
V. 
 

Vypořádání připomínek z mezirezortního připomínkového řízení  
 
Připomínkové místo 

 
Obsah připomínky 

 
Způsob vypořádání  

Ministerstvo 
zahraničních věcí  

bez připomínek  

Ministerstvo 
zemědělství 

bez zásadních připomínek  

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

bez zásadních připomínek  

Ministerstvo financí bez zásadních připomínek  
Ministerstvo kultury bez zásadních připomínek  
Ministerstvo školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 

bez zásadních připomínek  

OKOM Bez zásadních připomínek  
Ministerstvo 
spravedlnosti 

Zásadní připomínka 
 
1. K čl. I bodu 6 (§ 13a):  
Požadujeme, aby předkladatel přepracoval navrhovaný 
paragraf tím způsobem, že formou odkazu na prováděcí 
nařízení Komise (EU) 2019/621 stanoví toliko rozsah údajů 
nezbytných pro provádění technických prohlídek vozidel, 
jelikož tento je v příloze daného přímo použitelného 
předpisu Evropské unie upraven vyčerpávajícím způsobem. 
Oproti tomu problematiku způsobu a formy předání těchto 
údajů Ministerstvu dopravy upravuje příslušné nařízení EU 
(viz jeho čl. 5 a 6) pouze obecným způsobem, pročež 
považujeme za nezbytné, aby předkladatel na úrovni 
prováděcího právního předpisu stanovil dostatečně 
konkrétní pravidla, na jejichž základě budou povinné 

 
 
AKCEPTOVÁNO 
 
Upraveno ve znění: 
 

„§ 13a 
Rozsah údajů nezbytných pro 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 
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subjekty jednoznačně vědět, jakým postupem mají údaje 
správně předat. K tomuto závěrem konstatujeme, že 
předkladatelem navrhované „zveřejnění upřesnění způsobu 
a formy vkládání údajů ve Věstníku dopravy“ je z hlediska 
ústavněprávního zcela neakceptovatelné, poněvadž český 
ústavní pořádek nepřipouští terciární normotvorbu.  
 
 

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 

b)  o internetových stránkách, kde v českém 
jazyce zveřejní údaje nezbytné pro 
provádění technických prohlídek.“. 

 
Vypořádání přijato 
 
 

Ministerstvo vnitra Zásadní připomínky: 
 
1. K čl. I bodu 6 – k § 13a odst. 2:  

 
Požadujeme, aby upřesnění způsobu a formy předávání 
údajů nezbytných pro provádění technických prohlídek 
Ministerstvu dopravy, jakož i přístup k těmto informacím, 
byly předem dohodnuty s Policií České republiky a 
stanoveny přímo vyhláškou, nikoli Věstníkem Ministerstva 
dopravy. § 28d odst. 2 věta poslední zákona č. 56/2001 Sb., 
požaduje stanovit rozsah údajů a způsob a formu předání 
údajů prováděcím předpisem a nedává prostor pro 
subdelegaci. Nadto dle § 88 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb. 
se ve Věstníku Ministerstva dopravy publikují pouze 
instrukce upřesňující jednotnost provádění technických 
kontrol ve zkušebních stanicích nebo pověřené zkušebně, 
technických prohlídek a měření emisí ve stanicích 
technické kontroly a stanicích měření emisí. Z výše 

 
 
AKCEPTOVÁNO 
 
V současné době je zpracovávána úprava 
systému IS TP podle požadavků PČR a to tak, že 
bude zajištěn přístup prostřednictvím webové 
služby přes IS DOTAZY 
 
Vysvětleno, vypořádání přijato 
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uvedeného vyplývá, že způsob a forma předávání údajů 
Ministerstvu dopravy nezbytných pro provádění 
technických prohlídek, jakož i přístup k těmto informacím 
do této kategorie nespadá. Považujeme za nezbytné, aby se 
subjekty, na které zmíněné ustanovení dopadá, mohly 
k danému návrhu vyjádřit, nikoli, aby toto bylo bez 
konzultace se zainteresovanými subjekty stanoveno ve 
Věstníku Ministerstva dopravy. Ministerstvo vnitra má 
v kontextu existence evropské úpravy rozsahu údajů a 
způsobu a formy jejich předání pochybnosti o správnosti 
a smysluplnosti existence zmocňovacího ustanovení v § 
28d odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb. Pravidla obsažená 
v prováděcím nařízení Komise (EU) č. 2019/621 o 
používání doporučených metod technických prohlídek a o 
stanovení podrobných pravidel týkajících se formátu údajů 
a postupů pro přístup k příslušným technickým informacím 
budou platit i bez deklarace navrhované čl. I bodem 6. 
Pokud jde o navrhovaný přístup do Informačního systému 
technických prohlídek (dále jen „IS TP“) prostřednictvím 
certifikátů, považujeme jej pro dopravní službu Policie 
České republiky za nevhodný, neboť v souvislosti 
s technickými silničními kontrolami je nutné zabezpečit 
přístup policisty do IS TP přímo z místa kontroly 
prostřednictvím bezpečné mobilní platformy. Nelze 
omezovat přístup oprávněných osob do IS TP jen proto, že 
tento vstup využívají v souvislosti s plněním svých úkolů 
jen nárazově. V této souvislosti si dovolujeme odkázat též 
na čl. 5 odst. 1 Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 
2019/621 o používání doporučených metod technických 
prohlídek a o stanovení podrobných pravidel týkajících se 
formátu údajů a postupů pro přístup k příslušným 
technických informacím, který stanoví, že „Technické 
informace o vozidle, které jsou uvedeny v příloze tohoto 
nařízení, se stanicím technické kontroly a příslušným 
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orgánům zpřístupní včas nediskriminačním, neomezeným, 
snadno přístupným a konzistentním způsobem.“. 
Navrhujeme proto v této souvislosti otázku přístupu 
oprávněných policistů do IS TP řešit separátně za účasti 
zástupců Ministerstva dopravy a Policie České republiky. 
 
2. K čl. I bodu 8 – k § 17 odst. 7: 
 
Stanovení, že „umístění stanoviště měření emisí musí být 
zřízeno v katastrálním území obce, v níž je provozována 
stanice technické kontroly“, je podle našeho názoru nad 
rámec zmocnění. Dle § 54 odst. 12 zákona č. 56/2001 Sb. 
prováděcí právní předpis stanoví, že „Druhy stanic 
technické kontroly, požadavky na přístroje a další technické 
zařízení a programové vybavení nezbytné k řádnému 
provádění technických prohlídek a souvisejících úkonů, 
požadavky na stavební uspořádání potřebné pro výkon 
činnosti stanice technické kontroly, způsob metrologického 
zajištění přístrojů stanoví prováděcí právní předpis.“. Pro 
stanovení podmínek stran lokace stanoviště měření emisí 
však zákon zmocnění neobsahuje. Novelizační bod proto 
požadujeme vypustit. 
 
3. K čl. I bodu 10 – k příloze č. 1: 
 
V seznamu kontrolních úkonů pro kontrolu a hodnocení 
technického stavu vozidla při technické prohlídce 
požadujeme doplnit nový kód závady číslo 8.2.2.1.3 ve 
znění: 
 

 
 
 
 
 
 
NEAKCEPTOVÁNO 
 
Vysvětleno a vysvětlení přijato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKCEPTOVÁNO 
 
Doplněn nový kontrolní úkony, ale stupeň 
hodnocení byl v souladu i s ostatními obdobnými 
závadami upraven na stupeň „vážná závada“.  
 
Vypořádáno, vypořádání přijato 
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8.2.2.1.3 

Systém SCR k omezení emisí 
namontovaný výrobcem chybí, je 
změněn nebo zjevně vyřazen z 
funkčnosti 

C 

 
Odůvodnění: 
Důvodem je, že v současné době je na pozemních 
komunikacích odhalováno poměrně velké množství 
nákladních vozidel, která mají záměrně pozměněnu 
funkčnost systému SCR a tím pádem dochází k 
znečišťování životního prostředí exhalacemi Nox, které se 
u vozidel se vznětovým motorem neměří. Uvedená vozidla 
plní emisní třídu EURO 0, ačkoli jsou zařazena do třídy 
EURO 5 nebo EURO 6. K obcházení systému SCR vede 
ekonomická úspora provozovatele vozidla při odstranění 
závady systému SCR a použití levnější varianty, kterou je 
např. emulátor AD Blue či provedení softwarové úpravy, 
která systém SCR vyřadí z provozu a řídící jednotka vozidla 
toto nerozpozná a závadu nedetekuje. 
 
4. K čl. III bodu 1 – k příloze č. 1: 
V seznamu kontrolních úkonů pro kontrolu technického 
stavu vozidel požadujeme doplnit (ze stejného důvodu jako 
v předchozí připomínce) nový kód závady číslo 8.2.2.1.3  
ve znění: 
 

8.2.2.1.3 

Systém SCR k omezení emisí 
namontovaný výrobcem chybí, je 
změněn nebo zjevně vyřazen z 
funkčnosti 

C 

 
5. K čl. III bodu 2 – k příloze č. 2: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKCEPTOVÁNO 
 
Doplněn nový kontrolní úkony, ale stupeň 
hodnocení byl v souladu i s ostatními obdobnými 
závadami upraven na stupeň „vážná závada“ 
- viz předchozí 
 
Vypořádáno, vypořádání přijato 
 
 
 
 
AKCEPTOVÁNO 
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V dokladu o provedené technické silniční kontrole 
požadujeme dát kódy závady  
do souladu se závadami uvedenými v příloze č. 1, jelikož 
na druhé straně dokladu neodpovídají kódy závad uvedené 
ve skupině 1 – „BRZDOVÉ ZAŘÍZENÍ“ popisu závad 
uvedených v příloze č. 1 – „Seznam kontrolních úkonů pro 
kontrolu technického stavu vozidel“ (podbody 1.2.2 a 
1.3.2).  
 
Dále jsou nesprávně uvedeny některé kódy závad ve 
skupině 5 – „NÁPRAVY, KOLA, PNEUMATIKY A 
ZAVĚŠENÍ NÁPRAV“ (podbody 5.1.4, 5.1.5 a 5.1.6). 
 

 
 
 
 

Liberecký kraj Bez připomínek  
Moravskoslezský kraj Bez připomínek  
Hospodářská komora Zásadní připomínky ke změně vyhl. 211/2018 Sb.: 

 
1. Připomínka k § 7 odst. 3 

Navrhujeme koncepčnější a přesnější znění tohoto 
odstavce: 

 
„(3) V případě technické prohlídky na žádost se u 
vozidla neprovádí zápis o výsledku technické prohlídky 
do technického průkazu vozidla. Do technického 
průkazu vozidla se zapisuje výsledek hodnocení 
technické způsobilosti vozidla a doba platnosti 
technické způsobilosti vozidla pravidelné technické 
prohlídky.“ 

 
Odůvodnění: 
Zákon č. 56/2001 Sb. v § 50 odst. 2 zmocňuje zapisovat 
do technického průkazu pouze výsledek pravidelné 

VYPOŘÁDÁNÍ 
 
AKCEPTOVÁNO 
 
Upraveno ve znění:  

(1) Výsledek hodnocení technické 
způsobilosti vozidla a dobu platnosti technické 
způsobilosti vozidla vyznačuje stanice technické 
kontroly ručním zápisem do technického 
průkazu. Zápis obsahuje tyto údaje 

a) číslo protokolu o technické prohlídce, 
b) datum provedení technické prohlídky a 
c) platnost technické prohlídky. 

(1) Výsledek hodnocení technické 
způsobilosti vozidla a dobu platnosti technické 
způsobilosti vozidla vyznačuje stanice technické 
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technické prohlídky. Předkladatelem navrhované znění by 
tak bylo v rozporu se zněním zákona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Připomínka k § 8 odst. 4 

Navrhujeme koncepčnější a přesnější znění tohoto 
odstavce: 

 
„(4) V případě technické prohlídky na žádost se vozidlu 
nepřiděluje kontrolní nálepka ani se kontrolní nálepka 
z vozidla neodstraňuje. Kontrolní nálepka se umisťuje 
na zadní tabulku nebo odstraňuje ze zadní tabulky 
registrační značky při provádění pravidelné technické 
prohlídky vozidla.“ 

 
Odůvodnění: 
Zákon č. 56/2001 Sb. v § 50 odst. 3 zmocňuje umisťovat na 
zadní tabulku RZ kontrolní nálepku pouze v případě 

kontroly ručním zápisem do technického průkazu 
po provedení 

a) pravidelné technické prohlídky, 
b) opakované technické prohlídky 

následující po pravidelné technické 
prohlídce, nebo 

c) opakované technické prohlídce prováděné 
v rámci státního odborného dozoru jsou-li 
výsledky odlišné od provedení 
bezprostředně předcházející prohlídky 
podle písmene a) a b). 
 

(2) Zápis obsahuje tyto údaje 
a) číslo protokolu o technické prohlídce, 
b) datum provedení technické prohlídky a 
c) platnost technické prohlídky. 

