
V. 
 

Vypořádání připomínek z mezirezortního připomínkového řízení  
 

Připomínkové místo 

 

Obsah připomínky 

 

Způsob vypořádání  

MMR bez připomínek  

MF bez zásadních připomínek  

MZE bez zásadních připomínek  

KOM Po stránce formální: 

Předkladatel splnil pouze částečně formální náležitosti 

týkající se vykazování slučitelnosti s právem EU, jak 

vyplývají zejména z Legislativních pravidel vlády, v 

platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 

2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro zajišťování 

prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z 

členství České republiky v Evropské unii, v platném znění. 

Materiál je předkládán v souvislosti s implementací 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/47/EU ze 

dne 3. dubna o silničních technických kontrolách 

užitkových vozidel provozovaných v Unii a o zrušení 

směrnice 2000/30/ES. Příslušná implementační ustanovení 

však v návrhu nejsou vyznačena podle přílohy č. 5 

Legislativních pravidel vlády (chybí podtržení a celexová 

čísla), není přiložena srovnávací tabulka (v e-klepu je 

vložena místo srovnávací tabulky tabulka rozdílová) a 

rozdílová tabulka vykazuje značné nedostatky a její 

vypovídací hodnota je tudíž nízká. Podle odst. 2 čl. II 

přílohy č. 5 Legislativních pravidel rozdílová tabulka 

obsahuje na jedné straně buď úplné znění ustanovení 

navrhovaného předpisu nebo charakteristiku obsahu tohoto 

Akceptováno 

 

srovnávací tabulka byla upravena a 

materiál dopracován podle požadavků  
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ustanovení, a na druhé straně tomu odpovídající úplné znění 

normativního ustanovení předpisu EU nebo charakteristiku 

jeho obsahu. Totéž by mělo platit pro tabulku srovnávací. 

Za ustanovení je z pohledu řádného výkaznictví nutno 

považovat již dále nedělitelnou část právního předpisu, 

většinou odstavec. Je totiž důležité, zejména z pohledu 

budoucích novelizací, aby si přesně odpovídala jednotlivá 

práva a povinnosti v unijním a vnitrostátním právním řádu. 

Vkládání nikoli jednotlivých odstavců nebo písmen, nýbrž 

celých paragrafů (částí paragrafů) návrhu vyhlášky, tudíž 

nemá vypovídací hodnotu. Pořadí ustanovení návrhu 

v rozdílové tabulce je navíc matoucí. Požadujeme 

rozdílovou tabulku upravit a srovnávací tabulku doplnit. 

Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  

Návrhem vyhlášky dochází k implementaci 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. 

Připomínky a případné návrhy změn:  

Obecně: 

1. Navrhujeme prokázat zajištění transpozice čl. 12 odst. 3 

věty druhé směrnice 2014/47/EU – Vozidlo vykazující více 

nedostatků v rámci týchž oblastí kontroly, jak jsou 

vymezeny v rozsahu technické silniční kontroly uvedeném 

v bodě 1 přílohy II, je možné zařadit do skupiny nedostatků 
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o jeden stupeň závažnější, pokud se má za to, že 

kombinovaný účinek těchto nedostatků má za následek vyšší 

riziko pro bezpečnost silničního provozu. Navrhovaný § 2 

odst. 5 vyhlášky uvedenou směrnicovou úpravu 

neobsahuje.  

2. Navrhujeme lépe vykázat zajištění transpozice čl. 13 

odst. 1 věty druhé směrnice 2014/47/EU. 

3. Srovnávací tabulka ke směrnici 2014/47/EU 

předpokládá, že předkládaným návrhem bude zajištěna 

transpozice také čl. 3 odst. 20 směrnice. Navrhujeme 

objasnit, co je v našich podmínkách určeným zařízením 

provádějícím silniční kontroly. Pro ty pak platí směrnicová 

úprava v čl. 11, která v odstavci třetí vyžaduje vhodné 

vybavení pro takové určené zařízení. A taková úprava 

v dotčené vyhlášce chybí.  

4. Vykázat je nutno také část 2. přílohy II směrnice 

2014/47/EU – požadavky na kontrolu.  

