst. 3 nezabezpečí vyřazené silniční vozidlo 

takovým způsobem, aby neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní prostředí, nebo odstraní 

některou z jeho podstatných částí,  

e) jako vlastník silničního vozidla v rozporu s § 12 odst. 4 neoznámí adresu místa, kde je 

vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití,  

f) jako vlastník silničního vozidla v rozporu s § 12 odst. 6 neodevzdá osvědčení o registraci 

silničního vozidla a všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou, nepředloží 

technický průkaz nebo neoznámí adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel 

jeho využití,  

g) jako vlastník silničního vozidla nepožádá v rozporu s § 13 odst. 3 o zápis zániku silničního 

vozidla,  

h) jako zaměstnanec technické zkušebny v rozporu s § 27 odst. 3 nezachová mlčenlivost,  

i) v rozporu s § 36 odst. 4 změní záznam o celkové ujeté vzdálenosti na počítadle ujeté 

vzdálenosti, 

j) v případě provedení opravy nebo výměny počítadla ujeté vzdálenosti o této skutečnosti 

nevystaví protokol podle § 36 odst. 4 nebo jej nepředá provozovateli silničního vozidla, 

k) jako provozovatel silničního vozidla nepředá stanici technické kontroly při nejbližší 

evidenční kontrole protokol o provedení opravy nebo výměny počítadla ujeté vzdálenosti 

vystavený podle § 36 odst. 4, 

i) l) jako provozovatel silničního vozidla v rozporu s § 38 odst. 1 písm. a) provozuje na 

pozemních komunikacích vozidlo, které je technicky nezpůsobilé k provozu,  

j) m) jako provozovatel silničního vozidla v rozporu s § 38 odst. 1 písm. b) provozuje na 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4LBSAUMK3QA6)

aspi://module='ASPI'&link='56/2001%20Sb.%25236'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='56/2001%20Sb.%25238'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='56/2001%20Sb.%252311'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='56/2001%20Sb.%252312'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='56/2001%20Sb.%252312'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='56/2001%20Sb.%252312'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='56/2001%20Sb.%252313'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='56/2001%20Sb.%252327'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='56/2001%20Sb.%252338'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='56/2001%20Sb.%252338'&ucin-k-dni='30.12.9999'


46 

 

pozemních komunikacích silniční vozidlo, které není zapsáno v registru silničních vozidel nebo 

v registru silničních vozidel jiného státu,  

k) n) jako provozovatel silničního vozidla v rozporu s § 38 odst. 1 písm. c) provozuje na 

pozemních komunikacích silniční vozidlo, na němž není způsobem umožňujícím identifikaci 

vozidla umístěna tabulka s registrační značkou, přidělenou k tomuto vozidlu obecním úřadem 

obce s rozšířenou působností nebo příslušným orgánem jiného státu, 

o) v rozporu s § 38 odst. 1 písm. e) provozuje na pozemních komunikacích vozidlo, jehož 

technická způsobilost nebyla ověřena způsobem uvedeným v § 38 odst. 1 písm. e),  

l) p) jako provozovatel silničního vozidla v rozporu s § 38 odst. 1 písm. f) provozuje na 

pozemních komunikacích vozidlo, které nemá identifikační údaje v souladu s údaji uvedenými 

v registru silničních vozidel, nebo v osvědčení o registraci silničního vozidla nebo technickém 

průkazu zvláštního vozidla,  

m) q) v rozporu s § 60 odst. 1 provádí technické prohlídky silničních vozidel bez profesního 

osvědčení kontrolního technika,  

n) r) jako kontrolní technik v rozporu s § 61a odst. 1 písm. a) neprovede technickou prohlídku 

ve stanoveném rozsahu, způsobem a v souladu s technickými podmínkami pro hodnocení 

výsledku technických prohlídek,  

o) s) jako kontrolní technik v rozporu s § 61a odst. 1 písm. b) nevyznačí zjištěné závady a jejich 

hodnocení stupněm závad do záznamníku závad,  

p) t) jako kontrolní technik v rozporu § 61a odst. 1 písm. b) nevloží údaje o výsledku technické 

prohlídky do informačního systému stanic technické kontroly technických prohlídek nebo 

nepředá dokumentaci osobě určené provozovatelem stanice technické kontroly nebo 

provozovatelem stanice měření emisí,  

u) jako kontrolní technik za účelem získání majetkového nebo jiného prospěchu 

v rozporu s § 61a odst. 1 písm. a) neprovede technickou prohlídku ve stanoveném 

rozsahu, způsobem nebo v souladu s technickými podmínkami pro hodnocení výsledku 

technických prohlídek, 

q) v) jako kontrolní technik v rozporu s § 61a odst. 2 neoznámí skutečnosti týkající se výkonu 

funkce kontrolního technika, . 

r) u) jako mechanik v rozporu s § 67a písm. a) nepostupuje stanoveným způsobem nebo ve 

stanoveném rozsahu při měření emisí nebo při vyznačování měření emisí,  

s) v) jako mechanik v rozporu s § 67a písm. b) neoznámí skutečnosti týkající se výkonu funkce 

mechanika nebo jejich změny, nebo  

t) w) v rozporu s § 69 odst. 1 provádí měření emisí silničních vozidel bez profesního osvědčení 

mechanika, 

u) jako mechanik v rozporu s § 67a písm. c) nevloží údaje o výsledku měření emisí do informačního 

systému stanic technické kontroly nebo nepředá dokumentaci osobě určené provozovatelem stanice 

měření emisí.   

 

 

 (2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. l) lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč a za 

přestupek podle odstavce 1 písm. a) až k) a m) až u) lze uložit pokutu do 50 000 Kč. Příkazem 
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na místě lze za přestupky podle odstavce 1 písm. b) a i) uložit pokutu do 5 000 Kč. Ostatní 

přestupky nelze projednat příkazem na místě. 

(2) Za přestupek lze uložit pokutu do 

a) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. p), 

b) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. i) nebo u), 

c) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až h), j), l) až o), q) až t) nebo v), 

nebo 

d) 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. k).  

 

(3) Příkazem na místě lze za přestupky podle odstavce 1 písm. b), l) nebo o) uložit 

pokutu do 5 000 Kč. Ostatní přestupky podle odstavce 1 nelze projednat příkazem na 

místě. 

 

§ 83a 

 

Přestupky právnických osob a podnikajících fyzických osob  

 

 (1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že  

a) jako provozovatel vozidla vybaveného záznamovým zařízením podle přímo použitelného 

předpisu Evropské unie1a) nebo jako držitel paměťové karty dílny v rozporu s přímo 

použitelným předpisem Evropské unie1a) poškodí nebo pozmění údaje v tomto záznamovém 

zařízení,  

b) provozuje na pozemních komunikacích silniční vozidlo, které v rozporu s § 6 odst. 1 není 

zapsáno v registru silničních vozidel,  

c) jako provozovatel silničního vozidla v rozporu s § 38 odst. 1 písm. c) provozuje na 

pozemních komunikacích silniční vozidlo, na němž není způsobem umožňujícím identifikaci 

vozidla umístěna tabulka s registrační značkou, přidělenou k tomuto vozidlu obecním úřadem 

obce s rozšířenou působností nebo příslušným orgánem jiného státu,  

d) nepožádá v rozporu s § 8 odst. 2 o zápis změny vlastníka silničního vozidla,  

e) nepožádá v rozporu s § 11 odst. 1 o zápis změny jiného údaje v registru silničních vozidel,  

f) jako vlastník silničního vozidla v rozporu s § 12 odst. 3 nezabezpečí vyřazené silniční vozidlo 

takovým způsobem, aby neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní prostředí, nebo odstraní 

některou z jeho podstatných částí,  

g) jako vlastník silničního vozidla v rozporu s § 12 odst. 4 neoznámí adresu místa, kde je 

vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití,  

h) jako vlastník silničního vozidla v rozporu s § 12 odst. 6 neodevzdá osvědčení o registraci 

silničního vozidla a všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou, nepředloží 

technický průkaz nebo neoznámí adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel 

jeho využití,  
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i) jako vlastník silničního vozidla nepožádá v rozporu s § 13 odst. 3 o zápis zániku silničního 

vozidla,  

j) jako držitel paměťové karty dílny v rozporu s § 14a odst. 4 nenahlásí změny údajů, poškození, 

odcizení nebo ztrátu paměťové karty dílny,  

k) jako držitel paměťové karty dílny v rozporu s § 14a odst. 5 neodevzdá tuto kartu,  

l) v rozporu s § 15 uvede na trh silniční vozidlo, systém vozidla, konstrukční část vozidla, 

samostatný technický celek vozidla nebo nedokončené silniční vozidlo, jejichž technická 

způsobilost nebyla schválena, 

m) v rozporu s § 37 odst. 2 písemně neupozorní provozovatele vozidla na skutečnost, že změna 

provedená na vozidle bude mít za následek jeho technickou nezpůsobilost k provozu, 

n) jako provozovatel silničního vozidla v rozporu s § 38 odst. 1 písm. a) provozuje na 

pozemních komunikacích vozidlo, které je technicky nezpůsobilé k provozu,  

o) jako provozovatel silničního vozidla v rozporu s § 38 odst. 1 písm. b) provozuje na 

pozemních komunikacích silniční vozidlo, které není zapsáno v registru silničních vozidel nebo 

v registru silničních vozidel jiného státu,  

p) jako provozovatel silničního vozidla v rozporu s § 38 odst. 1 písm. f) provozuje na pozemních 

komunikacích vozidlo, které nemá identifikační údaje v souladu s údaji uvedenými v registru 

silničních vozidel, nebo v osvědčení o registraci silničního vozidla nebo technickém průkazu 

zvláštního vozidla,  

q) provozuje stanici technické kontroly v rozporu s § 57 odst. 1 bez osvědčení k provozování 

stanice technické kontroly, nebo  

r) provozuje stanici měření emisí v rozporu s § 66 odst. 1 bez osvědčení.  

m) jako výrobce nebo dovozce uvede na trh silniční vozidlo, systém vozidla, konstrukční 

část vozidla nebo samostatný technický celek vozidla v rozporu se zákazem podle § 25 

odst. 3,  

n) uvede na trh silniční vozidlo po pozbytí platnosti schválení typu bez povolení podle § 

26 odst. 2 nebo v rozporu s tímto povolením,  

o) provozuje technickou zkušebnu bez povolení podle § 27 odst. 1 nebo v rozporu s tímto 

povolením,   

p) jako výrobce silničního vozidla, systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo 

samostatného technického celku vozidla nesplní některou z povinností podle § 28 odst. 1,  

q) vykonává činnost akreditovaného zástupce bez povolení podle § 28 odst. 3,   

r) jako akreditovaný zástupce nesplní některou z povinností podle § 28 odst. 4,  

s) jako výrobce nebo akreditovaný zástupce uvede na trh silniční vozidlo, nedokončené 

silniční vozidlo, systém vozidla, konstrukční část vozidla nebo samostatný technický celek 

vozidla v rozporu se zákazem podle § 28c odst. 2,  

t) v rozporu s § 28d odst. 1 neposkytne ministerstvu údaje do evidence technických údajů 

typů silničních vozidel, 

u) v rozporu s § 28d odst. 2 neposkytne ministerstvu nejpozději při prvním uvedení 

silničního vozidla podléhajícího registraci na trh v České republice údaje nezbytné pro 
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provádění technické prohlídky silničního vozidla, 

v) v rozporu s § 28d odst. 3 nevyhoví žádosti orgánu nebo stanice technické kontroly 

jiného členského státu o poskytnutí údajů nezbytných pro provádění technické prohlídky 

silničního vozidla, 

w) v rozporu s § 33c neposkytne ministerstvu do 10 pracovních dnů ode dne vydání 

technického průkazu jednotlivě vyrobeného silničního vozidla údaje nezbytné pro 

provádění technické prohlídky silničního vozidla, 

x) v rozporu s § 36 odst. 4 změní záznam o celkové ujeté vzdálenosti na počítadle ujeté 

vzdálenosti, 

y) v případě provedení opravy nebo výměny počítadla ujeté vzdálenosti o této skutečnosti 

nevystaví protokol podle § 36 odst. 4 nebo jej nepředá provozovateli silničního vozidla, 

nebo 

z) jako provozovatel silničního vozidla nepředá stanici technické kontroly při nejbližší 

evidenční kontrole protokol o provedení opravy nebo výměny počítadla ujeté vzdálenosti 

vystavený podle § 36 odst. 4. 

 

(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

a) v rozporu s § 37 odst. 2 písemně neupozorní provozovatele vozidla na skutečnost, že 

změna provedená na vozidle bude mít za následek jeho technickou nezpůsobilost 

k provozu, 

b) jako provozovatel silničního vozidla v rozporu s § 38 odst. 1 písm. a) provozuje na 

pozemních komunikacích vozidlo, které je technicky nezpůsobilé k provozu,  

c) jako provozovatel silničního vozidla v rozporu s § 38 odst. 1 písm. b) provozuje na 

pozemních komunikacích silniční vozidlo, které není zapsáno v registru silničních 

vozidel nebo v registru silničních vozidel jiného státu, 

d) jako provozovatel silničního vozidla v rozporu s § 38 odst. 1 písm. e) provozuje na 

pozemních komunikacích silniční vozidlo, jehož technická způsobilost nebyla ověřena 

způsobem uvedeným v § 38 odst. 1 písm. e),  

e) jako provozovatel silničního vozidla v rozporu s § 38 odst. 1 písm. f) provozuje na 

pozemních komunikacích vozidlo, které nemá identifikační údaje v souladu s údaji 

uvedenými v registru silničních vozidel, v osvědčení o registraci silničního vozidla nebo v 

technickém průkazu zvláštního vozidla,  

f) v rozporu s § 57 odst. 1 provozuje stanici technické kontroly bez osvědčení k 

provozování stanice technické kontroly nebo 

g) v rozporu s § 63 odst. 1 provozuje stanici měření emisí bez povolení k provozování 

stanice měření emisí. 

