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IV. 

 

Vypořádání připomínek z mezirezortního připomínkového řízení  

 

Připomínkové místo 

 

Obsah připomínky 

 

Způsob vypořádání  

Ministerstvo pro místní 

rozvoj 

bez připomínek  

Ministerstvo 

zemědělství 

bez připomínek  

Ministerstvo 

zahraničních věcí 

bez připomínek  

Ministerstvo financí bez zásadních připomínek  

Ministerstvo 

spravedlnosti 

bez zásadních připomínek  

Ministerstvo kultury bez zásadních připomínek  

Ministerstvo financí bez zásadních připomínek  

Ministerstvo kultury bez zásadních připomínek  

Ministerstvo práce a 

sociálních věcí 

bez zásadních připomínek  

Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy 

(MŠMT) 

bez zásadních připomínek  

Ministerstvo průmyslu 

obchodu a  
Zásadní připomínka: 

 

1. Novela jako celek působí nesourodě a některé body 

problematiku řeší nedostatečně. U některých bodů lze 

předpokládat, že podrobnosti bude řešit Věstník 

dopravy v podobě instrukce, ale v ustanoveních chybí 

zmocnění k vydání takového dokumentu. 

 

2. V rámci novely postrádáme podrobné rozlišení 

osvědčení technika STK a podmínky pro jeho získání. 

 

 

Vysvětlení: 

Zmocnění k vydávání instrukcí ke 

sjednocení činnosti, které jsou 

zveřejňovány ve Věstníku dopravy je 

v zákoně č. 56/2001 Sb. 

Vysvětlení přijato 

 

Vysvětlení: 
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Zásadní otázkou je, zda bude existovat technik STK bez 

možnosti provádět úkony skupiny 8 (měření emisí) 

a pouze přebírat výsledky z měření jiného technika.  

 

 

 

 

 

3. Domníváme se, že náplně školení techniků, s nebo bez 

omezení oprávnění měření emisí, by měly být součástí 

navrhované vyhlášky. 

 

 

 

4. Novela se vůbec nezabývá vazbou práce technika na 

pracovišti SME a následným vydáním protokolu na 

STK. Jakým způsobem bude postupovat technik na 

SME v průběhu prohlídky a jakým způsobem předá 

výsledky měření. Návrhy protokolů, bez výkladu 

takových postupů, nelze vůbec připomínkovat. 

 

 

5. Podstatnou částí je i zavedení nových přístrojů a metod 

kontroly. V případě, že přístroje neexistují a metody 

jejich použití nejsou ani ve fázi přípravy, je zbytečné, 

aby je novela obsahovala. Je nereálné v krátkém čase do 

účinnosti vyhlášky potřebné kroky k uvedení do praxe 

zavést.  

V zákoně je uvedeno, že je kontrolní 

technik a na základě žádosti je možné jeho 

oprávnění omezit pouze na měření emisí. 

Nově je povinnost uvést pro jaké kategorie 

silničních vozidel je oprávněn provádět 

technické prohlídky. Z čehož lze dovodit, 

že nemůže existovat kontrolní technik, 

který by prováděl tzv. ostatní kontrolní 

úkony. 

Vysvětlení přijato 

 

Vysvětlení: 

Rozsah a obsah odborných znalostí je 

uveden § 24 a § 26  a učební osnovy 

základního a prohlubovací kurzu jsou 

v přílohách č. 14 a 16. 

Vysvětlení přijato 

 

Vysvětlení: 

Podrobnější popis postupů při kontrole 

bude upraveno Instrukcí pro stanice 

technické kontroly a stanice měření emisí, 

která bude zveřejněna ve Věstníku 

dopravy. 

Vysvětlení přijato 

 

 

Vysvětlení: 

Nové přístroje a jejich zavedení je 

upraveno nově přechodným ustanovením, 

ve znění: 

„Novými přístroji uvedenými v § 16 odst. 

1 písm. l) a m), § 16 odst. 2 písm. e) a § 16 

odst. 3 písm. f) a h) této vyhlášky, se musejí 
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6. Některá opatření zavedená instrukcemi ve Věstníku 

dopravy by bylo vhodné implementovat do vznikající 

vyhlášky a případně je přizpůsobit současné praxi. 

Jedná se zejména o problematiku zahájení a ukončení 

technické prohlídky, místa a postupy vytváření 

fotodokumentace a provádění technických prohlídek 

apod.  

 

7. Novela zákona předpokládá odstranění lehkých závad. 

Není stanoven postup, pokud se na následující prohlídce 

najdou znovu stejné lehké závady. 

 

 

K jednotlivým bodům novely: 

8. K § 5   

Odkazující ustanovení je chybné. Mělo by být „K §48 

odst. 7 zákona“. 

 

9. K § 6 odst. 1 

Ustanovení uvádí, že součástí přílohy č. 1 této vyhlášky 

budou i technické podmínky pro hodnocení výsledků 

technické prohlídky. Návrh takové informace 

neobsahuje. Domníváme se, že takový rozsah informací 

ani není reálně možné do přílohy umístit. 

vybavit stanice technické kontroly nejdříve 

od 20.5.2022.“. 

Vysvětlení přijato 

 

Vysvětlení: 

Ujednocení činnosti spojené s prováděním 

technických prohlídek a měření emisí 

vozidel právě spadá do oblasti, kterou je 

možné nastavit pomocí instrukce 

zveřejněné ve Věstníku dopravy. 

Vysvětlení přijato 

Vysvětlení: 

Vzhledem k tomu, že lehké závady nemají 

vliv na omezení nebo nezpůsobilost 

vozidla, není potřeba toto upravovat 

v prováděcím předpise. 

Vysvětlení přijato 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

 

Vysvětlení: 

Technickými podmínkami se rozumí 

kontrolní úkony, které jsou 

charakterizovány, co sledují (technické 

podmínky), metodou kontroly (např. 

vizuálně) a stupněm závady (A,B,C). 

Vysvětlení přijato 
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10. K § 7 odst. 1 

V ustanovení chybí určení, u které prohlídky se zápis 

provádí. Je zde uveden pojem oprávněná osoba, který 

není ve vyhlášce definován. 

11. K § 8   

Odkazující ustanovení je chybné. Mělo by být „K §53 

odst. 2 zákona“. 

12. K § 9  

Odkazující ustanovení je chybné. Mělo by být „K §53 

odst. 2 zákona“. 

13. K § 10   

Odkazující ustanovení je chybné. Mělo by být „K §53 

odst. 2 zákona“. 

14. K § 13 odst. 1 písmeno d 

Chybně uvedeno „stanice technické kontroly“. Má být 

„stanice měření emisí“. 

15. K § 14 odst. písmeno e 

Zřejmě špatně použita spojka „a“. Věta nedává smysl. 

16. K § 16 odst. 1 písmeno t 

Vypustit. Stejný požadavek jako v písmenu g. 

17. K § 31 odst. 2  

Požadavky na zkušební plochu jsou příliš obecné. Je 

třeba stanovit přesné minimální rozměry plochy, 

případně přípustný sklon. 

Vysvětlení: 

Oprávněná osoba, respektive oprávněný 

pracovník je vymezen v instrukci a je to 

osoba, která provádí zápis o technické 

způsobilosti do technického průkazu a je 

odpovědný za vydání protokolu o 

technické prohlídce. 

