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VYHLÁŠKA

ze dne 19. prosince 2014,

kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel,
ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 91 odst. 2
zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozi-
del na pozemních komunikacích a o změně zákona
č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpověd-
nosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/
/1999 Sb., ve znění zákona č. 103/2004 Sb., zákona
č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona
č. 170/2007 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona
č. 152/2011 Sb. a zákona č. 239/2013 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických pro-
hlídkách a měření emisí vozidel, ve znění vyhláš-
ky č. 99/2003 Sb., vyhlášky č. 9/2006 Sb. a vyhláš-
ky č. 83/2012 Sb., se mění takto:

1. V nadpise části první se slova „§ 45 odst. 6“
nahrazují slovy „§ 45 odst. 4“.

2. § 1 včetně nadpisu zní:

„§ 1

Rozsah a způsob měření emisí

(1) U vozidla se zážehovým motorem s neříze-
ným emisním systémem nebo s neřízeným emisním
systémem s katalyzátorem se při měření emisí pro-
vádí

a) vizuální kontrola skupin a dílů ovlivňujících
tvorbu emisí škodlivin výfukových plynů zamě-
řená na úplnost a těsnost palivové, zapalovací,
sací a výfukové soustavy a těsnost motoru; kon-
trola ostatních zařízení určených ke snižování
emisí škodlivin (odvětrání motoru, recirkulace
výfukových plynů apod.) se provádí v rozsahu
stanoveném výrobcem vozidla,

b) u motoru zahřátého na provozní teplotu kon-
trola otáček volnoběhu, obsahu CO a uhlovo-
díků HC při volnoběžných otáčkách, pokud
výrobce vozidla nestanoví jinak,

c) kontrola stejných parametrů jako při volno-
běhu při zvýšených otáčkách v rozmezí 2500
až 2800 min-1, pokud výrobce nestanoví jinak, a

d) porovnání výsledků kontroly a naměřených
hodnot se stavem a hodnotami stanovenými vý-
robcem vozidla; pokud výrobce tyto hodnoty
nestanoví, nesmí být překročeny přípustné hod-
noty stanovené přílohou č. 1 k této vyhlášce.

(2) U vozidla se zážehovým motorem s řízeným
emisním systémem s katalyzátorem se při měření
emisí provádí

a) vizuální kontrola v rozsahu jako u vozidla s ne-
řízeným emisním systémem, rozšířená o kon-
trolu stavu katalyzátoru, stavu sondy lambda,
přídavných nebo doplňkových systémů ke sni-
žování emisí a příslušné elektroinstalace,

b) kontrola funkce řídicího systému motoru, čtení
paměti závad pomocí diagnostického zařízení
v rozsahu a způsobem předepsaným výrobcem
vozidla, u vozidla s palubním diagnostickým
systémem EOBD nebo OBD kontrola funkce
řídicího systému motoru, čtení paměti závad
pomocí diagnostického zařízení v rozsahu
a způsobem předepsaným výrobcem vozidla,
nebo kontrola funkce palubního diagnostického
systému EOBD nebo OBD v rozsahu a způso-
bem předepsaným v instrukcích ministerstva
oznámených ve Věstníku dopravy,

c) u motoru zahřátého na provozní teplotu kon-
trola otáček volnoběhu a obsahu CO ve volno-
běhu, obsahu CO a součinitele přebytku vzdu-
chu lambda při zvýšených otáčkách v rozmezí
2500 až 2800 min-1, pokud výrobce vozidla ne-
stanoví jinak, a

d) porovnání výsledků kontroly a naměřených
hodnot se stavem a hodnotami stanovenými vý-
robcem vozidla; pokud výrobce tyto hodnoty
nestanoví, nesmí být překročeny přípustné hod-
noty stanovené přílohou č. 1 k této vyhlášce.
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(3) U vozidla se vznětovým motorem s neříze-
ným systémem se při měření emisí provádí