 

(2) (3) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel stanice 

technické kontroly dopustí přestupku tím, že  

a) v rozporu s § 48 odst. 4 nepředá protokol o technické prohlídce,  

b) v rozporu s § 48a odst. 4 nepředá správci informačního systému stanic technické kontroly 

technických prohlídek údaje podle § 48a odst. 1,  
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c) v rozporu s § 58 odst. 1 písm. a) nezajistí, aby technické prohlídky vozidel byly prováděny 

osobami, které jsou držiteli platného profesního osvědčení kontrolního technika a nebyla jim 

zakázána činnost podle § 82 odst. 3,  

d) v rozporu s § 58 odst. 1 písm. b) nezajistí, aby technické kontroly jednotlivých druhů vozidel 

a výměnných nástaveb nebo malých sérií vozidel před schválením jejich technické způsobilosti 

k provozu na pozemních komunikacích byly prováděny osobami, které jsou držiteli platného 

osvědčení k provádění technických kontrol vozidel před schválením jejich technické 

způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích,  

e) v rozporu s § 58 odst. 1 písm. c) neprovozuje stanici technické kontroly v souladu s 

rozhodnutím o udělení oprávnění k provozování stanice technické kontroly a s podmínkami 

podle § 54,  

f) v rozporu s § 58 odst. 1 písm. d) nezajistí, aby přístroje a zařízení používané k provádění 

technických prohlídek vozidel byly schváleny a metrologicky navázány nebo byly udržovány 

podle pokynů výrobce,  

g) v rozporu s § 58 odst. 1 písm. e) nezajistí, aby technické prohlídky jednotlivých kategorií 

vozidel byly prováděny v rozsahu, způsobem a v souladu s technickými podmínkami pro 

hodnocení výsledku technických prohlídek a se stanoveným způsobem vyznačování 

technických prohlídek,  

h) v rozporu s § 58 odst. 1 písm. f) nezajistí, aby údaje o zahájení technické prohlídky a údaje 

ze záznamníku závad byly neprodleně po jejich pořízení vloženy do informačního systému 

technických prohlídek,  

i) v rozporu s § 58 odst. 1 písm. g) nezajistí řádné zpracování záznamníku závad a protokolu o 

technické prohlídce vozidla,  

j) v rozporu s § 58 odst. 1 písm. i) nezajistí, aby stanice technické kontroly měla vnitřní 

organizační strukturu, systém vnitřní kontroly a systém řízení jakosti pro provádění 

technických prohlídek, 

k) v rozporu s § 58 odst. 1 písm. j) nezajistí, aby ve stanici technické kontroly nebyly 

prováděny pravidelné technické prohlídky silničních vozidel registrovaných v jiných 

státech, 

l) v rozporu s § 58 odst. 1 písm. k) nezajistí, aby osoby provádějící technické prohlídky 

nebyly odměňovány způsobem, který by je motivoval ke zkreslování výsledků technické 

prohlídky, 

j) m) v rozporu s § 58 odst. 2 neoznámí změny údajů nebo dokladů, nebo  

k) n) v rozporu s § 58 odst. 3 nepředloží písemnou zprávu o výsledku vnitřní kontroly.  

 

 (3) (4) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel stanice 

měření emisí dopustí přestupku tím, že  

a) provozuje stanici měření emisí v rozporu s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o 

oprávnění k jejímu provozování podle § 65 odst. 1 písm. c), e) a f), nebo  

b) v rozporu s § 67 odst. 1 písm. a) nezajistí, aby měření emisí vozidel byla prováděna osobami, 

které jsou držiteli platného profesního osvědčení mechanika,  
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c) v rozporu s § 67 odst. 1 písm. b) nezajistí, aby technické vybavení a uspořádání druhu stanice 

měření emisí, včetně manipulačních prostor, zařízení na odsávání výfukových plynů, větrání, 

vytápění, bylo v souladu s osvědčením vydaným podle § 66 a prováděcím právním předpisem,  

d) v rozporu s § 67 odst. 1 písm. c) nezajistí, aby přístroje a zařízení používané k provádění 

měření emisí vozidel byly schváleny a metrologicky navázány,  

e) v rozporu s § 67 odst. 1 písm. d) nezajistí, aby bylo postupováno stanoveným způsobem a ve 

stanoveném rozsahu při měření emisí a při vyznačování měření emisí, 

f) v rozporu s § 48a odst. 4 nepředá správci informačního systému stanic technické kontroly údaje 

podle § 48a odst. 1. 

 

(4) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel stanice 

měření emisí dopustí přestupku tím, že 

a) v rozporu s § 48a odst. 4 nepředá správci informačního systému technických prohlídek 

údaje podle § 48a odst. 1, 

b) v rozporu s § 64 písm. a) nezajistí, aby byla stanice měření emisí provozována v souladu 

s vydaným povolením k jejímu provozování, 

c) v rozporu s § 64 písm. b) nezajistí, aby měření emisí vozidel bylo prováděno osobami, 

které jsou držiteli profesního osvědčení kontrolního technika, 

d) v rozporu s § 64 písm. c) nezajistí, aby stavební uspořádání nebytových prostor, v nichž 

je provozována stanice měření emisí, umožňovalo její řádné provozování, 

e) v rozporu s § 64 písm. d) nezajistí, aby stanice měření emisí byla vybavena všemi 

přístroji, technickými zařízeními a programovým vybavením nezbytným pro řádné 

provádění měření emisí a souvisejících úkonů, 

f) v rozporu s § 64 písm. e) nezajistí, aby přístroje a zařízení používané k provádění měření 

emisí vozidel byly schváleny a metrologicky navázány podle zvláštního právního předpisu 

a udržovány podle pokynů výrobce, 

g) v rozporu s § 64 písm. f) nezajistí, aby měření emisí bylo prováděno v souladu 

s požadavky podle § 58 odst. 1 písm. e), 

h) v rozporu s § 64 písm. g) nezajistí, aby údaje o zahájení měření emisí a o výsledku 

měření emisí byly neprodleně vkládány do informačního systému technických prohlídek, 

i) v rozporu s § 64 písm. h) nezajistí, aby byly řádně zpracovávány protokoly o měření 

emisí,  

j) v rozporu s § 64 písm. i) nezajistí, aby stanice měření emisí měla vytvořenu vnitřní 

organizační strukturu a systém vnitřní kontroly pro zajištění řádného výkonu měření 

emisí a souvisejících činností, nebo 

k) v rozporu s § 64 písm. j) nezajistí, aby osoby provádějící měření emisí nebyly 

odměňovány způsobem, který by je motivoval ke zkreslování výsledků měření emisí. 
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 (4) (5) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, které byla přidělena zvláštní 

registrační značka, se dopustí přestupku tím, že  

a) v rozporu s § 38a odst. 5 písm. b) nezajistí, aby při zkušebním provozu nebyla ohrožena 

bezpečnost silničního provozu, životní prostředí a život a zdraví člověka,  

b) v rozporu s § 38a odst. 5 písm. c) použije tabulky s přidělenými zvláštními registračními 

značkami za jiným účelem, než je zkušební provoz,  

c) v rozporu s § 38a odst. 5 písm. d) nevede záznam o každé provedené zkušební jízdě silničního 

vozidla v knize jízd,  

d) v rozporu s § 38a odst. 5 písm. g) nemá sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené 

při zkušebním provozu,  

e) v rozporu s § 38b odst. 4 písm. a) použije tabulky s přidělenými zvláštními registračními 

značkami za jiným účelem, než je manipulační provoz,  

f) v rozporu s § 38b odst. 4 písm. b) nevede záznam o každé provedené jízdě silničního vozidla 

v knize jízd, nebo  

g) v rozporu s § 38b odst. 4 písm. e) nemá sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené 

při manipulačním provozu.  

 

(5) (6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako výrobce, zástupce výrobce, 

dovozce nebo distributor dopustí přestupku tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem 

Evropské unie upravujícím schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a 

dozor nad trhem29), nebo s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím 

schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem30) nebo přímo použitelným 

předpisem Evropské unie upravujícím schvalování vozidel z hlediska emisí z lehkých 

osobních vozidel a z užitkových vozidel33)  

a) uvede v řízení o schválení typu, v řízení o odejmutí schválení typu nebo v řízení o stažení z 

oběhu nepravdivé údaje, nebo zamlčí podstatné údaje nezbytné pro vydání rozhodnutí, 

b) použije odpojovací zařízení, 

c) dodá na trh vozidlo, systém vozidla, konstrukční část vozidla, samostatný technický celek 

vozidla nebo neúplné vozidlo, jejichž technická způsobilost nebyla schválena, 

d) neoprávněně opatří vozidlo štítkem nebo neoprávněně opatří konstrukční část vozidla nebo 

samostatný technický celek vozidla značkou schválení typu, nebo 

e) padělá nebo neoprávněně pozmění výsledky provedených zkoušek, prohlášení o shodě, 

jímž bylo opatřeno vozidlo nebo neúplné vozidlo, nebo značku schválení typu, jíž byla opatřena 

konstrukční část vozidla nebo samostatný technický celek vozidla. 

 

(6) (7) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako výrobce nebo zástupce výrobce 

dopustí přestupku tím, že neposkytne v rozsahu a způsobem stanoveným přímo použitelným 

předpisem Evropské unie upravujícím schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a 

čtyřkolek a dozor nad trhem29) nebo trhem29), přímo použitelným předpisem Evropské unie 

upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem30) nebo přímo 

použitelným předpisem Evropské unie upravujícím schvalování vozidel z hlediska emisí 
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z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel33) 

a) pokyny nebo jiné technické údaje určené pro uživatele nebo jiné výrobce, nebo 

b) údaje nezbytné pro opravu a údržbu výrobků určené pro samostatné provozovatele, 

autorizované obchodní zástupce, opravny nebo jiné výrobce. 

 

(8) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako výrobce dopustí 

přestupku tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím 

schválení typu z hlediska palubního systému využívajícího linku tísňového volání34)  

a) v řízení o schválení typu, v řízení o odejmutí schválení typu nebo v řízení o stažení 

z oběhu uvede nepravdivé údaje, nebo zamlčí podstatné údaje nezbytné pro vydání 

rozhodnutí,  

b) nezajistí, aby byl palubní systém využívající linku tísňového volání přístupný 

nezávislému provozovateli za účelem opravy nebo údržby, nebo 

c) nepřijme opatření k ochraně osobních údajů a soukromí uživatelů palubních systémů 

využívajících linku tísňového volání. 

 

(9) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako výrobce silničního 

vozidla, systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo samostatného technického celku 

vozidla dopustí přestupku tím, že 

a) uvede nepravdivé údaje nebo zamlčí údaje nezbytné pro vydání rozhodnutí v řízení o 

1. schválení typu podle § 21 odst. 1,  

2. změně schválení typu podle § 24, 

3. zrušení rozhodnutí o schválení typu podle § 25 odst. 1,  

4. zákazu uvádění silničních vozidel, systémů vozidel, konstrukčních částí vozidel nebo 

samostatných technických celků vozidel na trh podle § 25 odst. 3, nebo  

5. uvedení silničních vozidel na trh po pozbytí platnosti schválení typu podle § 26 odst. 2,  

b) v rozporu s § 23 odst. 1 neopatří vyrobené silniční vozidlo, jehož typ je schválen, 

prohlášením o shodě nebo opatří prohlášením o shodě silniční vozidlo, jehož typ nebyl 

schválen,  

c) v rozporu s § 23 odst. 2 nezajistí, aby prohlášení o shodě obsahovala ochranné prvky 

k zabránění padělání,  

d) v rozporu s § 23 odst. 1 nebo 3 neoznačí vyrobené silniční vozidlo, konstrukční část 

vozidla nebo samostatný technický celek vozidla značkou schválení typu nebo označí 

značkou schválení typu silniční vozidlo, konstrukční část vozidla nebo samostatný 

technický celek vozidla, jejichž typ nebyl schválen, 

e) v rozporu s § 25 odst. 2 neoznámí ministerstvu ukončení výroby schváleného typu 

silničního vozidla, konstrukční části vozidla nebo samostatného technického celku 

vozidla, nebo  
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f) v rozporu s § 28 odst. 2 neustanoví svého zástupce. 

 

(7) (10) Za přestupek lze uložit pokutu do  

a) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. l) nebo odstavce 5 písm. c), 

b) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. p), odstavce 2 písm. e) nebo g) anebo 

odstavce 3 písm. c) nebo e),  

c) 500 000, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), j), k), m), o), q) nebo r), odstavce 2 

písm. c), d), f) nebo h), odstavce 3 písm. a), b) nebo d), odstavce 5 písm. a), b), d) nebo e) anebo 

odstavce 6, nebo  

d)  50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) až i) nebo n), odstavce 2 písm. a), 

b), i), j) nebo k) anebo odstavce 4. 

 

(10) Za přestupek lze uložit pokutu do  

a) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. l), m) nebo s) nebo odstavce 

6 písm. c), 

b) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. n) až q), odstavce 2 písm. e), 

odstavce 3 písm. e), g) nebo l), odstavce 4 písm. b), g) nebo k) nebo odstavce 9 písm. a),  

c) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), j), k), r), t) až x), odstavce 2 

písm. a), c), f) nebo g), odstavce 3 písm. c), d), f), h), j) nebo k), odstavce 4 písm. c), d), e), 

f), h) nebo j), odstavce 6 písm. a), b), d) nebo e), odstavce 7, 8 nebo odstavce 9 písm. b) až 

f),  

d) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) až i) nebo y), odstavce 2 písm. 

b) nebo d), odstavce 3 písm. a), b), i), m) nebo n), odstavce 4 písm. a) nebo i) nebo odstavce 

5, nebo 

e) 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. z). 

 

(8) (11) Jestliže je přestupek podle odstavce 1 písm. l) spáchán hromadným uváděním na 

trh silničních vozidel, systému vozidla, konstrukční části vozidla, samostatných technických 

celků vozidla nebo nedokončených vozidel, uloží se pokuta do 50 000 000 Kč.  

 

Společná ustanovení  

 

§ 84  

 

(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává 

a) ministerstvo, jde-li o přestupky podle § 83 odst. 1 písm. h), q) a s) a § 83a odst. 1 písm. l) a 

§ 83a odst. 5 a 6, 

b) krajský úřad, jde-li o přestupky podle § 83 odst. 1 písm. m) až p), § 83a odst. 1 písm. q) a § 

83a odst. 2, a 
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c) obecní úřad obce s rozšířenou působností, jde-li o přestupky podle § 83 odst. 1 písm. a) až 

g), i) až l), r) a t), § 83a odst. 1 písm. a) až k) a m) až p) a r) a § 83a odst. 3 a 4. 