 

K jednotlivým ustanovením návrhu: 

K bodu 6 (§ 2 odst. 2 a 3), bodu 11 (§ 2a a § 2b), bodu 18 a 

19 (přílohy č. 1, 2 a 5): 

Předmětná ustanovení jsou implementací směrnice 

2014/47/EU, jsou jako implementační vykazována i v 

rozdílové tabulce, chybí podtržení a celexové číslo. Nutno 

doplnit. 

Dle rozdílové tabulky implementuje § 2b článek 3 odst. 19 

směrnice 2014/47/EU, jedná se však i o implementaci čl. 11 
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odst. 3, potažmo čl. 10 odst. 3. Doplnit do rozdílové 

tabulky. 

Nadto lze za transpoziční považovat i bod 12 (§ 3 odst. 1), 

a to k čl. 15 směrnice 2014/47/EU. Rovněž bod 17 (§ 4 odst. 

2) lze mít za transpozici čl. 16 odst. 3 věty první směrnice 

2014/47/EU. 

K bodu 18 (příloha č. 2): 

1. Doklad o provedené technické silniční kontrole je 

harmonizovaných dokladem v souladu s přílohou IV 

směrnice 2014/47/EU (vzor protokolu o podrobnější 

silniční technické kontrole včetně kontrolního seznamu). 

Jsme názoru, že i označení bodů dokladu/protokolu má svůj 

význam, tj. má být jednotné za účelem porozumění v rámci 

EU, a není tedy vhodné vkládat body vlastní, 

neharmonizované. Navrhujeme upravit. 

2. Vzhledem k tomu, že příloha IV směrnice 2014/47/EU 

stanoví vzor, navrhujeme, aby i v „Poznámkách“ 

v navrhovaném znění přílohy č. 2 vyhlášky bylo 

odkazováno na směrnici 2014/47/EU ve shodě s textem 

směrnice. Alternativně lze akceptovat i odkaz na 

vnitrostátní transpoziční úpravu ke směrnici 2014/47/EU. 

Odkazy na jiné směrnice, jak činí předkladatel v 

navrhovaném znění, nepovažujeme za správné.  

K bodu 19 (příloha č. 5): 

1. Tabulka (na straně 130 materiálu) je od bodu 20.1.3.4.2 

zmatečná. To, co je v ní uvedeno dál, tam být nemá (jsou to 

předchozí části tabulky) a chybí část tabulky od bodu 20.1.4 

Oddělení částí nákladu a vycpávky prázdných prostor, přes 
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bod 20.1.5 Přímé upevnění, bod 20.2 Zajištění třecím 

zámkem, bod 20.3 Použitá zařízení pro upevnění nákladu, 

bod 20.4 Pomocné vybavení, bod 20.5 Přeprava sypkého, 

lehkého a volně loženého materiálu, až do bodu 20.6 

Přeprava dřevěné kulatiny, viz příloha III směrnice 

2014/47/ES. Nutno doplnit. 

2. Dle čl. 13 odst. 2 směrnice 2014/47/EU může být náklad 

zabezpečen v souladu s normami uvedenými v oddíle I 

bodu 5. přílohy III směrnice. S takovým zabezpečením však 

beze zbytku nepočítá navrhovaná příloha č. 5 vyhlášky č. 

82/2012 Sb. (viz bod 5), což může pro řidiče – v rozporu 

s požadavky směrnice – znamenat riziko sankce. 

Navrhujeme vysvětlit, resp. návrh upravit. 

Nad rámec posuzování slučitelnosti: 

V ustanovení § 2 odst. 7 vyhlášky, ve znění návrhu, 

navrhujeme zkontrolovat správnost odkazu na odstavec 5. 

Jde zřejmě o odkaz chybný.  

   

Ministerstvo průmyslu 

a obchodu 

 

 

 

 

Zásadní připomínka: 

1. K odůvodnění, k hodnocení dopadů do státního, 

potažmo veřejných rozpočtů: Jelikož návrh vyhlášky 

v bodu 13 a 14 navyšuje náklady na provedení 

technické silniční kontroly, měl by z této situace oproti 

stávajícímu stavu vyplývat dopad na státní, eventuálně 

ostatní veřejné rozpočty. Požadujeme proto úpravu 

hodnocení dopadů do státního, potažmo veřejných 

rozpočtů v části 4 odůvodnění. 