a) vizuální kontrola skupin a dílů ovlivňujících
tvorbu emisí škodlivin výfukových plynů zamě-
řená na úplnost a těsnost palivové, sací a výfu-
kové soustavy a těsnost motoru; kontroluje se
stav a případně i funkce přídavných zařízení ke
snižování škodlivých emisí způsobem předepsa-
ným výrobcem vozidla,

b) u motoru zahřátého na provozní teplotu kon-
trola volnoběžných otáček motoru, pravidel-
nosti chodu motoru při volnoběžných otáč-
kách, maximálních otáček (kontrola regulátoru)
a měření kouřivosti motoru metodou volné
akcelerace a

c) porovnání výsledků kontroly a naměřených
hodnot se stavem a hodnotami stanovenými vý-
robcem vozidla; pokud výrobce tyto hodnoty
nestanoví, nesmí být překročeny přípustné hod-
noty stanovené přílohou č. 1 k této vyhlášce.

(4) U vozidla se vznětovým motorem s řízeným
systémem se při měření emisí provádí

a) vizuální kontrola skupin a dílů ovlivňujících
tvorbu emisí škodlivin výfukových plynů zamě-
řená na úplnost a těsnost palivové, sací a výfu-
kové soustavy a těsnost motoru; kontroluje se
stav a případně i funkce přídavných zařízení ke
snižování škodlivých emisí způsobem předepsa-
ným výrobcem vozidla,

b) kontrola funkce řídicího systému motoru po-
mocí diagnostického zařízení v rozsahu a způso-
bem předepsaným výrobcem vozidla, u vozidla
s palubním diagnostickým systémem EOBD
nebo OBD kontrola funkce řídicího systému
motoru, čtení paměti závad pomocí diagnostic-
kého zařízení v rozsahu a způsobem předepsa-
ným výrobcem vozidla, nebo kontrola funkce
palubního diagnostického systému EOBD nebo
OBD v rozsahu a způsobem předepsaným v in-
strukcích ministerstva oznámených ve Věst-
níku dopravy,

c) u motoru zahřátého na provozní teplotu kon-
trola volnoběžných otáček motoru, pravidel-
nosti chodu motoru při volnoběžných otáč-
kách, maximálních otáček a měření kouřivosti
motoru metodou volné akcelerace a

d) porovnání výsledků kontroly a naměřených
hodnot se stavem a hodnotami stanovenými vý-
robcem vozidla; pokud výrobce tyto hodnoty
nestanoví, nesmí být překročeny přípustné hod-
noty stanovené přílohou č. 1 k této vyhlášce.

(5) U vozidla s motorem na pohon plynným
palivem například LPG, CNG, H2 se při měření
emisí provádí

a) kontrola v rozsahu předepsaném pro daný druh
motoru, včetně příslušných měření podle od-
stavců 1 až 4, a

b) kontrola stavu, zástavby, těsnosti, plynového
zařízení, u řízených systémů včetně kontroly
řídicího systému.

(6) U vozidla s vícepalivovým pohonem se při
měření emisí provádí

a) měření hodnot a porovnání výsledků kontroly
a naměřených hodnot složek výfukového plynu
v rozsahu s hodnotami předepsanými výrobcem
vozidla v případě, že tento pohon je z výroby
vozidla, a

b) měření hodnot a porovnání výsledků kontroly
a naměřených hodnot složek výfukového plynu
v rozsahu pro základní palivo a pro palivo
schválené při přestavbě vozidla v rozsahu pro
základní palivo s hodnotami předepsanými vý-
robcem; pokud výrobce tyto hodnoty nesta-
noví, nesmí být překročeny přípustné hodnoty
stanovené přílohou č. 1 k této vyhlášce.

(7) Při měření emisí se kontroluje i soulad vo-
zidla s technickým průkazem vozidla, byl-li již vy-
staven. Ověřují se identifikační údaje vozidla a mo-
toru a štítky na vozidle. Nesoulad evidenčních údajů
v dokladech vozidla se skutečným stavem se zazna-
mená do poznámky protokolu o měření emisí.

