
 

 

 

 

 

 

PŘIPOMÍNKY 
 

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze dne 17. června 1993, oddíl A, vložka 8179 

Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, IČ: 49 27 95 30 

e-mail: pripominkovani@komora.cz, telefon: + 420 266 721 415, mobil: 724 613 980 

www.komora.cz 

 

k materiálu Ministerstva dopravy ČR 

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 

 

V Praze dne 11. března 2020 

Č.j.: 20/6000/2020 

 

A. Obecné zásadní připomínky Část I - změna vyhl. 211/2018 Sb. 

Předložený materiál neřeší nejpalčivější problémy v oboru a bohužel ani nekoriguje předchozí 

chyby, které byly do legislativní základny zavlečeny při hektickém vydání vyhlášky před cca  

18 měsíci. Místo toho zavádí další restriktivní opatření, nezřídka nad rámec požadavků 

příslušných Evropských směrnic a nařízení. 

Při přejímání směrnice 2014/45 zákonem č. 193/2018 Sb. předkladatel rovněž výslovně uváděl, 

že povinnost opravit zjištěné závady stupně A při technických prohlídkách je v rovině formálního 

požadavku a nebudou z tohoto institutu vyvozovány žádné další důsledky. Po uplynutí 18 měsíců 

však předkladatel výrazně mění názor a navrhuje klasifikovat vozidla, kde byla zjištěna 

opakovaná závada stupně A jako technicky nezpůsobilá, ačkoli tato vozidla neohrožují bezpečnost 

provozu ani nepoškozují životní prostředí. Předkladatel se přitom ani nesnaží objektivně zjišťovat, 

zda závada byla v mezidobí opravena a jedná se o nový výskyt na jiném celku nebo se jedná  

o tentýž díl.  

V rámci novely dochází ke zvýšení požadavků na STK, kdy pokud bude nucena, bez své vůle 

postavit stanici měření emisí, kterou navíc nebude využívat, stát jí dává další povinnosti, které 

přináší zcela nepodložené náklady. Jde o případy, kdy STK nemůže vybudovat u stávajícího 

provozu stanici měření emisí, neboť se zde nachází historicky stanice měření emisí autoservisu. 

Podle novely zákona však stejně musí vybudovat jinou stanici měření emisí, kam ale nikdo 

v zásadě nebude jezdit a nyní se zvyšují požadavky na tyto stanice, tím, že je požadavek na další 

prostory, přičemž samostatné stanice měření emisí tyto požadavky nemají. Jde o diskriminační 

opatření, které samostatné stanice měření emisí nemusí plnit. 

Termíny přechodných ustanovení na splnění požadavků na přístroje je dle vyjádření některých 

výrobců krátký. Nelze požadovat, aby stanice emisí měnili přístroje jen proto, že jejich výrobce 

není schopen splnit požadovaný termín a potřebuje delší. 

Nutno sjednotit názvosloví a opravit gramatické chyby. 

V nastavení novely silničních kontrol by se mělo přihlížet k tomu, zda je opravdu objektivní auto 

zcela vyřadit z provozu, či zda je vhodné napři řešit do povolení k dojetí platné v daný den. Aby se 

s vozidlem mohl dopravit do servisu (to si však vyžaduje změnu zákona, který se nyní připravuje). 

Jde např. o nesvítící světla ve dne, či světla na pravé straně v noci.  
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B. Konkrétní zásadní připomínky Část I - změna vyhl. č. 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 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 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. 

3. Připomínka k § 17 odst. 7 

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.“. 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 
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činnosti. Docházelo by ke zvýhodňování samostatných SME. 

4. 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, 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. 

5. 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 

nemožnost splnění vyžadovaných povinností nejpozději od 1. 10. 2020. 

6. 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. 

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

Požadujeme upravit text poznámky následujícím způsobem: 
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„*) 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: 

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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. Připomínka k Příloze č. 1, bod 4.4.2.1.4 

Požadujeme změnit klasifikaci závady ze stupně C na B. 

Odůvodnění: 

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. 

11. 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. 

12. 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 
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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 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. 

13. Připomínka k Příloze č. 7, bod 21, odst. 10 

Požadujeme upravit znění odstavce následovně: 

„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. 

14. 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. 