 

Vzhledem k výjimce zpracování RIA 

neakceptováno. Dopady na státní ani 

veřejné rozpočty nepředpokládáme. 

 

 

Ministerstvo vnitra Zásadní připomínky: Neakceptováno 
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K čl. I bodu 17 – k § 4 odst. 2:  
 

V zákoně 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., není Policie České 

Republiky uvedena jako oprávněný orgán provádějící zápis 

do evidence technických kontrol. Není možné provádět 

zápis do systému, pokud nebude povinnost stanovena 

zákonem, který definuje povinnosti zápisu jednotlivých 

subjektů. Oprávnění k zápisu do registru vozidel mají obce  

s rozšířenou působností. Oprávnění zápisu do systému 

technických kontrol mají technici stanic technické kontroly 

a stanic měření emisí, nikoli Policie České republiky. Pro 

uvedenou činnost není policie v současné době vybavena, 

dokonce není technicky připraven ani samotný přístup 

policie do příslušných systémů. Systémy policie jsou 

zabezpečené a v případě potřeby náhledu do Informačního 

systému stanic technické kontroly se používá zabezpečený 

prostup, který je upraven pouze pro náhled a případné 

stažení souborů, nikoli pro vkládání. Tato varianta by s 

sebou nesla enormní zvýšení nákladů, přičemž Policie 

České republiky v současné době nedisponuje finančními 

prostředky pro takovouto realizaci. Při řešení vážných či 

nebezpečných závad zjištěných při technické silniční 

kontrole, kdy dochází k omezení technické způsobilosti 

vozidla, je doklad o technické silniční kontrole pomocí 

datové zprávy zaslán následující pracovní den na pověřený 

orgán obce s rozšířenou působností, kde dochází k zápisu 

do evidencí, což je v souladu s výše uvedenou právní 

normou. Doklady o technických silničních kontrolách 

 

vysvětleno, že je nutné zákon provést, 

a tudíž je potřeba uvést způsob předání dat 

z dokladu o TSK. Ve vyhlášce bude 

nastaven proces tak, že data jsou předávána 

v elektronické podobě přes webové 

rozhraní aplikace ISTP nebo přes off-line 

aplikaci. 

 

Přechodné ustanovení  

 

Do 31.3.2019 jsou data předávána 

prostřednictvím datové schránky. 

 

Návrh upraveného znění: 

 

„(2) Policista předá údaje obsažené v 

dokladu o provedené technické silniční 

kontrole prostřednictvím informačního 

systému technických prohlídek následující 

pracovní den od jeho vystavení. 

 

čl. II 

Přechodná ustanovení 

 

„Namísto předávání údajů obsažených v 

dokladu o provedené technické silniční 

kontrole prostřednictvím informačního 

systému technických prohlídek předávají 

policisté v období do 31. března 2019 tyto 

údaje Ministerstvu dopravy 

prostřednictvím datové schránky nebo 

v elektronické podobě podepsané 

kvalifikovaným elektronickým podpisem.“. 
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vytvořené Policí České republiky jsou dále zasílány Centru 

služeb pro silniční dopravu, které vede pro Ministerstvo 

dopravy evidenci provedených kontrol. 

 S ohledem na výše uvedené tedy nesouhlasíme 

s navrhovanou změnou a požadujeme ji z návrhu vypustit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K čl. I bodu 19 – k příloze č. 5: 
Nesouhlasíme s vyjádřením na konci přílohy č. 5, že se 

zjištěné závady uvedené ve skupině 20 a 30 neuvádějí 

v dokladu o technické silniční kontrole. Souhlasíme s tím, 

že v případě zjištění takovéto vážné nebo nebezpečné 

závady se doklad o technické silniční kontrole nepředává 

do systému technické kontroly, neboť takováto závada by 

měla být odstraněna na místě. Požadujeme proto slova „a 

neuvádějí se v dokladu o provedené technické silniční 

kontrole.“ nahradit slovy „a doklad o provedené technické 

Dodatečně vypořádáno a akceptováno za 

níže uvedených podmínek 

 