 
Vypořádání přijato 
 
 
AKCEPTOVÁNO 
 
Upraveno ve znění: 

(2) Kontrolní nálepku technické 
způsobilosti vozidla perforuje a vylepuje podle 
výsledku technické prohlídky kontrolní technik 
stanice technické kontroly.  

(2) Kontrolní nálepku technické 
způsobilosti vozidla perforuje a umisťuje podle 
výsledku technické prohlídky kontrolní technik 
stanice technické kontroly na zadní tabulku 
registrační značky při provádění 
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pravidelné technické prohlídky. Předkladatelem 
navrhované znění by tak bylo zavádějící a matoucí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Připomínka k § 14 

Ačkoli to není předmětem předkládaných změn, 
považujeme za potřebné označit stávající text jako 
odstavec (1) a přidat nový odstavec (2) tohoto znění: 

 
„(2) Vozidla kategorie T, která konstrukčně vycházejí z 
vozidel kategorií N2 a N3, lze kontrolovat pouze na 
stanici technické kontroly pro užitkové automobily nebo 
na stanici technické kontroly kombinované pro osobní a 
užitkové automobily.“ 

 
Odůvodnění: 
Tato vozidla přepravují na pozemních komunikacích stejný 
náklad jako užitková vozidla kat. N2 a N3, z kterých 
konstrukčně vycházejí. Jediným rozdílem mezi těmito 
koncepčně identickými vozidly je odlišná perioda pro 
přistavení vozidla k pravidelné technické prohlídce. Linka 
STK je přitom schopna tato vozidla zkontrolovat 
důkladněji, objektivněji a efektivněji než mobilní 
pracoviště. 
 
4. Připomínka k § 17 odst. 7 

V § 17 se doplňuje odstavec 7, který zní: 

a) pravidelné technické prohlídky vozidla,  
b) opakované technické prohlídky 

následující po pravidelné technické 
prohlídce, nebo 

c) opakované technické prohlídce prováděné 
v rámci státního odborného dozoru jsou-li 
výsledky odlišné od provedení 
bezprostředně předcházející prohlídky 
podle písmene a) a b). 

 
 
NEAKCEPTOVÁNO 
 
V § 79 odst. 7 zákona č. 56/2001 Sb., je uvedeno, 
že technická prohlídka zemědělských 
a lesnických traktorů a jejich přípojných vozidel 
může být provedena mobilním způsobem. 
Zmocnění je pouze ke způsobu provádění 
technických prohlídek mobilním způsobem. 
 
 
Vysvětleno, vysvětlení přijato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKCEPTOVÁNO 
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„(7) Stanoviště měření emisí nemusí být součástí areálu 
stanice technické kontroly, ale musí být zřízeno v 
katastrálním území obce, v níž je provozována stanice 
technické kontroly a dále musí být označeno způsobem 
stanoveným v příloze č. 9.“. V takovém případě musí mít 
stanoviště měření emisí k dispozici prostory uvedené v 
odstavci 3 písm.“ 
 

Odůvodnění: 
Je třeba vyškrtnout požadavek, že stanoviště měření emisí, 
které není součástí areálu stanice technické kontroly, musí 
mít k dispozici prostory, které jsou uvedeny v odstavci 3 
písm. a) a c) až h). Nemůžeme mít rozdílné požadavky na 
samostatné SME a pracoviště u STK, když dělají stejné 
činnosti. Docházelo by ke zvýhodňování samostatných 
SME. 
 
5. Připomínka k § 22 

Ačkoli to není předmětem předkládaných změn, 
považujeme za potřebné doplnit odstavec v § 22 vyhl. 
č. 211/2018 Sb. následovně: 

 
„(8) Provozovatel stanice měření emisí zabezpečí 
ověření plnění podmínek k jejímu provozování před 
zahájení provozu pomocí expertízy, vypracované 
osobou pověřenou ministerstvem.“ 

 
Odůvodnění: 
Při tvorbě vyhlášky v r. 2018 došlo k opomenutí 
předkladatele a nezahrnutí požadavku na expertízu stanice 
měření emisí, ačkoli se tyto expertízy v minulosti prováděly 
a pro STK se provádějí i nadále. Tento stav komplikuje 
práci především úředníkům obcí s rozšířenou působností, 

Upraveno v následujícím znění: 
 
„Stanoviště měření emisí nemusí být součástí 
areálu stanice technické kontroly, ale musí být 
zřízeno v katastrálním území obce, v níž je 
provozována stanice technické kontroly. I v 
tomto případě však musí mít prostory splňující 
podmínky pro měření emisí a odpovídající 
obsahu technických norem uvedených v příloze č. 
8 a dále být označeno způsobem stanoveným v 
příloze č. 9.“. 
 
 
 
 
 
 
 
NEAKCEPTOVÁNO 
 
Požadavek na ověření plnění podmínek k jejímu 
provozování před zahájením provozu pomocí 
expertízy je doplnění do připravené vládní 
novely zákona č. 56/2001 Sb., v rámci MPŘ. 
Navržené doplnění nemá oporu ve stávající 
úpravě, jde nad rámec zmocnění. 
 
Vysvětleno, vysvětlení přijato 
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ale i vlastním provozovatelům a dochází tak ke zbytečným 
průtahům a ojediněle i k pochybením při povolování vzniku 
stanic. 
Navrhovaná znění je analogií k existujícímu § 19 odst. 1 b), 
který se však týká pouze STK. 
 
6. Připomínka k § 34 odst. 2 

Ačkoli to není předmětem předkládaných změn, 
považujeme za potřebné upravit znění odstavce 
následujícím způsobem: 

 
„(2) V rámci technické prohlídky prováděné mobilním 
způsobem lze jízdní zkoušky účinku brzd zvláštního 
vozidla a jeho přípojného vozidla provádět pouze na 
pozemní komunikaci nebo prostranství, které musí být 
dostatečně dlouhé a široké, na kterých se zvláštní 
vozidlo nebo zvláštní vozidlo s přípojným vozidlem 
může bezpečně otočit. Vozovka zkušebního úseku 
pozemní komunikace nebo prostranství musí mít rovný, 
s výjimkou prohlídek vozidel konstrukčně určených k 
pohybu na sněhu a ledu též čistý a neklouzavý asfaltový, 
asfaltobetonový nebo cementobetonový povrch, bez 
výmolů nebo jiného zjevného povrchového poškození. 
Detailní specifikaci mobilního pracoviště oznámí 
ministerstvo ve Věstníku dopravy.“ 

 
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. 
Rovněž tak nejsou k dispozici definice detailnějších 
technických požadavků na mobilní pracoviště a hrozí tak i 
při aplikaci nejbenevolentnějšího výkladu zákona 

 
 
 
 
 
 
AKCEPTOVÁNO 
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nemožnost splnění vyžadovaných povinností nejpozději od 
1. 10. 2020. 
 
7. Připomínka k Příloze č. 1, poznámka na konci 

Požadujeme doplnit následující poznámku: 
„U vozidel starších 10 let se připouští oprava vozidla s 
použitím nehomologovaných nebo neoriginálních dílů, 
pokud v ostatních ohledech budou splněny příslušné 
technické požadavky.“ 

 
Odůvodnění: 
S ohledem na rozhodnutí předkladatele překlasifikovat 
opakovaný výskyt závad stupně A, které nikterak 
neohrožují bezpečnost provozu ani životní prostředí na 
stupeň B, bude u starších vozidel docházet k problémům s 
obstaráváním náhradních dílů, neboť zákon č. 56/2001 Sb. 
stanoví povinnost jejich zajištění pro výrobce pouze na 5 
let. Tento institut byl navíc bez problémů používán až do r. 
2012 a v současnosti je jiným způsobem používán pro 
vozidla neevropského provedení. 
 
8. Připomínka k Příloze č. 1, poznámky na konci 

Požadujeme upravit text poznámky následujícím 
způsobem: 
 
„*) Vážnou závadou „B“ se hodnotí stav, kdy je v rámci 
pravidelné technické prohlídky zjištěna stejná lehká 
závada „A“ jako při předchozí pravidelné technické 
prohlídce nebo technické prohlídce prováděné za 
účelem zápisu silničního vozidla do registru silničních 
vozidel.“ 

 
Odůvodnění: 

 
 
 
NEAKCEPTOVÁNO 
 
V českém právním řádu není nikde vymezen 
pojem homologace, pokud připomínkující měl na 
mysli používání náhradních dílů, které mají mít 
schválenou technickou způsobilost, pak i 
neoriginální náhradní díly musejí mít schválenou 
technickou způsobilost. 
 
Vypořádání přijato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
NEAKCEPTOVÁNO 
 
změna Přílohy č. 1 bude upravena tak, že dojde 
ke zrušení závad zvýšení stupně principem 
opakovaně zjištěné lehké závady na stupeň 
„vážná“). 
 
Vypořádání přijato 
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Znění navrhované předkladatelem by způsobilo, že při 
provádění opakované technické prohlídky v plném rozsahu, 
by byly závady stupně A překlasifikovány na B, což by v 
důsledku vedlo k okamžité technické nezpůsobilosti 
vozidla. 
 
9. Připomínka k Příloze č. 1, bod 4.2.1.1.5 

Požadujeme změnit klasifikaci závady ze stupně C na 
B. 

 
Odůvodnění: 
Nesvítící obrysové světlo není důvodem k tomu, aby 
vozidlo bylo z STK odtaženo na podvalníku. Současná 
klasifikace jde nad rámec směrnice 2014/45 a byla 
předkladatelem zavedena až od r. 2018. 
 
10. Připomínka k Příloze č. 1, bod 4.4.1.1.3 

Požadujeme změnit klasifikaci závady ze stupně C na 
B. 

 
Odůvodnění: 
Nefunkční ukazatel směru není důvodem k tomu, aby 
vozidlo bylo z STK odtaženo na podvalníku. Současná 
klasifikace jde nad rámec směrnice 2014/45 a byla 
předkladatelem zavedena až od r. 2018. Klasifikace je navíc 
nekonzistentní, neboť se týká pouze levé zadní směrové 
svítilny. 
 
11. Připomínka k Příloze č. 1, bod 4.4.2.1.4 

Požadujeme změnit klasifikaci závady ze stupně C na 
B. 

 
Odůvodnění: 

 
 
 
 
 
 
NEAKCEPTOVÁNO 
Jedná se o nastavení gradace závady, která svým 
projevem zvyšuje riziko nebezpečnosti. Takto 
bylo i požadováno Evropskou legislativou (SR 
2014/45/EU) 
 
Vysvětleno a vysvětlení nepřijato 
 
 
 
NEAKCEPTOVÁNO 
Jedná se o nastavení gradace závady, která svým 
projevem zvyšuje riziko nebezpečnosti. Takto 
bylo i požadováno Evropskou legislativou (SR 
2014/45/EU), odbočení vlevo 
 
Vysvětleno a vysvětlení nepřijato 
 
 
 
 
 
AKCEPTOVÁNO 
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Nefunkční spínač ukazatelů směru není důvodem k tomu, 
aby vozidlo bylo z STK odtaženo na podvalníku. Současná 
klasifikace jde nad rámec směrnice 2014/45 a byla 
předkladatelem zavedena až od r. 2018. 
 
12. Připomínka k Příloze č. 1, bod 4.10.4.3 

Požadujeme upravit text hodnocení následovně: 
„Elektrické propojení tažného vozidla s přípojným 
vozidlem chybí nebo nefunguje správně, v důsledku 
čehož na přípojném vozidle nesvítí brzdové svítilny 
nebo směrová svítilna na straně přivrácené do středu 
vozovky nebo na tažném a přípojném vozidle svítí 
směrové svítilny na opačných stranách vozidel a tato 
závada bezprostředně ohrožuje provoz vozidla na 
pozemních komunikacích.“ 

 
Odůvodnění: 
Klasifikace stavu nesvítící směrové svítilny přípojného 
vozidla by šla nad rámec směrnice 2014/45, provoz rovněž 
bezprostředně neohrožuje. Jedná se o analogii k úkonům 
4.4.1.1.3 a 4.4.2.1.4. 
 
13. Připomínka k Příloze č. 7, bod 2 - zařízení na kontrolu 

vůlí nápravy 
Ačkoli to není předmětem předkládaných změn, 
považujeme za potřebné nahradit původní znění 
následujícím: 
 
„Zařízení je určeno k instalaci na pracovní jámu a 
umožňuje vizuální kontrolu vůlí v zavěšení a uložení kol 
nápravy bez nutnosti zvedání nápravy. Zařízení musí 
být vybaveno svítilnou k osvětlení kontrolovaného místa 
a ovládacími prvky pohybu dotykových desek.  