 

(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává  

a) ministerstvo, jde-li o přestupky podle § 83 odst. 1 písm. h) a v), § 83a odst. 1 písm. l) až 

w) a § 83a odst. 6 až 9,  

b) krajský úřad, jde-li o přestupky podle § 83 odst. 1 písm. i) až k), q) až u), § 83a odst. 1 

písm. x) až z), § 83a odst. 2 písm. f) a § 83a odst. 3, a  

c) obecní úřad obce s rozšířenou působností, jde-li o přestupky podle § 83 odst. 1 písm. 

a) až g) a l) až p), § 83a odst. 1 písm. a) až k), § 83a odst. 2 písm. a) až e) a g) a § 83a odst. 

4 a 5. 

 

 (2) Přestupky podle § 83 odst. 1 písm. b) a i)  l) mohou projednat orgány Celní správy 

České republiky v příkazem na místě.  

 

 (3) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. 

  

….. 

 

§ 91 

 

Závěrečná ustanovení 

 
(1) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 2 odst. 5 až 8, § 2 odst. 10 a 11, § 3 odst. 4, 

§ 4 odst. 7, § 5 odst. 9, § 6 odst. 7, § 7 odst. 6, § 7a odst. 3, § 7b odst. 6, § 7d odst. 3, § 7e odst. 4, 

§ 7f odst. 3, § 9 odst. 4, § 12 odst. 9, § 13 odst. 7, § 14 odst. 3, § 14a odst. 6, § 16 odst. 9, § 17 odst. 

7, § 19 odst. 3, § 20 odst. 4, § 21 odst. 4, § 23 odst. 4, § 24 odst. 5, § 26 odst. 4, § 27 odst. 6, § 28 

odst. 1 písm. d), m) a p), § 28d § 28d odst. 1 a 2, § 31 odst. 1 a 3, § 33 odst. 2, § 33b odst. 1, § 33c, 

§ 36 odst. 2, § 38 odst. 3, § 38c odst. 6, § 38d odst. 4, § 44 odst. 6, § 45 odst. 1 a 4, § 47 odst. 4 § 

47 odst. 3, § 48 odst. 1 a 6 § 48 odst. 7, § 48a odst. 4, § 53 odst. 2, § 54 odst. 4 a 12, § 57 odst. 5, 

§ 58 odst. 3, § 59b odst. 8, § 60 odst. 4 § 60 odst. 5, § 62 odst. 3, § 63 odst. 6 § 63 odst. 5, § 66 

odst. 4, § 67 odst. 1 písm. b) a d), § 69 odst. 3, § 71 odst. 3, § 72 odst. 3 § 72 odst. 6, § 74 odst. 1, 

§ 75 odst. 2, § 76 odst. 1, § 78 odst. 1 a 3, § 79 odst. 6 § 79 odst. 8, § 79a odst. 6, § 79b odst. 7, § 

79c odst. 4, § 82 odst. 1 a § 87. 
 

 (2) Ministerstvo životního prostředí vydá vyhlášku k provedení § 37 písm. b) § 37 odst. 

1 písm. b). 

  

 (3) Výrobci silničních vozidel, systémů vozidel, konstrukčních částí vozidel a 

samostatných technických celků vozidel, zvláštních vozidel a ostatní osoby zúčastněné na 

schvalování nebo uznávání technické způsobilosti typu jsou povinni dodržovat technické 

předpisy vydávané 

a) na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána7), vydávané Evropskou 

hospodářskou komisí při Organizaci spojených národů, 

b) na základě Evropské mezinárodní silniční dohody o přepravě nebezpečných věcí (ADR),14) 
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c) na základě Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě 

(AETR),15) 

d) podle článku 7 Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné 

straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé11), a to ve znění 

přijatém Českou republikou. Tyto technické předpisy se uveřejňují ve Věstníku dopravy a jsou 

k dispozici na ministerstvu. 

 

 (4) Bližší podmínky k provedení technických předpisů uvedených v odstavci 3 stanoví 

ministerstvo vyhláškou. 

 

 

____________________________________ 
33) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o 

schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z 

užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a 

údržbě vozidla, v platném znění. 

 
34) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/758 ze dne 29. dubna 2015 o 

požadavcích na schválení typu pro zavedení palubního systému eCall využívajícího linku 

tísňového volání 112 a o změně směrnice 2007/46/ES. 
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Čl. II 

Přechodná ustanovení 

1. Provozovatel stanice technické kontroly, který je držitelem platného oprávnění 

a osvědčení k provozování stanice technické kontroly vydaných přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona, je oprávněn provozovat stanici technické kontroly na základě 

takového oprávnění a osvědčení po dobu nejvýše 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto 

zákona. 

2. Po dobu, po kterou je provozovatel stanice technické kontroly oprávněn 

provozovat stanici technické kontroly podle bodu 1, se na rozsah oprávnění k provádění 

technických prohlídek, požadavky na přístroje a zařízení pro provádění technických 

prohlídek a požadavky na vnitřní organizační strukturu, systém vnitřní kontroly a systém 

řízení jakosti pro provádění technických prohlídek použije zákon č. 56/2001 Sb., ve znění 

účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Pro výkon státního odborného 

dozoru, změny nebo odnímání oprávnění k provozování stanice technické kontroly se 

použije zákon č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

3. Provozovatel stanice technické kontroly uvedený v bodu 1 je oprávněn podat 

příslušnému krajskému úřadu společnou žádost o vydání nového oprávnění a osvědčení 

k provozování stanice technické kontroly do 4 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

V žádosti musí být vedle obecných náležitostí podle správního řádu uveden popis 

technického vybavení a stavebního uspořádání stanice technické kontroly a údaje 

nezbytné pro určení kapacity stanice technické kontroly. Krajský úřad na základě 

společné žádosti nové oprávnění a osvědčení k provozování stanice technické kontroly 

vydá, jestliže nedojde ke zvýšení kapacity stanice technické kontroly a žadatel doloží 

splnění požadavků podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti 

tohoto zákona na 

a) odbornou způsobilost osob zajišťujících provozování stanice, 

b) stavební uspořádání a technické a programové vybavení stanice vztahující se 

k provádění měření emisí a 

c) vnitřní organizační strukturu, systém vnitřní kontroly a systém řízení jakosti pro 

provádění prohlídek ve stanici. 

4. Provozovatel stanice technické kontroly může ve společné žádosti podle bodu 3 

požádat rovněž o změnu adresy provozovny uvedené v oprávnění k provozování stanice 

technické kontroly. Krajský úřad v takovém případě na základě společné žádosti nové 

oprávnění a osvědčení k provozování stanice technické kontroly vydá, jestliže je 

provozovna umístěna ve správním obvodu stejného okresu, nedojde ke zvýšení kapacity 

stanice technické kontroly a žadatel doloží splnění požadavků na vydání osvědčení podle 

zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. 
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5. Oprávnění a osvědčení k provozování stanice technické kontroly vydané podle 

bodu 3 nebo 4 se považuje za oprávnění a osvědčení podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění 

účinném po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Na obsah oprávnění a osvědčení se 

použije zákon č. 56/2001 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. 

6. Dosavadní oprávnění a osvědčení k provozování stanice technické kontroly 

pozbývají platnosti vydáním oprávnění a osvědčení k provozování stanice technické 

kontroly podle bodů 3 nebo 4 nebo uplynutím doby, po kterou je jejich držitel oprávněn 

provozovat stanici technické kontroly podle bodu 1. 

7. Provozovatel stanice měření emisí, který je držitelem platného oprávnění a 

osvědčení k provozování stanice měření emisí vydaných přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona, je oprávněn provozovat stanici měření emisí na základě takového 

oprávnění a osvědčení. Pro odnímání oprávnění k provozování stanice měření emisí se 

použije zákon č. 56/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

zákona. Požádá-li provozovatel stanice měření emisí o změnu oprávnění nebo o vydání 

povolení k provozování stanice měření emisí, obecní úřad obce s rozšířenou působností 

vydá povolení k provozování stanice měření emisí podle zákona, jsou-li splněny podmínky 

podle § 63 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto 

zákona. Oprávnění a osvědčení k provozování stanice měření emisí pozbývají platnosti 

dnem vydání povolení k provozování stanice měření emisí. Pro výkon státního odborného 

dozoru se použije zákon č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto 

zákona. 

8. Kontrolnímu technikovi, který je držitelem platného profesního osvědčení 

vydaného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vydá Ministerstvo dopravy 

namísto prodloužení platnosti tohoto osvědčení nové profesní osvědčení kontrolního 

technika podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto 

zákona. Nové profesní osvědčení Ministerstvo dopravy vydá, jestliže kontrolní technik 

absolvoval prohlubovací kurz a složil zkoušku odborné způsobilosti v rozsahu podle 

zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a splnil 

požadavky podle § 61 odst. 2 písm. b) zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne 

nabytí účinnosti tohoto zákona. Platnost profesního osvědčení kontrolního technika 

vydaného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nelze prodloužit. 

9. Do doby vydání nového profesního osvědčení podle bodu 8 je kontrolní technik 

oprávněn provádět technické prohlídky vozidel ve stanici technické kontroly v rozsahu 

podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

Pro odnímání profesního osvědčení kontrolního technika v této době se použije zákon č. 

56/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

10. Mechanik, který je držitelem platného profesního osvědčení vydaného přede 

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinen před uplynutím platnosti osvědčení 

absolvovat prohlubovací kurz a složit zkoušku odborné způsobilosti kontrolního technika 

podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 
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Namísto prodloužení platnosti profesního osvědčení mechanika vydá Ministerstvo 

dopravy profesní osvědčení kontrolního technika podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění 

účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, splňuje-li mechanik požadavky podle § 

61 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

Požádá-li mechanik o omezení oprávnění k provádění technických prohlídek na měření 

emisí, oprávnění se omezí postupem podle § 60 odst. 5 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění 

účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Platnost profesního osvědčení 

mechanika nelze prodloužit. 

11. Do doby vydání profesního osvědčení kontrolního technika podle bodu 10 je 

mechanik oprávněn provádět měření emisí vozidel ve stanici měření emisí podle zákona 

č. 56/2001 Sb. ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pro výkon 

státního odborného dozoru, povinnosti mechanika a odnímání profesního osvědčení 

mechanika se použije zákon č. 56/2001 Sb. ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona.  

12. Na fyzickou osobu, která je držitelem platného profesního osvědčení 

kontrolního technika a platného profesního osvědčení mechanika, vydaných přede dnem 

nabytí účinnosti tohoto zákona, se uplatní postup podle bodu 8 nebo 10 podle toho, které 

z obou profesních osvědčení má kratší dobu platnosti. 

13. Fyzická osoba, která je držitelem platného profesního osvědčení kontrolního 

technika a platného profesního osvědčení mechanika, vydaných přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona, je oprávněna požádat Ministerstvo dopravy i před absolvováním 

prohlubovacího kurzu a složením zkoušky odborné způsobilosti o vydání profesního 

osvědčení kontrolního technika podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne 

nabytí účinnosti tohoto zákona. Ministerstvo dopravy toto profesní osvědčení vydá, 

splňuje-li žadatel požadavky podle § 61 odst. 2 písm. b) zákona č. 56/2001 Sb., ve znění 

účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Profesní osvědčení kontrolního technika 

a profesní osvědčení mechanika, vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, 

pozbývají platnosti dnem vydání profesního osvědčení kontrolního technika podle věty 

druhé. Doba platnosti profesního osvědčení kontrolního technika podle věty druhé se 

stanoví podle doby platnosti toho z nahrazovaných osvědčení, jehož doba platnosti je 

kratší. 

14. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle 

zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 
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B. Platné znění zákona č. 13/1997 Sb. s vyznačením navrhovaných změn 

§ 19c 

Odstranění vraku vlastníkem pozemní komunikace 

 (1) Silniční správní úřad uloží provozovateli vraku 

 a) na návrh vlastníka pozemní komunikace povinnost vrak odstavený na dálnici, silnici, místní 

komunikaci nebo veřejně přístupné účelové komunikaci odstranit a odstavit mimo takovou 

pozemní komunikaci, 

 b) na návrh vlastníka pozemní komunikace, ze které byl vrak odstraněn postupem podle § 19b 

odst. 1, povinnost vrak vyzvednout z místa, kde je odstaven, a odstavit jej mimo dálnici, silnici, 

místní komunikaci nebo veřejně přístupnou účelovou komunikaci. 

 (2) Po marném uplynutí 2 měsíců ode dne, kdy byla pravomocně uložena povinnost 

podle odstavce 1, zajistí vlastník pozemní komunikace předání vraku na náklady jeho 

provozovatele provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo 

odstraňování autovraků37). Ustanovení § 19b odst. 8 se užije obdobně. 

 (3) Provádí-li silniční správní úřad v řízení podle odstavce 1 ohledání vozidla, vydá 

o tom usnesení, které se oznamuje pouze provozovateli vozidla. Není-li silničnímu 

správnímu úřadu provozovatel vozidla znám a účelem tohoto ohledání je zjištění jeho 

totožnosti, oznámí se usnesení vylepením na vozidle nejméně 5 dní před provedením 

ohledání vozidla a současně vyvěšením na úřední desce.  

 (4) Při ohledání vozidla v řízení podle odstavce 1 lze otevřít uzamčené vozidlo i 

v nepřítomnosti jeho provozovatele. Došlo-li k otevření uzamčeného vozidla 

v nepřítomnosti jeho provozovatele, zajistí silniční správní úřad uzamčení vozidla. 

Kontrolní vážení vozidel 

§ 38a  

 (1) Na dálnicích, silnicích a místních komunikacích se provádí kontrolní vážení a 

měření (dále jen „kontrolní vážení“) silničních motorových vozidel kategorií N2, N310) a jejich 

jízdních souprav s přípojnými vozidly kategorií O2, O3 a O4 a dále motorových vozidel 

kategorie OT3, OT410) (dále jen „vozidlo“) vozidel spadajících do kategorie M2, M3, N1, N2, 

N3, T, C, O, R, S nebo SS10) nebo jízdních souprav tvořených těmito vozidly. Kontrolní 

vážení může zahrnovat kontrolu hmotnosti vozidla nebo jízdní soupravy, kontrolu 

poměru hmotností vozidel v jízdní soupravě, kontrolu rozložení hmotnosti na nápravy, 

skupiny náprav, kola nebo skupiny kol, kontrolu rozměrů vozidla nebo jízdní soupravy 

včetně nákladu nebo kontrolu dodržení podmínek spojitelnosti vozidel v jízdní soupravu. 