Bylo konstatováno, že Ministerstvo 

dopravy vytvoří off-line aplikaci pro 

vkládání do informačního systému 

technických prohlídek, která bude 

vytvořena ve spolupráci s Policií České 

republiky do 15. února 2019. Od 16. února 

2019 do 31. března 2019 bude probíhat 

zkušební provoz. V případě automatického 

předávání dat o údajích obsažených 

v Dokladu o technické silniční kontrole, 

nemusí osoba, která bude tato data 

automaticky předávat být vyškolena jako 

obsluha informačního sytému technických 

prohlídek, neboť tato osoba neprovádí 

úpravu nebo čtení údajů.  Výše uvedené je 

jedna z podmínek pro úspěšné vkládání dat 

do informačního systému technických 

prohlídek prováděné ze strany Policie 

České republiky. 

 

 

Akceptováno 

 

Bude upraveno tak, že závady zajištění 

nákladu skupiny 20 a 30 se mohou uvádět 

v poznámkách Dokladu o TSK 
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silniční kontrole se v tomto případě nevkládá do systému 

technických kontrol.“. 
 

 

 

Ministerstvo životního 

prostředí 

 

 

 

Zásadní připomínky: 
 

1. Požadujeme sjednotit znění bodu č. 8.2.2.1.1 přílohy č. 

1 vyhlášky se zněním bodu 8.2.2.1.1 návrhu vyhlášky o 

technických prohlídkách vozidel.  

 

Odůvodnění: 

Dle bodu 8.2.2.1.1 návrhu vyhlášky o technických 

prohlídkách vozidel je na vozidle zjištěna vážná závada v 

případě, že „Zařízení k omezení emisí namontované 

výrobcem chybí, je změněno nebo je zjevně poškozené. V 

případě vozidla s DPF filtrem překračuje hodnotu 

korigovaného součinitele absorbce 0,25 m-1.“ V případě 

návrhu novely vyhlášky 82/2012 obsahuje tento bod pouze 

první větu. Pro sjednocení přístupu je tak nezbytně nutné 

doplnit i následnou větu. Vzhledem k tomu, že smyslem 

druhé věty má být informace, za jakých podmínek je 

splněno, že zařízení k omezení emisí namontované 

výrobcem chybí, je změněno nebo je zjevně poškozené, 

měla by druhá věta znít „V případě vozidla vybaveného 

filtrem pevných částic je tato podmínka splněna také v 

případě, že hodnota korigovaného součinitele absorbce je 

vyšší než 0,25 m-1“. Tato nová textace zahrnuje i zásadní 

připomínku MŽP k návrhu vyhlášky o technických 

prohlídkách vozidel (v MPŘ je Vaše č. j. 2/2018-150-LEG), 

která spočívá v úpravě textace druhé věty. 

 

2. V návaznosti na úpravu uvedenou v připomínce č. 1 

požadujeme v písm. c) bodě 8.2.2.2.2 nahradit hodnotu 

0,3 m-1 hodnotou 0,25 m-1 a celý bod 8.2.2.2.2 sjednotit 

se zněním obsaženým v bodě 8.2.2.2.2 návrhu vyhlášky 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 
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o technických prohlídkách vozidel. 

 

Odůvodnění: 

Vzhledem k tomu že v bodě 8.2.2.1.1 je doplněna hodnota 

0,25 m-1 měla by se tato hodnota promítnout i do písm. c) 

bodu 8.2.2.2.2 a znění tohoto bodu by se mělo sjednotit se 

zněním obsaženým v návrhu vyhlášky o technických 

prohlídkách vozidel. 
 

Ministerstvo 

zahraničních věcí 
Zásadní připomínka: 

 

K čl. I, bodu 6. návrhu vyhlášky: 

 

MZV požaduje doplnit § 2 odst. 2 písm. a) návrhu vyhlášky 

tak, že se za slova: „kontrolu osvědčení o registraci vozidla 

nebo obdobného dokladu vydaného jiným státem,“ doplňují 

slova: „včetně dokladu o osvědčení v elektronické 

podobě,“… . 

