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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 návrh vyhlášky o technických prohlídkách 

vozidel, kterou se nahrazuje vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření 
emisí, ve znění pozdějších předpisů, který reaguje především na novelu 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“). Tato novela je spojena s novelou dalších zákonů, a to zákona č. 361/2000 
Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o 
silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů a dále zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších 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. 

 
V jeho čtvrté části byla změněna ustanovení týkající se provádění pravidelných 

technických prohlídek a hodnocení technické způsobilosti, druhů technických prohlídek, 
podmínek povolování k provozování stanic měření emisí, profesního osvědčení kontrolního 
technika a jeho požadavků, včetně oblasti vzdělávání kontrolních techniků.  

Přijatý zákon využívá již zavedený systém provádění technických prohlídek, kdy však 
dochází ke změně v oblasti měření emisí, kdy výsledek měření emisí se stává nově součástí 
pravidelné technické prohlídky a s tím spojených úprav v tomto systému. Dále dochází k 
úpravě podmínek povolení k provozování stanic měření emisí.  

Je však třeba konstatovat, že celkový proces a systém provádění pravidelných 
technických prohlídek stanicemi technických kontrol se nemění, kdy zůstává možnost provést 
měření emisí vozidel na stanici měření emisí, kdy však měření emisí se stává součástí 
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pravidelné technické prohlídky, dále si stanice technické kontroly musejí do 5 let doplnit své 
vybavení o nové přístroje a přístroje pro měření emisí. V souvislosti se změnou oprávnění 
k provádění technických prohlídek kontrolními techniky bylo nutné přepracovat oblast 
vzdělávání a odborné způsobilosti. Pro naplnění zmocnění daných zákonem byla zvolena 
forma novely vyhlášky. 

Prováděcím předpisem, který v současné době naplňuje zmocnění, je vyhláška 
č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění vyhlášky 
č. 99/2003 Sb., vyhlášky č. 9/2006 Sb., vyhlášky č. 83/2012 Sb., vyhlášky č. 342/2014 Sb., 
vyhlášky č. 132/2016 Sb. a vyhlášky č. 228/2017 Sb. Z důvodu rozsáhlosti změn (cca 80 
novelizačních bodů) byla zvolena forma zpracování návrhu zcela nové vyhlášky. 

Zásadním cílem předkládané vyhlášky je jednak vymezit způsob provádění technických 
prohlídek vozidel, tak stanovení rozsahu a způsobu provádění technických prohlídek, způsobu 
hodnocení výsledku technické prohlídky, stanovení vzoru profesního osvědčení kontrolního 
technika, stanovení druhů stanic měření emisí, technického vybavení a stavebního uspořádání. 

Vydání novely vyhlášky je tedy nezbytným krokem pro zajištění funkčního systému 
provádění technických prohlídek.  

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 § 91 odst. 1 zákona, 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. 302/2001 Sb. je v souladu se zákonem 
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, k jehož provedení je 
navržena. Zákonná zmocnění k jejímu vydání jsou obsažena v ustanovení § 48 odst. 7, § 48a 
odst. 4, § 53 odst. 2, § 54 odst. 4 a 12, § 60 odst. 5, § 62 odst. 3, § 63 odst. 5 a § 79 odst. 8 
uvedeného zákona. 

Navrhovaná právní úprava je v souladu s obecnými právními zásadami práva Evropské 
unie, kdy základní obsahový rámec pravidelných technických prohlídek je regulován směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EU ze dne 3. dubna 2014 o pravidelných technických 
prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel  a o zrušení směrnice 2009/40/ES. 
Uvedená směrnice 2014/45/EU je do vnitrostátního práva částečně promítnuta novelou zákona 
č. 56/2001 Sb., kdy vyhláška zapracovává konkrétní požadavky a provádí zejména ustanovení 
týkající se oblasti provádění pravidelných technických prohlídek, předložený návrh je tak 
i implementačního charakteru. 

Návrhem vyhlášky je do právního řádu České republiky implementováno právo EU 
a návrh není s právem EU v rozporu. S ohledem na výše uvedené je navržená právní úprava 
plně slučitelná s právem Evropské unie. 
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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). Pozn. původní souhlas byl vydán k novele vyhlášky č. 302/2001 Sb., 
ještě před rozhodnutím o zpracování nové vyhlášky z důvodu rozsáhlosti změn. 

5. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

 
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 § 1 
Vymezení předmětu úpravy a zapracování odkazu příslušné 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.  

