
III. 
Odůvodnění 

Obecná část: 
 

A. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejich hlavních 
principů 

Ministerstvo dopravy předkládá materiál návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, a 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 pozdějších předpisů (dále jen „návrh 
vyhlášky“), kterou se provádí zákon 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 (dále jen „zákon“) a vzhledem k tomu, že obdobný rozsah kontrolních 
úkonů je i vymezen ve vyhlášce 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 pozdějších předpisů (dále jen „novela vyhláška o technických 
silničních kontrolách“), je nutné stejné změny v rozsahu kontrolních úkonů současně upravit 
i v této vyhlášce.  

Cílem předkládaného návrhu novely vyhlášky je v prvé řadě provedení a přijetí 
nezbytných změn, které vyplývají z Prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/621 ze dne 
17. dubna 2019 o technických informacích nezbytných pro technické prohlídky 
kontrolovaných položek, o používání doporučených metod technických prohlídek 
a o stanovení podrobných pravidel týkajících se formátů údajů a postupů pro přístup 
k příslušným technickým informacím (dále jen „Prováděcí nařízení Komise 2019/621/EU“). 

V souvislosti s Prováděcím nařízením Komise 2019/621/EU nastala nutnost adaptace 
prováděcího předpisu s ohledem na níže uvedené změny: 

•  k rozsahu údajů nezbytných pro provádění technických prohlídek,  
•  k formě a způsobu předávání údajů nezbytných pro provádění technických 

prohlídek a 
•  k postupu při provádění technických prohlídek, úpravy kontrolních úkonů. 
 Nad rámec výše uvedených změn vyplývajících z Prováděcího nařízení Komise 

2019/621/EU je předkládán návrh změny znění vyhlášky č. 211/2018 Sb., o technických 
prohlídkách vozidel v souvislosti s doplněním vzoru a obsahu Osvědčení o technické 
způsobilosti vozidla podle přílohy II 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 s odkazem na čl. 8 odst. 1 této směrnice, 
dále změny vyvolané aplikací nové právní úpravy v souvislosti se stavebním uspořádáním 
stanovišť měření emisí a dále s technickým vybavením stanic technické kontroly, kdy je 
potřeba blíže vymezit uspořádání stanice technické kontroly, které vznikají podle čl. II bodu 3 
a 4 přechodných ustanovení zákona č. 193/2018 Sb., kterým se mění zákon 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 
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č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, v souvislosti se 
stanovištěm měření emisí.  

Pro naplnění zmocnění daných zákonem byla zvolena forma novely vyhlášky. 
Prováděcím předpisem, který v současné době naplňuje zmocnění je vyhláška č. 211/2018 
Sb., o technických prohlídkách vozidel.  

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

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. 

Návrh vyhlášky je v souladu se zmocněním § 91 odst. 1 zákona, k jehož provedení je 
předmětná vyhláška vydávána. Navrhovaná novela vyhlášky č. 211/2018 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 § 28d odst. 2, § 33c 
§ 47 odst. 3, § 48 odst. 7 a § 48a odst. 4 uvedeného zákona. 

Návrh novely vyhlášky o technických silničních kontrolách je v souladu se zmocněním 
§ 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, k jehož 
provedení je předmětná novela vyhlášky vydávána. Navrhovaná novela vyhlášky č. 82/2012 
Sb., je v souladu se zákonem o silničním provozu, k jehož provedení je navržena. Z8konná 
zmocnění k jejímu vydání jsou obsažena v ustanovení § 6a odst. 7 a § 52 odst. 10 zákona o 
silničním provozu. 

Návrh novely vyhlášky je v souladu se zákony i ústavním pořádkem České republiky. 

C. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a právem Evropské unie 
Navrhovaná právní úprava souvisí 
- se 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 (transpoziční lhůta směrnice uplynula 
20. května 2017), 

- se směrnicí 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 (transpoziční lhůta směrnice uplynula 20. května 2017) a 

- s prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/621 ze dne 17. dubna 2019 o technických 
informacích nezbytných pro technické prohlídky kontrolovaných položek, o používání 
doporučených metod technických prohlídek a o stanovení podrobných pravidel 
týkajících se formátu údajů a postupů pro přístup k příslušným technickým informacím 
(lhůta pro implementaci uplynula 20. května 2020). 