 

Odůvodnění: 

 

Ačkoli to není v odůvodnění návrhu vyhlášky výslovně 

uvedeno, slouží návrh vyhlášky částečně jako transpoziční 

předpis pro směrnici Evropského parlamentu a Rady 

2014/47/EU o silničních technických kontrolách 

užitkových vozidel provozovaných v Unii (dále jen 

„směrnice 2014/47“), což je nutné při jeho posuzování 

zohlednit. 

Dle § 2 odst. 2 písm. a) návrhu vyhlášky zahrnuje technická 

silniční kontrola prováděná policistou kontrolu osvědčení o 

registraci vozidla nebo obdobného dokladu vydaného 

jiným státem. Čl. 10 směrnice 2014/47 nicméně v dané 

souvislosti zmiňuje též doklady o aktuálním osvědčení 

akceptováno 
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technické způsobilosti vozidla (dále jen „osvědčení“) 

v elektronické podobě (dle čl. 7 odst. 1 směrnice 2014/47 

se jedná o potvrzený nebo originální výtisk osvědčení). 

Přestože se v České republice tato forma dokladů (zatím) 

nevyskytuje, je nutné zajistit, aby při technické silniční 

kontrole kontrolor případně uznal doklady o osvědčení 

v elektronické podobě vydané jiným členským státem. 

V současném znění není zcela zřejmé, zda formulace v § 2 

odst. 2 písm. a) návrhu „nebo obdobného dokladu 

vydaného jiným státem“ zahrnuje i formy dokladů o 

osvědčení v elektronické podobě. 

Hospodářská komora 

ČR 
1. Připomínka k bodu 6, k ustanovení § 2 odst. 2, 

písm. a) 

Požadujeme dotčený odstavec upravit následovně: 

„(2) Technická silniční kontrola prováděná policistou 

zahrnuje 

a) kontrolu osvědčení o registraci vozidla nebo 

obdobného dokladu vydaného jiným státem, ověření 

odstranění závad technického stavu vozidla v rozsahu 

výsledku poslední pravidelné technické prohlídky a 

výsledku poslední technické silniční kontroly, které bylo 

vozidlo podrobeno, a“. 

Odůvodnění: 

Pokud vozidlo po kontrole v STK obdrží technickou 

způsobilost bez termínu odstranění lehkých závad, nemá 

držitel vozidla povinnost tyto závady odstranit. Pokud při 

technické kontrole jsou zjištěné závažné nebo nebezpečné 

závady, vozidlo buď technickou způsobilost neobdrží, nebo  

jen s časovým omezením na odstranění závad. Není tedy 

neakceptováno 

(vysvětleno) 

 

Zdůvodnění: Cílem technické silniční 

kontroly je zjištění aktuálního technického 

stavu a současně i odstranění závad 

zjištěných při pravidelné technické 

prohlídce a při technické silniční kontrole. 

Článek 10 odst. 2 směrnice 2014/47/EU. 
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důvod k navrhované kontrole. Vozidlo buď technicky 

způsobilé je, nebo není. 

2. Připomínka k bodu 19, k Příloze č. 5 k vyhlášce č. 

82/2012 Sb. 

Požadujeme vyjasnit nebo upřesnit použitý pojem: 

„Rozsah kontroly je, zda 

1) náklad náklad a jeho zajištění, nebo upevnění odolává 

následujícím silám způsobeným zrychlením nebo 

zpomalením vozidla…“ 

Odůvodnění: 

Samotný náklad by těžko níže uvedeným silám odolal, 

proto navrhujeme výše uvedené doplnění.  

3. Připomínka k bodu 19, k Příloze č. 5 k vyhlášce č. 

82/2012 Sb. 