Vysvětlení přijato 

 

Akceptováno 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

Akceptováno 

 

 

Akceptováno 
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K Příloze 1 

18. Navržené znění neodpovídá platnému znění závad 

Instrukce pro STK č. 1/2012 ve znění instrukcí pro STK 

č. 6/2016, č. 10/2016 a č. 4/2018 vydaných ve Věstníku 

dopravy. Navržené znění, kromě konkrétních úprav 

kontrolních úkonů, odpovídá pouze instrukci č. 1/2012 

bez následujících změn. 

19. Ve skupině 8 je, nad rámech znění směrnice 2014/45, 

hodnocení závady 8.2.2.2.1 jako „nebezpečná“. 

Směrnice předpokládá pouze závadu „vážnou“. 

K příloze 6  

20. odstavec 1.3 

Ve čtvrtém řádku je třeba opravit koeficient b na 0,5, 

a to proto, že novelou zákona dochází ke změně lhůt 

technických prohlídek u vozidel kategorie 

L (motocykly, na 6-4-4, dvojnásobná lhůta proti OA) 

a koeficient b již tedy neodpovídá hodnotě 2/3. 

21. odstavec 2.3 

K této hodnotě nelze připočítat 15 minut pro 

administrativní úkony spojené se zahájením 

a ukončením procesu, zejména v souvislosti 

s prováděním měření emisí vozidel při technické 

prohlídce vozidla, a to proto, že toto připočtení není 

stanoveno v zákoně (§ 54 odstavec 8) a k žádné změně 

z hlediska emisí nedochází. 

22. odstavec 2.4 

K této hodnotě nelze připočítat 15 minut pro 

administrativní úkony spojené se zahájením 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 
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a ukončením procesu, zejména v souvislosti 

s prováděním měření emisí vozidel při technické 

prohlídce vozidla, a to proto, že toto připočtení není 

stanoveno v zákoně (§ 54 odstavec 8) a k žádné změně 

z hlediska emisí nedochází. 

 

 

 

 

Ministerstvo vnitra Zásadní připomínka: 

 

K § 11 odst. 2: 

 Předmětné ustanovení upravuje způsob předávání 

údajů správci informačního systému technických prohlídek 

a s tím související autentizaci a autorizaci oprávněných 

uživatelů systému. V souvislosti s tím upozorňujeme na 

existenci § 2 zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické 

identifikaci, který představuje právní základ pro 

prokazování totožnosti s využitím elektronické 

identifikace, pakliže právní předpis, nebo výkon působnosti 

vyžaduje prokázání totožnosti. Jedná se o klíčové 

ustanovení, které zakotvuje obecné pravidlo vztahující se k 

prokazování totožnosti s využitím elektronické 

identifikace. Toto obecné pravidlo může být modifikováno 

zvláštními zákony například v tom smyslu, že tyto zákony 

možnost prokázání totožnosti s využitím elektronické 

identifikace zcela vyloučí, nebo naopak omezí způsoby 

prokázání totožnosti na ty s využitím elektronické 

identifikace. Zvláštní právní předpisy mohou upravovat 

také vlastní způsoby prokazování totožnosti na dálku. 

Zákon č. 56/2001 Sb. však žádné takové omezení 

neobsahuje, proto se plně uplatní výše popsané obecné 

pravidlo vycházející z § 2 zákona o elektronické 

identifikaci. Je proto nutné specifickou úpravu identifikace 

a autentizace z návrhu vyhlášky vypustit, popř. ji upravit, 

aby se neocitla v rozporu se zákonem o elektronické 

akceptováno 

 

 

Text upraven následovně: 

 

(2) Přístup k informačnímu systému 

technických prohlídek je zajištěn 

bezpečným způsobem prostřednictvím 

veřejné sítě internet šifrovaným 

komunikačním kanálem využívajícím 

moderní, standardizované a silné 

kryptografické metody a protokoly. 

Správce přidělí uživateli přístupové údaje v 

rozsahu uživatelského jména a hesla.  

Přístup oprávněných uživatelů je založen 

na přístupovém seznamu povolených 

neměnných adres jednoznačně 

identifikujících klientský počítač v síti 

internet (dále jen "pevné adresy"). Přístup 

přidělí správce systému pouze takové 

osobě, která absolvovala školení pro 

používání tohoto systému a je držitelem 

osvědčení obsluhy informačního systému 

technických prohlídek. 

(3) Identifikace uživatelů se provádí v 

souladu se zákonem o elektronické 
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identifikaci. Uvedené se týká zejména pasáže počínající 

slovy „…na silné kryptografické identifikaci uživatelů 

využívající technologii kvalifikovaných certifikátů…“. 

 

 

identifikaci4) s úrovní záruky alespoň 

značná5). 

 

_______________ 

 
4) § 2 zákona č. 250/2017 Sb., o 

elektronické identifikaci. 
5)  Článek 8 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze 

dne 23. července 2014 o elektronické 

identifikaci a službách vytvářejících 

důvěru pro elektronické transakce na 

vnitřním trhu a o zrušení směrnice 

1999/93/ES 

 

Přechodná ustanovení 

 

4.  Identifikace podle § 11 odst. 3 této 

vyhlášky se poprvé použije od 1. července 

2020.“. 

 

Vysvětlení přijato 

Ministerstvo životního 

prostředí 
Zásadní připomínky: 

1. V bodě 8.2.2.1.1 přílohy č. 1 návrhu vyhlášky 

požadujeme text „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.“ nahradit textem „Zařízení k omezení emisí 

namontované výrobcem chybí, je změněno nebo je 

zjevně poškozené. V případě vozidla vybaveného 

filtrem pevných částic je tato podmínka splněna také 

 

Akceptováno 
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v případě, že hodnota korigovaného součinitele 

absorbce je vyšší než 0,25 m-1.“ 

 

Odůvodnění: 

Domníváme se, 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. Z uvedené textace 

to však není patrné.  

 

2. Žádáme o sjednocení hodnot v příloze č. 1 u bodů 

8.2.2.1.1  
a 8.2.2.2.2 podbod f) na 0,25 m-1. V bodu 8.2.2.2.2 se 

jedná  

o vozidla s hodnotou kouřivosti, která nebyla stanovena 

výrobcem, a podbod f) se vztahuje na kategorie vozidel 

M a N, konkrétně na vozidla s emisními limity EURO 

6, kde je hodnota stanovena na 0,3 m-1.  

 

Odůvodnění: 

Není zde důvod mít rozdílné hodnoty, protože funkční 

DPF plní hodnotu korigovaného součinitele absorbce 

přibližně 0 m-1, ať byla hodnota kouřivosti výrobcem 

dána nebo ne. Proto by se měly sjednotit hodnoty u 

automobilů se štítkovou hodnotou kouřivosti danou 

výrobcem pro DPF a i u automobilů, které nemají 

hodnotu kouřivosti danou výrobcem, obzvlášť pokud se 

jedná o normu Euro 6.  

 

3. Upravit znění kontrolních úkonů uvedených pod bodem 

7.11 tak, aby bylo zřejmé, že se v případě vozidel 

(traktorů a nesilničních strojů) vybavených ukazatelem 

počtu motohodin místo ukazatele najetých kilometrů 

kontroloval a zaznamenával stav ukazatele motohodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno 

 

Vysvětleno a vysvětlení přijato 
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Dále požadujeme, aby se údaj o stavu ukazatele 

motohodin zaznamenával do systému CIS STK.   