  (2) Podle tohoto zákona se rozlišují dvě kategorie kontrolního vážení: 
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 a) kontrolní vážení vozidla nebo jízdní soupravy nepřenosnými vysokorychlostními vahami, 

při kterém nedochází k odklonění vozidla z provozu (dále jen „vysokorychlostní kontrolní 

vážení“), a 

 b) kontrolní vážení vozidla nebo jízdní soupravy všemi jinými technickými zařízeními, než 

jaká jsou uvedena v písmenu a) výše, při kterém dochází k odklonění vozidla z provozu (dále 

jen „nízkorychlostní kontrolní vážení“). 

  (3) Nízkorychlostní kontrolní vážení 

 a) zajišťuje v součinnosti s Policií České republiky nebo s celními úřady 

1. na silnicích I. třídy kraj ve svém územním obvodu se souhlasem vlastníka pozemní 

komunikace nebo jím pověřená osoba a 

2. na ostatních pozemních komunikacích vlastník pozemní komunikace nebo jím pověřená 

osoba. 

 b) provádí Policie České republiky nebo celní úřady samostatně. 

  (4) Vysokorychlostní kontrolní vážení zajišťuje 

 a) na silnicích I. třídy kraj ve svém územním obvodu se souhlasem vlastníka pozemní 

komunikace nebo jím pověřená osoba a 

 b) na ostatních pozemních komunikacích vlastník pozemní komunikace nebo jím pověřená 

osoba. 

  (5) Nízkorychlostní kontrolní vážení zahrnuje kontrolu největší povolené hmotnosti 

silničního vozidla, kontrolu největší povolené hmotnosti na nápravu a skupiny náprav vozidla, 

další hmotnostní poměry vozidla a kontrolu největších povolených rozměrů vozidel a jízdních 

souprav10). 

  (6) Vysokorychlostní kontrolní vážení zahrnuje kontrolu největší povolené hmotnosti 

silničního vozidla, kontrolu největší povolené hmotnosti na nápravu a skupiny náprav vozidla, 

další hmotnostní poměry vozidla10). 

 (7) (5) Odesílatel nesmí v dokladech, které vydal k přepravované zásilce, uvést nižší 

hmotnost zásilky, než je její skutečná hmotnost. Je-li zásilka přepravována v kontejneru 

nebo výměnné nástavbě, vydá odesílatel k zásilce doklad obsahující údaje o hmotnosti 

zásilky a hmotnosti kontejneru nebo výměnné nástavby. Provozovatel vozidla nebo, je-li 

zásilka přepravována jízdní soupravou, provozovatel jízdní soupravy zajistí, aby doklady 

vydané odesílatelem byly k dispozici ve vozidle nebo v jízdní soupravě, kterými je zásilka 

přepravována.  

(6) Provozovatelem jízdní soupravy se pro účely tohoto zákona rozumí 

provozovatel tažného vozidla této jízdní soupravy. 
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(7) Policie České republiky a celní úřady, jde-li o nízkorychlostní kontrolní vážení, 

a kraje a vlastníci pozemních komunikací, jde-li o vysokorychlostní kontrolní vážení, 

poskytnou Ministerstvu dopravy vždy do 31. května údaje za předchozí kalendářní rok o 

počtu jimi zajištěných nebo provedených kontrolních vážení a o počtu vozidel nebo 

jízdních souprav, u nichž bylo při kontrolním vážení zjištěno nedodržení hodnot pro 

hmotnost vozidla nebo jízdní soupravy nebo pro rozložení hmotnosti na nápravy nebo 

skupiny náprav stanovených zákonem o silničním provozu. 

§ 38b 

 (1) Řidič vozidla je povinen na výzvu policisty nebo celníka podrobit vozidlo nebo 

jízdní soupravu nízkorychlostnímu kontrolnímu vážení. Zajížďka k technickému zařízení na 

nízkorychlostní kontrolní vážení, včetně cesty zpět na pozemní komunikaci, nesmí být delší 

než 16 kilometrů. 

 (2) Při nízkorychlostním kontrolním vážení je řidič vozidla povinen řídit se pokyny 

osoby obsluhující zařízení na nízkorychlostní kontrolní vážení a předložit doklady podle § 

38a odst. 5, byly-li vydány. 

  (3) O výsledku nízkorychlostního kontrolního vážení vydá osoba obsluhující zařízení 

na nízkorychlostní kontrolní vážení vozidel řidiči doklad, který zašle též provozovateli vozidla. 

  (4) Zjistí-li se při nízkorychlostním kontrolním vážení dodržení hodnot vozidla 

stanovených zvláštním právním předpisem10) 11a), může řidič vozidla pokračovat v další jízdě. 

V tomto případě není možné účtovat řidiči žádné náklady nízkorychlostního kontrolního 

vážení. 

(4) Překáží-li vozidlo nebo jízdní souprava v provádění nízkorychlostního 

kontrolního vážení, policista nebo celník vyzve řidiče k odstranění vozidla nebo jízdní 

soupravy. Nedojde-li k odstranění vozidla nebo jízdní soupravy bezprostředně po výzvě 

podle věty první, zajistí policista nebo celník odtažení vozidla nebo jízdní soupravy na 

náklady provozovatele vozidla nebo jízdní soupravy. 

  (5) Způsob Rozsah a způsob provádění nízkorychlostního kontrolního vážení, 

náležitosti dokladu o výsledku nízkorychlostního kontrolního vážení a vzor dokladu stanoví 

prováděcí právní předpis. 

§ 38c  

 (1) Zjistí-li se při nízkorychlostním kontrolním vážení, že rozměry vozidla nebo jeho 

celková hmotnost přesahují hodnotu stanovenou zvláštním právním předpisem10), může řidič 

pokračovat v další jízdě pouze na základě povolení ke zvláštnímu užívání (§ 25) a za podmínky, 

že vozidlo je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích1). 

(2) Zjistí-li se při nízkorychlostním kontrolním vážení, že největší povolená hmotnost 

na nápravu překračuje míru stanovenou zvláštním právním předpisem10), nesmí řidič 

pokračovat v jízdě. 
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  (3) Nejsou-li splněny podmínky pro pokračování v další jízdě podle odstavce 1 nebo 2, 

je oprávněn zabránit řidiči v další jízdě i celník. 

§ 38c 

(1) Zjistí-li se nízkorychlostním kontrolním vážením nedodržení hodnot nebo 

podmínek stanovených zákonem o silničním provozu, přikáže policista nebo celník řidiči 

jízdu na nejbližší vhodné místo k odstavení vozidla nebo jízdní soupravy a zakáže 

pokračování v jízdě do doby, než 

a) zjištěné nedodržení hodnot nebo podmínek stanovených zákonem o silničním provozu 

bude odstraněno, nebo 

b) užití vozidla nebo jízdní soupravy bude povoleno rozhodnutím o povolení zvláštního 

užívání.  

(2) Policista nebo celník přikáže řidiči jízdu na nejbližší vhodné místo k odstavení 

vozidla nebo jízdní soupravy a zakáže pokračování v jízdě rovněž v případě, že řidič 

odmítl podrobit vozidlo nebo jízdní soupravu nízkorychlostnímu kontrolnímu vážení. 

Zákaz pokračování jízdy platí do doby provedení nízkorychlostního kontrolního vážení 

vozidla nebo jízdní soupravy, nejdéle však 48 hodin. 

(3) Zakázal-li policista nebo celník pokračování v jízdě, může vozidlu nebo jízdní 

soupravě zabránit v jízdě použitím technického prostředku. 

(4) Zabránění v jízdě se provede na náklady provozovatele vozidla nebo, jde-li o 

jízdní soupravu, na náklady provozovatele jízdní soupravy. 

(5) Jde-li o zákaz pokračování v jízdě podle odstavce 1, policie nebo celní úřad 

zajistí uvolnění vozidla nebo jízdní soupravy po splnění podmínky podle odstavce 1 písm. 

a) nebo b). Jde-li o zákaz pokračování v jízdě podle odstavce 2, policie nebo celní úřad 

zajistí uvolnění vozidla nebo jízdní soupravy po splnění podmínky podle odstavce 2 nebo 

uplynutí lhůty podle odstavce 2. Požadovat provedení nízkorychlostního kontrolního 

vážení k ověření splnění podmínky podle odstavce 1 písm. a) nebo podle odstavce 2 lze, 

jen pokud je v místě, kde má být toto vážení provedeno, k dispozici technické zařízení na 

nízkorychlostní kontrolní vážení. 

(6) Zakázat pokračování v jízdě nelze, jde-li o přepravu zvířat podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu zvířat během přepravy39). 

§ 38d  

 (1) Řidič vozidla je povinen vždy podrobit vozidlo nebo jízdní soupravu 

vysokorychlostnímu kontrolnímu vážení, které je prováděno na trase vozidla nebo jízdní 

soupravy, bez ohledu na to, je-li řidič obeznámen s místem, kde dochází k vysokorychlostnímu 

vážení. 
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  (2) Zjistí-li se při vysokorychlostním kontrolním vážení překročení hodnot stanovených 

zvláštním právním předpisem10) nedodržení hodnot nebo podmínek stanovených zákonem 

o silničním provozu, vystaví vlastník pozemní komunikace nebo kraj, zajišťuje-li vážení podle 

§ 38a odst. 4 písm. a), nebo jimi pověřená osoba zajišťující vysokorychlostní kontrolní vážení 

vážní lístek, který doručí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním 

obvodu bylo vysokorychlostní kontrolní vážení provedeno. 

  (3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vystaví na základě vážního lístku doklad, 

který doručí provozovateli vozidla a jeho řidiči spolu s oznámením o zahájení řízení o správním 

deliktu a jeho řidiči spolu s oznámením o zahájení řízení o přestupku. 

  (4) Způsob Rozsah a způsob provádění vysokorychlostního kontrolního vážení, 

náležitosti vážního lístku a dokladu o výsledku vysokorychlostního kontrolního vážení a vzor 

dokladu stanoví prováděcí právní předpis. 

(…) 

§ 40 

Výkon státní správy 

(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností 

a) vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech 

silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, o kterých 

rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad, 

b) vykonává působnost silničního správního úřadu ve věci povolování zřízení přejezdu na 

neveřejné účelové komunikaci, 

c) projednává přestupky podle § 42a a 42b ve věcech dálnic, silnic, místních komunikací a 

veřejně přístupných účelových komunikacích, s výjimkou přestupků, k jejichž projednání je 

příslušný celní úřad nebo Ministerstvo dopravy; k projednání přestupků podle § 42a odst. 4 

písm. e) c) a § 42b odst. 1 písm. u) a v) s), t), u) a v) je místně příslušný obecní úřad obce s 

rozšířenou působností, v jehož správním obvodu bylo provedeno kontrolní vážení, 

d) uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům a závazné stanovisko v 

územním řízení z hlediska řešení místních a účelových komunikací. 

(…) 

(9) Celní úřad projednává přestupky podle § 42a odst. 2 a 3 a odst. 4 písm. a) až d) , b) 

a d) a § 42b odst. 2 a přestupky podle § 42a odst. 4 písm. c) zjištěné nízkorychlostním 

kontrolním vážením. K projednání přestupků uvedených v § 42a odst. 3 je místně příslušný 

celní úřad, který přestupek zjistil jako první. 
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Správní delikty 

Přestupky 

§ 42a 

Přestupky fyzických osob 

(…) 

(4) Řidič vozidla se dopustí přestupku tím, že 

a) neuposlechne výzvy policisty nebo celníka, aby podrobil vozidlo nízkorychlostnímu 

kontrolnímu vážení, 

b) neuposlechne pokyn osoby obsluhující zařízení na nízkorychlostní kontrolní vážení, nebo 

c) vozidlo překročí při nízkorychlostním kontrolním vážení hodnoty stanovené zvláštním 

právním předpisem10), nebo 

d) pokračuje v jízdě, ačkoli při nízkorychlostním kontrolním vážení tohoto vozidla bylo zjištěno 

překročení hodnoty hmotnosti stanovené zvláštním právním předpisem, nebo 

c) řídí vozidlo nebo jízdní soupravu, u nichž bylo kontrolním vážením zjištěno nedodržení 

hodnot nebo podmínek stanovených zákonem o silničním provozu, 

d) v rozporu se zákazem podle § 38c odst. 1 pokračuje v jízdě vozidlem nebo jízdní 

soupravou, u nichž bylo nízkorychlostním kontrolním vážením zjištěno nedodržení 

hodnot nebo podmínek stanovených zákonem o silničním provozu. 

e) vozidlo překročí při vysokorychlostním kontrolním vážení hodnoty stanovené zvláštním 

právním předpisem10). 

 (…) 

(7) Za přestupek lze uložit pokutu 

a) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b) a odstavce 4, 

b) do 300 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), d), e), f), g), i), k), l), m), o) a 

q), 

c) do 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. h), j) a p) a odstavců 5 a 6, 

d) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. n) a odstavců 2 a 3, 
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e) příkazem na místě do 5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavců 2 a 3, 

f) příkazem na místě do 30 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 písm. a), b) a d), 

g) příkazem na místě do 15 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 písm. c), 

h) v příkazním řízení do 30 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 písm. e) c). 

