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III. 
Odůvodnění 

Obecná část: 
 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, zhodnocení platného právního 
stavu a odůvodnění změny 

 
Ministerstvo dopravy předkládá materiál k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška 

č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu 
na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách), ve znění 
vyhlášky č. 133/2016 Sb. (dále jen „vyhláška č. 82/2012 Sb.“), která reaguje především na 
novelu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů v souvislosti se 
změnou zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a 
o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 
vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu 
vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související 
zákony (dále jen „návrh zákona“) a ostatních souvisejících předpisů.  

Hlavním předmětem návrhu zákona je v prvé řadě implementace práva EU do 
vnitrostátního právního řádu, konkrétně transpozici tří směrnic EU. Jedná se o 

1. směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EU o pravidelných technických 
prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a o zrušení směrnice 
2009/40/ES, 

2. směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/47/EU o silničních technických 
kontrolách užitkových vozidel provozovaných v Unii a o zrušení směrnice 
2000/30/ES, 

3. směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/719, 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. 

 
Důvodem předložení navrhovaného materiálu je přijetí novely zákona  

č. 361/2000 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně 
zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu 
vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dalších 
souvisejících zákonů (dále jen „zákon“). V jeho první části byla změněna ustanovení, která se 
týkají technické silniční kontroly a dále oblasti provádění kontroly umístění, upevnění nebo 
zajištění nákladu a technické podmínky pro hodnocení jejího výsledku.  

Přijatý zákon využívá již zavedený systém technických silničních kontrol upravený 
vyhláškou o technických silničních kontrolách, který rozšiřuje oblast kontroly technického 
stavu vozidel i o oblast kontroly zabezpečení nákladu. Je však třeba konstatovat, že celkový 
proces kontroly technického stavu vozidel se nemění a z tohoto důvodu byla pro naplnění 
zmocnění daných zákonem zvolena forma novely.   
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Prováděcím právním předpisem, který v současné době naplňuje zmocnění týkající se 
kontroly technického stavu vozidel, je vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol 
technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích 
(vyhláška o technických silničních kontrolách). 

Zásadním cílem je doplnit předmět úpravy o oblast technických podmínky pro 
hodnocení výsledku technické silniční kontroly, stanovit technické požadavky na mobilní 
kontrolní jednotku, nově stanovit rozsah a způsob provádění technických silničních kontrol a 
zabezpečení nákladu. 

Vydání novely vyhlášky o technických silničních kontrolách je tedy nezbytným 
krokem pro zajištění implementace práva EU. 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním 

Návrh vyhlášky je v souladu se zmocněním § 137 odst. 2 zákona o silničním provozu, 
k jehož provedení je předmětná vyhláška vydávána. Navrhovaná právní úprava splňuje 
požadavky ustanovení čl. 79 odst. 3 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, 
ve znění pozdějších předpisů, podle kterého ministerstva, jiné správní úřady a orgány územní 
samosprávy mohou na základě a v mezích zákona vydávat právní předpisy, jsou-li k tomu 
zákonem zmocněny. 

 
3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem a právem Evropské unie 
 

Návrh vyhlášky je v souladu s Ústavou České republiky, ústavními zákony a zákony 
České republiky. Navrhovaná novela vyhlášky č. 82/2012 Sb. je v souladu se zákonem, 
k jehož provedení je navržena, jakož i zákonným zmocněním k jejímu vydání obsaženého 
v ustanovení § 6a odst. 7 a § 52 odst. 10 zákona o silničním provozu. 

 
   Navrhovaná právní úprava je v souladu s obecnými právními zásadami práva Evropské 
unie, kdy základní obsahový rámec technických silničních kontrol je dán ve směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 2014/47/EU o silničních technických kontrolách užitkových 
vozidel provozovaných v Unii a o zrušení směrnice 2000/30/ES.  
 
 S ohledem na výše uvedené je navržená právní úprava plně slučitelná s právem 
Evropské unie. 
 

4. Hodnocení finančních a jiných dopadů navrhované právní úpravy, resp. zdůvodnění 
neprovedení hodnocení dopadů regulace (RIA) 

 
Na základě Plánu přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2018, 

zaslaného Ministerstvu dopravy Úřadem vlády není vyžadováno provedení hodnocení dopadů 
regulace (RIA). 

Z návrhu nevyplývají žádné dopady do státního, potažmo veřejných rozpočtů. 

5. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
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Navrhovaná úprava nebude mít do uvedených oblastí žádné dopady. 

6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně 
soukromí a osobních údajů 

 
Předkládané změny nepřináší oproti stávajícímu právnímu stavu žádná nová rizika 

pro ochranu soukromí a osobních údajů. Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

7. Zhodnocení korupčních rizik  
 

Navržená vyhláška je svým rozsahem přiměřená množině vztahů, které má upravovat. 
Kompetence jednotlivých orgánů, stejně jako opravné prostředky a kontrolní mechanismy, 
stanoví primárně zákon, přičemž předmětná vyhláška tyto otázky neupravuje. Navrhovaný 
předpis nemá vliv na dostupnost informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a způsob unijních i mezinárodních požadavků 
v něm obsažený odpovídá postupům, které předkladatel zvolil již v minulosti, byť 
v návaznosti na přijetí zákona č. 239/2013 Sb. 