(8) Konkrétní postupy při měření emisí se řídí
předpisy výrobce vozidla nebo výrobce emisního
systému. Pokud nejsou stanoveny, postupuje se po-
dle postupů uvedených v instrukcích ministerstva
oznámených ve Věstníku dopravy.

(9) Přípustné hodnoty obsahu plynných složek
emisí a kouřivosti ve výfukových plynech motoru
jsou stanoveny výrobcem vozidla. Pokud výrobce
tyto hodnoty nestanovil, nesmí být překročeny pří-
pustné hodnoty stanovené přílohou č. 1 k této vy-
hlášce.“.
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3. § 2 včetně nadpisu zní:

„§ 2

Přístroje a zařízení používané k měření emisí

(1) Stanice měření emisí pro vozidla poháněná
zážehovými motory musí být vybavena nejméně tě-
mito přístroji a zařízeními:

a) přístrojem na měření otáček motoru,

b) přístrojem na měření teploty motoru,

c) přístrojem pro měření emisí výfukových plynů
zážehových motorů schváleného typu a

d) přístrojem pro kontrolu funkce řídicích jedno-
tek emisního systému a komunikaci s nimi
(tester řídicích systémů motoru); týká se jen sta-
nice měření emisí měřící emise motorů vozidel
s řízeným emisním systémem.

(2) Stanice měření emisí pro vozidla poháněná
vznětovými motory musí být vybavena nejméně tě-
mito přístroji a zařízeními:

a) přístrojem na měření otáček motoru,

b) přístrojem na měření teploty motoru,

c) přístrojem k měření kouřivosti vznětových mo-
torů (opacimetrem) schváleného typu a

d) testerem řídicích systémů vznětového motoru;
týká se jen stanice měření emisí měřící emise
motorů vozidel s řízeným emisním systémem.

(3) Stanice měření emisí pro vozidla poháněná
motory na pohon plynným palivem například LPG,
CNG, H2 musí být v závislosti na druhu motoru
(zážehový, vznětový) vybavena přístroji podle od-
stavce 1 nebo 2 a dále

a) přístrojem na zjišťování těsnosti plynového za-
řízení – detektorem přítomnosti uhlovodíko-
vého plynu a

b) testerem řídicích systémů plynového pohonu;
týká se jen stanice měření emisí měřící emise
motorů vozidel s řízeným emisním systémem.

(4) Přístroje pro měření emisí musí odpovídat
základním charakteristikám podle přílohy č. 2. Typy
přístrojů pro měření emisí výfukových plynů záže-
hových motorů a přístroje k měření kouřivosti vzně-
tových motorů určené pro stanice měření emisí musí
být schváleny ministerstvem. Postupy pro schvalo-
vání přístrojů jsou uvedeny v příloze č. 3.

(5) Přístroje předepsané k měření emisí musí

být metrologicky navázány1). Kalibraci těchto měři-
del provádějí metrologická (servisní) střediska doda-
vatelů těchto přístrojů nebo firmy k této činnosti
oprávněné nebo autorizované1). Lhůty kalibrace sta-
noví příloha č. 2.

4. V § 3 odst. 1 písm. a) se slova „logo měření
emisí“ nahrazují slovy „ochrannou nálepku“.

5. V § 3 odst. 1 se na konci textu písmene e)
doplňují slova „ , včetně výpisu z paměti závad
a readiness kódů“.

6. V § 3 odst. 1 se písmena k) a l) zrušují.

Dosavadní písmena m) a n) se označují jako písme-
na k) a l).

7. § 4 se včetně nadpisu zrušuje.

