
VI. 

ROZDÍLOVÁ TABULKA 

Název: 
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) o 
registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů 
Předkladatel: Ministerstvo dopravy 
 

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení Obsah 

Čl. I bod 9 
 
(§ 13a)  

§13a 
Rozsah údajů nezbytných k provádění 

technických prohlídek,  
způsob a forma jejich předání na Ministerstvo 

dopravy 
(K § 28d odst. 2 a § 33c zákona) 

(1) Rozsah údajů nezbytných pro provádění 
technických prohlídek, způsob a forma jejich 
předání jsou uvedeny v přímo použitelném předpisu 
Evropské unie o technických informacích 
nezbytných pro technické prohlídky a o stanovení 
podrobných pravidel týkajících se formátů údajů a 
postupů pro přístup k příslušným technickým 
informacím1a).  

(2) Výrobce uvádí v informačním systému 
technických prohlídek následující údaje 

a)  o kontaktním místě odpovědném za zpřístupnění 
údajů nezbytných pro provádění technických 
prohlídek a 

32019R0621 čl. 4  Technické informace nezbytné pro provádění 
technické prohlídky jsou uvedeny v příloze tohoto 
nařízení. 
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b)  o internetových stránkách, kde v českém jazyce 
zveřejní údaje nezbytné pro provádění 
technických prohlídek. 

 

  32019R0621 čl. 5 1.   Technické informace o vozidle, které jsou 
uvedeny v příloze tohoto nařízení, se stanicím 
technické kontroly a příslušným orgánům 
zpřístupní včas nediskriminačním, neomezeným, 
snadno přístupným a konzistentním způsobem. 
 
2.   Technické informace se zpřístupní nejpozději do 
6 měsíců od registrace nebo uvedení vozidla do 
provozu. U vozidel registrovaných nebo uvedených 
do provozu v období od 20. května 2018 do 20. 
listopadu 2019 se však tyto informace zpřístupní ke 
dni 20. května 2020. 
 
3.   Odchylně od odstavce 2, v případech 
stanovených v čl. 5 odst. 4 první, druhé a páté 
odrážce směrnice 2014/45/EU poskytne výrobce 
stanici technické kontroly a příslušnému orgánu 
technické informace na požádání a neprodleně. 
 
4.   Výrobce poskytne následné změny a doplnění 
týkající se technických informací uvedených v 
odstavci 1 stanicím technické kontroly a příslušným 
orgánům zároveň se zpřístupněním změn a doplnění 
k informacím o opravách a údržbě vozidla. 
 
5.   Technické informace se zpřístupní v úředním 
jazyce nebo jazycích členského státu stanice 
technické kontroly nebo v jiném jazyce, s jehož 
použitím příslušný orgán dotčeného členského státu 
souhlasí. 
 
6.   Výrobci určí kontaktní místo odpovědné za 
udělování přístupu k technickým informacím o 
vozidle. Kontaktní údaje tohoto kontaktního místa 
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se zpřístupní na internetových stránkách výrobce. 
Kontaktním místem může být rovněž zástupce 
výrobce. 
 
7.   Členské státy nebo jejich příslušné orgány jsou 
v případě potřeby nápomocny výrobci, aby bylo 
zajištěno, že stanice technické kontroly žádající o 
přístup k technickým informacím o vozidle má 
oprávnění v souladu s čl. 12 odst. 1 směrnice 
2014/45/EU. 

  32019R0621 čl. 6 1.   Technické informace zpřístupňuje výrobce na 
základě identifikačního čísla vozidla v otevřeném 
strukturovaném datovém formátu: 
 
a) příslušným orgánům na požádání jako soubor 
strojově čitelných datových souborů použitelných 
off-line a 
 
b) stanicím technické kontroly a příslušným 
orgánům s využitím online řešení. Při použití online 
řešení se technické informace, které má výrobce 
poskytnout zároveň jako součást informací o 
opravách a údržbě vozidla na internetových 
stránkách, zveřejní ve stejném datovém formátu. 
Další technické informace o vozidle se zpřístupní v 
datovém formátu, který se pro podobné informace 
běžně používá. 
 
2.   Výrobce se může odchýlit od požadavků 
stanovených v odstavci 1 pro vozidla, pro něž bylo 
vydáno individuální schválení, vnitrostátní 
schválení nebo schválení typu malé série podle 
nařízení (EU) č. 167/2013 a (EU) č. 168/2013 a 
směrnice 2007/46/ES, nebo pokud výrobce nemusí 
dodržovat nařízení (ES) č. 715/2007, (EU) č. 
167/2013 nebo (EU) č. 168/2013. Informace však 
musí být poskytovány snadno dostupným a 
jednotným způsobem, který lze s vynaložením 
přiměřeného úsilí zpracovat. 
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3.   U vozidel, která obdrží postupné, kombinované 
nebo vícestupňové schválení typu podle nařízení 
(EU) č. 167/2013 a (EU) č. 168/2013 a směrnice 
2007/46/ES, výrobce odpovědný za konkrétní fázi 
vývoje odpovídá za sdělení technických informací 
o vozidle týkajících se konkrétního systému, 
konstrukční části nebo samostatného technického 
celku konečnému výrobci. Konečný výrobce je 
odpovědný za poskytování technických informací o 
konečném vozidle příslušným orgánům a stanicím 
technické kontroly. 
 