K § 2 a 3, Příloha č. 1 
Vymezení rozsahu provádění technických prohlídek, kdy je vymezen rozsah jednotlivých 
druhů technických prohlídek uvedených v zákoně. Rozsahem se rozumí provádění 
technických prohlídek podle kontrolních úkonů podle přílohy 1 této vyhlášky a to buď 
v plném rozsahu,  nebo částečném. 
Nová příloha č. 1 stanovuje způsob hodnocení výsledku technické prohlídky podle přílohy I 
směrnice 2014/45/EU, kdy posouzení závad implementuje přímo do právního předpisu ČR. 
Rozsah technické prohlídky a hodnocení zjištěných závad je ve stejném rozsahu jako 
v předchozí právní úpravě, ale s tím rozdílem, že předmětná směrnice již neumožňuje 
členským státům stanovit posouzení zjištěných závad v technické způsobilosti. U každého 
systému a každé konstrukční části  vozidla se posouzení závad posuzuje případ od případu 
podle přesně stanovených kritérií v tabulce. Jedná se o rozsáhlou oblast od identifikace 
vozidla přes měření emisí až po kontrolu technického stavu vozidla. Současně se jedná o 
minimální požadavky na kontrolu jednotlivých položek tabulky. 
K § 4 
Bližší vymezení provádění evidenční kontroly, kdy je tato prováděna podle kontrolních úkonů 
v příloze č. 1 ve skupině 0. Dále je uvedeno, že evidenční kontrola je součástí některých 
technických prohlídek.  

K § 5, Příloha č. 2 
Způsob provádění prohlídky je nastaven tak, aby bylo možné provést všechny kontrolní 
úkony. Zejména proto je nutné předkládat doklady potřebné k provedení technické prohlídky, 
identifikace vozidla, vozidlo musí být přistaveno ve stavu provedení technické prohlídky. 

K § 6 

Kontrolní úkony, technické podmínky pro hodnocení výsledku technické prohlídky a způsob 
hodnocení výsledku technické prohlídky jsou stanoveny v příloze č. 1 a v rámci hodnocení se 
zohledňují různé stupně závad na vozidle a celkový výsledek se hodnotí podle 
nejnebezpečnější závady. 

K § 7 a § 8, Příloha č. 3 

Upravuje způsob vyznačování výsledku hodnocení technické způsobilosti a dobu platnosti 
technické způsobilosti. Vzor kontrolní nálepky, jejich distribuce a nakládání s touto nálepkou. 

K § 9 a § 10, Přílohy č. 4 a 5 

Vzory protokolů o technické prohlídce vozidel a záznamníků závad jsou uvedeny v přílohách. 

K § 11 až 13 
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Upravuje formu a způsob předávání údajů správci informačního systému technických 
prohlídek. Jsou upraveny požadavky na bezpečný způsob prostřednictví veřejné sítě, popisuje 
zabezpečení přístupu, vymezuje vybavení stanic technické kontroly a stanic měření emisí. 
Definuje obsah předávaných údajů správci informačního systému technických prohlídek 
provozovateli stanice technické kontroly a stanice měření emisí, týkajíce se dokumentace 
přítomnosti vozidla při technické prohlídce  a na stanovišti měření emisí, o vozidlech 
samotných, proces zahájení a ukončení technické prohlídky a měření emisí vozidel. 

K § 14 

Vymezuje jednotlivé druhy stanic technické kontroly podle jednotlivých kategorií vozidel. 

K § 15 a Příloha č. 6 

Upravuje výpočet kapacitní potřeby technických prohlídek, kapacity kontrolních linek stanic 
technické kontroly a počtu skutečně provedených technických prohlídek (dále jen „výpočet“), 
kdy v příloze č. 6 podrobně popisuje vlastní provedení výpočtu. 

K § 16, Příloha č. 7 a 8 
Stanovuje požadavky na přístroje a další technické zařízení a programové vybavení k 
provádění technických prohlídek, kdy jsou uvedeny konkrétně přístroje a vybavení, které 
musí být stanice technické kontroly vybavena. Jednotlivé přílohy vymezují charakteristiky 
přístrojů a zařízení používaných k technické prohlídce a postupy při schválení těchto přístrojů. 

K § 17, Příloha č. 9 a 10 
Vymezuje požadavky na stavební uspořádání potřebné pro výkon činnosti stanice technické 
kontroly, kdy je potřeba definovat specializovaného pracoviště k provádění technických 
prohlídek, uspořádání jednotlivých stanovišť, areálu, označení provozovny.  
K § 18, Příloha č. 11 
Způsob metrologického zajištění je upraven zejména v příloze č. 11, kde podrobně vymezen 
„Metrologický řád“, upraveny povinné osoby, požadavky na přesnost měření, deníky měřidel.  