 

Odůvodnění: 

Ministerstvo životního prostředí zpracovává pro 

Evropskou komisi bilanci emisí znečisťujících látek 

vypouštěných do ovzduší na území ČR. V případě 

emisní bilance z dopravy jsou u osobních a nákladních 

vozidel využívány údaje o ujetých kilometrech ze 

systému CIS STK, tj. reálně ujeté kilometry určitými 

druhy vozidel. V případě stanovení emisní bilance 

traktorů a nesilničních strojů je nutné mít k dispozici 

obdobné údaje, tj. údaje o počtu vykonaných motohodin 

jednotlivými druhy traktorů a nesilničních strojů. 

Z tohoto důvodu je nutné upravit vyhlášku, tak aby bylo 

zřejmé, že se v případě těchto vozidel eviduje údaj o 

vykonaných motohodinách. 

 

Magistrát hlavního 

města Prahy 

bez zásadních připomínek  

Jihomoravský kraj bez zásadních připomínek  

Karlovarský kraj Zásadní připomínka: 

K příloze č. 6 – úvodní článek 

Z úvodního článku vyplývá, že všechny podklady pro 

výpočet jsou z dat za období předchozích 12 měsíců, tedy i 

počty techniků na jednotlivých provozovnách. Což je reálně 

neuchopitelné a pro výpočet nepoužitelné, protože počet 

techniků se v průběhu času mění  

a konkrétní počet je vždy aktuální k určitému datu. 

 

Návrh nového znění: 

Potřebné podklady pro výpočet se stanoví z centrálního 

registru vozidel a informačního systému technických 

akceptováno 
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prohlídek a to vždy k 1.1. a 1.7. každého roku z dat za 

období předchozích 12 měsíců. Pro výpočet se dále 

použije aktuální provozní doba a aktuální počet 

techniků na jednotlivých provozovnách v době, kdy je 

výpočet prováděn. 

Olomoucký kraj bez zásadních připomínek  

Pardubický kraj bez zásadních připomínek  

Moravskoslezský kraj Zásadní připomínky: 

 

1. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K § 32, bod 3, Přechodné ustanovení 

Navrhované ustanovení zní:  „Na stanici technické 

kontroly, která byla uvedena do provozu před nabytím 

účinnosti této vyhlášky, se použijí požadavky na stavební 

uspořádání podle vyhlášky č. 302/2001 Sb., musí odpovídat 

vždy alespoň podmínkám uspořádání stanice technické 

kontroly platným v době, kdy byla takováto stanice 

uvedena do provozu.“ 

 

Ustanovení navrhujeme nahradit textem: „Na stanici 

technické kontroly, která byla uvedena do provozu před 

nabytím účinnosti této vyhlášky, se použijí požadavky na 

stavební uspořádání podle vyhlášky č. 302/2001 Sb., platné 

v době, kdy byla takováto stanice uvedena do provozu.“ 

 

Odůvodnění: 

Krajské úřady nemají v případě řízení o udělení nového 

oprávnění a osvědčení stanic technické kontroly dle 

přechodných ustanovení novely zákona č. 56/2001 Sb., 

vyžadovat doložení stavebního uspořádání podle 

připravovaného návrhu vyhlášky, když plní stavební 

uspořádání požadované v době jejich uvedení do provozu, 

ale pouze stavební uspořádání stanoviště měření emisí. 

 

 

Akceptováno 
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2. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

Příloha č. 1  

Navrhujeme doplnit k jednotlivým kontrolním úkonům 

metodu kontroly.  

  

Odůvodnění: 

Z kontrolních úkonů uvedených v původní vyhlášce vypadly 

v současné úpravě metody kontroly, tyto jsou důležité 

z důvodu provádění jednotlivých kontrolních úkonů.  

  

 

3. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

Příloha č. 6, bod 2.1. Počet produktivních dnů v roce 

Koeficiet nden navrhujeme stanovit jako předem definované 

číslo, například jako průměr za posledních deset let, nebo 

rovnou 11 dnů (údaj z roku 2017), stejně jako je to u počtu 

dnů dovolené a počtu sanitárních dnů. 

 

Odůvodnění: 

Jedná se o vstupní údaj, jehož zjištění je závislé na 

zveřejnění ČSÚ. V letošním roce jsme na zveřejnění ČSÚ 

čekali 3 měsíce, čímž dochází k průtahům ve správním 

řízení o žádostech, které z těchto důvodů nelze posoudit 

v zákonem stanovených lhůtách. 

 

  

4. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

Příloha č. 6, bod 2.2. Průměrná provozní doba STK (he) 

Text: „Při provozní době dané provozovny STK, která 

přesahuje 40 hodin v týdnu, se vychází při výpočtu 

z následující skutečnosti, provozovatel STK musí mít pro 

 

 

Akceptováno 

 

Zapracováno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno 

 

Vysvětleno, vysvětlení přijato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

Zapracováno 
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každou směnu, tzn., pro každých 8 hod. pracovní dne, 

k dispozici odpovídající počet kontrolních techniků, jinak 

se pro potřeby výpočtu bere v úvahu pouze základní 

provozní doba přepočtená na denní pracovní čas he = 8.“ 

 

navrhujeme nahradit textem: „Při provozní době dané 

provozovny STK, která přesahuje 40 hodin v týdnu, se 

vychází při výpočtu z následující skutečnosti, provozovatel 

STK musí mít pro každou směnu, tzn., pro každých 8 hod. 

pracovního dne k dispozici počet kontrolních techniků 

odpovídající počtu kontrolních stání na kontrolní lince, 

jinak se pro potřeby výpočtu bere v úvahu pouze základní 

provozní doba přepočtená na denní pracovní čas he = 8.“ 

 

Odůvodnění: 

Z textu není patrné, čemu má odpovídat počet kontrolních 

techniků.  

 

 

5. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

Příloha č. 6, bod 2.2. Průměrná provozní doba STK (he) 

Navrhujeme doplnit text o odstavec, který bude řešit 

kombinovanou stanici technické kontroly a její průměrnou 

provozní dobu.  

  

Odůvodnění: 

Z celého textu není jednoznačně zřejmé, jak započítat 

průměrnou provozní dobu u stanice technické kontroly 

kombinované pro osobní a užitkové automobily.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno 

 

Vysvětleno, vysvětlení přijato 
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6. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

Příloha č. 6, bod 2.3. Kapacita kontrolní linky STK pro 

osobní automobily (KLOA) 

Navrhujeme vypustit text: „K této hodnotě se připočte 15 

minut pro administrativní úkony spojené se zahájením a 

ukončením procesu, zejména v souvislosti s prováděním 

měření emisí vozidel při technické prohlídce vozidla.“ 

 

Odůvodnění: 

Měření emisí není prováděno kontinuálně s technickou 

prohlídkou, když může probíhat v jiném místě, než je 

provozovna stanice, nebo u stanice měření emisí, a navíc 

v době do 30 dnů před technickou prohlídkou. Žádným 

způsobem tedy nemůže ovlivnit čas samotné technické 

prohlídky, která probíhá na kontrolní lince. V navrhované 

vyhlášce zůstává jako v původním znění vyhlášky doklad 

z měření emisí, který byl a je předkládán jako jeden 

z dokladů potřebných k provedení pravidelné technické 

prohlídky. Nedošlo tedy k žádné změně postupu při 

technické prohlídce, proto není opodstatněné navyšovat 

průměrný čas technické prohlídky, který je jednoznačně 

definován nejen v navržené vyhlášce, ale také v ust. § 54 

odst. 8 zákona č. 56/2001 Sb. Nedochází také k navýšení 

žádných administrativních úkonů. 