 
 
 
 
 
NEAKCEPTOVÁNO 
Jedná se o nastavení gradace závady, která svým 
projevem zvyšuje riziko nebezpečnosti. Takto 
bylo i požadováno Evropskou legislativou (SR 
2014/45/EU), odbočení vlevo 
 
Vysvětleno a vysvětlení nepřijato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKCEPTOVÁNO 
 
Bude nastaveno přechodné období do 20. května 
2022. 
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Zařízení na kontrolu vůlí náprav bez zvedání nápravy, 
musí splňovat tyto požadavky: 
a) zařízení musí být vybaveno alespoň dvěma deskami 
poháněnými motorem, kterými lze pohybovat opačnými 
směry, podélně i příčně; 
b) kontrolor musí mít možnost pohyb desek ovládat ze 
svého místa, kde provádí kontrolu; 
c) desky musí splňovat tyto technické požadavky: 
i) u vozidel do 3,5 tuny: 
• minimální zatížení nápravy 2 000 kg, 
• minimální zatížení desky 1 000 kg, 
• minimální vodorovná síla působící na jednu desku 
 7 000 N, 
• podélný a příčný pohyb nejméně 40 mm, 
• rychlost zdvihu 5 cm/s až 10 cm/s; 
ii) u vozidel nad 3,5 tuny: 
• minimální zatížení nápravy 15 000 kg, 
• minimální zatížení desky 9 000 kg, 
• minimální vodorovná síla působící na jednu desku 
 30 000 N, 
• podélný a příčný pohyb nejméně 100 mm, 
• rychlost zdvihu 5 cm/s až 10 cm/s;“ 

 
Odůvodnění: 
Směrnice 2014/45/EU vyžaduje zařízení na kontrolu vůlí 
náprav bez zvedání nápravy. Při tvorbě vyhlášky č. 
211/2018 Sb. nebyl tento požadavek směrnice opomenutím 
předkladatele aplikován. Na stávajících zařízeních přitom 
prakticky nelze zkontrolovat vůle náprav bez jejich 
přizvednutí, protože zařízení nemá dostatečnou sílu na to, 
aby mohla se stojícím vozidlem pohnout. 
 
14. Připomínka k Příloze č. 7, bod 21, odst. 10 

Požadujeme upravit znění odstavce následovně: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKCEPTOVÁNO 
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„10. Při vypnutém zdroji světla musí přístroj udávat 
hodnotu součinitele absorpce rovnou nebo vyšší než 16 
9.99 m-1.“ 

 
Odůvodnění: 
Rozsah současných opacimetrů je 0..9.99 m-1. Indikace 
hodnoty 16 m-1 je navíc zbytečná, nejvyšší aplikovaný 
limit pro vozidla je 4.0 m-1. 
 
15. Připomínka k Příloze č. 7, bod 21, odst. 11 

Požadujeme upravit znění odstavce následovně: 
 
„11. Měřící komora musí být plněna výfukovým plynem 
pomocí odběrové sondy. Sonda musí být konstruována 
tak, aby ji bylo možno zasunout do konce výfuku vozidla 
nejméně do hloubky 200 50 mm. Musí být vybavena 
zařízením, přidržujícím ji v zasunuté poloze, a to bez 
ohledu na hloubku zasunutí.“ 

 
Odůvodnění: 
Požadavek normy ISO 11614 je 50 mm, plnění požadavků 
této normy přitom připouštíme. Nově vyráběné kouřoměry 
mají délky sond mezi cca 65-130 mm. 
 
16. Připomínka k Příloze č. 7, bod 21, odst. 16 

Požadujeme upravit znění odstavce následovně: 
 
„16. Přístroj musí být konstruován tak, aby umožnil 
průběžnou provozní kontrolu funkce pomocí optického 
filtru, vkládaného do měřící komory. Jeho opacita musí 
odpovídat absorpčnímu koeficientu 1,6 - 1,8 m-1. 
Hodnota musí být určena s přesností nejméně ± 0,025 
m-1 a musí být na filtru vyznačena a filtr musí být 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKCEPTOVÁNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKCEPTOVÁNO 
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označen, aby byl identifikovatelný ve vztahu k jeho 
jmenovité hodnotě. Provozní kontrola spočívá ve 
zjištění, zda hodnota čtená na přístroji se neliší o více 
než 0,1 m-1 od hodnoty uvedené na optickém filtru.“ 

 
Odůvodnění: 
Filtry bývají značeny z výroby objednacím číslem 
(udávajícím rámcovou hodnotu zákalu). Přesná hodnota 
konkrétního filtru se potom odkazuje na certifikát ČMI, 
dokladována navíc samolepkou zkušebny s vyznačeným 
rokem, např. „ČMI 17“ 
 
17. Připomínka k Příloze č. 8 

Ačkoli to není předmětem předkládaných změn, 
považujeme za potřebné upravit znění v Příloze  
č. 8 vyhl. č. 211/2018 Sb. následovně: 
 
„ČSN 73 6057 73 6058 - Jednotlivé a řadové garáže“ 

 
Odůvodnění: 
Norma ČSN 73 6057 neexistuje, jedná se o věcnou chybu 
zavlečenou při tvorbě vyhlášky před 2 lety. 
 
18. Připomínka k Příloze č. 14, písm. a) Základní kurz 

Ačkoli to není předmětem předkládaných změn, 
považujeme za potřebné upravit znění prvního odstavce 
následovně: 
 
„Základní kurz trvá pět týdnů a je tematicky rozdělen 
do 200 vyučovacích hodin, z toho 200 112 hodin pro 
teoretickou přípravu.....“ 

 
Odůvodnění: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKCEPTOVÁNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKCEPTOVÁNO 
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Text odstavce nesouhlasí co do součtu s celkovým počtem 
hodin kurzu ani s dále uvedenou osnovou výuky. Jedná se 
o věcnou chybu, na kterou byl předkladatel opakovaně 
upozorňován již při vydávání vyhlášky a znovu po jejím 
vstupu v platnost. 
 
19. Připomínka k Příloze č. 14, písm. b) Prohlubovací kurz 

Ačkoli to není předmětem předkládaných změn, 
považujeme za potřebné upravit znění prvního odstavce 
následovně: 
 
„Prohlubovací kurz trvá pět dnů plus jeden den ověření 
odborné způsobilosti a je tematicky rozdělen do 40 
vyučovacích hodin, z toho 10 12 hodin pro teoretickou 
přípravu, 2 4 hodiny pro odborné konzultace, 4 8 hodiny 
pro praktický výcvik na kontrolních linkách a 16 hodin 
problematice měření emisí. Následuje 8 hodin pro 
ověření odborných znalostí. Ověření ......“ 

 
Odůvodnění: 
Text odstavce nesouhlasí co do součtu s celkovým počtem 
hodin kurzu ani s dále uvedenou osnovou výuky. Jedná se 
o věcnou chybu, na kterou byl předkladatel opakovaně 
upozorňován již při vydávání vyhlášky a znovu po jejím 
vstupu v platnost. 
 
20. Připomínka k Příloze č. 14, písm. d) Prohlubovací kurz 

Ačkoli to není předmětem předkládaných změn, 
považujeme za potřebné upravit znění prvního odstavce 
následovně: 
 
„Prohlubovací kurz je třítýdenní, provádí se ...... 
prohlídek vozidel. Je tematicky rozdělen do 120 128 

 
 
 
 
 
 
AKCEPTOVÁNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKCEPTOVÁNO 
 
 
 
 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBQED727U)



vyučovacích hodin, z toho ..... praktických dovedností. 
Prohlubovací kurz trvá nejméně 128 hodin.“ 

 
Odůvodnění: 
V textu odstavce si některé věty vzájemně odporují a 
nesouhlasí co do součtu s celkovým počtem hodin kurzu ani 
s dále uvedenou osnovou výuky. Jedná se o věcnou chybu, 
na kterou byl předkladatel opakovaně upozorňován již při 
vydávání vyhlášky a znovu po jejím vstupu v platnost. 
 
21. Připomínka k Příloze č. 15 písm. a) odst. 2. 

Ačkoli to není předmětem předkládaných změn, 
považujeme za potřebné upravit znění prvního odstavce 
následovně: 
 
„Odborná způsobilost se prokazuje vysvědčením o 
státní nebo maturitní zkoušce nebo výučním listem nebo 
dokladem o splnění odpovídajícího kvalifikačního 
standardu soustavy Národních kvalifikací MŠMT a 
dále dokladem o praxi z daného oboru a závěrečnou 
zkouškou z předmětů stanovených v učební osnově 
základního kurzu pro kontrolní techniky.“ 

 
Odůvodnění: 
Na trh práce postupně přicházejí slabší populační ročníky 
v kombinaci se skutečností, že v předchozích cca 20 letech 
opadl zájem o technické obory na středních a vysokých 
školách. Stále větší počet zájemců o práci kontrolních 
techniků tak nesplňuje stanovenou podmínku 
odpovídajícího oboru vzdělání. To je možné vyřešit pomocí 
soustavy Národních kvalifikací, provozovanou MŠMT, 
která je mj. určena i k tomuto účelu. V případě, že popsanou 
situaci nezačne předkladatel řešit, hrozí v horizontu 5-10 let 
personální kolaps celého systému STK/SME. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKCEPTOVÁNO 
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22. Připomínka k Čl. II, Přechodná ustanovení 

Požadujeme upravit znění článku takto: 
 
„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 schválené podle 
vyhlášky č. 211/2018 Sb., ve znění účinném přede dnem 
nabytí účinnosti této vyhlášky, lze pro měření emisí 
používat do 30. června 2021.“ 

 
Odůvodnění: 
Je třeba prodloužit termín použití přístrojů schválených 
podle vyhl. č. 211/2018 Sb. ve znění účinném před nabytím 
účinnosti této vyhlášky a to nejméně do 1. 7. 2021. Výrobci, 
ani ISTP nejsou na to připraveni a v tomto termínu by se to 
nestihlo. 
 
Zásadní připomínky ke změně vyhl. 82/2012 Sb.: 
 
1. Připomínka k § 2, nový odst. 8 

S ohledem na pojetí plánované novely zákona č. 
361/2000 Sb. požadujeme doplnit nový odstavec (8): 
 
„(8) Při technické silniční kontrole dosud 
neregistrovaného vozidla nebo vozidla ve zkušebním 
provozu je kontrolor povinen zohlednit způsob a druh 
schválení vozidla a charakter zkušebního provozu. Při 
technické silniční kontrole vozidla ve zkušebním 
provozu se postupuje v souladu s pokyny technické 
zkušebny, provádějící na vozidle zkoušky.“ 

 
AKCEPTOVÁNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NEAKCEPTOVÁNO 
 
Nelze, neboť nemůže být cokoliv doplněno před 
přijetím příslušné novely zákona. 
 
 
Vysvětleno a vysvětlení nepřijato. 
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Odůvodnění: 
Na pozemních komunikacích se mohou pohybovat i dosud 
neregistrovaná vozidla na převozních SPZ, určená např. pro 
trhy ve třetích zemích a neplnící technické požadavky 
platící v ČR. Zkušební provoz je rovněž vykonáván na 
dosud neschválených vozidlech s celou řadou specifik, 
a tudíž na ně nelze v plném rozsahu aplikovat přílohu č. 1 
s paušální klasifikací závad. 
 
2. Připomínka k § 2, nový odst. 9 

S ohledem na pojetí plánované novely zákona č. 
361/2000 Sb. požadujeme doplnit nový odstavec (9): 

 
„(9) Při technické silniční kontrole je kontrolor povinen 
zohlednit okolnosti vzniku závady, povětrnostní a 
světelné podmínky včetně posouzení, zda tato závada na 
vozidle prokazatelně existovala před započetím jízdy a 
zda bylo v možnostech řidiče tuto závadu rozpoznat. 
Tyto skutečnosti vyznačí předepsaným způsobem do 
protokolu o kontrole.“ 

 
Odůvodnění: 
Navrhovatel nezohlednil všechny možnosti, které se v 
provozu mohou vyskytnout a snaží se hodnocení 
technického stavu a vzniklé situace paušalizovat.  
 
3. Připomínka k Příloze č. 1, bod 4.4.1.1.3 

Požadujeme změnit klasifikaci stupně závady z C na B. 
 
Odůvodnění: 
Přímo zákon č. 361/2000 Sb. řeší situace nefunkčních 
ukazatelů směru. Navrhovaný požadavek na klasifikaci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NEAKCEPTOVÁNO 
 
Nelze, neboť nemůže být cokoliv doplněno před 
přijetím příslušné novely zákona. 
 
 
Vysvětleno a vysvětlení nepřijato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NEAKCEPTOVÁNO 
Jedná se o nastavení gradace závady, která svým 
projevem zvyšuje riziko nebezpečnosti. Takto 
bylo i požadováno Evropskou legislativou (SR 
2014/47/EU čl. 12), odbočení vlevo 
 
Vysvětleno a vysvětlení nepřijato 
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stupněm C jde nad rámec směrnice 2014/47, která požaduje 
hodnocení stupněm B. 
 
4. Připomínka k Příloze č. 1, bod 4.4.2.1.4 

Požadujeme změnit klasifikaci stupně závady z C na B. 
 
Odůvodnění: 
Přímo zákon č. 361/2000 Sb. řeší situace nefunkčních 
ukazatelů směru. Navrhovaný požadavek na klasifikaci 
stupněm C jde nad rámec směrnice 2014/47, která požaduje 
hodnocení stupněm B. 
 