§ 42b 

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob 

 (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

(…) 

s) jako provozovatel vozidla provozuje vozidlo, jehož hmotnost převyšuje hodnoty stanovené 

podle zvláštního právního předpisu10), 

t) jako provozovatel vozidla provozuje vozidlo, jehož rozměry převyšují hodnoty stanovené 

podle zvláštního právního předpisu10), 

u) jako provozovatel vozidla přikáže, dovolí, svěří nebo umožní řízení vozidla, jehož hmotnost 

převyšuje hodnoty stanovené podle zvláštního právního předpisu10), 

s) jako provozovatel vozidla nebo jízdní soupravy provozuje vozidlo nebo jízdní soupravu, 

u nichž bylo kontrolním vážením zjištěno nedodržení hodnot nebo podmínek stanovených 

zákonem o silničním provozu, 

t) jako odesílatel zásilky přepravované v kontejneru nebo výměnné nástavbě v rozporu s 

§ 38a odst. 5 nevydá doklad obsahující údaje o hmotnosti zásilky a hmotnosti kontejneru 

nebo výměnné nástavby, 

u) jako provozovatel vozidla nebo jízdní soupravy v rozporu s § 38a odst. 5 nezajistil, aby 

byly ve vozidle nebo v jízdní soupravě k dispozici doklady vydané odesílatelem 

k přepravované zásilce, 

v) jako odesílatel zásilky vydá k přepravované zásilce doklad, v němž uvede nižší hmotnost 

zásilky, než je její skutečná hmotnost, pokud vozidlo, které zásilku přepravuje, překročí při 

nízkorychlostním nebo vysokorychlostním kontrolním vážení hodnoty stanovené zvláštním 

právním předpisem10), s výjimkou překročení největších povolených rozměrů vozidel a jízdních 

souprav, nebo 

v) jako odesílatel zásilky v rozporu s § 38a odst. 5 vydá k přepravované zásilce doklad, 

v němž uvede nižší hmotnost zásilky, kontejneru nebo výměnné nástavby, než je jejich 

skutečná hmotnost, pokud je u vozidla nebo jízdní soupravy kontrolním vážením zjištěno 
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nedodržení hodnot nebo podmínek stanovených zákonem o silničním provozu, s výjimkou 

překročení největších povolených rozměrů vozidel nebo jízdních souprav, 

w) jako provozovatel vozidla provozuje vozidlo, s nímž byl porušen zákaz nebo omezení 

tranzitní nákladní dopravy stanovené místní úpravou provozu na pozemních komunikacích 

podle zvláštního právního předpisu2). 

(…) 

(6) Za přestupek lze uložit pokutu 

a) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), s), t), u) a v) a odstavce 5, 

b) do 300 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), d), e), f), g), i), k), l), m), o), q) 

a r), 

c) do 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. h), j) a p) a odstavců 3 a 4, 

d) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. n), u) a w) a odstavce 2. 

(…) 

§ 43 

Společná ustanovení k § 42a a 42b 

 (1) Jde-li o přestupek podle § 42b odst. 1 s) a u), činí výměra pokuty 9 000 Kč za každou 

započatou tunu, která překračuje největší povolenou hmotnost vozidla dle zvláštních právních 

předpisů10) nebo jízdní soupravy stanovenou zákonem o silničním provozu. Není-li nejvyšší 

povolená hmotnost vozidla nebo jízdní soupravy překročena o více než 500 kg, činí výměra 

pokuty 5 000 Kč. V případě, že je porušeno více mezních hodnot je bráno na zřetel pouze 

nejvyšší přetížení. Bylo-li zjištěno překročení největší povolené hmotnosti vozidla i jízdní 

soupravy, určí se výměra pokuty podle největšího překročení. Bylo-li kontrolním vážením 

zjištěno nedodržení jiné hodnoty nebo podmínky stanovené zákonem o silničním provozu, 

věty první a druhá se nepoužijí. 

  (2) Přestupky podle tohoto zákona projednává v přenesené působnosti obecní úřad obce 

s rozšířenou působností, nebo Ministerstvo dopravy podle působnosti stanovené v § 40 odst. 2 

písm. j), anebo celní úřad podle působnosti stanovené v § 40 odst. 8 40 odst. 9. Přestupky podle 

§ 42a odst. 2 a 3 a § 42a odst. 4 písm. a), b), c) a d) může projednat příkazem na místě Policie 

České republiky nebo celní úřad. Přestupky podle § 42a odst. 1 písm. a), b), g), h), i), j) a k) 

může projednat příkazem na místě obecní policie nebo Policie České republiky. 

  (3) Pokuty vybírá orgán, který je uložil. Příjem z pokut uložených za přestupky podle § 

42b odst. 1 písm. s), t) a u) je ze 40 % příjmem vlastníka pozemní komunikace, na níž bylo 

kontrolní vážení provedeno, v případě pozemní komunikace ve vlastnictví státu je příjmem 

Státního fondu dopravní infrastruktury, ze 45 % příjmem kraje, v jehož územním obvodu bylo 
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kontrolní vážení provedeno, a z 15% příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost orgánu, 

který pokutu uložil. 

  (4) Bez ohledu na jiná ustanovení tohoto zákona, je-li řidič současně provozovatel 

vozidla, které překročí při nízkorychlostním anebo vysokorychlostním kontrolním vážení 

hodnoty stanovené zvláštním právním předpisem10), je odpovědnost za přestupek posuzována 

pouze podle příslušných ustanovení § 42b tohoto zákona. 

 (4) Pokud je provozovatel vozidla nebo jízdní soupravy, u nichž je při kontrolním 

vážení zjištěno nedodržení hodnot nebo podmínek stanovených zákonem o silničním 

provozu, současně jeho řidičem, odpovídá pouze za přestupek provozovatele vozidla nebo 

jízdní soupravy. 

  (5) S výjimkou překročení největších povolených rozměrů vozidel a jízdních souprav 

není řidič vozidla odpovědný za přestupek podle § 42a odst. 4 písm. c) a e), pokud prokáže, že 

odesílatel nebo provozovatel vozidla mu vydal k přepravované zásilce doklad, v němž uvedl 

nižší hmotnost zásilky, než je její skutečná hmotnost, a při převzetí zásilky nemohl provést 

kontrolu hmotnosti zásilky. Řidič není dále odpovědný za přestupek podle § 42a odst. 4 

písm. c), pokud bylo při kontrolním vážení zjištěno pouze nedodržení hodnot pro 

rozložení hmotnosti na nápravy, skupiny náprav, kola nebo skupiny kol stanovených 

zákonem o silničním provozu a řidič prokázal, že byl přepravován pouze sypký materiál, 

jehož pohybu během přepravy nemohl bez nepřiměřených opatření zabránit. 

  (6) Pokud správní orgán rozhodne o uložení správního trestu za přestupek uvedený v 

příloze IV nebo v seznamu podle čl. 6 odst. 2 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské 

unie, kterým se zavádějí společná pravidla pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě28) 

osobě, která je podnikatelem v silniční dopravě provozované velkými vozidly podle zvláštního 

právního předpisu14) nebo jeho odpovědným zástupcem, zašle kopii pravomocného rozhodnutí 

dopravnímu úřadu podle zvláštního právního předpisu14), v jehož územním obvodu je sídlo této 

osoby, jde-li o právnickou osobu, nebo místo podnikání, jde-li o fyzickou osobu. 

  (7) V případě přestupku dle § 42b tohoto zákona spáchaného prostřednictvím vozidla, 

které je jízdní soupravou, je za tento přestupek odpovědný provozovatel silničního motorového 

vozidla. 

(7) Vymezení materiálu, který lze považovat za sypký materiál podle odstavce 5, a 

jeho fyzikálních vlastností stanoví prováděcí právní předpis. 

§ 43a 

Vybírání kaucí 

  (1) Celník je oprávněn vybrat kauci od 5 000 Kč do 50 000 Kč od řidiče motorového 

vozidla 

a) který je podezřelý ze spáchání přestupku uvedeného v § 42a odst. 2 až 4 a u kterého je 

důvodné podezření, že se bude vyhýbat přestupkovému řízení nebo že by případné vymáhání 
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uložené pokuty bylo spojeno s nepřiměřenými náklady, popřípadě nebylo vůbec možné, 

nebo 

b) v případě, že provozovatel tohoto vozidla je podezřelý ze spáchání přestupku uvedeného v § 

42b odst. 1 písm. s) nebo t) nebo § 42b odst. 2 písm. a) až e) a je důvodné podezření, že se bude 

vyhýbat řízení o přestupku nebo že by případné vymáhání uložené pokuty bylo spojeno s 

nepřiměřenými náklady, popřípadě nebylo vůbec možné. 

  (2) Policista je oprávněn vybrat kauci od 5 000 Kč do 50 000 Kč od řidiče motorového 

vozidla 

a) který je podezřelý ze spáchání přestupku uvedeného v § 42a odst. 2 a 4 a u kterého je důvodné 

podezření, že se bude vyhýbat přestupkovému řízení nebo že by případné vymáhání uložené 

pokuty bylo spojeno s nepřiměřenými náklady, popřípadě nebylo vůbec možné, nebo 

b) v případě, že provozovatel tohoto vozidla je podezřelý ze spáchání přestupku uvedeného v § 

42b odst. 1 písm. s) nebo t) a je důvodné podezření, že se bude vyhýbat řízení o přestupku nebo 

že by případné vymáhání uložené pokuty bylo spojeno s nepřiměřenými náklady, 

popřípadě nebylo vůbec možné. 

  (3) Kauci nelze vybrat od osoby, která požívá imunit a výsad podle zákona nebo 

mezinárodního práva. 

  (4) Při výběru kauce policista nebo celník poučí řidiče o důsledku vybrání kauce a 

podmínkách jejího vracení a vystaví písemné potvrzení o převzetí kauce. V písemném potvrzení 

musí být uveden důvod uložení kauce, její výše a úřad, který je příslušný k vedení řízení o 

přestupku nebo správním deliktu. 

  (5) Jedno vyhotovení potvrzení o převzetí kauce vydá policista nebo celník řidiči, jedno 

vyhotovení doručí v případě uvedeném v odstavci 1 písm. b) bez zbytečného odkladu 

provozovateli vozidla a jedno vyhotovení ponechá pro evidenční účely Policie České republiky 

nebo Celní správy. 

  (6) V případě, že kauci vybral policista, Policie České republiky předá jedno vyhotovení 

potvrzení o převzetí kauce úřadu příslušnému k vedení řízení o přestupku nebo o správním 

deliktu a převede vybranou kauci nejpozději následující pracovní den na bankovní účet tohoto 

úřadu. V případě, že kauci vybral celník a k vedení řízení o přestupku nebo o správním deliktu 

není příslušný celní úřad, předá Celní správa jedno vyhotovení potvrzení o převzetí kauce úřadu 

příslušnému k vedení řízení o přestupku nebo o správním deliktu a převede vybranou kauci 

nejpozději následující pracovní den na bankovní účet tohoto úřadu. 

§ 43b 

Vracení a započtení kaucí 

 (1) Kauce se vrátí v plné výši, jestliže 
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a) byla věc odložena, řízení o přestupku zastaveno nebo v řízení o přestupku nebyla uložena 

pokuta v případě vybrání kauce podle § 43a odst. 1 písm. a) nebo § 43a odst. 2 písm. a), nebo 

b) nebyla v řízení o přestupku uložena provozovateli vozidla pokuta v případě vybrání kauce 

podle § 43a odst. 1 písm. b) nebo § 43a odst. 2 písm. b). 

 (2) Je-li v řízení o přestupku nebo o přestupku uložena pokuta, započte se vybraná kauce 

na zaplacení uložené pokuty a nákladů řízení a případně nákladů vážení podle § 38b odst. 5 

nebo § 38d odst. 4. Toto započtení musí být uvedeno ve výroku rozhodnutí o uložení správního 

trestu za přestupek. Započtení kauce na zaplacení pokuty lze provést teprve po nabytí právní 

moci rozhodnutí o uložení pokuty za přestupek. Je-li vybraná kauce vyšší než uložená pokuta, 

vrátí se řidiči část kauce zbývající po započtení kauce na zaplacení uložené pokuty, nákladů 

řízení a případně nákladů vážení a nákladů řízení. 

  (3) Kauce nebo její zbývající část podle odstavců 1 a 2 se vrátí do 5 pracovních dní od 

nabytí právní moci rozhodnutí v řízení o přestupku nebo ode dne uhrazení pokuty uložené 

příkazem na místě. 

  (4) Kauci podle § 43a odst. 1 a 2 lze složit též u úřadu příslušného k vedení řízení o 

přestupku, pokud řidič kauci nesložil podle § 43a odst. 1 a 2 a celník nebo policista postupoval 

podle § 43c. Ustanovení odstavců 1 až 3 a § 43a odst. 3 až 5 se použijí obdobně. 

§ 46 

Zmocňovací ustanovení 

(1) Vláda stanoví nařízením výši časových poplatků podle § 21 odst. 3, výši bonusu 

podle § 21d odst. 3 a výši sazeb mýtného podle § 22 odst. 5. Vláda může nařízením stanovit 

výši slevy na mýtném, podmínky uplatnění slevy na mýtném a postup při uplatnění slevy na 

mýtném podle § 22 odst. 3. 

(2) Ministerstvo dopravy vydá vyhlášku k provedení § 6 odst. 4, § 8 odst. 3, § 9 odst. 6, 

§ 10 odst. 5, § 12a odst. 3, § 16 odst. 4, § 18g odst. 7, § 18i odst. 4, § 18j odst. 5, § 20 odst. 1, 

§ 21e odst. 1 písm. a), § 21e odst. 2, § 22 odst. 5 a 8, § 22a odst. 3, § 22c odst. 2 písm. f), § 22c 

odst. 7, § 22d odst. 8, § 22i odst. 4, § 22j odst. 1 písm. c), § 22j odst. 3, § 24 odst. 9, § 25 odst. 

13, § 25 odst. 15, § 27 odst. 7, § 29a odst. 9, § 36 odst. 8, § 37 odst. 1, § 38b odst. 5, § 38d odst. 

4 a § 41 odst. 4, § 41 odst. 4 a § 43 odst. 7. 

__________________ 
 

39) Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 

64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97. 
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C. Platné znění zákona č. 361/2000 Sb. s vyznačením navrhovaných 

změn 
 

§ 1 

 

Předmět úpravy 

  

 Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie47) a upravuje 

a) práva a povinnosti účastníků provozu na pozemních komunikacích1), 

b) pravidla provozu na pozemních komunikacích, 

c) úpravu a řízení provozu na pozemních komunikacích, 

d) řidičská oprávnění a řidičské průkazy, 

e) působnost a pravomoc orgánů státní správy a Policie České republiky (dále jen „policie“) ve 

věcech provozu na pozemních komunikacích. 