 

 

7. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

Příloha č. 6, bod 2.4. Kapacita kontrolní linky STK pro 

užitkové automobily (KLUA) 

Navrhujeme vypustit text: „K této hodnotě se připočte 15 

minut pro administrativní úkony spojené se zahájením a 

ukončením procesu, zejména v souvislosti s prováděním 

měření emisí vozidel při technické prohlídce vozidla.“ 

Akceptováno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 
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Odůvodnění: 

Měření emisí není prováděno kontinuálně s technickou 

prohlídkou, když může probíhat v jiném místě, než je 

provozovna stanice, nebo u stanice měření emisí, a navíc 

v době do 30 dnů před technickou prohlídkou. Žádným 

způsobem tedy nemůže ovlivnit čas samotné technické 

prohlídky, která probíhá na kontrolní lince. V navrhované 

vyhlášce zůstává jako v původním znění vyhlášky doklad 

z měření emisí, který byl a je předkládán jako jeden 

z dokladů potřebných k provedení pravidelné technické 

prohlídky. Nedošlo tedy k žádné změně postupu při 

technické prohlídce, proto není opodstatněné navyšovat 

průměrný čas technické prohlídky, který je jednoznačně 

definován nejen v navržené vyhlášce, ale také v ust. § 54 

odst. 8 zákona č. 56/2001 Sb. Nedochází také k navýšení 

žádných administrativních úkonů. 

 

 

 

 

 

 

Konfederace 

zaměstnavatelských a 

podnikatelských svazů 

ČR 

bez zásadních připomínek  

Svaz průmyslu a 

dopravy ČR 

 

Zásadní připomínky 

 

1. K povinnosti měření emisí pro motocykly a přípojná 

vozidla 

Požadujeme, aby vyhláška jednoznačně stanovila, že 

nemotorová silniční vozidla a motocykly se nepodrobují 

úkonům měření emisí. 

 

Odůvodnění: 

Je nezbytné vyhláškou jednoznačně upřesnit, která 

vozidla se musí těmto úkonům podrobit a která na Stanici 

 

 

akceptováno 

 

Zapracováno do § 2 odst. 2, ve znění: 

 

„(2) U vozidel kategorie L a elektromobilů 

se neprovádějí kontrolní úkony spojené 

s měřením emisí vozidel.“. 
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měření emisí nemusí jezdit. Mělo by se jednat o přípojná 

vozidla (z logiky věci) a dále motocykly. Motocykly jsou 

nyní z této povinnosti vyňaty, s výjimkou motocyklů, 

jejichž provozní hmotnost je vyšší než 400 kg. Ministerstvo 

dopravy se již dříve uvolilo hranici 400 kg ze zákona 

vypustit, neboť i u motocyklů nad 400 kg je měření emisí 

značně problematické (obvykle pro ně nemáme parametry) 

a nadbytečné. 

Dnes je povinnost přistavit motorové vozidlo k 

pravidelnému měření emisí stanovena přímo zákonem. 

Novela zákona deleguje řešení na prováděcí právní předpis, 

kde však další specifikace dle našeho názoru chybí. 

Vyhláška by tedy měla jasně stanovit, že nemotorová 

silniční vozidla a motocykly se nepodrobují úkonům 

měření emisí a občan tedy na Stanici měření emisí nebude 

muset jezdit, jako doposud. Toto se neobejde bez vyjmutí 

určitých kontrolních postupů včetně návštěvy zařízení 

Stanice měření emisí pro motocykly a nemotorová vozidla. 

 

2. K §5, písm. d) 

Jedná se o nesprávný text, mělo by být patrně „na vozidle, 

které má demontovanéými kryty palivových nádrží, jde-li o 

vozidlo je vybavené motorem s pohonem na plynné palivo 

CNG a stanovil-li tak výrobce“.  

 

Odůvodnění: 

Slovo CNG požadujeme vypustit, neboť se tento způsob 

prohlídky týká případně i LNG nebo LPG. 

  

3. K CNG a LNG 

Ve všech případech, kdy je uvedeno CNG, požadujeme 

doplnit i LNG, nebo použít společné „NG“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

akceptováno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 
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4. K povinnosti používání zelené nálepky na protokol 

Požadujeme povinnost vypustit. V nových podmínkách je 

zcela neekonomické nadále používat zelenou ochranou 

nálepku na protokol.  

 

 

 

Neakceptováno 

 

Vysvětleno, že ochranná nálepka bude 

nadále používána a to v případě, že 

protokol o měření emisí bude vystaven 

v tzv. off-line aplikací, tudíž nebude 

neprodleně vložen v Informačním systému 

stanic technických prohlídek. Vysvětlení 

přijato. 

Hospodářská komora 

ČR 

 

 

1. Připomínka k ustanovení § 16 odst. 1 

Požadujeme upravit popř. vypustit znění jednotlivých 

písmen následovně: 

„m) přístrojem pro připojení a diagnostiku řídících 

jednotek vozidla, jeho pohonu resp. motoru 

... 

p) přístrojem pro měření emisí výfukových plynů 

zážehových motorů schváleného typu 

q) přístrojem k měření kouřivosti vznětových motorů 

(opacimetrem) schváleného typu 

r) přístrojem pro kontrolu funkce řídicích jednotek 

emisního systému a komunikaci s nimi (tester řídicích 

systémů motoru), 

s) testerem řídicích systémů vznětového motoru, 

t) přístrojem na zjišťování těsnosti plynového zařízení - 

detektorem přítomnosti uhlovodíkového plynu a  

u) testerem řídicích systémů plynového pohonu.“ 

Akceptováno 

 

upraveno přiměřeně 
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Odůvodnění: 

Písmena r), s) a u) představují věcnou duplicitu s bodem m), 

jehož znění navrhujeme z důvodu srozumitelnosti mírně 

upravit, neboť původně navrhovaná formulace byla 

nejasná. Požadavky na schválení jsou definovány v 

následujícím odstavci 6 tohoto paragrafu, je tedy zavádějící 

opakovat požadavek schválení zde v tomto přehledovém 

seznamu. 

 

2. Připomínka k ustanovení § 16 odst. 3 písmena f), 

g) a h) 

Požadujeme dotčená písmena nahradit následujícím 

zněním, které bude z věcného hlediska kompatibilní s 

požadavky na ostatní stanice a stávající bod h) přečíslovat.: 

„f) přístrojem pro připojení a diagnostiku řídících 

jednotek vozidla, jeho pohonu resp. motoru 

g) přístrojem pro měření emisí výfukových plynů 

zážehových motorů 

h) přístrojem k měření kouřivosti vznětových motorů 

(opacimetrem) 

i) váhami, v případě provádění technických prohlídek 

zvláštních vozidel kategorie C, T nebo R s konstrukční 

rychlostí převyšující 40 km.h-1“. 

Odůvodnění: 

Předkladatelem navrhované znění bylo zejména v bodě g) 

velmi neurčitě a nekompatibilní  

s požadavky na jiné druhy stanic, definované v předchozích 

bodech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

viz. bod 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 
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3. Připomínka k ustanovení § 16 odst. 4 

Požadujeme zcela vypustit písmena d) a e) a místo nich 

přidat písmeno obecně definující pracovní prostředí 

následovně: 

„d) osobním počítačem s hardwarovým a softwarovým 

vybavením umožňující využívání informačního systému 

technických prohlídek, 

e) telefonním přístrojem a zařízením umožňujícím 

elektronickou komunikaci prostřednictvím dálkového 

přístupu 

d) odpovídajícím osvětlením pracoviště, větráním a 

vytápěním“ 

Odůvodnění: 

Obsah písmen d) a e) je již obsažen v § 11, odst. 3, jedná se 

o duplicitu. Požadavky na osvětlení, větrání a vytápění 

plynou z obecných hygienických norem. 