Transpozice výše uvedených směrnic do českého právního řádu byla dokončena v říjnu 
2018 a předloženým návrhem dochází pouze k dílčím upřesněním ustanovení vyhlášky 
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č. 211/2018 Sb. a č. 82/2012 Sb. v souvislosti s požadavky praxe, kdy některé požadavky na 
hodnocení závad byly nastaveny v mezích směrnic přísněji, kdy dochází v některých oblastech 
ke zpřesnění formulací a vypuštění některých úkonů v souladu s unijním právem. 
Ve vztahu ke směrnici 2014/47/EU lze též uvést, že i když bylo Evropské komisi oznámeno 
dokončení transpozice této směrnice do českého právního řádu, Evropská komise na tuto 
skutečnost nijak nereagovala a doposud neukončila nenotifikační řízení o porušení Smlouvy 
v této věci.  
Nařízení 2019/621 provádí směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EU, přičemž e 
v jejím článku 4 odst. 3 je stanoveno, že Evropská komisi přijme prostřednictvím prováděcích 
aktů: 

•  soubor technických informací o brzdovém zařízení, řízení, výhledu, svítilnách, 
světlometech, odrazkách a elektrickém zařízení, nápravách, kolech, pneumatikách, 
zavěšení náprav, podvozku a částech připevněných k podvozku, jiném vybavení a 
obtěžování okolí, nezbytných pro technické prohlídky kontrolovaných položek a o 
použití doporučených kontrolních metod v souladu s bodem 3 přílohy I a 

•   podrobná pravidla týkající se formátu údajů a postupů pro přístup k příslušným 
technickým informacím.  

Vzhledem k tomu, že v době přípravy a projednávání předmětné transpoziční úpravy, nebyla 
ustanovení tohoto nařízení známa, nemohla být zákonná úprava adekvátně s tímto nařízením 
provázána a bylo stanoveno zmocnění, které je předloženým návrhem naplňováno 
(prostřednictvím odkazu na úpravu obsaženou v nařízení) a jež bude návrhem novely zákona 
o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (aktuálně po mezirezortním 
připomínkovém řízení) zrušeno.  

Na materii obsaženou v návrhu zákona se nevztahuje relevantní judikatura soudních 
orgánů Evropské unie. S obecnými zásadami práva Evropské unie je návrh zákona slučitelný.  

S ohledem na výše uvedené je navržená právní úprava plně slučitelná s právem Evropské 
unie. 

D. 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 2020,  
schváleným usnesením vlády České republiky č. 870 ze dne 9. prosince 2019, zaslaného 
Ministerstvu dopravy Úřadem vlády není vyžadováno provedení hodnocení dopadů regulace 
(RIA).  

E. Zhodnocení předpokládaného hospodářského a finančního dopadu na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 
sociálních dopadů a dopadů na životní prostředí 

Hospodářský a finanční dopad 
Navrhovaná úprava nepřinese nadměrné navýšení požadavků na státní rozpočet. Úpravy 

Informačního systému technických prohlídek, jehož správcem je Ministerstvo dopravy si 
vyžádají určité náklady, které budou hrazeny z rozpočtu Ministerstva dopravy.  
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Dopad na podnikatelské prostředí 
Navrhovaná úprava nepřinese nadměrné zvýšení nákladů na další provádění 

pravidelných technických prohlídek. Určité náklady vzniknou výrobcům vozidel, kteří budou 
předávat data, avšak se jedná o ty výrobce, kteří již předávají data pro technické průkazy 
obdobným způsobem do Informačního systému technických prohlídek a tak se bude jednat 
o úpravy na odesílání dat k technickým prohlídkám.    

Dopad na životní prostředí   
Navrhovaná úprava by měla přinést opatření k zvýšení ochrany ovzduší. 

Sociální dopady 
Navrhovaná úprava nebude mít vliv na sociální prostředí. 

F. 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. 

G. 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. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

H. 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.   

I. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 
Navrhovaná úprava nebude mít do uvedených oblastí žádné dopady. 
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Zvláštní část: 
 
K čl. I – ČÁST PRVNÍ – Změna vyhlášky o technických prohlídkách vozidel 
 
K bodu 1 
Vymezení předmětu úpravy a zapracování odkazu příslušného Prováděcího nařízení Komise  
(EU) 2019/621 ze dne 17. dubna 2019 o technických informacích nezbytných pro technické 
prohlídky kontrolovaných položek, o používání doporučených metod technických prohlídek 
a o stanovení podrobných pravidel týkajících se formátu údajů a postupů pro přístup 
k příslušným technickým informacím.  