  

____________________  

  
1) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

  
47) Směrnice Rady 91/671/EHS ze dne 16. prosince 1991 o sbližování právních předpisů 

členských států týkajících se povinného používání bezpečnostních pásů ve vozidlech s 

hmotností do 3,5 tuny. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/20/ES ze dne 8. dubna 2003, kterou se mění 

směrnice Rady 91/671/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se 

povinného používání bezpečnostních pásů ve vozidlech s hmotností do 3,5 tuny. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičských 

průkazech. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/82/EU ze dne 25. října 2011 o usnadnění 

přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/413 ze dne 11. března 2015 

o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti 

silničního provozu. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/59/ES ze dne 15. července 2003 o výchozí 

kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní 

dopravu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a směrnice Rady 91/439/EHS a zrušení 

směrnice Rady 76/914/EHS. 

Směrnice Komise 2014/85/EU ze dne 1. července 2014, kterou se mění směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech. 

Směrnice 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.  

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/719 ze dne 29. dubna 2015, kterou 

se mění směrnice Rady 96/53/ES, kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná v 

rámci Společenství stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní 

provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz. 
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(…) 

 

§ 6 

 

(…) 

 (7) Řidič motorového vozidla musí mít při řízení u sebe 

a) řidičský průkaz, 

b) osvědčení o registraci vozidla podle zvláštního právního předpisu2), 

c) průkaz profesní způsobilosti řidiče nebo obdobný doklad vydaný jiným členským státem 

nebo Švýcarskou konfederací, vztahuje-li se na něj § 3 odst. 4; to neplatí, má-li záznam o 

profesní způsobilosti v řidičském průkazu, 

d) doklad o zdravotní způsobilosti, pokud jde o řidiče podle § 87 odst. 3. a 

e) v případě vozidla kategorie M2, M3, N2, N3, O3 nebo O4 nebo vozidla kategorie T2) 

s konstrukční rychlostí převyšující 40 km.h-1 

1. doklad o poslední technické silniční kontrole, byla-li provedena na území jiného 

členského státu, a  

2. doklad o poslední pravidelné technické prohlídce, jde-li o vozidlo registrované v jiném 

členském státě.  

(…) 

 (9) Řidič motorového vozidla je povinen na výzvu policisty nebo celníka9d) podrobit 

vozidlo kontrole největší přípustné hmotnosti na nápravu, největší přípustné hmotnosti vozidla 

nebo jízdní soupravy nebo technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy.  

 

 (9) Řidič motorového vozidla je povinen podrobit vozidlo na výzvu policisty 

technické silniční kontrole, kontrole umístění, upevnění nebo zajištění nákladu, kontrole 

hmotnosti vozidla nebo jízdní soupravy, kontrole poměru hmotností vozidel v jízdní 

soupravě, kontrole rozložení hmotnosti na nápravy, skupiny náprav, kola nebo skupiny 

kol, kontrole rozměrů vozidla nebo jízdní soupravy včetně nákladu nebo kontrole 

dodržení podmínek spojitelnosti vozidel v jízdní soupravu. 

 

§ 6a 

 

 (1) Při kontrole technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy podle § 6 odst. 9 je řidič 

povinen 

a) zajet k zařízení pro provedení kontroly technického stavu, pokud zajížďka, včetně cesty zpět 

na pozemní komunikaci, není delší než 8 kilometrů a 

b) řídit se pokyny osoby obsluhující zařízení pro kontrolu technického stavu. 

 

 (2) O výsledku kontroly technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy vydá policie 

řidiči doklad. Zjistí-li se při kontrole technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy vážná 

nebo nebezpečná závada, zašle policie kopii dokladu obecnímu úřadu obce s rozšířenou 

působností příslušnému k zapisování údajů o vozidle do registru silničních vozidel podle 

zvláštního právního předpisu 38b). Není-li takový obecní úřad obce s rozšířenou působností, 

zašle policie kopii dokladu Ministerstvu dopravy (dále jen „ministerstvo“). 
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 (3) Zjistí-li se při kontrole technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy vážná nebo 

nebezpečná závada2), je řidič vozidla nebo jízdní soupravy povinen uhradit náklady na 

provedení kontroly technického stavu. 

 

 (4) Způsob provádění kontroly technického stavu, způsob stanovení nákladů na 

provedení kontroly technického stavu, náležitosti dokladu o výsledku technické kontroly 

stanoví prováděcí právní předpis.  

 

§ 6a 

Technická silniční kontrola 

 

 (1) Technickou silniční kontrolou se rozumí kontrola technického stavu a činnosti 

vozidla, jeho systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků a jejich vlivu 

na životní prostředí za účelem zjištění či vyloučení závad podle zvláštního právního 

předpisu2). Nelze-li účelu technické silniční kontroly dosáhnout použitím prostředků nebo 

zařízení, které má policista k dispozici v místě kontroly, a jsou-li důvodné pochybnosti o 

technické způsobilosti vozidla, lze technickou silniční kontrolu provést rovněž pomocí 

mobilní kontrolní jednotky, ve stanici technické kontroly, ve stanici měření emisí nebo, 

jde-li o kontrolu záznamového zařízení podle přímo použitelného předpisu Evropské 

unie32b), v autorizovaném metrologickém středisku.  

 

 (2) Při technické silniční kontrole je řidič povinen  

a) zajet k mobilní kontrolní jednotce, do stanice technické kontroly, do stanice měření 

emisí nebo do autorizovaného metrologického střediska, pokud zajížďka včetně cesty zpět 

není delší než 16 kilometrů,  

b) předložit doklady podle § 6 odst. 7 písm. e), jde-li o vozidlo kategorie M2, M3, N2, N3, 

O3, O4 nebo vozidlo kategorie T2) s konstrukční rychlostí převyšující 40 km.h-1, a 

c) řídit se pokyny osoby provádějící kontrolu.  

 

 (3) O provedené technické silniční kontrole vydá policie řidiči doklad. Údaje 

obsažené v tomto dokladu předá policie Ministerstvu dopravy (dále jen „ministerstvo“). 

Ministerstvo tyto údaje zpřístupní prostřednictvím informačního systému technických 

prohlídek2). 

 

 (4) Náklady na provedení technické silniční kontroly uhradí tomu, kdo ji provedl, 

policie. Zjistí-li se při technické silniční kontrole vážná nebo nebezpečná závada2), je řidič 

vozidla povinen policii náklady na provedení této kontroly uhradit; při správě placení 

těchto nákladů se postupuje podle daňového řádu. 

 

 (5) Technické silniční kontroly jsou prováděny bez ohledu na státní občanství 

řidiče a stát, ve kterém je vozidlo registrováno. Technickou silniční kontrolu nesmí 

provádět osoba, která je s ohledem na svůj poměr k řidiči nebo provozovateli vozidla 

podjatá. Osoba provádějící technickou silniční kontrolu nesmí získat majetkový nebo jiný 

prospěch v závislosti na výsledku kontroly. Osoba obsluhující mobilní kontrolní jednotku 

musí být držitelem profesního osvědčení kontrolního technika2).   
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 (6) Technické silniční kontroly vozidel kategorií M2, M3, N2, N3, O3 a O42) se 

provádějí tak, aby celkový počet těchto kontrol provedených v kalendářním roce 

odpovídal nejméně 5 % z celkového počtu vozidel těchto kategorií zapsaných v registru 

silničních vozidel.   

 

  (7) Způsob a rozsah provádění technické silniční kontroly, technické podmínky 

pro hodnocení jejího výsledku, technické požadavky na mobilní kontrolní jednotky, 

náležitosti dokladu o provedené technické silniční kontrole, způsob a formu předání 

údajů obsažených v tomto dokladu a způsob stanovení nákladů na provedení technické 

silniční kontroly stanoví prováděcí právní předpis. 

 

§ 6b 

 

 (1) Zjistí-li se při kontrole technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy technické 

silniční kontrole nebo při objasňování dopravní nehody nebezpečná závada, 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, zadrží policista osvědčení o registraci vozidla vykazujícího takovou závadu a vydá o 

tom řidiči vozidla nebo jeho provozovateli, je-li přítomen, doklad. Doklad o zadržení osvědčení 

o registraci vozidla policista vydá, i pokud osvědčení nelze zadržet z důvodu, že je řidič nemá 

u sebe. 

 

 (2) V dokladu o zadržení osvědčení o registraci vozidla podle odstavce 1 policista uvede 

a) identifikační údaje zadrženého osvědčení o registraci vozidla, 

b) zjištěné závady podle odstavce 1, 

c) údaj o tom, zda bylo osvědčení o registraci vozidla zadrženo při kontrole technického stavu 

vozidla nebo jízdní soupravy technické silniční kontrole nebo při objasňování dopravní 

nehody, 

d) úřad příslušný k vrácení zadrženého osvědčení o registraci vozidla, 

e) poučení o důsledcích zadržení osvědčení o registraci vozidla a podmínkách jeho vrácení a 

f) v případě, že osvědčení o registraci vozidla nebylo možno zadržet z důvodu, že je řidič 

vozidla neměl u sebe, údaj o této skutečnosti. 

 

 (3) Zadržené osvědčení o registraci vozidla zašle policie spolu s kopií dokladu o jeho 

zadržení a kopií dokladu o provedené technické silniční kontrole, byl-li vydán, bez 

zbytečného odkladu, nejpozději následující pracovní den po dni jeho zadržení, obecnímu úřadu 

obce s rozšířenou působností příslušnému k zapisování údajů o vozidle do registru silničních 

vozidel podle zvláštního právního předpisu38b) nebo ministerstvu, není-li takový úřad. Není-li 

doklad o zadržení osvědčení o registraci vozidla vydán podle odstavce 1 provozovateli vozidla, 

zašle policie ve stejné lhůtě kopii dokladu rovněž provozovateli vozidla. 

 

§ 6c 

 

 (1) Úřad, kterému bylo zadržené osvědčení o registraci vozidla podle § 6b odst. 3 nebo 
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4 zasláno nebo odevzdáno, vrátí provozovateli vozidla zadržené osvědčení o registraci vozidla 

na jeho žádost, prokáže-li žadatel protokolem o technické prohlídce, že 

a) nebezpečné závady zjištěné při kontrole technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy 

technické silniční kontrole byly odstraněny, nebo 

b) vozidlo je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích, jde-li o nebezpečné 

závady zjištěné při objasňování dopravní nehody. 

 

(…) 

 

§ 41 

 

(…) 

 

(2) Zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným 

světlem modré barvy2) mohou být vybavena vozidla 

a) Ministerstva vnitra používaná policií a označená podle zvláštního právního předpisu,13) 

b) Vězeňské služby, 

c) vojenské policie označená podle zvláštního právního předpisu,12) 

d) obecní policie,5) která určí obec, 

e) používaná Hasičským záchranným sborem České republiky nebo jednotkami požární 

ochrany, které nejsou součástí Hasičského záchranného sboru České republiky, 

f) důlní záchranné služby, 

g) poruchové služby plynárenských zařízení, 

h) poskytovatele zdravotnické záchranné služby, poskytovatele zdravotnické dopravní služby a 

poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče, 

i) ozbrojených sil používaná u vojenských záchranných útvarů pro plnění humanitárních úkolů 

civilní ochrany, 

j) celní správy označená podle zvláštního právního předpisu14), 

k) Generální inspekce bezpečnostních sborů označená podle zvláštního právního předpisu45)., 

l) zpravodajských služeb při přepravě nosičů utajovaných informací nebo osob, kterým 

poskytují ochranu. 
 

(…) 

 

§ 43a 

Hmotnosti a rozměry vozidel 

(1) Řidič motorového vozidla nesmí užít vozidlo, jehož hmotnost, rozměry včetně 

nákladu nebo rozložení hmotnosti na nápravy, skupiny náprav, kola nebo skupiny kol 

ohrožují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo stav pozemní 

komunikace, není-li jeho užití povoleno rozhodnutím podle zvláštního právního 

předpisu1). 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4LBSAUMK3QA6)



76 

 

 

(2) Řidič nesmí užít jízdní soupravu, pokud 

a) její hmotnost nebo rozměry včetně nákladu ohrožují bezpečnost provozu na pozemních 

komunikacích nebo stav pozemní komunikace, není-li její užití povoleno rozhodnutím 

podle zvláštního právního předpisu1),  

b) hmotnost nebo rozměry jednotlivých vozidel včetně nákladu, poměr hmotností 

jednotlivých vozidel nebo rozložení hmotnosti na nápravy, skupiny náprav, kola nebo 

skupiny kol ohrožují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo stav pozemní 

komunikace, není-li její užití povoleno rozhodnutím podle zvláštního právního předpisu1), 

nebo 

c) spojení vozidel ohrožuje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. 

 

(3) Řidič motorového vozidla kategorie M2, M3, N2, N32) nebo jízdní soupravy 

tvořené tímto vozidlem a přípojným vozidlem kategorie O2) musí mít při řízení u sebe 

technický průkaz nebo jiný úřední doklad, ve kterém jsou uvedeny údaje o rozměrech 

vozidla, nejsou-li tyto údaje uvedeny na štítku připevněném na vozidle. 

 

(4) Je-li vozidlo vybaveno sklopným nebo odnímatelným zařízením pro snížení 

aerodynamického odporu, nesmí jeho použití ohrozit bezpečnost provozu na pozemních 

komunikacích. 

 

(5) Provozovatel vozidla nesmí přikázat nebo dovolit užití vozidla v případech 

podle odstavce 1 nebo 2, není-li jeho užití povoleno rozhodnutím podle zvláštního 

právního předpisu1).  

 

(6) Hodnoty hmotností a rozměrů vozidel a jízdních souprav, poměrů hmotností 

vozidel v jízdní soupravě, rozložení hmotnosti na nápravy, skupiny náprav, kola a 

skupiny kol, jejichž nedodržení ohrožuje bezpečnost provozu na pozemních 

komunikacích nebo stav pozemní komunikace, podmínky spojitelnosti vozidel v jízdní 

soupravu a použití sklopného nebo odnímatelného zařízení pro snížení aerodynamického 

odporu, jejichž nedodržení ohrožuje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, a 

rozsah údajů uváděných v dokladu o rozměrech vozidla stanoví prováděcí právní předpis. 

 

(…) 

 

§ 52 

 

Přeprava nákladu 

  

 (1) Předměty umístěné ve vozidle musí být umístěny tak, aby neomezovaly a 

neohrožovaly řidiče nebo osoby přepravované ve vozidle a nebránily výhledu z místa řidiče. 