4. Připomínka k ustanovení § 16 odst. 5 písm. b) 

Navrhujeme sladit formulaci s písmenem a) tak, aby byla 

zachována věcná správnost: 

„b) pro měření emisí vozidel s řízenými emisními systémy, 

může provádět měření emisí těch značek a typů vozidel s 

řízenými emisními systémy, pro něž má k dispozici 

potřebné technické podklady pro jejich seřizování a 

opravy a je zároveň vybavena přístrojovou technikou pro 

kontrolu funkce řízeného emisního systému včetně jejího 

propojení s vozidlem.“ 

Odůvodnění: 

Navrhované znění je zbytečně komplikované. Z věcného 

hlediska musí mít stanice k dispozici technické a 

upraveno přiměřeně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 
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diagnostické údaje (dokumentaci) pro všechna měřená 

vozidla a pro vozidla  

s řízenými systémy navíc jen diagnostický přístroj. 

5. Připomínka k ustanovení § 16 odst. 6 

Z důvodu právní kontinuity navrhujeme upravit znění 

následovně: 

„Přístroje uvedené v odstavci 1 až 3 musí být schváleného 

typu s výjimkou přístroje uvedeného v odstavci 1 2 písmeno 

a) a odstavci 3 písmeno b). Základní charakteristiky 

přístrojů a zařízení používaných k technické prohlídce jsou 

uvedeny......“ 

Odůvodnění: 

V současné době platí povinnost schvalování pro všechny 

přístroje s výjimkou tlakoměrů pro kontrolu 

vzduchotlakých brzd. Předkladatel zřejmě přehlédl 

technický rozdíl mezi hustičem pneumatik a kontrolními 

tlakoměry a navrhuje provést změnu, která bude mít za 

následek diskontinuitu v oblasti schvalování přístrojů. 

6. Připomínka k ustanovení § 17 odst. 6 písm. a), b) 

a c) 

Požadujeme dotčená písmena a), b) a c) vypustit. 

Odůvodnění: 

Jedná se o plnou duplicitu s § 16 odst. 4 a § 11 odst. 3. 

7. Připomínka k ustanovení § 21 odst. 1 

Požadujeme upravit odkaz v textu následovně: 

„Stanice měření emisí pro vozidla poháněná zážehovými 

motory musí být vybavena přístroji a zařízeními podle § 16 

odst. 1 písm. n), o) a p) a v případě stanice měření emisí 

 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

upraveno přiměřeně 

 

 

 

Akceptováno 

 

upraveno přiměřeně 
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měřící emise motorů vozidel s řízeným emisním systémem i 

přístrojem podle § 16 odst. 1 písm. r) m).“ 

Odůvodnění: 

Úprava odkazu na diagnostický přístroj, odstranění 

duplicit. 

8. Připomínka k ustanovení § 21 odst. 2 

Požadujeme upravit odkaz v textu následovně: 

„Stanice měření emisí pro vozidla poháněná vznětovými 

motory musí být vybavena přístroji a zařízeními podle § 16 

odst. 1 písm. n), o) a q) a v případě stanice měření emisí 

měřící emise motorů vozidel s řízeným emisním systémem i 

přístrojem podle § 16 odst. 1 písm. s) m).“ 

Odůvodnění: 

Úprava odkazu na diagnostický přístroj, odstranění 

duplicit. 

9. Připomínka k ustanovení § 21 odst. 3 

Navrhujeme upravit text následovně: 

„Stanice měření emisí pro vozidla poháněná motory na 

pohon plynným palivem například LPG, CNG, H2 H2 musí 

být v závislosti na druhu motoru (zážehový, vznětový) 

vybavena přístroji podle odstavce 1 nebo 2 a dále podle § 

16 odst. 1 písm. t) a u) g)“ 

Odůvodnění: 

Úprava odkazu na diagnostický přístroj, odstranění 

duplicit, oprava typografické chyby. 

10. Připomínka k ustanovení § 21, odst. 4 

Požadujeme vypustit první větu odstavce: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

upraveno přiměřeně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 
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„Přístroje a zařízení používané ve stanici měření emisí 

musí umožňovat měření emisí podle stanovených metodik a 

předpisů výrobce značky vozidla, pro kterou je oprávněn 

provádět měření emisí. Měřicí zařízení musí být 

metrologicky navázané.“ 

Odůvodnění: 

Jedná se o stanovení stejných podmínek pro měření, jaké 

jsou stanoveny pro měření emisí ve stanicích technické 

kontroly. Znění navrhované předkladatelem je 

diskriminační vůči SME, neboť jim stanovuje podmínku 

značkovosti, které pro měření v STK stanovena není. 

11. Připomínka k ustanovení § 21 odst. 6 

Požadujeme přeformulovat znění odstavce takto: 

„Měření emisí vozidel s řízenými emisními systémy, může 

provádět stanice měření emisí u těch značek a typů vozidel 

s řízenými emisními systémy, pro něž má k dispozici 

potřebné technické podklady pro jejich seřizování a opravy 

a je zároveň vybavena přístrojovou technikou pro kontrolu 

funkce řízeného emisního systému včetně jejího propojení s 

vozidlem.“ 

Odůvodnění: 

Navrhované znění je zbytečně komplikované. Z věcného 

hlediska musí mít stanice k dispozici technické a 

diagnostické údaje (dokumentaci) pro všechna měřená 

vozidla a pro vozidla  

s řízenými systémy navíc jen diagnostický přístroj. Znění 

by mělo být shodné s podmínkami, které má pro měření 

stanoveny STK. 

12. Připomínka k ustanovení § 26 odst. 2 písm. a) 

 

upraveno přiměřeně 
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Požadujeme doplnit formulaci následovně: 

„se systémem technických prohlídek vozidel, s organizací 

měření emisí, jako součástí technické prohlídky, sítě stanic 

technické kontroly a stanic měření emisí a rámcově se 

systémem řízení této sítě těchto sít.“ 

Odůvodnění: 

Měření emisí je nedílnou součástí technické prohlídky, je s 

ní úzce administrativně svázáno a prakticky není možné v 

současné době provádět měření emisí bez alespoň 

rámcových znalostí fungování sítě a systému STK. 

13. Připomínka k ustanovení § 28 odst. 1 písm. c) 

Navrhujeme tento bod zcela vypustit. 

Odůvodnění: 

Jedná se o duplicitu s předchozím bodem b), který již toto 

omezení obsahuje. 

14. Připomínka k ustanovení § 31 odst. 1 

Požadujeme dotčený odstavec upravit ve smyslu níže 

uvedeného odůvodnění. 

Odůvodnění: 

Z důvodu právní jistoty navrhujeme blíže specifikovat 

postup při provádění technických prohlídek mobilním 

způsobem. Domníváme se, že „přiměřenost“ je v tomto 

případě velmi obecný a volný výklad.  