5. Připomínka k Příloze č. 1, bod 4.10.4.3 

Požadujeme upravit znění textu závady následovně: 
 

„Elektrické propojení tažného vozidla s přípojným 
vozidlem chybí nebo nefunguje správně, v důsledku 
čehož na přípojném vozidle nesvítí brzdové svítilny 
nebo směrová svítilna na straně přivrácené do středu 
vozovky nebo na tažném a přípojném vozidle svítí 
směrové svítilny na opačných stranách vozidel a tato 
závada bezprostředně ohrožuje provoz vozidla na 
pozemních komunikacích.“ 

 
Odůvodnění: 
Navrhovaný požadavek na klasifikaci stupněm C jde v 
případě směrových svítilen nad rámec směrnice 2014/47, 
která požaduje hodnocení stupněm B. 
 
6. Připomínka k Příloze č. 1, bod 5.2.2.7 

Požadujeme zrušit tento bod. 
 
Odůvodnění: 

 
 
 
NEAKCEPTOVÁNO 
 
Vysvětleno a vysvětlení nepřijato 
 
 
 
 
 
 
NEAKCEPTOVÁNO 
Jedná se o nastavení gradace závady, která svým 
projevem zvyšuje riziko nebezpečnosti. Takto 
bylo i požadováno Evropskou legislativou (SR 
2014/47/EU čl. 12), odbočení vlevo 
 
Vysvětleno a vysvětlení nepřijato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKCEPTOVÁNO 
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Tento bod je jednoznačně nad rámec směrnice 2014/47. 
Neexistuje předpis, který by zakazoval používat na 
vozidlech v provozu poklice kol, a proto není možné tento 
stav klasifikovat stupněm B. Silniční kontrola je odlišná od 
kontroly na STK, což si zřejmě předkladatel neuvědomuje. 
 
7. Připomínka k Příloze č. 1, bod 5.2.3.5.2 

Požadujeme upravit znění tohoto bodu následovně: 
 

„Poškození pneumatiky je natolik závažné, že je s 
ohledem na momentální provozní a klimatické 
podmínky bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy 
vozidla.“ 

 
Odůvodnění: 
V případě poškození pneumatik je třeba zohlednit okolní 
podmínky, které mají vliv na hodnocení momentální 
nebezpečnosti. 

 
8. Připomínka k Příloze č. 1, bod 5.2.3.6.2 

Požadujeme upravit znění tohoto bodu následovně: 
 

„Hloubka vzorku pneumatiky v hlavních dezénových 
drážkách nebo zářezech není s ohledem na momentální 
provozní a klimatické podmínky v celé šířce běhounu 
některé části pneumatiky v souladu s požadavky.“ 

 
Odůvodnění: 
I v případě, že dojde k ojetí pneumatiky pod povolenou 
mez, je třeba důsledně rozlišovat situace, kdy je možné 
nouzové dojetí (např. příznivé počasí, malý provoz, vedlejší 
komunikace) a kdy ne. 
 
9. Připomínka k Příloze č. 1, bod 8.1.1.2.2 

 
 
 
 
 
 
NEAKCEPTOVÁNO 
Kontrolní úkon nemůže zohledňovat klimatické 
podmínky nebo jiné okolnosti, musí být 
jednoznačný a otázka materiálního pojetí týkající 
se případného porušení je předmětem další řízení 
před správním orgánem. 
 
Vysvětleno a vysvětlení nepřijato 
 
 
 
 
 
NEAKCEPTOVÁNO 
 
Kontrolní úkon nemůže zohledňovat klimatické 
podmínky nebo jiné okolnosti, musí být 
jednoznačný a otázka materiálního pojetí týkající 
se případného porušení je předmětem další řízení 
před správním orgánem. 
 
 
Vysvětleno a vysvětlení nepřijato 
 
 
 
 
NEAKCEPTOVÁNO 
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Požadujeme změnit klasifikaci ze stupně C na B. 
 
Odůvodnění: 
Klasifikace stupněm C jde nad rámec požadavků 2014/47. 
Řidič navíc není vybaven hlukoměrem, aby mohl 
zkontrolovat, zda přesahuje nebo nepřesahuje povolenou 
úroveň hluku. 
 
 
10. Připomínka k Příloze č. 1, bod 8.1.1.2.3 

Požadujeme upravit text hodnocení závady následovně: 
 

„Velmi vysoké riziko odpadnutí některé části systému 
tlumení hluku takovým způsobem, že by oddělená část 
mohla bezprostředně ohrozit ostatní účastníky 
silničního provozu.“ 

 
Odůvodnění: 
Jedná se o upřesnění formulace, aby byly postihovány jen 
zjevné případy, nikoli jen například prasklé závěsné třmeny 
či situace, kdy řidič zařídí provizorní opravu na nouzové 
dojetí. 
 
11. Připomínka k Příloze č. 1, bod 6.1.3.1.3 

Požadujeme upravit znění tohoto bodu následovně: 
 
„Z palivové nádrže na kapalná paliva dochází k 
nadměrnému úniku paliva a hrozí bezprostřední riziko 
vzniku požáru nebo bezprostřední ohrožení ostatních 
účastníků provozu.“ 

 
Obdobná situace je i u bodů 6.1.3.1.4, 6.1.3.3.2, 6.1.3.5.4 
 
Odůvodnění: 

 
Kontrolní úkon nemůže zohledňovat situaci, zda 
má řidič nebo nemá u sebe hlukoměr, pokud bylo 
zjevně zasaženo do výfukového systému není na 
místě se hájit, že řidič nemá u sebe hlukoměr, 
když nadměrně zatěžuje okolí značným hlukem. 
 
Vysvětleno a vysvětlení nepřijato 
 
NEAKCEPTOVÁNO 
 
Navržená změna připomínkujícího je spíše 
vhodná na stanovení postupu při kontrole formou 
metodiky. 
 
Vysvětleno a vysvětlení nepřijato 
 
 
 
 
 
 
 
NEAKCEPTOVÁNO 
 
Kontrolní úkon sám o sobě, tím, že se jedná o 
stupeň nebezpečný, musí vyvolávat 
bezprostřední ohrožení bezpečnosti silniční 
provozu, např. únik paliva, kdy palivo odkapává 
výfukové potrubí, což musí zohlednit 
kontrolující osoba.  
 
Vysvětleno a vysvětlení nepřijato 
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Při hodnocení nebezpečnosti je nutné rozlišit velikost úniku 
a míru tohoto ohrožení. 

 
12. Připomínka k Příloze č. 2 

Požadujeme provést změnu nadpisu protokolu 
následujícím způsobem: 
 
„Doklad o provedené technické silniční kontrole 
Protokol o podrobné technické silniční kontrole“ 

 
Odůvodnění: 
Jedná se o soulad s terminologií směrnice 2014/47. 
Podrobné technické prohlídky navíc podléhají hlášení do 
Evropské unie a je předepsán jejich počet. 
 
13. Připomínka k Příloze č. 2 

Do protokolu požadujeme doplnit sekci: 
 
„14. Okolnosti zjištění závad (pro další zpracování v 
rámci České republiky): 
Závady stupně C existovaly před započetím jízdy: Ano / 
Ne 
Rozpoznání přítomnosti závad stupně C bylo v 
možnostech řidiče: Ano/Ne.“ 

 
Odůvodnění: 
Tyto údaje jsou nezbytné pro posouzení míry zavinění 
závad řidičem v následném správním projednání. 
 

 
 
 
NEAKCEPTOVÁNO 
 
V zákoně č. 361/2000 Sb., je uvedeno, že se 
provádí technická silniční kontrola a té také 
vydává doklad kontrolující policista. 
 
Vysvětleno a vysvětlení nepřijato 
 
 
 
 
 
NEAKCEPTOVÁNO 
 
Do protokolu nelze doplňovat věci týkající se 
míry zavinění nebo případného projednání ve 
správním řízení, neboť předmětem správního 
řízení je zjištění stavu věci, o kterém nejsou 
pochybnosti a určitě to nepatří do Dokladu o 
provedené technické silniční kontrole. 
 
Vysvětleno a vysvětlení nepřijato 
 
 
 
 
 
 

SDA Zásadní připomínky: AKCEPTOVÁNO 
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V preambuli vyhlášky 211/2018 Sb. se uvádí, že tato 
vyhláška stanovuje „rozsah údajů nezbytných pro 
provádění technické prohlídky a způsob a formu jejich 
předávání od výrobce Ministerstvu dopravy“, což je 
z hlediska výrobců a dovozců vozidel zcela zásadní 
požadavek, který by měl být řešen jednoznačným, 
nediskriminačním a jednoduchým způsobem, pokud možno 
s využitím postupů uplatňovaných i v dalších státech EU. 
Rychlost, realizovatelnost bez nepřiměřených nákladů a 
jednoznačnost údajů je nezbytným předpokladem pro 
funkčnost systému kontrol v STK i na silnici. 
Vyhláška však žádné podrobnosti již neuvádí, ač je k tomu 
ze zákona zmocněna. Odkazuje se na Věstník dopravy, 
který však není přiložen ani v základním rozsahu. 
Vzhledem k tomu, že přímo použitelný předpis EU 
stanovuje výrobcům povinnosti včetně lhůt, je nezbytné, 
aby prováděcí právní přepis byl znám v celých 
souvislostech již při jeho legislativním procesu, aby byla 
zajištěna následná funkčnost přijatých povinností. 
Bez podrobného prostudování rozsahu, formy a způsobu 
předávání údajů je téměř vyloučeno, aby mohl být 
naplněn smysl vyhlášky bez zbytečných odkladů a 
nepřiměřených nákladů. 
 

Upraveno ve znění: 
 

§ 13a 
Rozsah údajů nezbytných pro 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 

b)  o internetových stránkách, kde v českém 
jazyce zveřejní údaje nezbytné pro 
provádění technických prohlídek. 

 
Vypořádání přijato 
  

Svaz průmyslu a 
dopravy České 
republiky 

Zásadní připomínka: 
1. K problematice chybějících podrobností a Věstníku 

dopravy 
 

V preambuli vyhlášky se uvádí, že tato vyhláška 
stanovuje „rozsah údajů nezbytných pro provádění 
technické prohlídky a způsob a formu jejich předávání 

AKCEPTOVÁNO 
 
Upraveno ve znění: 
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od výrobce Ministerstvu dopravy“, což je z hlediska 
výrobců a dovozců vozidel zcela zásadní požadavek, 
který by měl být řešen jednoznačným, nediskriminačním 
a jednoduchým způsobem, pokud možno s využitím 
postupů uplatňovaných i v dalších státech EU. Rychlost, 
realizovatelnost bez nepřiměřených nákladů a 
jednoznačnost údajů je nezbytným předpokladem pro 
funkčnost systému kontrol v STK i na pozemních 
komunikacích. 
 
Vyhláška však žádné podrobnosti již neuvádí, ač je k 
tomu ze zákona zmocněna. Odkazuje se na Věstník 
dopravy, který však není přiložen ani v základním 
rozsahu. 
 

Odůvodnění: 
Vzhledem k tomu, že přímo použitelný předpis EU 
stanovuje výrobcům povinnosti včetně lhůt, je nezbytné, 
aby prováděcí právní přepis byl znám v celých 
souvislostech již při jeho legislativním procesu, aby byla 
zajištěna následná funkčnost přijatých povinností. Bez 
podrobného prostudování rozsahu, formy a způsobu 
předávání údajů je téměř vyloučeno, aby mohl být naplněn 
smysl vyhlášky bez zbytečných odkladů a nepřiměřených 
nákladů. 

 
Pro vypořádání této připomínky navrhujeme uspořádat 
konferenční vypořádání, kde bude k dispozici základní text 
Věstníku dopravy, který bude při této příležitosti 
zkorigován tak, aby naplnil výše uvedené. 

 
Bez tohoto kroku je návrh vyhlášky v tomto bodě 
neakceptovatelný a odporuje i standardnímu legislativnímu 

§ 13a 
Rozsah údajů nezbytných pro 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 

b)  o internetových stránkách, kde v českém 
jazyce zveřejní údaje nezbytné pro 
provádění technických prohlídek. 

 
Vypořádání přijato 
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procesu, neboť jsou ukládány povinnosti, aniž by byly 
známy. 

 
V žádném případě nelze akceptovat, že by text Věstníku 
dopravy byl znám až po ukončení legislativního procesu 
vyhlášky. Je naprosto nezbytné, aby byl znám v okamžiku 
připomínkování jejího textu. 

 
V případě nerealizace výše uvedeného způsobu vypořádání 
trváme na tom, aby text povinností byl uveden a vypořádán 
přímo ve vyhlášce. 
Přímo použitelným právním předpisem je prováděcí 
nařízení Komise (EU) 2019/621, klíčové povinnosti jsou 
uvedeny v čl. 5 a 6, u nich potřebují mít výrobci jasno, jak 
bude prováděno. 
 

DEKRA CZ a.s 
 
 
 

Zásadní připomínky: 
 
1. K čl. I bodu 3: 

V § 7 se doplňuje odstavec 3, který zní: 
 
„(3) V případě technické prohlídky dle §3 odst. 2 až 5 
se u vozidla neprovádí zápis o výsledku technické 
prohlídky do technického průkazu vozidla.“. 
 