K bodu 2 a 10 
Vymezení rozsahu údajů nezbytných pro provádění technických prohlídek, kdy tento rozsah 
je uveden v příloze Prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/621. Upřesnění způsobu a formy 
předání údajů nezbytných pro provádění technických prohlídek s ohledem na rozvoj 
informačního systému technických prohlídek a informačních technologií, včetně technických 
podrobností, které jsou předávány do databáze ministerstva dopravy, budou zveřejněny ve 
Věstníku dopravy. 
K bodu 3  
Doplnění stávajícího stavu týkající se evidenční kontroly, která je součástí čtyř druhů 
technických prohlídek, kdy bylo doplněno prokázání, že vozidlo z hlediska evidenční kontroly 
vyhovuje i o případy opakované technické prohlídky. 
K bodu 4 až 6 
V případě, že je prováděna technická prohlídka na žádost zákazníka, tak není potřeba 
zapisovat údaje do technického průkazu a přidělovat kontrolní nálepku na registrační značku. 
Tato úprava byla i v předchozí právní úpravě před 30.9.2018 a tudíž je potřeba tuto skutečnost 
doplnit do stávající úpravy, kdy je konkrétně uvedeno u jakých druhů technických prohlídek 
se provádí zápis do technického průkazu a kdy se vylepuje kontrolní nálepka na zadní 
registrační značku. 
K bodu 7 a 21 
Doplnění vzoru záznamníku závad pro měření emisí na stanovišti měření emisí. V praxi je již 
využíván, ale jeho vzor nebyl nikdy zveřejněn. 
K bodu 8 
Jedná se o vypuštění rozsahu přístupových údajů, které byly správcem přidělovány, neboť od 
1.7.2020 se do systému veřejné správy přistupuje prostřednictvím elektronické identifikace 
s úrovní značná v souladu se zákonem o elektronické identifikaci a již není potřeba ze strany 
správce přidělovat přístupové údaje (nahrazeno NIA, JIP KAAS). 
K bodu 9 
Upřesnění úpravy v souvislosti s předáváním údajů správci IS TP ze stanice měření emisí, kdy 
se stejně jako u stanice technické kontroly doplňuje jako jeden z podkladů právě záznamník 
závad ze stanoviště měření emisí. 
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K bodu 11 a 13, 14 
Bližší vymezení věcné stránky spojené s měřením emisí podle jednotlivých typů pohonů 
motorů (doplnění a upřesnění v případě zážehového motoru, používání diagnostických 
přístrojů bez OBD). 
K bodu 12 
Jedná se o doplnění legislativní zkratky v případě přístrojů spadající mezi soupravu tlakoměrů 
pro kontrolu vzduchových soustav vozidel. Vyhláška dále pracuje s tímto pojmem.  

K bodu 15 
Jedná se o vymezení stanoviště měření emisí, které se nenachází přímo v areálu stanice 
technické kontroly, jedná se o případy, kdy provozovatel stanice měření emisí musí doplnit 
stanoviště měření emisím ke stávající provozovně STK a nemá místo přímo v areálu. 
K bodu 16 
Stanoviště měření emisí u samostatné stanice měření emisí musí být vybaveno stejně jako 
stanoviště měření emisí u stanice technické kontroly.  
K bodu 17 
Zpřesnění místa pro provádění technických prohlídek mobilním způsobem u vozidel určených 
pro pohyb na sněhu a ledu. 
K bodu 18 
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. Rozsáhlá příloha č. 1 doznává změn v souvislosti s úpravou týkající 
se formulačních upřesnění (například korigovaný součinitel absorbce se používá v případě 
hodnot stanovených výrobcem vozidla, a při vlastním měření se používá označení měřené 
veličiny slovem kouřivost, formulační upřesnění v souvislosti s nedostatečným technickým 
předkladem odborné terminologie např. neodborná oprava zaměněna za nebezpečná úprava).  

K bodu 19 

Doplnění dokladů předkládaných při technické prohlídce podle přílohy č. 2 vyhlášky, kdy je 
nutné doplnit u technického průkazu povinnost předložit i přílohy tvořící nedílnou součást 
technické průkazu (příklad v případě přestavěných vozidel na provoz LPG se jedná o 
osvědčení, tunning vozidel apod.). 