8. § 5 včetně nadpisu zní:

„§ 5

Ochranná nálepka

(1) Ochranná nálepka osvědčuje, že protokol
o měření emisí vydala stanice měření emisí, která je
držitelem osvědčení podle § 24. Na protokol o mě-
ření emisí se ochranná nálepka umisťuje do jeho le-
vého horního rohu.

(2) Provedení ochranné nálepky je uvedeno
v příloze č. 6a k této vyhlášce.“.

9. § 6 včetně nadpisu zní:

„§ 6

Evidence vedené stanicí měření emisí

(1) Stanice měření emisí vede

a) evidenci provedených měření emisí a

b) evidenci ochranných nálepek.

(2) Evidence měření emisí se vede formou
knihy evidence měření emisí a ochranných nálepek.
Instrukce k vedení evidence, vzory formulářů knih
evidencí a způsob číslování protokolů o provedených
měřeních emisí oznámí ministerstvo ve Věstníku do-
pravy.

(3) Protokoly o měření emisí, knihu evidence
měření emisí a ochranných nálepek stanice měření
emisí uchovává v písemné podobě po dobu nejméně
5 let.“.

10. § 7 se včetně nadpisu zrušuje.

11. V nadpise § 8, 13 a 14 se slova „§ 48 odst. 4“
nahrazují slovy „§ 48 odst. 5“.
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12. V § 8 odstavec 4 zní:

„(4) Opakovanou technickou prohlídkou je
technická prohlídka následující po předchozí tech-
nické prohlídce podle odstavce 1 písm. a), c), d), g)
a h), nebo po předchozí kontrole technického stavu
silničního vozidla podle zvláštního právního před-
pisu nebo jiné obdobné kontrole v jiném členském
státě, při které byla na vozidle zjištěna vážná závada
(stupně B) nebo nebezpečná závada (stupně C).
Opakovaná technická prohlídka provedená do 30 ka-
lendářních dnů od předchozí technické prohlídky se
provede v rozsahu částečném, omezeném na kon-
trolu ústrojí, na kterém byla vážná nebo nebezpečná
závada zjištěna, pokud není při prohlídce zjištěna
jiná zjevná vážná nebo nebezpečná závada. Opako-
vaná technická prohlídka provedená za dobu delší
než 30 kalendářních dnů od předchozí technické
prohlídky se provede v plném rozsahu.“.

13. V § 8 odst. 7 se na konci druhé věty vkládají
slova „na kontrolu souladu provedení a umístění
identifikátorů vozidla například VIN, výrobní štítek
v porovnání se schválenou databází a za účelem jejich
dokumentace.“.

14. V § 8 se na konci odstavce 7 doplňují věty
„Popis schválené databáze včetně stanovení jejího
obsahu, podmínek její správy, zpřístupnění stanicím
technické kontroly a schvalování obsahu minister-
stvem, definice pojmů pro účely provádění evidenční
kontroly jsou uvedeny v příloze č. 7. Podrobné pod-
mínky zabezpečení této činnosti oznámí minister-
stvo ve Věstníku dopravy.“.

15. V § 12 odst. 2 písm. d) se na konci textu
písmene za slovy „registrace vozidla“ slovo „a“ na-
hrazuje čárkou a za slovo „vzdálenosti“ se doplňují
slova „číslo technického průkazu a barvu vozidla,“.

16. V § 14 odst. 7 se za slova „Policie České
republiky“ vkládají slova začínající čárkou „Gene-
rální inspekce bezpečnostních sborů“.