15. Připomínka k ustanovení § 31 odst. 2 

Navrhujeme upravit znění následovně: 

„Pro jízdní zkoušku účinku brzd traktoru a jeho přípojného 

vozidla nebo jeho soupravy musí být dostatečně dlouhá a 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

 

Neakceptováno 

 

Vysvětleno a vysvětlení přijato 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

Upraveno přiměřeně 
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široká pozemní komunikace nebo prostranství, na kterém se 

traktor nebo traktor s přípojným vozidlem vozidlo nebo 

jízdní souprava může bezpečně otočit. Vozovka zkušebního 

úseku pozemní komunikace nebo prostranství musí mít 

rovný a s výjimkou prohlídky vozidel určených k provozu 

na sněhu a ledu rovněž čistý a neklouzavý asfaltový, 

asfaltobetonový nebo cementobetonový povrch, Povrch 

musí být bez výmolů nebo jiného zjevného povrchového 

poškození.“ 

Odůvodnění: 

Mobilním způsobem je možné provádět technickou 

prohlídku nejen u traktorů, ale i u vozidel konstrukčně 

určených k pohybu po sněhu a ledu. Podmínky pro 

provádění prohlídek by tuto skutečnost měly zohledňovat. 

16. Připomínka k ustanovení § 32 odst. 2 

Požadujeme upravit dotčený odstavec následovně: 

„Provozovatel stanice technické kontroly, který je vybaven 

přístroji a zařízeními podle vyhlášky č. 302/2001 Sb., ve 

znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se 

do doby vydání nového oprávnění a osvědčení podle článku 

II bodu 3 zákona č. …./2018 Sb. nemusí plnit nové 

požadavky týkající se technického a programového 

vybavení vztahující se k provádění měření emisí., nejméně 

však do 31. 3. 2019.“. 

Odůvodnění: 

Předkládaný materiál definuje též celou řadu nových 

přístrojů, nesouvisejících s měřením emisí, kde je třeba 

určitého času pro zajištění dodávek na trh a jejich schválení 

pro síť STK ze strany předkladatele. Změna osvědčení 

stanice může být přitom vyvolána i administrativními 
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Vysvětleno, vysvětlení přijato 
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důvody a proto navrhujeme stanovení určité minimální 

lhůty, kdy tyto požadavky nebudou aplikovány. 

17. Připomínka k ustanovení § 32 odst. 3 

Navrhujeme upravit znění odstavce následovně: 

„Na stanici technické kontroly, která byla uvedena do 

provozu před nabytím účinnosti této vyhlášky, se použijí 

požadavky na stavební uspořádání podle právní úpravy, 

kdy byla stanice uvedena do provozu nebo novější vyhlášky 

č. 302/2001 Sb., musí odpovídat vždy alespoň podmínkám 

uspořádání stanice technické kontroly platným v době, kdy 

byla takováto stanice uvedena do provozu.“ 

Odůvodnění: 

Celá řada stanic je v provozu ještě z doby před platností 

vyhlášky č. 302/2001 Sb. a stavebně odpovídají dřívějším 

požadavkům, nikoli současným. Navrhované znění by 

těmto stanicím ukládalo povinnost být v souladu alespoň s 

požadavky vyhlášky č. 302/2001 Sb. 

18. Připomínka k ustanovení § 32 - vložit nový odst. 4 

Považujeme za nezbytné doplnit přechodná ustanovení o 

následující odstavec: 

„(4) Kurzy dle §§24 a 26 včetně závěrečných zkoušek dle 

§§ 25 a 27 se konají dle předchozí právní úpravy, 

nejpozději do 31. 12. 2018.“ 

Odůvodnění: 

Nové kurzy mají výrazně větší rozsah, než kurzu současné 

a není reálné ve lhůtě do 1. 10. 2018 (tj. necelé 2 měsíce) 

zajistit všechny potřebné náležitosti (podrobné učební 

plány, přednášející, ubytování účastníků, zkouškové otázky 

atd.) Navrhovaná lhůta do 31. 12. 2018 je odpovídající pro 

 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

Upraveno přiměřeně 
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seriózní přípravu kvalitní výuky nových techniků. V 

opačném případě lze očekávat výpadek  

v systému přípravy techniků. 

19. Připomínka k Příloze č. 1, Číslo KÚ v CIS STK 

8.2.1.2.2 

Navrhujeme upravit znění 4. odstavce následovně: 

„Výše uvedené přípustné hodnoty se vztahují i na vozidla 

vybavená neřízeným emisním systémem s katalyzátorem. 

Limitní hodnoty nespálených uhlovodíků se nepoužijí 

pro vozidla kategorie L.“ 

Na konec celého bodu navrhujeme přidat větu: 

„V případě kategorie L a T se aplikují limitní hodnoty pro 

řízené systémy pouze dle bodu a) v termínu od 1.1.2020.“ 

 

Odůvodnění: 

Vozidla kategorie L jsou vybavena převážně 

vysokootáčkovými motory, které mají vyšší produkci 

nespálených uhlovodíků při provozu na volnoběh. Mimo to 

jsou z hlediska emisí homologována podle odlišných 

předpisů a nelze na ně bezmyšlenkovitě aplikovat 

automobilové limitní hodnoty. Obdobná situace je i v 

kategorii T, konkrétně T3b, která je masívně vybavována 

zážehovými motory. 

20. Připomínka k Příloze č. 1, Číslo KÚ v CIS STK 

8.2.2.2.1 

Požadujeme upravit klasifikaci závady ze stupně C na 

stupeň B. Jedná se o stejné neplnění, jako v následujícím 

bodě (8.2.2.2.2) a je nezbytné postupovat systémově a 

jednotně. 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno 

 

Vysvětleno, vysvětlení přijato 
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Odůvodnění: 

Předkladatel hodnotí z věcného hlediska stejné překročení 

limitních hodnot různým způsobem, což není technicky 

zdůvodnitelné. 

21. Připomínka k Příloze č. 1, Číslo KÚ v CIS STK 

8.2.2.2.2 

Požadujeme níže uvedené znění přesunout jako druhý 

odstavec do bodu 8.2.2.2.1. 

 „U vozidel kategorie M a N, vyjádřená součinitelem 

absorpce "k", nesmí být překročeny přípustné hodnoty: 

d) 1,5 m-1 u vozidel s datem první registrace od 1. 

července 2008, pokud limity výrobce vozidla nejsou 

přísnější, 

e) 0,7 m-1 u vozidel s datem první registrace od 1. ledna 

2015, pokud limity výrobce vozidla nejsou přísnější,  

f) 0,3 m-1 u vozidel s emisními limity EURO 6.“ 

Odůvodnění: 

Přípustné hodnoty limitů jsou zde uvedeny nesystémově, 

bod 8.2.2.2.2 řeší pouze stav, kdy hodnoty výrobce nejsou 

k dispozici (chybějící štítek). S ohledem na skutečnost, že 

toto ustanovení legislativně zastropovává limity výrobce na 

určitou maximální mez, má být uvedeno v bodě 8.2.2.2.1. 

22. Připomínka k Příloze č. 1, poznámky na konci 

Požadujeme doplnit poznámku v následujícím znění: 

„Vozidla kategorie L, které jsou vybavena variátorem, 

jehož funkci nelze vyřadit, se měří pouze v základním 

volnoběhu.“ 
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Odůvodnění: 

Pro měření těchto vozidel by se musela měřící stanoviště 

vybavit ještě válcovou stolicí, což by si vyžádalo další 

investiční náklady v řádech statisíců Kč, což je s ohledem 

na předpokládaný přínos neefektivní. Měření v základním 

volnoběhu je z technického hlediska plně dostačující. 

23. Připomínka k Příloze č. 2, odst. 3 písm. a) 

Požadujeme doplnit pododstavec následovně: 

„- doklad o registraci vozidla v cizím státě nebo jiný, jemu 

odpovídající doklad.“ 

Odůvodnění: 

Registrační doklady cizích států obsahují i některé 

technické údaje a je proto vhodné, aby měl kontrolní 

technik tyto doklady při provádění technické prohlídky k 

dispozici. Nejedná se o zátěž pro zadavatele prohlídky, 

neboť tyto doklady bude potřebovat následně ke schválení 

technické způsobilosti. 