 

 (2) Při přepravě nákladu nesmí být překročena maximální přípustná hmotnost vozidla a 

maximální přípustná hmotnost na nápravu vozidla. Náklad musí být na vozidle umístěn a 

upevněn tak, aby byla zajištěna stabilita a ovladatelnost vozidla a aby neohrožoval bezpečnost 

provozu na pozemních komunikacích, neznečišťoval nebo nepoškozoval pozemní komunikaci, 
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nezpůsoboval nadměrný hluk, neznečišťoval ovzduší a nezakrýval stanovené osvětlení, 

odrazky a registrační značku, rozpoznávací značku státu a vyznačení nejvyšší povolené 

rychlosti; to platí i pro zařízení sloužící k upevnění a ochraně nákladu, jako jsou například 

plachta, řetězy nebo lana. Předměty, které lze snadno přehlédnout, jako jsou například 

jednotlivé tyče nebo roury, nesmějí po straně vyčnívat. 

 

 (3) Přečnívá-li náklad vozidlo vpředu nebo vzadu více než o 1 m nebo přečnívá-li náklad 

z boku u motorového vozidla nebo jízdní soupravy vnější okraj obrysových světel více než o 

400 mm a u nemotorového vozidla jeho okraj více než o 400 mm, musí být přečnívající konec 

nákladu označen červeným praporkem o rozměrech nejméně 300 x 300 mm, za snížené 

viditelnosti vpředu neoslňujícím bílým světlem a bílou odrazkou a vzadu červeným světlem a 

červenou odrazkou. Odrazky nesmějí být trojúhelníkového tvaru a smějí být umístěny nejvýše 

1,5 m nad rovinou vozovky. 

 

 (4) Při přepravě zemědělských produktů za nesnížené viditelnosti neplatí odstavec 2 o 

označení nákladu přečnívajícího vozidlo do strany; za snížené viditelnosti se užije světel, 

odrazek nebo odrazových desek.2) 

 

 (5) Při přepravě živých zvířat nesmí být ohrožena bezpečnost řidiče, přepravovaných 

osob ani zvířat a ani bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. 

 

 (6) Při přepravě sypkých substrátů musí být náklad zajištěn tak, aby nedocházelo k jeho 

samovolnému odlétávání. 

 

 (7) Nakládání a skládání nákladu na pozemní komunikaci je dovoleno jen tehdy, nelze-

li to provést mimo pozemní komunikaci. Náklad musí být složen a naložen co nejrychleji a tak, 

aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. 

 

 (8) Odesílatel je povinen předat náklad k přepravě v takovém stavu a takovým 

způsobem, který umožňuje splnění požadavků na nakládání, umístění a upevnění nákladu podle 

odstavců 1, 2 a 7. 

 

 (9) Jde-li o vozidlo kategorie M2, M3, N2, N3, O3, O4 nebo vozidlo kategorie T2) 

s konstrukční rychlostí převyšující 40 km.h-1, lze kontrolu umístění, upevnění nebo 

zajištění nákladu podle odstavců 1, 2, 5 nebo 6 spojit s technickou silniční kontrolou. 

V takovém případě se výsledek kontroly umístění, upevnění nebo zajištění nákladu zapíše 

do dokladu o provedené technické silniční kontrole. 

 

 (9) (10) Další podmínky přepravy nákladu včetně podmínek přepravy nebezpečných 

věcí stanoví zvláštní právní předpis.21) Způsob a rozsah provádění kontroly umístění, 

upevnění nebo zajištění nákladu a technické podmínky pro hodnocení jejího výsledku 

stanoví prováděcí právní předpis.   
 

§ 73 

 

(1) Je-li na stezce pro cyklisty nebo cyklistickém pruhu zřízeno světelné signalizační 

zařízení se světelnými signály "Signál pro cyklisty se znamením Stůj!", "Signál pro cyklisty se 

znamením Pozor!", "Signál pro cyklisty se znamením Volno" , „Signál pro cyklisty se zelenou 
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směrovou šipkou nebo šipkami“ nebo „Signál pro cyklisty Doplňková zelená šipka“, platí 

obdobně § 70 odst. 2 písm. a) až d) a) až e) a g). To platí i tehdy, je-li signál s plnými kruhovými 

světly doplněn bílou tabulkou s vyobrazením jízdního kola. 

 

 (2) Jsou-li signály pro cyklisty umístěny za pozemní komunikací, znamená signál 

a) "Signál pro cyklisty se znamením Stůj!", že cyklista nesmí vjíždět na vozovku, 

b) "Signál pro cyklisty se znamením Stůj!" spolu se signálem "Signál pro cyklisty se znamením 

Pozor!", že cyklista je povinen připravit se k jízdě, 

c) "Signál pro cyklisty se znamením Volno", že cyklista může přejíždět vozovku; rozsvítí-li se 

poté signál "Signál pro cyklisty se znamením Pozor!", smí dokončit přejetí k světelnému 

signalizačnímu zařízení s tímto signálem. 

 

 (3) Tam, kde jsou světelná signalizační zařízení pro cyklisty vybavena tlačítkem pro 

cyklisty, smí cyklista po stisknutí tlačítka vjet na vozovku teprve na znamení signálu "Signál 

pro cyklisty se znamením Volno". 

(…) 

§ 80a 

Skupiny vozidel 

  

 (1) Do skupiny 

a) AM jsou zařazena motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h-1 

1. dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s 

výkonem elektrického motoru do 4 kW, 

2. tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných 

motorů s výkonem nejvýše 4 kW, 

3. čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem 

zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW, 

b) A1 jsou zařazeny 

1. lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem 

výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru 

nepřevyšujícím 125 cm3, 

2. tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW, 

c) A2 jsou zařazeny motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 

35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu 

s více než dvojnásobným výkonem, 

d) A jsou zařazeny 

1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj, 

2. tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW, 

e) B1 jsou zařazena čtyřkolová motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmeni a), 
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jejichž výkon nepřevyšuje 15 kW a hmotnost v nenaloženém stavu nepřevyšuje 400 kg nebo 

550 kg u vozidel určených k přepravě zboží, 

 f) B jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmenech a) až e), 

jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob 

kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti 

1. nepřevyšující 750 kg, 

2. převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 

500 kg, nebo 

3. převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 

kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg, jedná-li se o řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu, 

g) C1 jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou traktorů a vozidel uvedených v písmeni i), 

jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 7 500 kg, určená pro 

přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší 

povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg,  

h) C jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou traktorů a vozidel uvedených v písmeni g) 

písmenech g) a i), jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg, určená pro přepravu 

nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené 

hmotnosti nepřevyšující 750 kg,  

i) D1 jsou zařazena motorová vozidla, vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmenech a) 

až f), určená pro přepravu osob, jejichž počet nepřesahuje 16 kromě řidiče, a jejichž délka 

nepřesahuje 8 metrů určená pro přepravu více než 8, ale nejvýše 16 osob kromě řidiče, ke 

kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, 

j) D jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmeni i), určená pro 

přepravu více než 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší 

povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, 

k) B+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni f) a přípojného 

vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg, 

l) C1+E jsou zařazeny jízdní soupravy, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 12 000 

kg, složené 

1. z vozidla uvedeného v písmeni g) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší 

než 750 kg, nebo 

2. z vozidla uvedeného v písmeni f) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší 

než 3 500 kg, 

m) C+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni h) a přípojného 

vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg, 

n) D1+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni i) a přípojného 

vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg, 

o) D+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni j) a přípojného 

vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg. 
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(…) 

§ 83 

(...) 

(6) Řidičské oprávnění pro skupiny C a C+E lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 

18 let, a pro skupiny D a D+E osobě, která dosáhla věku 21 let nebo 23 let. Toto řidičské 

oprávnění opravňuje do dosažení věku stanoveného v odstavci 1 písm. e) a f) jeho držitele k 

řízení 

a) v rámci vstupního školení podle zvláštního právního předpisu9b), 

b) je-li profesně způsobilý a podrobil se vstupnímu školení podle zvláštního právního 

předpisu9b) 

1. v rozšířeném rozsahu, nebo 

2. v základním rozsahu, jedná-li se o osobu, které bylo řidičské oprávnění pro skupinu D nebo 

D+E uděleno ve věku 23 let. 

2. v základním rozsahu, jedná-li se o řidičské oprávnění pro skupiny D a D+E a jeho držitel 

dosáhl věku 23 let, nebo, řídí-li vozidlo linkové osobní dopravy a trasa linky nepřesahuje 50 

km, 21 let. 

(…) 

 

§ 87a 

 

Dopravně psychologické vyšetření 

 

 (1) Dopravně psychologickému vyšetření je povinen se podrobovat 

a) držitel řidičského oprávnění pro skupinu C1+E, C nebo C+E, pokud řídí nákladní automobil 

o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo speciální automobil o největší 

povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo jízdní soupravu, která je složena z nákladního 

automobilu a přípojného vozidla nebo ze speciálního automobilu a přípojného vozidla a jejíž 

největší povolená hmotnost převyšuje 7 500 kg, 

b) držitel řidičského oprávnění pro skupinu D1+E, D nebo D+E, pokud řídí motorové vozidlo 

zařazené do některé z těchto skupin vozidel. 

 

 (2) Dopravně psychologickému vyšetření je držitel řidičského oprávnění uvedený v 

odstavci 1 povinen se podrobit před zahájením výkonu činnosti uvedené v odstavci 1, a dalšímu 

dopravně psychologickému vyšetření nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let a nejpozději 

v den dovršení 50 let a dále pak každých pět let. Povinnost podrobit se dopravně 

psychologickému vyšetření před zahájením výkonu činnosti nevzniká, podrobil-li se 

držitel řidičského oprávnění uvedený v odstavci 1 dopravně psychologickému vyšetření 

před získáním tohoto řidičského oprávnění, a ode dne provedení vyšetření neuplynulo ke 
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dni zahájení výkonu činnosti více než 6 měsíců. 

 

 (3) Dopravně psychologickému vyšetření je povinna se podrobit osoba, která žádá o 

vrácení řidičského oprávnění, které pozbyla v důsledku 

a) dosažení celkového počtu 12 bodů v bodovém hodnocení řidičů, 

b) soudem uloženého trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, 

c) správním orgánem uloženého správního trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení 

motorových vozidel, byl-li tento správní trest uložen na dobu nejméně 6 měsíců, nebo 

d) podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního 

stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se zavázala zdržet se řízení motorových vozidel. 

 

 (4) Dopravně psychologické vyšetření provádí psycholog, kterému ministerstvo udělilo 

akreditaci. 

  

 (5) Ministerstvo udělí akreditaci k provádění dopravně psychologického vyšetření na 

žádost fyzické osobě, která 

a) absolvovala akreditované magisterské studium v oboru psychologie, 

b) absolvovala postgraduální studium v oboru dopravní psychologie akreditovaného studijního 

programu nebo programu celoživotního vzdělávání prováděného vysokou školou, 

c) má alespoň 3 roky praxe v oblasti dopravní psychologie a 

d) má k dispozici vybavení nezbytné pro řádné provádění dopravně psychologického vyšetření. 

 

 (6) Ministerstvo odejme akreditaci k provádění dopravně psychologického vyšetření, 

nesplňuje-li její držitel podmínku pro její udělení uvedenou v odstavci 5 písm. d) nebo porušil-

li opakovaně nebo zvlášť závažným způsobem svou povinnost podle tohoto zákona, která se 

vztahuje k činnosti držitele akreditace. 

 

 (7) Náklady na dopravně psychologické vyšetření osob uvedených v odstavci 1 hradí u 

osob v pracovněprávním vztahu zaměstnavatel. U osob uvedených v odstavci 1, které nejsou v 

pracovněprávním vztahu, a u osob uvedených v odstavci 3 hradí náklady na dopravně 

psychologické vyšetření tyto osoby. 

 

 (8) Povinnost dopravně psychologického vyšetření podle odstavce 1 se netýká řidiče, 

který provádí silniční dopravu soukromé povahy, pokud není prováděna za úplatu a dále řidičů 

vozidel požární ochrany, řidičů vozidel policie, Vězeňské služby České republiky, 

zpravodajských služeb a řidičů vozidel ozbrojených sil České republiky. 

 

 (9) Vybavení nezbytné pro řádné provádění dopravně psychologického vyšetření 

stanoví prováděcí právní předpis. 

  

§ 87b 

 

 (1) Dopravně psychologickým vyšetřením se zjišťuje psychická způsobilost k řízení 

motorových vozidel (dále jen „psychická způsobilost“). 
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 (2) Osoba podrobující se dopravně psychologickému vyšetření podle § 87a odst. 3 

předloží psychologovi provádějícímu vyšetření posudek o zdravotní způsobilosti, který není 

starší než 30 dní, a výpis svých údajů z registru řidičů, který není starší než 30 dní. 

 

 (3) O výsledku provedeného dopravně psychologického vyšetření vydá psycholog 

posuzované osobě písemný posudek. Ze závěru posudku musí být zřejmé, zda je posuzovaná 

osoba psychicky způsobilá k řízení motorových vozidel, psychicky způsobilá k řízení 

motorových vozidel s podmínkou nebo psychicky nezpůsobilá k řízení motorových vozidel. 

Stejnopis posudku zašle psycholog do 5 pracovních dnů ode dne provedení vyšetření obecnímu 

úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle obvyklého bydliště nebo místa studia 

posuzované osoby. 

 

 (4) Psycholog vede evidenci o provedených dopravně psychologických vyšetřeních, ve 

které eviduje alespoň jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu bydliště a rodné číslo 

posuzované osoby nebo datum narození, pokud jí rodné číslo nebylo přiděleno, datum a čas 

zahájení a ukončení dopravně psychologického vyšetření, doklady a záznamy o průběhu a 

výsledcích dopravně psychologického vyšetření, kopii vydaného posudku a případně údaje o 

zaslání kopie posudku obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Údaje, doklady a záznamy 

o dopravně psychologickém vyšetření se evidují po dobu alespoň 5 let ode dne jeho provedení. 

 

 (5) Rozsah, obsah a způsob provádění dopravně psychologického vyšetření a vzor 

posudku o výsledku dopravně psychologického vyšetření stanoví prováděcí právní předpis. 

 

(…) 

 

§ 93 

 

Podmínění a omezení řidičského oprávnění 

 

 (1) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností řidičské oprávnění podmíní, 

jestliže držitel řidičského oprávnění je zdravotně nebo psychicky způsobilý k řízení 

motorových vozidel s podmínkou. 