17. Za § 14 se vkládá nový § 14a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 14a

Předávání údajů správci Informačního systému
stanic technické kontroly provozovatelem stanice

technické kontroly

(K § 48a odst. 4 zákona)

(1) Údaje dokumentující přítomnost vozidel na

stanici technické kontroly jsou pořizovány v průbě-
hu technické prohlídky. Jsou to snímky vozidla
z místa konání technické prohlídky, které musí ob-
sahovat pohled na vozidlo zpředu a boku, na vozidlo
zezadu a opačného boku, na VIN umístěný na ka-
roserii nebo rámu a výrobní štítek vozidla s VIN,
pokud je jím vybaveno. Údaje jsou v reálném čase
ukládány do sběrného zařízení, které je propojeno
s Informačním systémem stanic technické kontroly
(dále jen „CIS STK“) a umožňuje přenos těchto
snímků do systému. Podrobnější popis obsahu
snímků, technického vybavení k jejich pořizování
a ukládání, rozhraní pro komunikaci s CIS STK
a způsob přenosu dat s ohledem na rozvoj informač-
ních technologií stanoví ministerstvo ve Věstníku
dopravy.

(2) Údaje o zahájení a provedení technické
prohlídky se vkládají do systému automaticky
pomocí čárových kódů přidělených kontrolnímu
technikovi a konkrétnímu číslu protokolu provádě-
né technické prohlídky. Upřesnění způsobu vklá-
dání těchto údajů s ohledem na rozvoj informačních
technologií stanoví ministerstvo ve Věstníku do-
pravy.

(3) Údaje o vozidlech, na kterých byla tech-
nická prohlídka provedena, a o závadách zjištěných
v průběhu technické prohlídky se vkládají do systé-
mu automaticky prostřednictvím zápisu do aplikace
CIS STK na základě údajů zjištěných z dokumentace
předkládané k provedení technické prohlídky a zá-
znamníku závad vyplněného v průběhu provedení
technické prohlídky a výpisů z měřicích přístrojů
pro provádění technických prohlídek. Upřesnění
způsobu vkládání těchto údajů s ohledem na rozvoj
CIS STK a informačních technologií stanoví minis-
terstvo ve Věstníku dopravy.

(4) Údaje o kontrolních technicích provádějí-
cích technické prohlídky se předávají za účelem při-
řazení kontrolního technika k provozovně stanice
technické kontroly. Provozovatel stanice technické
kontroly neprodleně předá údaje o zahájení nebo
ukončení pracovního poměru kontrolního technika.
Tyto údaje musí obsahovat jméno, příjmení a datum
narození kontrolního technika, číslo osvědčení kon-
trolního technika, popřípadě číslo kontrolního tech-
nika určeného ke kontrole vozidel přepravujících ne-
bezpečné věci z hlediska plnění požadavků stanove-
ných zvláštním právním předpisem2) (dále jen „kon-
trolní technik vozidel k přepravě nebezpečných
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věcí“), datum zahájení nebo ukončení pracovního
poměru a na jaké provozovně pracuje (evidenční
číslo provozovny). Upřesnění způsobu vkládání
těchto údajů s ohledem na rozvoj CIS STK a infor-
mačních technologií stanoví ministerstvo ve Věst-
níku dopravy.“.

18. V § 16 odst. 3 se číslo „12 500“ nahrazuje
číslem „10 600“, číslo „10 000“ se nahrazuje číslem
„8 300“ a číslo „4 600“ se nahrazuje číslem „4 300“.

19. § 16a včetně nadpisu zní:

„§ 16a

Způsob a rozsah pokrytí správního obvodu
činnostmi stanic technické kontroly

(K § 54 odst. 6 zákona)

(1) Způsob a rozsah pokrytí správního obvodu
činnostmi stanic technické kontroly se určí na zá-
kladě posouzení kapacitních potřeb správního ob-
vodu a kapacit stanic technické kontroly. Výsledkem
posouzení nesmí být překročení kapacitní potřeby
technických prohlídek území okresu, který je sou-
částí správního obvodu příslušného kraje a v němž
má být uvažovaná stanice technické kontroly provo-
zována o více než 20 %.