Odůvodnění: 
Je třeba doplnit i ostatní prohlídky, u kterých se neprovádí 
zápis o výsledku technické prohlídky do technického 
průkazu vozidla, a to dle §3 odst. 2 až 4. 
 
 
 
 

 
 
AKCEPTOVÁNO 
Upraveno ve znění:  

(1) Výsledek hodnocení technické 
způsobilosti vozidla a dobu platnosti technické 
způsobilosti vozidla vyznačuje stanice technické 
kontroly ručním zápisem do technického 
průkazu. Zápis obsahuje tyto údaje 

d) číslo protokolu o technické prohlídce, 
e) datum provedení technické prohlídky a 
f) platnost technické prohlídky. 

(1) Výsledek hodnocení technické 
způsobilosti vozidla a dobu platnosti technické 
způsobilosti vozidla vyznačuje stanice technické 
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2. K čl. I bodu 4: 

V § 8 se doplňuje odstavec 4, který zní: 
 
„(4) V případě technické prohlídky dle §3 odst. 2 až 5 
se vozidlu nepřiděluje kontrolní nálepka ani se 
kontrolní nálepka z vozidla neodstraňuje.“. 
 

Odůvodnění: 
Je třeba doplnit i ostatní prohlídky, u kterých se nepřiděluje 
kontrolní nálepka a ani se kontrolní nálepka z vozidla 
neodstraňuje, a to dle §3 odst. 2 až 4. 
 
 
 

kontroly ručním zápisem do technického průkazu 
po provedení 

d) pravidelné technické prohlídky, 
e) opakované technické prohlídky 

následující po pravidelné technické 
prohlídce, nebo 

f) opakované technické prohlídce prováděné 
v rámci státního odborného dozoru jsou-li 
výsledky odlišné od provedení 
bezprostředně předcházející prohlídky 
podle písmene a) a b). 
 

(2) Zápis obsahuje tyto údaje 
d) číslo protokolu o technické prohlídce, 
e) datum provedení technické prohlídky a 
f) platnost technické prohlídky. 

 
Vypořádání přijato 
 
 
AKCEPTOVÁNO 
 
Upraveno ve znění: 

(2) Kontrolní nálepku technické 
způsobilosti vozidla perforuje a vylepuje podle 
výsledku technické prohlídky kontrolní technik 
stanice technické kontroly.  

(2) Kontrolní nálepku technické 
způsobilosti vozidla perforuje a umisťuje podle 
výsledku technické prohlídky kontrolní technik 
stanice technické kontroly na zadní tabulku 
registrační značky při provádění 
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3. K čl. I bodu 8: 

V § 17 se doplňuje odstavec 7, který zní: 
 
„(7) Stanoviště měření emisí nemusí být součástí areálu 
stanice technické kontroly, ale musí být zřízeno v 
katastrálním území obce, v níž je provozována stanice 
technické kontroly a dále musí být označeno způsobem 
stanoveným v příloze č. 9.“. 
 

Odůvodnění: 
Je třeba vyškrtnout požadavek, že stanoviště měření emisí, 
které není součástí areálu stanice technické kontroly, musí 
mít k dispozici prostory, které jsou uvedeny v odstavci 3 
písm. a) a c) až h). Nemůžeme mít rozdílné požadavky na 
samostatné SME a pracoviště u STK, když dělají stejné 
činnosti. Docházelo by ke zvýhodňování samostatných 
SME. 
 
4. K čl. I bodům 13 až 17: 

Požadavky na přístroje pro měření emisí stanovené 
návrhem neodpovídají skutečným a realizovatelným 
požadavků. Požadavky je třeba upravit podle stanovisek 
výrobců těchto přístrojů a požadavků ISTP.   
 

d) pravidelné technické prohlídky vozidla,  
e) opakované technické prohlídky 

následující po pravidelné technické 
prohlídce, nebo 

f) opakované technické prohlídce prováděné 
v rámci státního odborného dozoru jsou-li 
výsledky odlišné od provedení 
bezprostředně předcházející prohlídky 
podle písmene a) a b). 

 
AKCEPTOVÁNO 
 
Upraveno v následujícím znění: 
 
„Stanoviště měření emisí nemusí být součástí 
areálu stanice technické kontroly, ale musí být 
zřízeno v katastrálním území obce, v níž je 
provozována stanice technické kontroly. I v 
tomto případě však musí mít prostory splňující 
podmínky pro měření emisí a odpovídající 
obsahu technických norem uvedených v příloze č. 
8 a dále být označeno způsobem stanoveným v 
příloze č. 9.“. 
 
 
 
 
 
NEAKCEPTOVÁNO 
 
Požadavky na přístroje odpovídají požadavků 
unijních předpisů. 
 
Vysvětleno a vysvětlení přijato. 
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5. K čl. II – Přechodná ustanovení 

„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 schválené podle 
vyhlášky č. 211/2018 Sb., ve znění účinném přede dnem 
nabytí účinnosti této vyhlášky, lze pro měření emisí 
používat do 30. června 2021.“. 
 

Odůvodnění: 
Je třeba prodloužit termín použití přístrojů schválených 
podle vyhl. 211/2018 Sb. ve znění účinném před nabytím 
účinnosti této vyhlášky, a to nejméně do 1.7.2021. Výrobci, 
ani ISTP nejsou na to připraveni a v tomto termínu by se to 
nestihlo. 
 
6. K bodu 10 – kontrolní úkon 8.2 

 
 

7. K § 4 odst. 2 požadujeme úpravu ve znění 
 
„(2) Evidenční kontrola je součástí každé technické 
prohlídky podle § 3 odst. 1, 3, 4 a 6.“. 

 
Odůvodnění: 
Evidenční kontrola by měla být součástí opakované 
technické prohlídky. IS TP při vytváření protokolu 
o opakované technické prohlídce vkládá do poznámky větu 
o vyhovující evidenční kontrole. 
 
8. § 14 požadujeme úpravu, kdy vypustit v celém 

ustanovení označení kategorie vozidel OT 

 
AKCEPTOVÁNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKCEPTOVÁNO 
 
 
AKCEPTOVÁNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NEAKCEPTOVÁNO 
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Odůvodnění: 
Tuto kategorii zákon nezná. Kategorie OT je podle platného 
znění zákona kategorie R. Uvádění kategorie OT je tedy 
nadbytečné. 
 

 
9. § 16 odst. 1 písm. s) požadujeme upravit ve znění: 

 
„s) přístrojem pro kontrolu funkce řídicích jednotek 
emisního systému zážehového motoru a komunikaci s 
nimi (tester řídicích systémů zážehového motoru),“. 
 

Odůvodnění: 
Upřesnění druhu pohonu motoru, pro který je čtečka 
určena. Pro vznětové motory a pro motory na plynná paliva 
je čtečka nařízena body t a u. 
 
10. § 16 odst. 1 písm. u) požadujeme upravit ve znění: 

 
„u) testerem řídicích systémů plynového pohonu pokud 
výrobci vozidel s alternativním pohonem nebo výrobci 
soustav alternativního pohonu pro dodatečnou montáž 
diagnostiku plynového pohonu v rámci činnosti SME 
požadují“. 
 

Odůvodnění: 
Tester není vždy výrobci požadován a často žádný 
neexistuje.  
 
11. § 16 odst. 6) požadujeme upravit ve znění: 

 
„u) Přístroje uvedené v odstavci 1 až 3 musí být 
schváleného typu s výjimkou přístroje uvedeného 

V provozu jsou vozidla, která mají v dokladech 
kategorii „OT“ a nikdy jim nebude tato kategorie 
měněna. Kategorie „OT“ je stále platná. 
 
Vysvětlení přijato 
 
 
AKCEPTOVÁNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NEAKCEPTOVÁNO 
 
Není možné stanovit podmínku, neboť STK musí 
být schopna provést technickou prohlídku 
prohlídka jakéhokoliv vozidla a je bezpředmětné 
pokud to vyžaduje alespoň jeden výrobce. 
 
Vysvětleno. Vysvětlení přijato. 
 
 
 
 
AKCEPTOVÁNO 
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v odstavci 1 písm. s) až u), v případě přístrojů určených 
pro vozidla bez OBD, a v odstavci 2 písm. a) 
a v odstavci 3 písm. b). Přístroje a zařízení používané 
k technické prohlídce musí splňovat základní 
charakteristiky uvedené v příloze č. 7. Přístroje 
používané k provádění technických prohlídek vozidel 
jsou pracovními měřidly nestanovenými (dále jen 
„pracovní měřidla“)). Hustiče pneumatik uvedené do 
provozu po dni 17. srpna 2000 jsou pracovními měřidly 
stanovenými (dále jen „stanovená měřidla“ 4))“. 
 

Odůvodnění: 
Doplnění testerů řídicích systémů bez OBD. Tyto testery 
určené pro vozidla před rokem cca 2002 nikdy nebyly 
schvalovány a nelze schválení vyžadovat ani dnes.  
 
12. § 16 odst. 6) požadujeme upravit ve znění: 

 
„(6) Pracoviště měření emisí musí být stavebně 
odděleno a musí být situováno mimo kontrolní linku 
stanice technické kontroly. Stanoviště měření emisí 
musí být dále vybaveno 
a)  zařízením na odsávání výfukových plynů, větráním 

a vytápěním,  
b) hardwarovým a softwarovým vybavením umožňující 

využívání informačního systému technických 
prohlídek,  

c) zařízením umožňujícím elektronickou komunikaci 
prostřednictvím dálkového přístupu,  

d) kontrolní jámou nebo zvedákem na vozidlo, 
popřípadě jiným technickým zařízením nebo 
technologií umožňující kontrolu palivového a 
výfukového systému,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NEAKCEPTOVÁNO 
 
Vymezení stanoviště měření musí právě 
odpovídat měření emisí vozidel v rozsahu pro 
příslušný druh stanice technické kontroly, 
protože toto stanoviště je nově právě součástí 
stanice měření emisí. 
 
Vysvětleno a vysvětlení přijato.  
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e) ochozem nebo rampou k přístupu na střechu vozidla 
v případě stanice měření emisí kategorie vozidel M3, 
popřípadě jiným technickým zařízením nebo 
technologií umožňující kontrolu střechy vozidla 
kategorie M2 a M3 poháněná NG.“. 

 
Odůvodnění: 
Úprava textu. Odstraněná věta byla obdobným 
ustanovením jako ustanovení v odstavci 4 tohoto paragrafu. 
 
13. K příloze č. 2 

 
Není uvedena Příloha TP, která má být nedílnou 
součástí TP a která se povinně vystavuje ke každému 
vozidlu při dodatečné přestavbě vozidla spočívající v 
montáži soustavy alternativního pohonu typově 
schválené v ČR. 
 

Odůvodnění: 
Tato příloha je nositelem schválení dodatečné typové 
přestavby na alternativní pohon v ČR (výrobcem plynové 
soustavy) pro každé takto přestavěné vozidlo povinně 
vkládána do IS včetně přehledu homologací schválené 
typové přestavby – IS TP však na SME v rámci prováděné 
vizuální kontroly zástavby komponent alternativního 
pohonu neumožnuje přístup k těmto údajům. 
 Požadavek na předkládání této přílohy v rámci provádění 
pravidelných technických prohlídek byl opakovaně 
předkládán již v rámci předchozích legislativních změn 
projednávaných na MD ČR, akceptování tohoto požadavku 
bylo již na jednání dne 13.3.2018. 
 
14. Přílohu č. 8 požadujeme upravit ve znění: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKCEPTOVÁNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKCEPTOVÁNO 
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„ČSN 736058 – Jednotlivé, řadové a hromadné 
garáže“ 
 

Odůvodnění: 
Změna uváděné normy. Norma uvedeném platném znění 
vyhlášky již neplatí a byla nahrazena jinou 
 

STK CZ  
 
 
 
 

Zásadní připomínky: 
 
1. K § 1 písm. a) navrhují doplnit o text kurzívou 
  
a) rozsah a způsob provádění technických prohlídek 

(s využitím doporučených norem a doporučených metod 
provádění technických prohlídek11)), identifikační údaje 
vozidla, kontrolní úkony, technické podmínky pro 
hodnocení výsledku technické prohlídky, způsob 
hodnocení výsledku technické prohlídky a způsob 
vyznačování provedení technických prohlídek, 

 
Odůvodnění: 
Nařízení komise EU 2019/621 (dále jen „Nařízení“) zavádí 
kromě technických dat pro provádění technických 
prohlídek, přístupu k těmto datům a jejich formu i 
minimální normy a doporučené metody, které mají být 
uplatněny při provádění technických prohlídek. 
Doplnění textu o tento zdánlivě nedůležitý text 
považujeme za nutný – viz vysvětlení níže. 
Norma, kterou „Nařízení“ stanovuje uplatnit při provádění 
technických prohlídek v oblasti kontroly účinku brzdových 
soustav vozidel s hmotností nad 3,5 tuny, je norma ISO 
21069. Tato norma (ISO 21069) již byla v minulosti 
zmíněna ve směrnicích EU týkajících se provádění 
technických prohlídek vozidel. Konkrétně to bylo ve 

 
 
NEAKCEPTOVÁNO 
 
Příloha č. 1 obsahuje metody a způsoby 
provádění jednotlivých kontrolních úkonů. 
 