24. Připomínka k Příloze č. 7 

Požadujeme upravit znění úvodního odstavce následovně: 

„Přístroje a zařízení používané ve stanici technické 

kontroly (STK) a stanici měření emisí (SME) musí 

umožňovat provádět měření dle metodik schválených pro 

provádění technických prohlídek. Konstrukční, 

manipulační a klimatotechnické provedení přístrojů musí 

odpovídat standardním podmínkám pro pracoviště STK 

resp. SME. Jejich základní charakteristiky jsou 

následující:“ 

Odůvodnění: 
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Vyhláška řeší přístrojovou problematiku v obecné rovině a 

požadavky, kladené na přístroje jsou shodné jak pro síť 

STK, tak i pro postupně dožívající síť SME. 

25. Připomínka k Příloze č. 7, body 7, 16 a 17 

Požadujeme u přístrojů uvést alespoň rozsah měřených 

hodnot, případně třídu přesnosti. 

Odůvodnění: 

Bez uvedení alespoň základní charakteristiky přístroje je 

jeho definice bezcenná a abstraktní. Celkově je tato příloha 

velmi nevyvážená, definice některých přístrojů je 

nesmyslně podrobná, vč. způsobu ověřování shodnosti při 

výrobě/vývoji, definice jiných neobsahuje žádné věcné 

parametry, které jsou přitom pro jejich pořízení stěžejní. 

26. Připomínka k Příloze č. 7, bod 18 

Požadujeme upravit dotčený bod následovně: 

„18. přístroj pro připojení a diagnostiku řídících jednotek 

vozidla, jeho pohonu resp. motoru.“ 

Odůvodnění: 

Zkratka HUD je v technické praxi vyhrazena pro „Head Up 

Display“, neboli průhledový display. V souvislosti s 

diagnostickou technikou jde o jednoznačný novotvar, navíc 

významově zavádějící. Totéž se vyskytuje v Příloze 11, 

dílčí příloze A a D. 

27. Připomínka k Příloze č. 7, bod 19 

Požadujeme doplnit definici následovně: 

„Přístroj pro měření úrovně hluku u stojícího vozidla. Pro 

měření akustického tlaku musí být zvukoměr třídy II dle 

 

 

 

 

Neakceptováno 

 

Vysvětleno, vysvětlení přijato 
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IEC 61672. Přístroj musí být navázán na zvukový 

kalibrátor dle IEC 60942 třídy I nebo II..“ 

Odůvodnění: 

Nutno doplnit specifikaci přístroje a doplnit jej o 

odpovídající kalibrátor, bez kterého nemůže být zajištěno 

spolehlivé měření. 

28. Připomínka k Příloze č. 7, bod 20 a 21 

Požadujeme z textu vypustit ustanovení o povinnosti 

schválení a lhůtě kalibrací. 

Odůvodnění: 

Povinnost schválení je stanovena v § 16 odst. 6 a lhůty 

kalibrací v dílčí příloze A k Příloze 11. 

 

 

29. Připomínka k Příloze č. 7, bod 25 

Požadujeme požadavky na komunikační rozhraní 

s vozidlovými sběrnicemi přesunout z tohoto bodu pod bod 

18, kam patří.  

Dále požadujeme doplnit seznam komunikačních protokolů 

pod bodem 1 o normu ISO 11992. 

Odůvodnění: 

Jedná se o definice komunikačních protokolů 

diagnostických rozhraní. Jejich uvedení v bodě 25 je 

zavádějící a matoucí. Protokol ISO 11992 je protokol 

mezivozidlové komunikace brzdových systémů vozidel a 

lze jej využít k diagnostice brzd. 

30. Připomínka k Příloze č. 10 
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Vysvětleno, vysvětlení přijato 
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Požadujeme vypustit dotčenou přílohu. 

Odůvodnění: 

Měření emisi je jeden z bodů technické prohlídky. Bez 

vyhovujících emisí nedostane vozidlo technickou 

způsobilost. Jako doklad o celkové technické způsobilosti 

proto musí stačit nálepka  

o platnosti celkové technické prohlídky, resp. technické 

způsobilosti vozidla.  

31. Připomínka k Příloze č. 11 

Požadujeme zobecnit platnost metrologického řádu jak pro 

STK, tak pro SME. 

Odůvodnění: 

SME musí dodržovat analogické metrologické postupy, 

pouze rozsah přístrojové techniky je užší. 

32. Připomínka k Příloze č. 11, dílčí Příloha D, bod 8, 

písm. c) 

Požadujeme upravit znění dotčeného písmene následovně: 

„Požadovaná přesnost kalibračních měrek je ± 0,05 mm, v 

případě měrek vyrobených z plastu 0,1 mm“ 

V bodech 12, 13 a 15 je nezbytné specifikovat přesnost 

přístrojové techniky. 

Odůvodnění: 

Požadovaná přesnost pro zařízení na kontrolu opotřebení, 

stanovená na 0,05 mm je pro plastové přípravky prakticky 

nedosažitelná. 

Pokud nebude stanovena přesnost přístrojů, je jejich 

uvádění v seznamu bezcenné a nekoncepční. 

 

Vysvětleno, vysvětlení přijato 
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33. Připomínka k Příloze č. 14, Učební osnova 

základního kurzu pro kontrolní techniky 

Požadujeme dotčené ustanovení doplnit následovně: 

„1. Význam silniční dopravy. Technické prohlídky vozidel. 

Národní i mezinárodní předpisy o technických podmínkách 

a schvalování technické způsobilosti vozidel. Právní rámec 

pro kontrolu technickeho stavu vozidel v provozu. 

 2. Zřizování, organizace a řízení stanic technické kontroly 

 3. Bezpečnostní předpisy 

 4. Základní technické názvosloví. Opakování základů 

mechaniky, elektrotechniky a vlastností materiálů. 

 5.  Činnost stanice technické kontroly. System řízení 

jakosti, org. struktura 

 6.  Centralizovaný informační systém stanic technické 

kontroly (CIS STK) 

 7. Metrologie ve stanici technické kontroly, technická 

měření. Technické vybavení STK, konstrukce a vlastnosti 

přístrojů. 

 8.  Identifikační znaky vozidla (skupina kontrolních úkonů 

0) met. postup kontroly, hodnocení. 

 9.  Brzdové zařízení (skupina kontrolních úkonů 1), vliv na 

chováni vozidla, met. postup kontroly, limity a hodnocení 

10.  Řízení (skupina kontrolních úkonů 2), vliv na chováni 

vozidla, met. postup kontroly, limity a hodnocení 

11.  Výhledy (skupina kontrolních úkonů 3), vliv na 

bezpečnost, met. postup kontroly, limity a hodnocení 
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12.  Svítilny, světlomety, odrazky a elektrické zařízení 

(skupina kontrolních úkonů 4), met. postup kontroly, limity 

a hodnocení 

13.  Nápravy, kola, pneumatiky a zavěšení náprav (skupina 

kontrolních úkonů 5), vliv na chováni vozidla, met. postup 

kontroly, limity a hodnocení 

14.  Podvozek a části připevněné k podvozku (skupina 

kontrolních úkonů 6), vliv na chováni vozidla, met. postup 

kontroly, limity a hodnocení 

15.  Jiné vybavení (skupina kontrolních úkonů 7), vliv na 

chováni vozidla, met. postup kontroly, limity a hodnocení 

16.  Obtěžování okolí (skupina kontrolních úkonů 8) 

17. Další prohlídky vozidel k dopravě osob kategorie M2 a 

M3 (skupina kontrolních úkonů 9), specifika vozidel, met. 

postup kontroly, limity a hodnocení 

18.  Technický stav vozidel a bezpečnost silničního provozu 

19.  Právní problematika stanice technické kontroly se 

zaměřením na odpovědnost techniků, provozovatelů, 

základy správního a trestního práva. 