(2) Způsob výpočtu kapacitní potřeby správ-
ního obvodu a teoretické, provozní a skutečně vy-
užité kapacity kontrolních linek stanic technické
kontroly je uveden v příloze č. 19. Rozsah pokrytí
správního obvodu činnostmi stanic technické kon-
troly je překročen,

a) je-li součet teoretických, provozních nebo sku-
tečně využitých kapacit provozovaných stanic
technické kontroly příslušného druhu vozidel
a teoretické kapacity nově uvažované stanice
technické kontroly větší o více než 20 % kapa-
citních potřeb okresu nebo

b) tvoří-li rozdíl mezi kapacitní potřebou technic-
kých prohlídek příslušného druhu vozidel
v okresu a součtem teoretických nebo provoz-
ních kapacit všech stanic technické kontroly
v okresu méně než 60 % teoretické kapacity
nově uvažované kontrolní linky stanice tech-
nické kontroly určené podle § 16 odst. 3, nebo

c) je-li součet provozních kapacit provozovaných
stanic technické kontroly příslušného druhu vo-
zidel a teoretické kapacity nově uvažované sta-
nice technické kontroly větší než 20 % součtu

skutečně využitých kapacit provozovaných sta-
nic technické kontroly v okresu.

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahují na
stanice technické kontroly, které provádí pouze
technické prohlídky vozidel Ministerstva vnitra, Mi-
nisterstva obrany, Policie České republiky a Bezpeč-
nostní informační služby.“.

20. V § 17 odst. 1 zní:

„(1) Před zahájením provozu stanice technické
kontroly zabezpečí její provozovatel kalibraci měři-
del, závěrečnou expertízu o splnění všech podmínek
k provozování stanice technické kontroly vypraco-
vanou osobou určenou ministerstvem a vyhotoví po-
pis vnitřní organizační struktury, systému vnitřní
kontroly a systému řízení jakosti pro provádění
technických prohlídek. Obsah popisu vnitřní orga-
nizační struktury, systému vnitřní kontroly a systé-
mu řízení jakosti pro provádění technických prohlí-
dek uvede ministerstvo ve Věstníku dopravy.“.

21. V nadpise § 19 se za slovo „získání“ vkládají
tučně slova „a prohlubování“.

22. V nadpise § 19 a 20 se slova „§ 62 odst. 2“
nahrazují slovy „§ 62 odst. 3“.

23. V § 19 odst. 1 se za slovo „základního“
vkládají slova „a prohlubovacího“.

24. V § 19 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Cílem prohlubovacího kurzu je seznámit
kontrolní techniky

a) s novými poznatky o konstrukci, provedení,
s typickými závadami konstrukčních celků kon-
trolovaných vozidel a vozidel nově zaváděných
do provozu,

b) s novými postupy pro kontrolu technického
stavu kontrolovaných vozidel,

c) s novými přístroji a pomůckami, s jejich využi-
tím v podmínkách stanice technické kontroly,

d) s novými mezinárodními a národními předpisy,
které se vztahují k činnosti stanice technické
kontroly, a

e) se závadami v činnosti stanic technické kontroly
a kontrolních techniků zjištěnými při výkonu
státního odborného dozoru.“.

25. Za § 19 se vkládá nový § 19a, který včetně
nadpisu zní:
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„§ 19a

Rozsah odborných znalostí a učební osnova
výuky teoretické přípravy a praktického výcviku

k získání a prohlubování odborné způsobilosti
k provádění technických prohlídek vozidel

určených k přepravě nebezpečných věcí

(K § 59b odst. 8 zákona)

(1) Rozsah odborných znalostí kontrolního
technika vozidel určených k přepravě nebezpečných
věcí obsahuje učební osnova základního a prohlubo-
vacího kurzu, která je uvedena v příloze č. 13a této
vyhlášky.