Vysvětleno a vysvětlení přijato 
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Směrnici komise 2010/48/EU z 5. července 2010, která 
novelizovala Směrnici EP a Rady 2009/40/ES. 
Bohužel tato norma není dosud do metodik, resp. praxe 
STK implementována. 
Dnes zde „implementujeme“ do vyhlášky č. 211/2018 Sb. 
nařízení, které se na tuto normu ve výčtu dat potřebných pro 
provádění technických prohlídek odvolává. 
Co nám budou platná data, když naše postupy pro 
provádění technických prohlídek vycházejí z metodik z 
roku 1983 a vliv normy ISO 21069 na metodiku kontroly 
brzdových soustav vozidel s hmotností nad 3.5 tuny 
neobsahují? 
Bez implementace normy ISO 21069 do postupu kontroly 
účinku brzdových soustav zmíněných vozidel ztratí 
vyhláškou předepsané vybavení stanic technických kontrol 
váhami (pro zjištění zatížení působícího na kolo nápravy) 
svůj význam. 
 
2. K § 1 písm. a) navrhují doplnit o text kurzívou 
 
j) druhy stanic měření emisí, požadavky na stavební 

uspořádání nebytových prostor umožňující provozování 
stanice měření emisí, požadavky na přístroje, technická 
zařízení a programové vybavení nezbytné k řádnému 
provádění měření emisí a souvisejících úkonů 
a náležitosti vnitřní organizační struktury, systému 
vnitřní kontroly a způsob metrologického zajištění 
přístrojů, 

 
Odůvodnění: 
Aby bylo textem vyhlášky přesněji vyjádřeno co § 1v bodě 
j) upravuje, doplnění textu §1, bodu j) o „způsob 
metrologického zajištění přístrojů“ předepsaných jako 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NEAKCEPTOVÁNO 
 
V § 63 odst. 5 zákona č. 56/2001 Sb. je vymezeno 
zmocnění k čemu se vydává prováděcí předpis, 
kdy toto ustanovení navržené znění neobsahuje. 
 
Vysvětleno a vysvětlení přijato 
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povinné vybavení jednotlivých druhů stanic měření emisí 
(viz. §22 a §16 vyhlášky č.211/2018 Sb. v platném znění). 
 
3. V § 5 doplnění nového odstavce (3) 

 
„(3) Pro zabezpečení jednotnosti provádění technických 
prohlídek a upřesnění způsobu vyhodnocování 
zjištěných skutečností, vydává ministerstvo ve 
Věstnících dopravy instrukce a informace upřesňující 
provádění technických prohlídek (např. popis aplikace 
doporučených norem a doporučených postupů při 
provádění technických prohlídek). Seznam platných 
dokumentů s popisem aplikací norem a doporučených 
postupů při provádění technických prohlídek publikuje 
ministerstvo ve Věstníku dopravy.“     
 

Odůvodnění: 
Od vzniku sítě STK/SME v ČR se při provádění 
technických prohlídek používají oficiálně vydávané „různě 
pojmenované materiály“, ve kterých jsou detailněji 
popsány způsoby provádění vybraných kontrolních 
úkonů.  
V posledních letech byly prostřednictvím Věstníků dopravy 
vydány některé nové metodiky. V základních kurzech 
techniků STK probíhá výuka a v praxi STK se používají i 
materiály z let 1983 atd. 
Například se jedná o tyto materiály:  

1) Směrnice č.005 - Metodika kontroly seřízení 
světlometů motorových vozidel (Schváleno MV 
ČSR-SD č.j.: SD/12-1059/79 ze dne 2.4.1979), 

2) Metodika kontroly brzdových soustav osobních 
automobilů na válcových zkušebnách -2.upravené 
vydání (Schváleno MVŽP ČSR-SD č.j.: SD/12-
7083/89), 

 
 
NEAKCEPTOVÁNO 
 
Jedná se o duplikaci právní úpravy, která je 
uvedena v § 88 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb. 
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3) Odborný pokyn č. 2/83 pro činnost STK k 
vyhodnocování výsledků zkoušek brzd užitkových 
vozidel na válcových zkušebnách – Schváleno MV 
ČSR-SD č.j.: SD/12-4805 ze dne 28. 11. 1983 a 
další 

Nepochybně se jedná o oficiálně schválené materiály, ale 
uplynula již delší doba od jejich vydání a najít třeba jen 
zmínku o jejich vydání (zejména  
u starších materiálů) v dnes platné legislativě není možné.  
 
Současně se domníváme, že všechny materiály i ty staršího 
data vydání – (pokud jsou stále používány) by měly být 
k dispozici alespoň pracovníkům STK/SME a to např. 
prostřednictvím aplikace ISTP. 
 
4. V § 7 navrhujeme doplnit název paragrafu: 

 
„Způsob vyznačování provedení pravidelní 
a opakované prohlídky do technického průkazu“ 
 

Odůvodnění: 
Do technického průkazu se provádí zápis 
o provedení/výsledku pravidelné technické prohlídky a o 
provedení/výsledku opakované technické prohlídky. 
U ostatních druhů technických prohlídek se zápis o jejich 
provedení/ výsledku do technického průkazu neprovádí. 
 
5. V §7  
Návrh změny textu v odstavci (3) a doplnění nového 
odstavce (4): 
 

(3) Stejným způsobem se postupuje při vyznačování 
výsledku opakované technické prohlídky následující po 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NEAKCEPTOVÁNO 
 
Vysvětleno, vypořádání přijato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKCEPTOVÁNO 
 
Upraveno ve znění:  

(1) Výsledek hodnocení technické 
způsobilosti vozidla a dobu platnosti technické 
způsobilosti vozidla vyznačuje stanice technické 
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pravidelné technické prohlídce nebo po technické 
silniční kontrole.  

 
(4) Výsledek ostatních technických prohlídek se do 
technického průkazu vozidla nezapisuje. 
 

Odůvodnění: 
Dle našeho názoru navrhované změny lépe definují, u 
kterých druhů technických prohlídek se provádí zápis do 
technického průkazu vozidla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. V § 8  
Návrh změny textu v odstavci (4) a doplnění nového 
odstavce (5): 
 

(4) Pokud po pravidelné technické prohlídce nebo po 
opakované technické prohlídce provedené po 

kontroly ručním zápisem do technického 
průkazu. Zápis obsahuje tyto údaje 

a) číslo protokolu o technické prohlídce, 
b) datum provedení technické prohlídky a 
c) platnost technické prohlídky. 

(1) Výsledek hodnocení technické 
způsobilosti vozidla a dobu platnosti technické 
způsobilosti vozidla vyznačuje stanice technické 
kontroly ručním zápisem do technického průkazu 
po provedení 

a) pravidelné technické prohlídky, 
b) opakované technické prohlídky 

následující po pravidelné technické 
prohlídce, nebo 

c) opakované technické prohlídce prováděné 
v rámci státního odborného dozoru jsou-li 
výsledky odlišné od provedení 
bezprostředně předcházející prohlídky 
podle písmene a) a b). 
 

(2) Zápis obsahuje tyto údaje 
a) číslo protokolu o technické prohlídce, 
b) datum provedení technické prohlídky a 
c) platnost technické prohlídky. 

 
Vypořádání přijato 
 
ČASTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
 
Upraveno ve znění: 

(2) Kontrolní nálepku technické 
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pravidelné technické prohlídce nebo po technické 
silniční kontrole nebyly na vozidle zjištěny žádné 
nebezpečné závady, vylepuje se na zadní registrační 
značku vozidla kontrolní nálepka s perforací dle 
výsledku pravidelné nebo opakované technické 
prohlídky.  
(5) Vyznačení výsledku ostatních technických prohlídek 
se vylepením kontrolní nálepky na registrační značku 
neprovádí.  

Odůvodnění: 
Navržená změna textu odst. (4) a doplnění odst. (5) dle 
našeho názoru jednoznačněji definuje, po kterých 
technických prohlídkách se provádí vyznačení jejich 
výsledku vylepením kontrolní nálepky na zadní registrační 
značku vozidla.  
 
 
 
 
7. V §13 odst. 1 písm. c) 
 
Do textu navrhujeme doplnit zmínku o záznamníku závad: 
 

c) o vozidle, na kterém bylo měření emisí provedeno a 
výsledcích měření zjištěných v průběhu měření emisí, 
které se vkládají do informačního systému technických 
prohlídek automaticky prostřednictvím zápisu do 
aplikace na základě údajů zjištěných z dokumentace 
předkládané k provedení měření emisí, záznamníku 
závad vyplněného v průběhu měření emisí a z výpisů z 
měřicích přístrojů pro provádění měření emisí, 

 
Odůvodnění: 

způsobilosti vozidla perforuje a vylepuje podle 
výsledku technické prohlídky kontrolní technik 
stanice technické kontroly.  

(2) Kontrolní nálepku technické 
způsobilosti vozidla perforuje a umisťuje podle 
výsledku technické prohlídky kontrolní technik 
stanice technické kontroly na zadní tabulku 
registrační značky při provádění 

a) pravidelné technické prohlídky vozidla,  
b) opakované technické prohlídky 

následující po pravidelné technické 
prohlídce, nebo 

c) opakované technické prohlídce prováděné 
v rámci státního odborného dozoru jsou-li 
výsledky odlišné od provedení 
bezprostředně předcházející prohlídky 
podle písmene a) a b). 

 
Vypořádání přijato 
 
AKCEPTOVÁNO 
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Záznamník závad se používá i při měření emisí. 
 
8. V 16 odst. 1 písm. s), t) a u): 

 
Navrhujeme vypustit body t) a u) a korekci textu v bodě 
s): 

 
s) přístrojem pro kontrolu funkce řídicích jednotek 
emisního systému a komunikaci s nimi (zařízení na 
čtení dat z řídicích systémů: zážehových motorů, 
vznětových motorů a motorů s pohonem na plyn), 
 

Odůvodnění: 
V bodech s), t) a u) je popisován stejný přístroj (zařízení na 
čtení dat z řídicích systémů – „čtečka dat“). 
Text v bodě s) navrhujeme naopak doplnit o výčet druhů 
pohonů dle paliva používaného ve spalovacím motoru).   
 
9. V § 16 odst. 5 písm. d) a e) 

Korekce textů vypuštěním slova „technické“ a textu 
„jejich seřizování a opravy“: 

 
d) pro měření emisí vozidel s neřízenými emisními 

systémy musí mít k dispozici potřebné technické 
podklady pro jejich seřizování a opravy provádění 
měření emisí a vyhodnocení zjištěných výsledků 
všech značek a typů vozidel s neřízenými emisními 
systémy, u nichž provádí měření emisí, 

 
e) pro měření emisí vozidel s řízenými emisními 

systémy musí mít k dispozici potřebné podklady pro 
jejich seřizování a opravy provádění měření emisí 
a vyhodnocení zjištěných výsledků všech značek a 
typů vozidel s řízenými systémy, včetně přístrojové 

 
 
NEAKCEPTOVÁNO 
 
Rozdělení jednotlivých přístrojů podle typů 
pohonu motoru má význam zejména pro stanice 
měření emisí a proto je nutné zachovat toto 
rozdělení. 
 
Vysvětleno a vysvětlení přijato 
 
 
 
 
 
 
 
 
ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
 
Úprava bude provedena pouze u písm. e). 
V případě neřízených systémů je možné provést 
podle § 48 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., 
provádět seřízení volnoběžných parametrů 
motoru. 
 
Vypořádání přijato 
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techniky pro kontrolu funkce řízeného emisního 
systému, včetně jejího propojení s vozidlem a 
dokumentací, která stanoví postupy komunikace s 
řídící jednotkou systému a způsob vyhledávání 
závad, u nichž provádí měření emisí. 

 
Odůvodnění: 
Proč musí mít pracoviště měření emisí, které je součástí 
stanice technické kontroly k dispozici technické podklady 
pro seřizování a opravy emisních systémů vozidel u kterých 
provádí měření emisí, když toto pracoviště nesmí provádět 
opravy vozidel a seřizovat může pouze volnoběh? 
Navržená korekce textu zachovává princip povinnosti mít 
k dispozici podklady pro provádění měření emisí pro 
vozidla, u nichž pracoviště provádí měření emisí. 
 
10. V §24 – protokol o měření emisí 

Navrhujeme doplnit: 
– název paragrafu: Protokol o měření emisí a vzor 
záznamníku závad pro měření emisí 
 
Doplnit text v §24: Vzory protokolů o měření emisí a 
záznamníku závad, jsou uvedeny v příloze č. 12. 
 

Odůvodnění: 
Záznamník závad pro technickou prohlídku (viz. Příloha 
č. 5 vyhlášky č. 211/2018 Sb.) a pro měření emisí (viz 
příloha 1 „Metodiky pro měření emisí rev.3“ nejsou zcela 
totožné. A dále…. proč záznamník závad je ve vyhlášce 
uveden a záznamník závad pro měření emisí ve vyhlášce 
uveden není? 
 