K § 19 
Jedná se úpravu způsobu ověření plnění podmínek k provozování stanice technické kontroly a 
požadavky na vnitřní organizační strukturu, systém vnitřní kontroly a systém řízení jakosti pro 
provádění technických prohlídek ve stanici technické kontroly. 

K § 20 až 23, Přílohy č. 12 a 13 
Jedná se o úpravu v souvislosti se změnou zákona, kdy zákon nově definuje princip 
povolování stanice měření emisí, kdy nově jsou druhy stanic měření emisí, jejich stavební 
uspořádání nebytových prostor umožňující provozování stanice měření emisí, přístroje, 
technická zařízení a programové vybavení nezbytné k řádnému provádění měření emisí 
upraveny vyhláškou. Tento návrh vyhlášky vymezuje druhy stanic měření emisí, jak tomu 
bylo v minulosti, kdy toto bylo upraveno přímo v zákoně. Současně upravuje stavební 
uspořádání, technické vybavení a programové vybavení, náležitosti vnitřní organizační 
struktury a systému vnitřní kontroly stanice měření emisí. 
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K § 24 až 28, Přílohy č. 14 až 18 

V souvislosti se změnou oprávnění kontrolního technika, k provádění technických prohlídek 
je nutné upravit i požadavky na odbornou způsobilost, zejména jde o oblast měření emisí 
vozidel. Současně je nutné podle zákonného zmocnění upravit i vlastní Profesní osvědčení 
kontrolního technika. Úprava spočívá v nově uvádění kategorií silničních vozidel, jejichž 
technické prohlídky je kontrolní technik oprávněn provádět. Další změnou je i možnost na 
žádost omezit ze strany ministerstva profesní osvědčení kontrolního technika na oprávnění 
pouze k technickým prohlídkám na měření emisí vozidel. Již nebudou existovat profesní 
osvědčení kontrolního mechanika. S ohledem na tuto skutečnost muselo být změněna i 
odborná příprava kontrolních techniků. Zejména oblast prohlubovacích kurzů kontrolních 
techniků nově obsahuje i odbornou přípravu na oblast měření emisí. Cílem této úpravy je, aby 
stávající kontrolní technici mohli plynule v rámci celoživotního vzdělávání přejít na kontrolní 
techniky podle požadavků unijních předpisů a to během 3 letého období. 

V souvislosti s možností na žádost omezit ze strany ministerstva profesní osvědčení 
kontrolního technika na oprávnění pouze k technickým prohlídkám na měření emisí vozidel 
bylo nutné upravit rozsah a obsah odborných znalostí a způsob provádění výuky v základním 
a prohlubovacím kurzu k získání a prohlubování odborné způsobilosti k měření emisí. Jedná 
se o úpravu, kdy v rámci odborné způsobilosti kontrolního technika, jehož oprávnění je 
omezeno k provádění technických prohlídek na měření emisí vozidel, získá vždy oprávnění na 
všechny druhy pohonu. V praxi se již po uplynutí 3 let nebude vyskytovat kontrolní technik, 
který by neměl oprávnění k měření emisí všech druhů pohonu. S ohledem na tuto skutečnost 
byla zvolena i délka základního a prohlubovacího kurzu. 

K § 29 a § 30, Přílohy č. 19 až 21 

V souvislosti s prováděním technických prohlídek vozidel určených k přepravě nebezpečných 
věcí je potřeba vymezit rozsah odborných znalostí a učební osnova výuky teoretické přípravy 
a praktického výcviku k získání a prohlubování odborné způsobilosti k provádění technických 
prohlídek vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí a systém zkoušek a přezkoušení, 
včetně vzoru profesního osvědčení kontrolního technika. 

K § 31  

Vzhledem k tomu, že je potřeba upravit způsob technických prohlídek traktorů a jejich 
přípojných vozidel, které jsou prováděny převážně mobilním způsobem. 

K § 32 

V přechodných ustanoveních je potřeba vymezit otázku řízení zahájených podle právní 
úpravy vyhláškou č. 302/2001 Sb. Dále stanovit období, kdy nebudou u stanice technické 
kontroly vyžadovány přístroje k měření emisí a provozované stanice technické kontroly, které 
svým stavebním uspořádáním nevyhovují nové právní úpravě. 

K § 33 

Zrušuje se vyhláška č. 302/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uvedení všech vyhlášek, 
které měnily vyhlášku č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel. 
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K § 34 

Nabytí účinnosti předmětné vyhlášky se navrhuje dnem 1. 10. 2018. 
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