K bodu 20 

V souvislosti se změnami týkajících se vzorů protokolu o technické prohlídce podle přílohy II 
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 a s odkazem na čl. 8 odst. 1 této směrnice je potřeba stávající protokoly upravit 
tak, aby svým obsahem odpovídali požadavkům EU, aby došlo k naplnění implementace výše 
uvedené směrnice. Zejména se jedná o doplnění číselného označení jednotlivých údajů 
v protokole o technické prohlídce (jedná se o úpravu, kdy byl např. u údaje VIN, použit 
symbol písmene „E“, který odpovídá harmonizovanému kódu uváděného v registračních 
dokladech, ale příloha II směrnice 2014/45/EU označuje údaj VIN výhradně číslicí „1“.) 
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K bodu 22 

Zveřejnění nových požadavků na zařízení na kontrolu vůlí nápravy, kdy s ohledem na 
požadavky směrnice 2014/45/EU je nutné zavést do 20. května 2022 kontrolu nápravy a 
zavěšení prostřednictvím zařízení bez nutnosti zvednutí této nápravy. Zařízení bude 
schvalováno pro vozidla do 3,5 t a na užitková vozidla nad 3,5 t. S ohledem na skutečnost, že 
se musí přístroje schválit a provozovatele STK se musí jimi dovybavit do určité doby, byla 
stanovena doba pro dovybavení se nejdéle do 20. května 2022. 

K bodu 23 až 28 

V příloze č. 7 se mění technické požadavky na přístroje měření emisí. Rovněž u zavádění 
nových požadavků přístrojů na měření emisí je přihlédnuto k lhůtě pro úpravu stávajících 
přístrojů u výrobců přístrojové techniky. 

K bodu 29 

Jedná se o náhradu již neplatné normy ČSN. 

K bodu 30 až 32 

Jedná se o administrativní opravy chyby v číslicích a početních chyb. 

K bodu 33  

Vzhledem k vývoji v oblasti vzdělávání uchazečů o získávání odborné způsobilosti, která je 
jednou z obligatorních podmínek pro získání Profesního osvědčení kontrolního technika, 
dochází k doplnění dokladů prokazující splnění kvalifikačního standardu podle Národní 
soustavy kvalifikací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

K čl. II 
K bodu 1 
Vzhledem k tomu, že prováděcí nařízení Komise 2019/621 upravuje postupy v oblasti měření 
emisí, kdy je potřeba stávající přístroj pro měření emisí výfukových plynů zážehových motorů 
(analyzátor), přístroj pro měření kouřivosti vznětových motorů (kouřoměr), přístroj na měření 
otáček motoru, přístroj na měření teploty motoru nebo sestavy těchto přístrojů upravit a nově 
schválit, a tudíž je stanice technické kontroly nebo stanice měření emisí nemohou získat natož 
používat. Proto je nutné stanovit přechodné ustanovení tak, aby byl zajištěn plynulý přechod 
na nové přístroje. Ministerstvo dopravy schválení těchto přístrojů oznámí ve Věstníku 
dopravy. Současně se umožňuje používat přístroje schválené před nabytím účinnosti novely 
vyhlášky a to nejdéle do 31.6.2021. 
K bodu 2 
Vzhledem k tomu, že výměna stávajících přístrojů na kontrolu vůlí náprav na přístroje 
odpovídající základní charakteristice této vyhlášky si vyžádá určitou dobu nejenom pro 
samotné dovybavení, ale i proces schválení daného přístroje. Proto je nutné stanovit 
přechodné ustanovení tak, aby byl zajištěn plynulý přechod na nové přístroje. Ministerstvo 
dopravy schválení těchto přístrojů oznámí ve Věstníku dopravy. 
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K bodu 3 
Vzhledem k tomu, že výrobci musejí poskytovat data pro provádění technických prohlídek 
a v ČR je nastaven systém tak, že tyto údaje se poskytují prostřednictvím Informačního 
systému technických prohlídek, je potřeba, aby výrobci měli stanovenou lhůtu, dokdy musejí 
aktualizovat údaje v tomto systému. 
 
K čl. III – ČÁST DRUHÁ – Změna vyhlášky o technických silničních kontrolách 
K bodu 1 
Vzhledem k tomu, že obdobný rozsah kontrolních úkonů je i vymezen ve vyhlášce 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 pozdějších 
předpisů, je nutné stejné změny v rozsahu kontrolních úkonů současně upravit i v této 
vyhlášce, s ohledem na úpravu je vydávána nová příloha č. 1. 
K bodu 2 
V souvislosti se změnou kontrolních úkonů v příloze č. 1 je nutné provést i aktualizaci 
dokladu o provedené technické silniční kontrole v příloze č. 2. Změny dopadají zejména do 
číselníku závad uváděných na zadní straně předmětného dokladu. 
 
K čl. IV – ČÁST TŘETÍ - účinnost 
Nabytí účinnosti předmětné vyhlášky se navrhuje dnem 1. 7. 2020. 
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