11. V § 25 odst. 3 

Doplnění scházejícího slova „musí“: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKCEPTOVÁNO 
 
Upraveno tak, že do § 10 byl vložen odkaz na 
novou přílohu č. 5a, kde je vzor záznamníku 
závad pro měření emisí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKCEPTOVÁNO 
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(3) Stanoviště měření musí být vybaveno 
 

Odůvodnění: 
Doplnění slova „musí“. 
 
12. V § 34 nahradit stávající odstavce 1 a 2 novými ve 

znění: 
 

(1) Minimální požadavky na místa, ve kterých se 
provádějí technické prohlídky mobilním způsobem a 
další nutné podmínky, za kterých je možné jednotlivé 
kontrolní úkony technických prohlídek a měření emisí 
mobilním způsobem provádět, zveřejní ministerstvo ve 
Věstníku dopravy. 
 
(2) Minimální požadavky na zkušební úsek, na kterém 
lze provádět kontrolu účinku brzdových soustav vozidel, 
u kterých nelze z technických důvodů uskutečnit 
kontrolu účinku brzdových soustav na válcové zkušebně 
brzd a podmínky, za kterých je možné kontrolu účinku 
brzdových soustav provádět, včetně způsobu 
vyhodnocování zjištěných výsledků zveřejní 
ministerstvo ve Věstníku dopravy. 

 
Odůvodnění 
Současný text je pro provádění technických prohlídek 
mobilním způsobem příliš obecný až nedostatečný. Dle 
našeho názoru se musí pro provádění technických prohlídek 
mobilním způsobem stanovit minimálně níže vyjmenované 
podmínky. Jelikož stanovení podmínek bude vyžadovat 
aktualizaci stávajících podmínek, domníváme se, že by se 
ve vyhlášce měl vytvořit prostor (zmocnění) pro vydání 
podmínek ve VD. 

 
 
 
 
 
 
NEAKCEPTOVÁNO 
 
Vysvětleno a vysvětlení přijato 
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Pro provádění technických prohlídek mobilním způsobem 
by mělo být stanoveno: 
- minimální požadavky na plochy ke kontrole účinku 

brzdových soustav vozidel, 
- minimální požadavky na místa pro provádění ostatních 

kontrolních úkonů, 
- pokud existují, tak minimální požadavky na přístrojové 

vybavení používané při provádění technických prohlídek 
mobilním způsobem (měření emisí ve venkovních 
prostorech atd.), 

-  podmínky týkající se klimatických podmínek, při kterých 
je možné jednotlivé kontrolní úkony provádět, 

-  podmínky platné provádění kontroly účinku brzdových 
soustav vozidel jejich technické prohlídky se provádějí 
mobilním způsobem a vozidel, u nichž z technických 
důvodů nelze uskutečnit kontrolu účinku na válcových 
zkušebnách brzd včetně způsobu vyhodnocování 
zjištěných výsledků atd. 

 
13. K čl. II – Přechodná ustanovení 

Navrhujeme prodloužit termín, do kdy lze používat pro 
měření emisí přístroje se „starým“ schválením: 

 
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 schválené podle vyhlášky č. 
211/2018 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 
účinnosti této vyhlášky, lze pro měření emisí používat 
do 31. prosince 2020 30. června 2021. 
 

Odůvodnění 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKCEPTOVÁNO 
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Na základě některých problémů vyslovených ze strany 
zástupců výrobců/dodavatelů přístrojů pro měření emisí na 
komisi k aktualizaci metodiky na měření emisí s 
implementací některých nových požadavků na tyto 
přístroje (viz. VD 1/2020 – „Požadavky na přístroje pro 
měření emisí.“), doporučujeme zvážit posunutí termínu, do 
kterého bude možné používat staré přístroje na měření 
emisí alespoň do 30. 06. 2021.    
 
14. Příloha č. 1 kontrolní úkony č.:  1.1.3.2 a 1.1.3.3.1 
 

Navrhujeme pozastavit povinnost aplikace 
vyjmenovaných kontrolních úkon: 

 
1.1.3.2 
Čas pro dosažení tlaku / podtlaku potřebného pro 
bezpečné účinné brzdění je podle požadavků příliš 
dlouhý……………………..“B“ 
Kontrolní úkon se bude aplikovat od data vyhlášeného 
ve Věstníku dopravy. 

 
1.1.3.3.1 
Víceokruhový jistící ventil nebo přetlakový ventil 
brzdové soustavy není funkční …………………….“B“ 
Kontrolní úkon se bude aplikovat od data vyhlášeného 
ve Věstníku dopravy. 

 
Odůvodnění: 
Provedení kontroly, zda je brzdová soustava vozidla 
v takovém stavu, že se projevují zde popsané závady nelze 
uskutečnit bez znalosti postupů kontroly těchto systému. 
Postupy pro kontrolu těchto systémů byly popsány 
v navrženém metodickém pokynu již v roce 2012-13. 
Bohužel do dnešního dne nebyl tento metodický pokyn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NEAKCEPTOVÁNO 
 
Vysvětleno a vysvětlení přijato 
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oficiálně vydán ve své platné podobě (revize 1). Vzhledem 
k této skutečnosti a vzhledem k „pokutě“ za neprovedení 
TP v plném rozsahu, doporučuji účinnost těchto KU 
pozastavit do doby vydání příslušného metodického 
pokynu cestou Věstníku dopravy. 
 
15. Předepsané brzdné účinky 

U vozidel kategorie „O“ v posledním řádku tabulky 
s názvem: „Brzdný účinek vozidel kategorie M, N a O“ 
jsou špatně umístěny indexy u údajů: 
1) Datum schválení typu od: 1. 7. 1995 1) 

Správně má být: 1. 7. 1995  
2) Kategorie vozidla: O 2) 

Správně má být: O 1) 

3) Minimální hodnota poměrného brzdného účinku Z 
(%): 45 / 51 3) 

Správně má být: 45 / 51 2) 

 
Odůvodnění: 
Chyba v psaní 
 
16. Příloha č. 7 bod 18. 

Navrhujeme doplnit do závorky název zařízení, který se 
používá v § 16 textu vyhlášky: 

 
1. HU adaptér (zařízením k připojení elektronického 
rozhraní vozidla) 
 

Odůvodnění: 
V textu vyhlášky v §16 – „Požadavky na přístroje a další 
technické zařízení a programové vybavení k provádění 
technických prohlídek“ se píše o „zařízení k připojení 
elektronického rozhraní“ a zde se uvádí název „HU 

 
 
 
 
 
 
AKCEPTOVÁNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NEAKCEPTOVÁNO 
 
Vysvětleno a vysvětlení přijato 
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adaptér“? Je „HU adaptér“ stejné zařízení jako „zařízení 
k připojení elektronického rozhraní vozidla“?  
Domníváme se, že ano a z tohoto důvodu doplňujeme do 
závorky název zařízení, který je uveden v §16). 
 
17. Příloha č. 7 bod 18. – text v celém bodě 2. 

doporučujeme zkorigovat / doplnit viz odůvodnění:  
 
Odůvodnění: 
Výčet toho, co vše musí „HU adaptér“ umět, nás vede 
k dotazu, zda skutečně budeme mít na STK dvě 
zařízení, která musí umět z OBD (elektronického 
rozhraní vozidla) v oblasti emisí číst stejná data (data 
z řídících jednotek motorů a jejich pamětí)? 
Pokud bychom u „HU adaptéru“ nepožadovali, aby uměl 
číst stejná data, jako musí umět „čtečka dat z řídících 
jednotek motorů“ (a tu na pracovištích měření emisí mít 
musíme), mohla by být cena „HU adaptéru“ o něco nižší, 
než když to bude muset „HU adaptér“ také umět? 
Nebo je to záměr, abychom na STK měli dva přístroje, které 
budou muset umět stejnou věc? 
Domníváme se že „HU adaptér“ bude muset umět 
z elektronického rozhraní vozidla vyčíst i data o jiných 
systémech než jen z oblasti emisí. 
Vede nás k tomu text implementovaného „Nařízení“, který 
je uveden u různých kontrolních úkonů v Příloze tohoto 
„Nařízení“ - viz. např.: 
- oblasti brzdových soustav vozidel (např. kontrolní 
úkony: 1.6 – ABS, 1.7 – ABS), 
- řízení vozidel (např. kontrolní úkon: 2.6 – ES), 
- světelné techniky (např. kontrolní úkony: 4.1.2 – 
světlomety-seřízení, 4.1.3- spínače, 4.1.5- korektory 
sklonu světlometů atd.). 

 
 
 
 
 
NEAKCEPTOVÁNO 
 
Vysvětleno a vysvětlení přijato 
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Předpokládáme, že k těmto činnostem bude „HU 
adaptér“ možné použít.  
Jelikož z hlediska emisí je výčet dat v příloze slovně 
velmi podrobně uveden, doporučujeme doplnit bod 2) o 
slovní seznam položek, které bude muset „HU adaptér“ 
z elektronického rozhraní vozidel umět „vyčíst“ i 
z ostatních řídících jednotek umístěných ve vozidle (viz 
výše uvedený příklad kontrolních položek, u nichž se 
implementované „Nařízení“ ve své Příloze odvolává na 
možnost připojení k elektronickému rozhraní vozidla). 
 
Pokud není v tomto okamžiku možné dostatečně přesně 
definovat, co všechno bude muset „HU adaptér“ z ostatních 
řídících jednotek vyčíst, uveďme do přílohy jen základní 
charakteristiku zařízení vycházející z funkce, ke které bude 
„HU adaptér“ určen a detailní popis toho, co bude muset 
umět se později zveřejní jako „Požadavky na HU 
adaptér…“ cestou VD obdobně jako tomu je u „Požadavků 
na přístroje pro měření emisí“ (viz. VD  
č. 1/2020). 
 
18. Příloha č. 8 

Ve výčtu norem ČSN je třeba nahradit již neplatnou 
normu ČSN 73 60 57. 

 
19. Příloha č. 12 – Vzory protokolů o měření emisí 

a)  v návaznosti na připravovanou aktualizaci 
„metodiky k měření emisí (rev.4)“ vypustit 
z protokolů o měření emisí vozidel se zážehovým 
motorem s řízeným systémem s OBD kolonky (platí 
to i pro protokoly o technických prohlídkách, pokud 
již mají i pracoviště pro měření emisí) s názvem: 
- „Výsledky doplňkových testů (dvoustavová 
sonda)“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKCEPTOVÁNO 
 
 
 
NEAKCEPTOVÁNO 
 
Vysvětleno a vysvětlení přijato 
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- „Výsledky doplňkových testů (širokopásmová 
sonda)“ 

b)  doplnit do „české“ vyhlášky „český“ význam 
zkratek použitých v tabulkách s popisem „Stavu 
Readiness“ (údaje pro J1939 a údaje mimo J1939). 
Možnost je i vložit český význam použitých slov a 
zkratek do „Metodiky k měření emisí“. 

 
Odůvodnění: 
ad a) 
Předpokládáme, že navržené znění „metodiky měření emisí 
(rev.4)“ je prakticky odsouhlaseno, a tudíž se od data 
vstupu této revize v platnost nebudou provádět „doplňková 
měření /testy“. Kolonky s názvem: „Výsledky doplňkových 
testů (dvoustavová sonda)“ 
a „Výsledky doplňkových testů (širokopásmová sonda)“ 
nebudou z výše uvedeného důvodu potřebné. 
ad b) 
Česká vyhláška 
 
20. Příloha č. 14 bod c) - Prohlubovací kurz kontrolního 

technika, který je držitelem platného profesního 
osvědčení kontrolního technika vydaného podle zákona  
č. 56/2001 Sb., ve znění do 30. září 2018 a není 
držitelem profesního osvědčení mechanika měření 
emisí vydaného podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění 
do 30. 9. 2018. 
 
Do časového rozvrhu přidat 1 den (8 hodin) pro 
praktické zkoušky z měření emisí.   

 
Odůvodnění: 
V současném znění není počítáno s uskutečněním praktické 
zkoušky z měření emisí.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NEAKCEPTOVÁNO 
 
8 hodinová dotace je dostatečná jak na vykonání 
praktické zkoušky, tak písemné zkoušky. Nikde 
není uvedeno, že se to musí konat v jeden den. 
 
Vysvětleno a vysvětlení přijato 
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TÜV NORD Czech 
s.r.o. 
 
 
 
 

Bez zásadních připomínek  

Profesní komora STK 
 

Bez zásadních připomínek Společné připomínky s Hospodářskou komorou, 
projednáno společně. 

SISA Bez zásadních připomínek  
SAČR 
 
 
 
 

Zásadní připomínky k vyhlášce 211/2018 Sb. 
 
1. K čl. I bodu 3 – k § 7 odst. 3 

Zrušit navrhované znění jako nesystémové v souvislosti 
se zněním zákona č. 56/2001 Sb.   
 
„(3) V případě technické prohlídky na žádost se u 
vozidla neprovádí zápis o výsledku technické prohlídky 
do technického průkazu vozidla.“. 
 
Nové znění textu: 
„(3) Do technického průkazu vozidla se zapisuje 
výsledek hodnocení technické způsobilosti vozidla a 
doba platnosti technické způsobilosti vozidla 
pravidelné technické prohlídky.“. 
 