Požadujeme vyjasnit nebo upřesnit použitý pojem: 

„Rozsah kontroly je, zde 

…. 

a) ve směru jízdy: 0,8krát hmotnost nákladu, 

b) kolmo na směr jízdy: 0,5krát hmotnost nákladu, 

c) proti směru jízdy: 0,5krát hmotnost nákladu a 

d) při náklonu posuzování stability nákladu nebo 

převrácení.  

Odůvodnění: 

Místo slova „náklonu“ požadujeme v textu použít slova 

„při posuzování stability nákladu“. Pokud je myšleno 

„převrácení“ vozidla, tak zde lze těžko požadovat odolnost 

nějakého zajištění, to nejsou běžné podmínky přepravy. 

 

akceptováno 

 

Příloha č. III Směrnice 2014/47/EU, která 

upravuje zásady a kontrolu zabezpečení 

nákladu byla zapracována do přílohy č. 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

akceptováno 

 

Zdůvodnění: 

viz. předchozí bod 2. 
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Navrhujeme slovo „převrácení“ vypustit.  

4. Připomínka k bodu 19, k Příloze č. 5 k vyhlášce č. 

82/2012 Sb. 

Požadujeme vyjasnit nebo upřesnit použitý pojem: 

 „4) pro zabezpečení nákladu je použita jedna či několik 

následujících způsobů nebo jejich kombinace: 

e) zajištění zámkem,“ 

Odůvodnění: 

Z důvodu právní jistoty navrhujeme vyjasnit, co je 

„zámek“. 

5. Připomínka k bodu 19, k Příloze č. 5 k vyhlášce č. 

82/2012 Sb. 

Požadujeme vyjasnit nebo upřesnit použitý pojem: 

„4) pro zabezpečení nákladu je použita jedna či několik 

následujících způsobů nebo jejich kombinace: 

… 

b) zablokování (lokální/celkové), 

c) přímé připevnění, 

d) připevnění k podlaze shora přes náklad třecí 

přivazování. 

Odůvodnění: 

EN 12 195 tomuto způsobu upevnění říká „třecí 

přivazování“:  

6. Připomínka k bodu 19, k Příloze č. 5 k vyhlášce č. 

82/2012 Sb. 

Požadujeme upřesnit použitý pojem osvědčení: 

 

akceptováno 

 

Zdůvodnění: 

viz. bod 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

akceptováno 

 

Zdůvodnění: 

viz. bod 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

akceptováno 

(vysvětleno) 
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„Způsob provádění kontroly spočívá ve vizuální kontrole 

řádného použití vhodných opatření v rozsahu nezbytném 

pro zabezpečení nákladu, příp. v měření sil napětí, ve 

výpočtu účinnosti zabezpečení a ve vhodných případech v 

kontrole osvědčení.“: 

Odůvodnění: 

Požadujeme vyjasnit, jaké osvědčení předkladatel navrhuje. 

Požadujeme upřesnit, zda vozidla dle EN 12642, nebo 

nákladu od odesílatele či znalce. 

7. Připomínka k bodu 19, k Příloze č. 5 k vyhlášce č. 

82/2012 Sb., tabulka – 10. VHODNOST 

VOZIDLA. 

Požadujeme přeformulovat číslo položky 10.1.1 a 10.1.1.2. 

Odůvodnění: 

Z důvodu právní jistoty navrhujeme přeformulovat znění 

těchto položek. Z návrhu není naprosto patrné, co se výše 

uvedenými položkami předkladatel myslí. 

8. Připomínka k bodu 19, k Příloze č. 5 k vyhlášce č. 

82/2012 Sb., tabulka – 10. VHODNOST 

VOZIDLA. 

Požadujeme přeformulovat číslo položky 10.3.2. 

Odůvodnění: 

Domníváme se, že jde asi o překlep a má být místo „přední 

stěny“ uvedena „zadní“ stěna.  

 

Zdůvodnění: 

viz. bod 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neakceptováno 

(vysvětleno) 

 

Zdůvodnění: 

Formulace je výstižná. V bodě 10.1.1 jsou 

popsány závady obecně bez hodnocení 

závady. V bodě 10.1.1.2 je jednoznačně 

popsán popis závady, která je hodnocena 

stupněm C.  

 

akceptováno 
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