II.   Měření emisí motorových vozidel   

  24  

1. Homologační předpisy, právní předpisy upravující 

měření emisí vozidel 

2. Technické vybavení stanic měření emisí 

3. Emisní chování motorů, konstrukce motorů z hlediska 

tvorby, řízení a snižování emisí 

4. Metodický postup měření emisí  
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5. Limity kontrolovaných parametrů, hodnocení zjištěných 

skutečností a výsledků měření, protokol o měření emisí 

6. Konstrukce a vlastnosti přístrojů pro měření emisí, jejich 

obsluha a údržba, zásady metrologického zajištění 

7. Informační systém a systém řízení jakosti, vedení 

evidence 

 

III. Praktické provádění technických prohlídek  

  40 

     na kontrolní lince stanice technické kontroly a stanovišti 

měření emisí vozidel 

     (z toho 28 na kontrolní lince a 12 na stanovišti měření 

emisí) 

IV. Odborné konzultace                                          

    8“ 

Odůvodnění: 

V předkladatelem navrhované osnově byly vypuštěny 

duplicity plynoucí z věcného nepochopení problematiky 

kurzů, kdy se zejména legislativní a organizační stránka 

věci v současné době přednášela odděleně. Při sloučení 

měření emisí s STK je nutné tyto duplicity vypustit. 

Osnova byla doplněna o opakování obecně technické 

problematiky, neboť směrnice 2014/45 se odvolává na 

nezbytné znalosti ze základních oborů (mechanika, 

elektrotechnika, vlastnosti materiálů, dynamika pohybu 

vozidel a další). 

34. Připomínka k Příloze č. 15, odst. 2 

Požadujeme dotčené ustanovení doplnit následovně: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno 
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„Odborná způsobilost se prokazuje vysvědčením o státní 

nebo maturitní zkoušce nebo dokladem o vyšším stupni 

vzdělání v oboru nebo výučním listem a dokladem o praxi z 

daného oboru a závěrečnou zkouškou z předmětů 

stanovených v učební osnově základního kurzu pro 

kontrolní techniky. Jako ekvivalentní se uznávají 

následující obory (dle klasifikace MŠMT): 

(kód xx-yy-zz) Provoz a údržba dopravních prostředků 

(kód xx-yy-zz) Mechanik motorových vozidel 

(kód xx-yy-zz) Mechanik - elektronik 

(kód xx-yy-zz) Autotronik 

Inženýrský nebo doktorský titul Strojní fakulty 

....dále výčtem vyjmenovat ekvivalentní vzdělání...“. 

Odůvodnění: 

Jedná se o formální doplnění vyššího dosaženého vzdělání. 

Dále považujeme za nezbytné, obdobně jako je tomu v 

okolních zemích, definovat výčtem učební a studijní obory, 

jejichž studijní náplň vyhovuje požadavkům zákona, neboť 

obor, specifikovaný zákonem (bohužel se jedná  

o nevhodně implementovaný doslovný překlad směrnice), 

de facto neexistuje. Zároveň toto opatření vyřeší současnou 

situaci, kdy uznání příbuznost oboru studia závisí už řadu 

let na momentálním výkladu konkrétního úředníka 

Ministerstva dopravy v okamžiku závěrečné zkoušky a 

vystavování osvědčení. 

 

 

Vysvětleno, vysvětlení přijato 

 

 

 

 

 

 

 

Odbor hlavního 

architekta Ministerstva 

vnitra 

Zásadní připomínky: 

 

1) K § 11 odst. 2 návrhu vyhlášky 

Akceptováno 

 

viz vypořádání zásadních připomínek 

z resortu Ministerstva vnitra  
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Upozorňujeme na § 2 zákona č. 250/2017 Sb., o 

elektronické identifikaci, který pro případy, vyžaduje-li 

právní předpis nebo výkon působnosti prokázání totožnosti 

fyzické osoby, lze jej umožnit s využitím elektronické 

identifikace pouze prostřednictvím tzv. kvalifikovaného 

systému elektronické identifikace, ve smyslu zákona o 

elektronické identifikaci a nařízení Evropského parlamentu 

a Rady č. 910/2014 (nařízení eIDAS). S ohledem na toto 

zákonné ustanovení, které platí pro všechny případy 

povinnosti prokázání totožnosti stanovené právním 

předpisem, tedy i na případy podle předmětného ustanovení 

návrhu vyhlášky, je nutné specifickou úpravu identifikace 

a autentizace z návrhu vyhlášky vypustit, popř. ji jinak 

upravit, aby se neocitla v rozporu se zákonem o 

elektronické identifikaci. Uvedené se týká zejména části 

předmětného odstavce počínající slovy „…na silné 

kryptografické identifikaci uživatelů využívající technologii 

kvalifikovaných certifikátů…“ až do konce odstavce. 

Upozorňujeme, že zákon o elektronické identifikaci je již 

platným a účinným právním předpisem se silou zákona. V 

případě vypořádání této připomínky je OHA připraven 

poskytnout příslušnou technologickou konzultaci, 

směřující ke správné formulaci uvedeného odstavce. 

 

2) K návrhu vyhlášky jako celku 

Na několika místech vyhlášky je zmíněn Informační systém 

technických prohlídek. V ustanovení zákona č. 56/2001 

Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích, na které se tato ustanovení návrhu vyhlášky 

odkazují, je však tento informační systém označen jako 

Informační systém stanic technické kontroly (srov. § 48a 

zákona). Navrhujeme upravit název informačního systému 

zmíněného ve vyhlášce tak, aby byl v souladu se zákonem. 
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SDA Zásadní připomínky: 

1.  Není vyřešena povinnost nepodrobit se emisním 

kontrolním úkonům pro motocykly! Upozorňujeme, že 

to nelze zhojit obdobě jako u dvoudobých motorů 

vizuální kontrolou!  

 

 

2.  §5, písm. d) – nesprávný text, mělo by být patrně „na 

vozidle, které má demontovanéými kryty palivových 

nádrží, jde-li o vozidlo je vybavené motorem s pohonem 

na plynné palivo a stanovil-li tak výrobce“. 

Odůvodnění: slovo CNG vypustit, neboť se to týká 

případně i LNG nebo LPG.  

3.  Ve všech případech, kdy je uvedeno CNG doplnit i 

LNG, nebo použít společné „NG“.  

4.  Zcela neekonomické je v nových podmínkách nadále 

používat zelenou nálepku na protokol! Vypustit!  

 

 

akceptováno 

 

Zapracováno do § 2 odst. 2, ve znění: 

„(2) U vozidel kategorie L a elektromobilů 

se neprovádějí kontrolní úkony spojené 

s měřením emisí vozidel.“. 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

Neakceptováno 

 

Vysvětleno, že ochranná nálepka bude 

nadále používána a to v případě, že 

protokol o měření emisí bude vystaven 

v tzv. off-line aplikací, tudíž nebude 

neprodleně vložen v Informačním systému 

stanic technických prohlídek. Vysvětlení 

přijato. 
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