15. Připomínka k Příloze č. 7, bod 21, odst. 16 

Požadujeme upravit znění odstavce následovně: 



 
 

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY 
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, IČ: 49 27 95 30 

e-mail: pripominkovani@komora.cz, telefon: + 420 266 721 415, mobil: 724 613 980 

www.komora.cz 

 

Stránka 6 z 14 
 

„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 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“ 

16. 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. 

17. 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: 

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. 

18. 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. 

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

20. 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. 

21. 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. 

C. Doporučující připomínky - změna vyhl. č. 211/2018 Sb. 

1. Připomínka k § 25 odst. 3 

Doporučujeme znění nově navrhovaného odstavce přesunout pod § 22, kam logicky patří. 

2. Připomínka k Příloze č. 1, bod 0.1.5.1 

Doporučujeme upravit znění tak, jak bylo domluveno na schůzce odborné komise za účasti 

předkladatele: 

„Neschválená úprava umístění tabulky registrační značky na vozidle vzhledem k minimální nebo 

maximální výšce nad vozovkou nebo umístění tabulky registrační značky vzhledem k podélné 

střední rovině vozidla neodpovídá požadavkům a tyto změny umístění u vozidel kategorie L nejsou 

zapsány v technickém průkazu vozidla. , u motocyklu není změna umístění tabulky registrační 

značky zapsána v technickém průkazu vozidla.“ 
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3. Připomínka k Příloze č. 1, bod 8.2.1.2.3 

„Součinitel přebytku vzduchu lambda neodpovídá specifikaci výrobce.“ 

Odůvodnění: 

Navrhujeme změnu textu. Jedná se o upřesnění závady u nedodržení stanovených parametrů 

součinitele přebytku vzduchu. 

4. Připomínka k Příloze č. 1, bod 8.2.1.2.5  

„U vozidel s OBD sdělovač MI (MIL) se po zapnutí zapalování nerozsvítí nebo po nastartování 

vozidla indikuje závadu.“ 

Odůvodnění: 

Změna textu. Sdělovačem MI je vybaven pouze systém OBD. 

5. Připomínka k Příloze č. 1, bod 8.2.1.2.6 

„Zvýšený volnoběh – otáčky nejsou udržitelné ve stanoveném otáčkovém pásmu.“ 

Odůvodnění: 

Nejedná se o regulaci řídícím systémem. 

6. Připomínka k Příloze č. 1, bod 8.2.1.2.7 

„Regulace základního volnoběhu – otáčky nejsou ve stanoveném otáčkovém pásmu.“ 

Odůvodnění: 

Základní volnoběžné otáčky nejsou aktivně udržovány obsluhou. 

7. Připomínka k Příloze č. 1, bod 8.2.2.1.1 

„Zařízení k omezení emisí namontované výrobcem chybí, je změněno nebo je zjevně poškozené. V 

případě vozidla vybaveného filtrem pevných částic s emisní normou EURO 5 (V), EURO 6 (VI) je 

tato podmínka splněna také v případě, že je naměřena hodnota kouřivosti vyšší než 0,25 m-1.“ 

Odůvodnění: 

Oprava technického pojmu. 

8. Připomínka k Příloze č. 1, bod 8.2.2.2.1.1 

„Naměřená hodnota kouřivosti přesahuje úroveň korigovaného součinitele absorpce uvedené na 

štítku výrobce.“ 

Odůvodnění: 

Oprava technického pojmu. 

9. Připomínka k Příloze č. 1, bod 8.2.2.2.1.2 

„Pokud výrobce vozidla kategorie M nebo N s pohonem na motorovou naftu nebo s duálním 

pohonem nestanovil hodnotu korigovaného součinitele absorpce motoru, nesmí naměřená 

hodnota kouřivosti překročit: 

a) u vozidel poprvé registrovaných do 31. prosince 1979: 4,0 m-1, 

b) u motorů s atmosférickým sáním nebo u vozidel poprvé registrovaných nebo poprvé 

uvedených do provozu od 1. ledna 1980 do 30. června 2008: 2,5 m-1,  

c) u přeplňovaných motorů poprvé registrovaných nebo poprvé uvedených do provozu od 1. 

ledna 1980 do 30. června 2008: 3,0 m-1 nebo u vozidel poprvé registrovaných nebo 

poprvé uvedených do provozu od 1. července 2008: 1,5 m-1 , 
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d) 0,7 m-1 u vozidel s datem první registrace od 1. ledna 2015,   

e) 0,25 m-1 u vozidel s emisními limity EURO 6.“ 

Odůvodnění: 

Oprava technického pojmu. 