U navrhované vyhlášky tedy nebyla po jejím vyhodnocení podle metodiky CIA 
zjištěna korupční rizika.   

8. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 

Navrhovaná úprava nebude mít do uvedených oblastí žádné dopady. 
 
 
 
Kontakt na zpracovatele odůvodnění 

Jméno a příjmení: Bc. Pavel Nosek, tel. 225 131 507, 
E-mail: pavel.nosek@mdcr.cz  
Útvar, ve kterém pracuje: Odbor 150, Odbor provozu silničních vozidel 
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Zvláštní část: 
 
K čl. I 
K bodu 1 
Navrhovaná změna odráží název vyhlášky v souvislosti s novým zmocněním v zákoně 
č. 361/2000 Sb., o silničním provozu zejména ve vztahu oblasti, kterou provádí, kdy jedna 
oblast spadá do kontroly technického stavu formou provádění technických silničních kontrol a 
druhá do oblasti kontroly umístění, upevnění nebo zajištění nákladu.   
K bodu 2 
Navrhovaná změna souvisí se změnou 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, která upravuje technické silniční kontroly vozidel 
(dále jen „směrnice 2014/47/EU“). 
K bodu 3 až 5 
Navrhovaná změna souvisí s novým rozsahem zmocnění v zákoně, kdy je nově upravena 
oblast technických podmínek pro hodnocení výsledku technické silniční kontroly a dále 
požadavků na mobilní kontrolní jednotky, kdy je nutné tuto doplnit do předmětu úpravy. Dále 
je potřeba upravit názvosloví Dokladu o provedené technické silniční kontrole v rozsahu 
zákonného zmocnění. 
K bodu 6 až 10 a 18 
Navrhované znění nově vymezuje požadavky zákonného zmocnění na stanovení rozsahu a 
způsobu provádění technických silničních kontrol a v souladu se směrnicí 2014/47/EU. Bylo 
nutné upravit technickou silniční kontrolu, kterou provádí policista a zahrnuje povinné 
zaměření v rozsahu kontroly osvědčení o registraci vozidla nebo obdobného dokladu 
vydaného jiným státem, ověření výsledku poslední pravidelné technické prohlídky, kterou 
vozidlo prošlo, a ověření výsledku poslední technické silniční kontroly a dále vizuálního 
kontrolu technického stavu vozidla. Dále policista může provést kontrolu zabezpečení 
nákladu a kontrolu jednotlivých kontrolních úkonů. Rovněž je upraven rozsah technické 
kontroly, která je prováděna mobilní jednotkou, stanicí měření emisí, stanicí technické 
kontroly a autorizovaným metrologickým střediskem. Současně jsou stanoveny technické 
podmínky pro hodnocení výsledku technické silniční kontroly. V rozsáhlé příloze jsou 
zpracovány jednotlivé kontrolní úkony a stupně zjištěných závad. 
Vzhledem k tomu, že směrnice 2014/47/EU stanovila nový vzor Dokladu o provedené 
technické silniční kontrole, a to s ohledem na kontrolu zabezpečení nákladu, je nutné vydat 
nový vzor tohoto dokladu. 
K bodu 11 a 19 
Nově je upraven způsob a rozsah provádění kontroly umístění, upevnění nebo zajištění 
nákladu a stanoveny technické podmínky pro hodnocení jejího výsledku, kdy vzhledem 
k rozsahu dané problematiky byla zvolena samostatná příloha (příloha č. 5), která 
jednoznačně popisuje zásady, postup při kontrole zabezpečení nákladu a vymezení stupňů 
závad. 
Nově jsou stanoveny technické požadavky na mobilní kontrolní jednotky. Při stanovení těchto 
požadavků bylo vycházeno z požadavků na stávající stanice technické kontroly a měření 
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emisí vozidel, kdy je zcela vhodné využít již dnes typově schválené přístroje pro výkon 
kontroly technické způsobilosti v rámci provádění pravidelných technických prohlídek. 
K bodu 12 až 14 
Došlo k upřesnění nákladů na provedení technické silniční kontroly v návaznosti na změnu 
v souvislosti s rozsahem provádění technické silniční kontroly mobilní kontrolní jednotkou, 
stanicí měření emisí, stanicí technické kontroly a autorizovaným metrologickým střediskem. 
Dále od roku 2012, kdy byla zavedena pevná částka, došlo u stanic technické kontroly a 
měření emisí k povinnosti dovybavit se technickými zařízeními a došlo k navýšení cen u 
pravidelných technických prohlídek, jsou nově nastaveny paušální částky za provedení 
technické silniční kontroly.  
K bodu 15 a 16 
Jedná se o úpravu spojenou s novým označením Dokladu o provedené technické silniční 
kontrole. 
K bodu 17 
Nastavení povinnosti policisty vložit do Informačního systému technických prohlídek  údaje o 
provedené technické silniční kontrole do 24 hodin od okamžiku vystavení tohoto dokladu. 
 
K čl. II 
Účinnost vyhlášky je navržena v souladu s předpokládanou účinností novely zákona 
projednávaného nyní Senátem Parlamentu ČR.  
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