 

 (2) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností řidičské oprávnění omezí, 

jestliže držitel řidičského oprávnění 

a) pozbyl částečně odbornou způsobilost, 

b) přestal splňovat některou z dalších podmínek podle § 91, 

c) se vzdal řidičského oprávnění pro některou skupinu vozidel. 

 

 (3) Skutečnost podle odstavce 2 písm. c) musí držitel řidičského oprávnění písemně 

oznámit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. V oznámení musí být 

uvedeno 

a) jméno a příjmení držitele řidičského oprávnění, 

b) adresa obvyklého bydliště držitele řidičského oprávnění, 
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c) datum a místo narození a rodné číslo držitele řidičského oprávnění, pokud mu bylo přiděleno, 

d) skupina vozidel, pro kterou se držitel řidičského oprávnění vzdává. 

 

 (4) K oznámení podle odstavce 3 musí být přiložen platný doklad totožnosti a jedna 

fotografie držitele řidičského oprávnění. Po podání oznámení příslušný obecní úřad obce s 

rozšířenou působností bezodkladně ověří podle dokladu totožnosti údaje podle odstavce 2, které 

jsou v něm uvedeny, a doklad totožnosti vrátí držiteli řidičského oprávnění. 

 

 (5) V rozhodnutí o podmínění řidičského oprávnění podle odstavce 1 nebo o omezení 

řidičského oprávnění podle odstavce 2 písm. a) a b) příslušný obecní úřad obce s rozšířenou 

působností uvede rozsah podmínění nebo omezení řidičského oprávnění a popřípadě další 

podmiňující nebo omezující podmínky pro výkon řidičského oprávnění, které musí držitel 

řidičského oprávnění splňovat. Omezení řidičského oprávnění podle odstavce 2 písm. c) vezme 

příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě oznámení podle odstavce 3 na 

vědomí a nerozhoduje o omezení řidičského oprávnění. 

 

(…) 

 

§ 118a  

 

Zabránění v jízdě 

 

(…) 

(2) Policista může při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních 

komunikacích zabránit v jízdě motorovému vozidlu použitím technického prostředku nebo 

odtažením vozidla, jestliže 

a) je důvodné podezření, že vozidlo bylo odcizeno, 

b) vozidlo je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích34a) tak závažným 

způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, 

c) vozidlo svými rozměry, rozměry jízdní soupravy nebo nákladu, nebo největší povolenou 

hmotností, nebo největší povolenou hmotností jízdní soupravy, nebo největší povolenou 

hmotností na nápravu vozidla, zjištěnými při kontrolním vážení podle zvláštního právního 

předpisu1), překračuje hodnoty stanovené zvláštním právním předpisem, 

c) řidič odmítl podrobit vozidlo technické silniční kontrole, nebo 

d) je důvodné podezření, že vozidlo bylo užito v rozporu s § 47a. 

 

(…) 

 

(6) Policie zajistí uvolnění vozidla, jestliže pominuly důvody pro zabránění v jízdě 

vozidla. Pokud důvody pro zabránění v jízdě byly na straně řidiče, může s vozidlem pokračovat 

v jízdě jiný způsobilý řidič. Došlo-li k zabránění v jízdě podle odstavce 2 písm. c), policie 

uvolní vozidlo nejpozději po 48 hodinách. Došlo-li k zabránění v jízdě podle odstavce 2 písm. 

d), policie uvolní vozidlo teprve v okamžiku, kdy odpadne nebezpečí jeho dalšího užití v 

rozporu s § 47a, nejpozději však po uplynutí 48 hodin od zabránění v jízdě.  
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(…) 

 

§ 118c 

 

 (1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností do 5 pracovních dnů ode dne doručení 

oznámení o zadržení řidičského průkazu podle § 118b zahájí řízení, na základě něhož lze 

rozhodnout o zadržení řidičského průkazu do doby pravomocného rozhodnutí o přestupku nebo 

o trestném činu; jde-li o podezření ze spáchání trestného činu, zahájí řízení po předchozím 

souhlasu státního zástupce. Rozhodl-li obecní úřad obce s rozšířenou působností o zadržení 

řidičského průkazu, oznámí to bez zbytečného odkladu obecnímu úřadu obce s rozšířenou 

působností příslušnému k vedení registru řidičů držitele řidičského oprávnění a postoupí mu 

zadržený řidičský průkaz k úschově. 

 

 (2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vrátí zadržený řidičský průkaz bez 

zbytečného odkladu jeho držiteli, jestliže 

a) nerozhodne o zadržení řidičského průkazu podle odstavce 1, 

b) v pravomocně skončeném řízení o skutku, pro který byl řidičský průkaz zadržen, nebyl 

uložen trest nebo správní trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel., 

nebo 

c) nebylo pravomocně skončeno řízení o skutku, pro který byl řidičský průkaz zadržen, a 

ode dne zadržení řidičského průkazu uplynula doba, na kterou 

1. byl rozhodnutím vydaným v prvním stupni řízení o tomto skutku uložen trest nebo 

správní trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, nebo 

2. lze uložit trest nebo správní trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení 

motorových vozidel za tento skutek. 

 

 (3) Doba zadržení řidičského průkazu se započítává do doby výkonu správního trestu 

nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, pokud byl tento 

správní trest nebo tento trest řidiči uložen za skutek, za který mu byl zadržen řidičský průkaz. 

 

(…) 

 

§ 122 

 

Centrální registr řidičů 

 

 (1) Evidence údajů o řidičích, shromažďovaných z registru řidičů, je vedena v 

centrálním registru řidičů (dále jen "centrální registr"), který je informačním systémem, jehož 

správcem je ministerstvo. Centrální registr je informačním systémem veřejné správy podle 

zvláštního zákona.34a) Ministerstvo je správcem centrální evidence paměťových karet řidiče. 

 

 (2) Ministerstvo v centrálním registru a v centrální evidenci paměťových karet řidiče 

zpracovává údaje předávané obecními úřady obcí s rozšířenou působností z registru řidičů a z 

evidence vydaných, odcizených, ztracených nebo vadných paměťových karet řidiče způsobem 
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stanoveným zvláštním zákonem35a). 

 

 (3) Ministerstvo poskytuje údaje z centrálního registru na základě písemné žádosti 

pouze subjektům a za podmínek uvedených v § 121. 

 

 (4) Z centrálního registru poskytuje ministerstvo pouze ty osobní údaje řidiče, které jsou 

vedeny v řidičském průkazu, vyjma rodného čísla. 

 

 (5) Ministerstvo vnitra, Generální inspekce bezpečnostních sborů, policie, Vojenská 

policie, obecní policie, soudy, státní zastupitelství a Bezpečnostní informační služba musí mít 

zajištěn přímý přístup do centrálního registru řidičů. 

 

 (6) Výpis z údajů z centrálního registru se řídí, pokud tento zákon nestanoví jinak, 

zvláštním právním předpisem35). 

 

 (7) Z centrálního registru se vydávají ověřené výstupy z informačního systému veřejné 

správy35b). 

(…) 

 

§ 124 

 

Působnost 

 

(…) 

 

(7) K činnostem uvedeným v odstavci 5 písm. b) až h) a k) a l) je příslušný obecní úřad 

obce s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu se nachází obvyklé bydliště žadatele o 

řidičské oprávnění, žadatele o vrácení řidičského oprávnění, držitele řidičského oprávnění nebo 

držitele řidičského průkazu nebo, jde-li o osoby bez obvyklého bydliště na území České 

republiky, místo studia. K výdeji dat z registru řidičů je příslušný kterýkoliv obecní úřad 

obce s rozšířenou působností. 

 

(…) 

 

 (10) Při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích jsou 

příslušníci Policie ve služebním stejnokroji oprávněni zejména 

a) dávat pokyny k řízení provozu na pozemních komunikacích, 

b) zastavovat vozidla, 

c) zabránit v jízdě řidiči podle § 118a, 

d) zadržet řidičský průkaz podle § 118b, 

e) zakázat řidiči jízdu na nezbytně nutnou dobu nebo mu přikázat směr jízdy, vyžaduje-li to 

bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, popřípadě jiný veřejný zájem, 

f) vyzvat řidiče a učitele autoškoly k vyšetření podle zvláštního právního předpisu7) ke zjištění, 

zda není ovlivněn alkoholem, 

g) vyzvat řidiče a učitele autoškoly k vyšetření podle zvláštního právního předpisu7) ke zjištění, 
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zda není ovlivněn jinou návykovou látkou, 

h) vyzvat řidiče motorového vozidla k předložení dokladů k řízení a provozu vozidla, 

i) vyzvat řidiče motorového vozidla ke kontrole maximální přípustné hmotnosti na nápravu, 

maximální přípustné hmotnosti vozidla nebo jízdní soupravy nebo technického stavu vozidla 

nebo jízdní soupravy, 

i) vyzvat řidiče vozidla, aby podrobil vozidlo technické silniční kontrole, kontrole 

umístění, upevnění nebo zajištění nákladu, kontrole hmotnosti vozidla nebo jízdní 

soupravy, kontrole poměru hmotností vozidel v jízdní soupravě, kontrole rozložení 

hmotnosti na nápravy, skupiny náprav, kola nebo skupiny kol, kontrole rozměrů vozidla 

nebo jízdní soupravy včetně nákladu nebo kontrole dodržení podmínek spojitelnosti 

vozidel v jízdní soupravu, 

j) rozhodnout o odstranění vozidla, je-li překážkou provozu na pozemní komunikaci, postupem 

dle § 45 odst. 4, nebo vozidla, které neoprávněně stojí na vyhrazeném parkovišti, 

k) použít technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla podle zvláštního právního 

předpisu.37) 

l) vybírat kauce podle § 124a, 

m) zadržet osvědčení o registraci vozidla podle § 6b, 

n) zajistit vozidlo nebo osvědčení o registraci vozidla podle § 124c. 

(…) 

§ 125d 

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob 

 (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako 

provozovatel vozidla 

a) v rozporu s § 10 odst. 1 písm. a) přikáže nebo dovolí, aby bylo v provozu na pozemních 

komunikacích použito vozidla, které nesplňuje podmínky stanovené jiným právním 

předpisem2), 

b) v rozporu s § 10 odst. 1 písm. b) svěří řízení vozidla osobě, která nesplňuje podmínky podle 

§ 3 odst. 2 a § 5 odst. 2 písm. b) a c), 

c) v rozporu s § 10 odst. 1 písm. c) svěří řízení motorového vozidla osobě, která nesplňuje 

podmínky podle § 3 odst. 3, 

d) v rozporu s § 10 odst. 2 nezajistí, aby barevné provedení a označení vozidla bylo provedeno 

tak, aby nebylo zaměnitelné se zvláštním barevným provedením a označením vozidel Vojenské 

policie12x), policie 13), celní správy14), obecní policie14a) a Vězeňské služby, 

e) v rozporu s § 10 odst. 1 písm. d) přikáže řízení vozidla nebo svěří vozidlo osobě, o níž nezná 

údaje potřebné k určení její totožnosti, 
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f) v rozporu s § 3 odst. 4 použije antiradar., 

g) v rozporu s § 6b odst. 4 neodevzdá osvědčení o registraci vozidla. 

 (2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až f) g) lze uložit pokutu do 100 000 Kč. 

 

§ 125j 

 

 (1) Pokud je podezřelým z přestupku osoba s bydlištěm v jiném členském státě 

Evropské unie, zašle obecní úřad obce s rozšířenou působností této osobě spolu s oznámením 

o zahájení řízení informační formulář v úředním jazyce členského státu Evropské unie, ve 

kterém má podezřelý bydliště. Tento postup se použije v případě, že se jedná o přestupek 

a) podle § 125c odst. 1 písm. b), c), d) nebo písm. f) bodů 1 až 5, nebo 

b) podle § 125c odst. 1 písm. k) v případě, že byla porušena povinnost stanovená v § 6 odst. 1, 

byl užit vyhrazený jízdní pruh v rozporu s § 14 nebo § 27 odst. 1 písm. i) nebo byl porušen 

zákaz užít jízdní pruh stanovený v § 71 odst. 2. 

 

 (2) Informační formulář musí obsahovat popis skutku s označením místa a času jeho 

spáchání, označení přestupku, jehož znaky skutek vykazuje, vymezení sankcí, které lze za 

přestupek uložit, a odkaz na tento zákon. V případě, že jde o skutek zjištěný prostřednictvím 

automatizovaného technického prostředku, musí informační formulář obsahovat identifikační 

údaje o tomto prostředku. 

 

(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytne ministerstvu vždy do 31. 

března údaje o počtu zahájených řízení, ve kterých v předchozím kalendářním roce 

postupoval podle odstavce 1. 

 

 (3) (4) Vzor informačního formuláře stanoví prováděcí právní předpis. 

 

(…) 

§ 137 

Zmocňující ustanovení 

(1) Vláda vydá nařízení k provedení § 5 odst. 2 písm. b) a § 41 odst. 3. 

 

(2) Ministerstvo vydá prováděcí právní předpis k provedení § 5 odst. 1 písm. d), § 6 

odst. 6, § 6a odst. 4 § 6a odst. 7, § 6b odst. 6 § 10 odst. 5, § 43 odst. 6, § 43a odst. 6, § 45 odst. 

6, § 52 odst. 10, § 56 odst. 8, § 62 odst. 5, § 63 odst. 2, § 65 odst. 3, § 66 odst. 3, § 67 odst. 1, 

§ 67 odst. 11, § 68 odst. 3, § 75 odst. 7, § 78 odst. 5, § 79 odst. 9, § 87a odst. 9, § 87b odst. 5, 

§ 92 odst. 8, § 104 odst. 5, § 105 odst. 5, § 106 odst. 4, § 107 odst. 3, § 109 odst. 10, § 110 odst. 

8, § 110a odst. 7, § 111 odst. 9, § 113 odst. 9, § 115 odst. 8, § 116 odst. 4 a 7, § 118b odst. 6, 

§ 122b, § 123 odst. 4, § 124 odst. 3, § 125b odst. 3 a § 125j odst. 3 § 125j odst. 4. 

 

(3) Ministerstvo zdravotnictví vydá prováděcí právní předpis k provedení § 6 odst. 6, 

§ 84 odst. 6, § 85 odst. 7, § 87 odst. 7 a § 88 odst. 6. 
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