10. Připomínka k Příloze č. 1, bod 8.2.2.2.1.3  

„U vozidel s OBD sdělovač MI (MIL) se po zapnutí zapalování nerozsvítí nebo po nastartování 

vozidla indikuje závadu.“ 

Odůvodnění: 

Sdělovačem MI je vybaven pouze systém OBD. 

11. Připomínka k Příloze č. 1, bod 8.2.2.2.1.5 

„Regulace volnoběhu – otáčky nejsou ve stanoveném otáčkovém pásmu.“ 

Odůvodnění: 

Volnoběžné otáčky nejsou aktivně udržovány obsluhou. 

12. Připomínka k Příloze č. 1, bod 8.2.2.2.1.6 

„Referenční nebo přeběhové otáčky nejsou ve stanoveném otáčkovém pásmu.“ 

Odůvodnění: 

V rámci měření obsluha neudržuje referenční nebo přeběhové otáčky. 

13. Připomínka k Příloze č. 1, bod 8.2.2.2.1.8 

„Povolený rozptyl kouřivosti byl překročen.“ 

Odůvodnění: 

Hodnota rozptylu kouřivosti je maximální nelze ji překročit, ale dosáhnout ano. 

14. Připomínka k Příloze č. 1, bod 8.2.2.2.2.1 

„Naměřená hodnota kouřivosti přesahuje úroveň korigovaného součinitele absorpce uvedené na 

štítku výrobce“. 

Odůvodnění: 

Oprava technického pojmu. 

15. Připomínka k Příloze č. 1, bod 8.2.2.2.2.2 

„Pokud výrobce vozidla kategorie T nebo C s pohonem na motorovou naftu nebo s duálním 

pohonem nestanovil hodnotu korigovaného součinitele absorpce motoru, nesmí naměřená 

hodnota kouřivosti překročit: 

a) 4,0 m-1 u vozidel se vznětovým motorem s datem první registrace do 31. prosince 1979, 

b) 3,0 m-1 u vozidel s přeplňovaným vznětovým motorem s datem první registrace od  

1. ledna 1980 do 31. prosince 2014, 

c) 2,5 m-1 u vozidel s nepřeplňovaným vznětovým motorem s datem první registrace od  

1. ledna 1980 do 31. prosince 2014, 

d) 1,5 m-1 u vozidel se vznětovým motorem s datem první registrace od 1. ledna 2015 do 31. 

prosince 2017,  

e) 0,7 m-1 u vozidel se vznětovým motorem s datem první registrace od 1. ledna 2018.“ 
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Odůvodnění: 

Oprava technického pojmu. 

16. Připomínka k Příloze č. 1, bod 8.2.2.2.2.3 

„U vozidel s OBD sdělovač MI (MIL) se po zapnutí zapalování nerozsvítí nebo po nastartování 

vozidla indikuje závadu.“ 

Odůvodnění: 

Změna textu. Sdělovačem MI je vybaven pouze systém OBD. 

17. Připomínka k Příloze č. 1, bod 8.2.2.2.2.5 

„Regulace volnoběhu – otáčky nejsou ve stanoveném otáčkovém pásmu.“ 

Odůvodnění: 

Změna textu. 

Volnoběžné otáčky nejsou aktivně udržovány obsluhou. 

18. Připomínka k Příloze č. 1, bod 8.2.2.2.2.6 

„Referenční nebo přeběhové otáčky nejsou ve stanoveném otáčkovém pásmu.“ 

Odůvodnění: 

Změna textu. 

V rámci měření obsluha neudržuje referenční nebo přeběhové otáčky. 

19. Připomínka k Příloze č. 1, bod 8.2.2.2.2.8 

„Povolený rozptyl kouřivosti byl překročen.“ 

Odůvodnění: 

Hodnota rozptylu kouřivosti je maximální nelze ho překročit ale dosáhnout ano. 

20. Připomínka k Příloze č. 7, bod 18 

Pojem „HU adapté“ navrhujeme nahradit pojmem „Diagnostický modul OBD“, který je věcně 

technicky správnější. 

21. Připomínka k Příloze 7 

Doporučujeme v celé příloze nahradit: „korigovaný součinitel absorpce (K)“ zněním: „korigovaný 

součinitel absorpce (k)“.  