Odůvodnění: 
Zákon č. 56/2001 Sb. v § 50 odst. 2 zmocňuje zapisovat do 
technického průkazu pouze výsledek pravidelné technické 
prohlídky. Z návrhu novely vyhlášky vyplývá, že se 
výsledek hodnocení technické způsobilosti vozidla a doba 
platnosti technické způsobilosti vozidla se zapisuje do 
technického průkazu při všech druzích technických 

 
 
AKCEPTOVÁNO 
 
Upraveno ve znění:  

(1) Výsledek hodnocení technické 
způsobilosti vozidla a dobu platnosti technické 
způsobilosti vozidla vyznačuje stanice technické 
kontroly ručním zápisem do technického 
průkazu. Zápis obsahuje tyto údaje 

a) číslo protokolu o technické prohlídce, 
b) datum provedení technické prohlídky a 
c) platnost technické prohlídky. 

(1) Výsledek hodnocení technické 
způsobilosti vozidla a dobu platnosti technické 
způsobilosti vozidla vyznačuje stanice technické 
kontroly ručním zápisem do technického průkazu 
po provedení 

a) pravidelné technické prohlídky, 
b) opakované technické prohlídky 

následující po pravidelné technické 
prohlídce, nebo 

c) opakované technické prohlídce prováděné 
v rámci státního odborného dozoru jsou-li 
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prohlídek s výjimkou technické prohlídky na přání 
zákazníka, což je nesmysl. 

Cit. z § 50 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb. 
(2) Stanice technické kontroly vyznačí zápisem do 
technického průkazu vozidla den, měsíc a rok provedení 
pravidelné technické prohlídky silničního vozidla.  
 
 
 
 
 
2. K čl. I bodu 4 – k § 8 odst. 4 

Zrušit navrhované znění jako nesystémové v souvislosti 
se zněním zákona č. 56/2001 Sb.   
 
„(4) V případě technické prohlídky na žádost se vozidlu 
nepřiděluje kontrolní nálepka ani se kontrolní nálepka 
z vozidla neodstraňuje.“. 
 
Nové znění textu: 
„(4) Kontrolní nálepka se umisťuje na zadní tabulku 
registrační značky při provádění pravidelné technické 
prohlídky vozidla.“. 
 

Odůvodnění: 
Zákon č. 56/2001 Sb. v § 50 odst. 3 zmocňuje umisťovat na 
zadní tabulku RZ kontrolní nálepku v případě pravidelné 
technické prohlídce. Z navrhovaného (zrušeného) textu 
vyplývá, že se na RZ vylepuje kontrolní nálepka při všech 
druzích technických prohlídek s výjimkou technické 
prohlídky na přání zákazníka, což je nesmysl.    

výsledky odlišné od provedení 
bezprostředně předcházející prohlídky 
podle písmene a) a b). 
 

(2) Zápis obsahuje tyto údaje 
a) číslo protokolu o technické prohlídce, 
b) datum provedení technické prohlídky a 
c) platnost technické prohlídky. 

 
Vypořádání přijato 
 
AKCEPTOVÁNO 
 
Upraveno ve znění:  

(2) Kontrolní nálepku technické 
způsobilosti vozidla perforuje a vylepuje podle 
výsledku technické prohlídky kontrolní technik 
stanice technické kontroly.  

(2) Kontrolní nálepku technické 
způsobilosti vozidla perforuje a umisťuje podle 
výsledku technické prohlídky kontrolní technik 
stanice technické kontroly na zadní tabulku 
registrační značky při provádění 

a) pravidelné technické prohlídky vozidla,  
b) opakované technické prohlídky 

následující po pravidelné technické 
prohlídce, nebo 

c) opakované technické prohlídce prováděné 
v rámci státního odborného dozoru jsou-li 
výsledky odlišné od provedení 
bezprostředně předcházející prohlídky 
podle písmene a) a b). 
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Cit. z § 50 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb. 
(2) Stanice technické kontroly vyznačí zápisem do 
technického průkazu vozidla den, měsíc a rok provedení 
pravidelné technické prohlídky silničního vozidla.  
Doporučení 
Nový text označit jako odst. 3) a dosavadní odstavec 3) 
označit jako odst. 4). 
 
3. V § 14  

doporučujeme dosavadní text označit jako odstavec (1) 
a vložit nový odstavec (2) 
 
„(2) Vozidla kategorie T, které konstrukčně vychází z 
vozidel kategorií N2 a N3, lze kontrolovat pouze na 
stanici technické kontroly pro užitkové automobily 
nebo na stanici technické kontroly kombinované pro 
osobní a užitkové automobily.“. 
 

Odůvodnění: 
Vzhledem k tomu, že MD stále neřeší situaci okolo 
provádění technických prohlídek traktorů, které 
konstrukčně vychází z nákladních vozidel kategorie N2 a 
N3, doporučuji použít způsob řešení, na kterém se 4.9.2019 
jednohlasně shodla jedenácti členná expertní komise 
k novele kontrolních úkonů. 
MD nemá doposud vypracovanou metodiku na kontrolu 
účinnosti brzd traktorů s konstrukční rychlostí nad 40 km/h. 
Účinnost brzd u vozidel kategorií N2 a N3 je kontrolována 
na válcové zkušebně brzd každý rok. Vozidla kategorie T, 
které konstrukčně vychází z vozidel N2 a N3, mají periodu 
pravidelné technické prohlídky každé 2 roky. Tato vozidla 
přepravují na pozemních komunikacích stejný náklad jako 
užitková vozidla kat. N2 a N3, z kterých konstrukčně 

Vypořádání přijato 
 
 
 
 
 
 
 
 
NEAKCEPTOVÁNO 
 
V § 79 odst. 7 zákona č. 56/2001 Sb., je uvedeno, 
že technická prohlídka zemědělských 
a lesnických traktorů a jejich přípojných vozidel 
může být provedena mobilním způsobem. 
Zmocnění je pouze ke způsobu provádění 
technických prohlídek mobilním způsobem. 
 
 
Vysvětleno, vysvětlení přijato 
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vychází. Jediným rozdílem mezi těmito identickými 
vozidly je perioda 2 roků pro přistavení vozidel kategorií T 
– traktor a kontrola účinnosti brzd jízdní zkouškou, na 
kterou však doposud neexistuje schválená metodika. 
Pokud nebude u vozidel kategorie T, vycházející 
konstrukčně z vozidel N2 a N3, kontrolována účinnost brzd 
na válcové zkušebně brzd v STK, hrozí reálné nebezpečí, 
že nefunkčnost jejich brzdové soustavy nebude při 
technické prohlídce mobilním způsobem nikdy odhalena. 
Vzhledem k periodě 2 let a nemožnosti odhalit stávajícím 
způsobem u těchto vozidel závadu na brzdové soustavě, 
mohou vinou státu jezdit po pozemních komunikacích 
vozidla s nefunkčními brzdami. 
 
4. V § 16 odst. 1 písm. b) „zařízením na kontrolu vůlí 

nápravy“ je nutné upravit text: „zařízením na kontrolu 
vůlí náprav bez zvedání nápravy“. 
 
 
 
 
 
 

5. V příloze č. 7 k vyhlášce č. 211/2018 Sb., kde jsou 
uvedeny „Základní charakteristiky přístrojů 
používaných k technickým prohlídkám vozidel“, je 
nutné upravit charakteristiku „Vytřasadel“ podle 
požadavků směrnice 2014/45/EU. Zde doporučuji 
implementovat technické požadavky z návrhu směrnice 
2014/45/EU z roku 2012, kde byly uvedeny i technické 
požadavky pro vozidla do 3,5 t.  
Návrh nového textu: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NEAKCEPTOVÁNO 
 
Není potřeba doplňovat, o jaký typ zařízení se 
jedná, neboť již dnes jsou vybaveny 
provozovatelé těmito zařízeními a 
charakteristiky jsou uvedeny v příloze č. 7. 
 
Vysvětleno, vysvětlení přijato 
 
AKCEPTOVÁNO 
 
Bude nastaveno přechodné období do 20. května 
2022. 
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„2. Zařízení na kontrolu vůlí náprav bez zvedání 
nápravy 
 
Zařízení je určeno k instalaci na pracovní jámu a 
umožňuje vizuální kontrolu vůlí v zavěšení a uložení kol 
nápravy bez nutnosti zvedání nápravy. Zařízení musí 
být vybaveno svítilnou k osvětlení kontrolovaného místa 
a ovládacími prvky pohybu dotykových desek.  
Zařízení na kontrolu vůlí náprav bez zvedání nápravy, 
musí splňovat tyto požadavky: 
a) zařízení musí být vybaveno alespoň dvěma deskami 
poháněnými motorem, kterými lze pohybovat v 
opačnými směry, podélně i příčně; 
b) kontrolor musí mít možnost pohyb desek ovládat ze 
svého místa, kde provádí kontrolu; 
c) desky musí splňovat tyto technické požadavky: 
 i) u vozidel do 3,5 tuny: 

•  minimální zatížení nápravy 2 000 kg, 
•  minimální zatížení desky 1 000 kg, 
•  minimální vodorovná síla působící na jednu 

desku 7 000 N, 
• podélný a příčný pohyb nejméně 40 mm, 
• rychlost zdvihu 5 cm/s až 10 cm/s; 
ii) u vozidel nad 3,5 tuny: 
• minimální zatížení nápravy 15 000 kg, 
• minimální zatížení desky 9 000 kg, 
• minimální vodorovná síla působící na jednu 

desku 30 000 N, 
• podélný a příčný pohyb nejméně 100 mm, 
• rychlost zdvihu 5 cm/s až 10 cm/s;“. 

 
Odůvodnění: 
Směrnice 2014/45/EU vyžaduje zařízení na kontrolu vůlí 
náprav bez zvedání nápravy. Při tvorbě vyhlášky 
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č. 211/2018 Sb. nebyl tento požadavek směrnice 
z neznámého důvodu do vyhlášky transformován. 
Prakticky ve všech STK je používáno zařízení, které k 
pohybu tzv. „vytřasadel“ používá stlačený vzduch. Na 
těchto zařízeních nelze zkontrolovat vůle náprav bez jejich 
přizvednutí, protože zařízení nemá dostatečnou sílu na to, 
aby mohla se stojícím vozidlem bez přizvednutí nápravy 
pohnout. Vzhledem k tomu, že všechna novější vozidla 
používají pod motorem plastový kryt, je téměř nemožné bez 
nebezpečí poškození spodního krytu tato vozidla 
přizvednout. Aby se mohly na všech vozidlech bez 
nebezpečí poškození kontrolovat vůle v zavěšení náprav, je 
nezbytně nutné tento požadavek směrnice převzít do 
vyhlášky. 
 
Zásadní připomínky k vyhlášce 82/2012 Sb. 
 
1. K příloze č. 2 

Z nadpisu „Doklad o provedené technické silniční 
kontrole“ není zjevné, zda se jedná o „Prvotní 
technickou silniční kontrolu“ nebo zda se jedná o 
„Podrobnou technickou silniční kontrolu“. 
 

Odůvodnění: 
„Podrobné technické silniční kontroly“ smí podle směrnice 
2014/47/EU provádět pouze držitelé osvědčení kontrolního 
technika, a to pouze na „mobilní kontrolní jednotce“ nebo 
v STK (čl.11). Výsledek „Podrobné technické silniční kontroly“ 
se musí vždy uvést v „Protokolu o podrobné technické silniční 
kontrole“ (čl. 16) jejíž vzor je uveden v příloze IV Směrnice 
2014/47/EU. Pro „Prvotní silniční kontrolu“ Směrnice 
2014/47/EU žádný vzor dokladu nestanovuje.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NEAKCEPTOVÁNO 
 
V zákoně č. 361/2000 Sb., je uvedeno, že se 
provádí technická silniční kontrola a té také 
vydává doklad kontrolující policista. 
 
Vysvětleno a vysvětlení přijato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBQED727U)



Členské státy mají každé dva roky povinnost podat Komisi EU 
zprávu o výsledku „Podrobných technických kontrol“. Vzor 
formuláře z podrobných technických prohlídek je uveden 
v příloze č. V Směrnice 2014/47/EU. Pokud nebude možné 
z dokladu zjistit, zda se jedná o „Prvotní“ nebo „Podrobnou 
technickou silniční kontrolu“, nebude možné za ČR zaslat 
Komisi věrohodné údaje o závadách, které při silničních 
kontrolách zjistili vyškolení odborníci – držitelé „Osvědčení 
kontrolního technika“.   

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem by měl být „Doklad 
o provedené technické silniční kontrole„ přejmenován na 
„Protokol o podrobné technické silniční kontrole“, v souladu 
s požadavky směrnice 2014/47/EU. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konfederace 
zaměstnavatelských a 
podnikatelských 
svazů ČR 

Bez zásadních připomínek Doporučení byla v obdobném rozsahu jako 
hospodářská komora. 

ASEM Bez zásadních připomínek Předložený materiál neodpovídal vůbec 
požadavkům na zpracování podle legislativních 
pravidel vlády 

   
Asociace STK z.s. Bez zásadních připomínek  
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