4.   Odstavec 3 se nepoužije pro vozidla, pro která 
jsou vydávána individuální schválení, vnitrostátní 
schválení nebo schválení typu malých sérií podle 
nařízení (EU) č. 167/2013 a (EU) č. 168/2013 a 
směrnice 2007/46/ES. 

Čl. I bod 17 

(Příloha č. 1) 

(Příloha 1 – není uváděna z důvodu velkého 
rozsahu) 

32014L0045 Čl. 7 odst. 1 a 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. U každé položky podléhající kontrole stanoví 
příloha I minimální seznam možných nedostatků a 
stupeň jejich závažnosti. 

 
3. Vozidlo vykazující nedostatky, které spadají do 
více než jedné skupiny nedostatků podle 
odstavce 2, se zařadí do skupiny odpovídající 
nejzávažnějšímu nedostatku. Vozidlo vykazující 
více nedostatků v rámci týchž oblastí kontroly, jak 
jsou vymezeny v rozsahu kontroly podle bodu 2 
přílohy I, je možno zařadit do skupiny nedostatků o 
jeden stupeň závažnějších, jestliže se lze domnívat, 
že kombinovaný účinek těchto nedostatků znamená 
vyšší riziko pro bezpečnost silničního provozu. 

  32014L0045 Příloha I 

 
MINIMÁLNÍ POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE 
OBSAHU A DOPORUČENÝCH METOD 
TECHNICKÝCH PROHLÍDEK 
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Čl. I bod 19 

(Příloha č. 4) 

Vzory protokolu o technické prohlídce jsou 
uvedeny v příloze č. 4. 

(Příloha 4 – není uváděna z důvodu velkého 
rozsahu) 

32014L0045  
Čl. 3 odst. 12 
 
 
 

„osvědčením o technické způsobilosti“ protokol 
technické prohlídce vydaný příslušným orgánem 
nebo stanicí technické kontroly obsahující výsledek 
technické prohlídky; 
 

  32014L0045 Čl. 8 odst. 1 a 2 

 

1. Členské státy zajistí, že stanice technické 
kontroly nebo případně příslušné orgány, které 
provedly technickou prohlídku vozidla, vydají 
osvědčení o technické způsobilosti daného vozidla, 
v němž jsou uvedeny alespoň standardizované 
prvky odpovídajících harmonizovaných kódů Unie, 
jak je stanoveno v příloze II. 
 
2.  Členské státy zajistí, aby stanice technické 
kontroly nebo případně příslušné orgány 
zpřístupnily osobě, která vozidlo k technické 
prohlídce předala, osvědčení o technické 
způsobilosti vozidla nebo, v případě elektronické 
verze osvědčení o technické způsobilosti vozidla, 
potvrzený výtisk tohoto osvědčení. 

 

  32014L0045 Příloha II 

 
MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA OBSAH 
OSVĚDČENÍ O TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI 
VOZIDLA 

Čl. III bod 1 

(Příloha č. 1) 

(Příloha 1 – není uváděna z důvodu velkého 
rozsahu) 

V této příloze jsou uvedeny kontrolní úkony, které 
zahrnují i položky pod čl. 12 odst. 3 směrnice 
2014/47/EU 

32014L0047 Čl. 12 1. U každé položky, která má být zkontrolována, 
stanoví příloha II seznam možných nedostatků a 
stupeň jejich závažnosti, který se bude používat při 
silničních technických kontrolách. 
2. Nedostatky zjištěné během silniční technické 
kontroly vozidel se zařadí do jedné z těchto 
skupin: 
a) menší nedostatky, které nemají významný vliv 
na bezpečnost vozidla nebo na životní prostředí, a 
jiné menší neshody; 
b) závažné nedostatky, které mohou nepříznivě 
ovlivnit bezpečnost vozidla nebo mít dopad na 
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životní prostředí nebo ohrozit bezpečnost ostatních 
účastníků silničního provozu, nebo jiné 
významnější neshody; 
c) nebezpečné nedostatky, které představují přímé 
a bezprostřední ohrožení bezpečnosti silničního 
provozu nebo mají dopad na životní prostředí. 
3. Vozidlo vykazující nedostatky, které spadají 
do více než jedné skupiny nedostatků podle 
odstavce 2, se zařadí do skupiny odpovídající 
závažnějšímu nedostatku. 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 o jeden stupeň závažnějších, 
pokud se má za to, že kombinovaný účinek těchto 
nedostatků má za následek vyšší riziko pro 
bezpečnost silničního provozu. 

  32014L0047 Příloha II Rozsah silniční technické kontroly 

Čl. III bod 2 

(Příloha č. 2) 

Příloha č. 2 – Doklad o provedené technické silniční 
kontrole 
(není uváděna z důvodu velkého rozsahu) 

32014L0047 Příloha IV Vzor protokolu o podrobnější silniční technické 
kontrole včetně kontrolního seznamu 

 
Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 

32019R0621 Prováděcí 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. 

32014L0045 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. 

32014L0047 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. 
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