22. Připomínka k Příloze 7 

Doporučujeme v celé příloze nahradit požadavky na „on-line tisk protokolu“ požadavky na „přenos 

dat do IS TP“. Přístrojová technika již dnes protokoly netiskne, zabezpečuje je IS TP. 

D. Obecné zásadní připomínky Část I - změna vyhl. č. 82/2012 Sb. 

Při vypořádání připomínek k novele zákona č. 361/2000 Sb. v letošním roce bylo předkladatelem 

slíbeno zohlednění zkoumání okolností vzniku závady na vozidla při silniční technické kontrole, 

zejména s ohledem na plánované zavedení velmi citelných represí. Předkládané znění však tyto 

skutečnosti až na jednu výjimku nezohledňuje, třídník závad je prakticky shodný s STK, v řadě 

kontrolních úkonů jde nad rámec požadavků směrnice 2014/47 a tak reálně hrozí, že spojením 

předložených změn vyhlášky č. 82/2012 Sb. spolu s plánovanou novelou zákona č. 361/2000 

Sb. vznikne nástroj pro cílenou perzekuci řidičů. 
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Celá Příloha č. 1 je prakticky totožná s Přílohou č. 1 vyhl. 211/2018 Sb., ačkoli provozní situace 

na silnicích vyžadují odlišný přístup kontroly i hodnocení, než je tomu v síti STK, kam jsou vozidla 

přistavována plánovaně a po předchozí údržbě. Tato situace nesvědčí o odborném povědomí 

předkladatele a vzbuzuje zdání, že dotčené instituce provedou potřebné úpravy v rámci 

následného legislativního procesu. Bylo by vhodné, pokud by předkladatel návrh novelizace 

stáhnul a zcela jej přepracoval. 

E. Konkrétní zásadní připomínky Část I - změna 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.“ 

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 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. 
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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: 

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 

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.“ 
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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, 6.1.3.5.4Odůvodnění: 

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. 

F. Doporučující připomínky - změna vyhl. 82/2012 Sb. 

1. Připomínka k bodům: 

0.2.2.1.1 Vozidlo uvedené do provozu před 1. 1. 2002 není vybaveno povinným štítkem výrobce. 

A 

0.2.2.1.2 Povinný štítek výrobce, je-li vyžadován, chybí. B 

0.2.2.1.3 Údaj o výrobci vozidla, čísle harmonizovaného schválení typu vozidla a identifikačním 

čísle / výrobním čísle vozidla na povinném štítku výrobce chybí, je nečitelný nebo 

neodpovídá údajům uvedeným v dokumentaci vozidla nebo samostatného 

technického celku (výměnná nástavba, pracovní stroj nesený). B 

0.2.2.1.4 Údaje na povinném štítku výrobce, kromě údaje o výrobci vozidla, čísle 

harmonizovaného schválení typu vozidla a identifikačním čísle / výrobním čísle vozidla, 

chybí, je nečitelný nebo neodpovídá údajům uvedeným v dokumentaci vozidla nebo 

samostatného technického celku (výměnná nástavba, pracovní stroj nesený). A. 

Odůvodnění: 

Navrhujeme nové znění. Je nutné dosáhnout souladu dokladů vozidla se skutečným provedením 

výrobního štítku, zejména z důvodů bezproblémového kontroly. 
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2. Připomínka k Příloze č. 1, bod 5.2.2.6  

Nepovolené změny konstrukce kola (např. opravy ve smyslu svařování, přidávání materiálů 

v oblasti ráfku nebo disku kolo, na základě lomů, prasklin nebo zjevného opotřebení). (C) 

Odůvodnění: 

Navrhujeme změnit na „B“, neboť vozidlo odstavíme. Zde by měl být jiný pohled než na STK. 

3. Připomínka k Příloze č. 1, bod 8.4.1.1.2  

Nadměrný únik provozních nebo jiných kapalin (které nejsou uvedeny v ostatních jednotlivých 

závadách), který bezprostředně poškozuje životní prostředí nebo bezprostředně ohrožuje ostatní 

účastníky silničního provozu. (C) 

Odůvodnění: 

Navrhujeme změnit na „B“, neboť vozidlo odstavíme. Zde by měl být jiný pohled než na STK. Navíc 

tím, že vozidlo na místě odstavíme, nezabráníme poškozování životního prostředí, protože 

kapaliny dále unikají a navíc tam, kde nechceme.  

 