(2) Cílem výuky teoretické přípravy a praktic-
kého výcviku základního kurzu je seznámit kon-
trolní techniky vozidel určených k přepravě nebez-
pečných věcí

a) s právními předpisy upravujícími všeobecná
ustanovení a ustanoveními týkající se nebezpeč-
ných látek a předmětů podle zvláštního práv-
ního přepisu2),

b) s právními předpisy, které se týkají druhů do-
pravních prostředků, určené k přepravě nebez-
pečných věcí, požadavky na konstrukci a schva-
lování těchto vozidel a odpovědností kontrol-
ního technika a s právními a ekonomickými
důsledky jeho činnosti,

c) s vlivem změn technického stavu vozidla na
bezpečnost provozu na pozemních komunika-
cích, na životní prostředí a ekonomiku provozu
vozidla,

d) s praktickým výkonem kontrolní činnosti na
kontrolních linkách pro jednotlivé druhy vozi-
del a se správným hodnocením zjišťovaného
technického stavu vozidla,

e) se značením těchto vozidel, dokladů předepsa-
ných pro provoz a schvalování technické způ-
sobilosti a

f) s vedením agendy spojené s činností stanice
technické kontroly provozující kontrolu tech-
nického stavu vozidel určených k přepravě ne-
bezpečných věcí a předmětů.

(3) Cílem prohlubovacího kurzu je seznámit
kontrolní techniky vozidel k přepravě nebezpečných
věcí

a) s novými předpisy v oblasti požadavků na
konstrukci a označení dopravních prostředků
a schvalování technické způsobilosti vozidel

určených k přepravě nebezpečných věcí a před-
mětů a

b) s novými poznatky o konstrukci, provedení,
s typickými závadami konstrukčních celků kon-
trolovaných vozidel a vozidel nově zaváděných
do provozu určených k přepravě nebezpečných
věcí a předmětů.

(4) Cílem mimořádného kurzu je seznámit
kontrolní techniky vozidel k přepravě nebezpečných
věcí s mimořádnou změnou zvláštního právního
předpisu2), která má okamžitý dopad na požadavky
a konstrukci schvalování vozidel přepravující nebez-
pečné věci, které vstoupí v platnost mimo obvyklou
dvouletou změnu dohody ADR.“.

26. § 20 včetně nadpisu zní:

„§ 20

Organizování a hodnocení závěrečné zkoušky
z odborné způsobilosti k provádění technických

prohlídek a zkušební řád

(K § 62 odst. 3 zákona)

(1) Závěrečnou zkouškou odborné způsobilosti
prokazuje kontrolní technik znalosti odpovídající cí-
lům základního a prohlubovacího kurzu podle § 19
odst. 2 a 3.

(2) Závěrečná zkouška odborné způsobilosti
k provádění technických prohlídek v základním
kurzu se skládá z písemného testu, praktické a ústní
zkoušky.

(3) Závěrečná zkouška odborné způsobilosti
k provádění technických prohlídek v prohlubovacím
kurzu se skládá z písemného testu. Pokud není
splněn alespoň na 90 %, následuje ústní zkouška.

(4) Písemným testem prokazuje kontrolní tech-
nik znalosti

a) právních předpisů upravujících činnost stanice
technické kontroly, provádění technické pro-
hlídky, kontroly a hodnocení technického stavu
vozidla, podmínek provozu vozidel na pozem-
ních komunikacích,

b) základního technického názvosloví a agendy
spojené s činností stanice technické kontroly,

c) metrologického zabezpečení v České republice
a ve stanici technické kontroly a

d) konstrukce, obsluhy a údržby měřidel a techno-
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logických zařízení používaných při technické
prohlídce.

(5) Praktickou a ústní zkouškou prokazuje
kontrolní technik znalosti a dovednosti při použí-
vání měřidel a technologických zařízení se zaměře-
ním na správnost vyhodnocení měření a praktického
provádění technické prohlídky na kontrolní lince
a na správné hodnocení technického stavu vozidla.

(6) Postup při závěrečné zkoušce odborné způ-
sobilosti k provádění technických prohlídek je uve-
den v příloze č. 13 této vyhlášky.

27. Za § 20 se vkládá nový § 20a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 20a

Organizování a hodnocení závěrečné zkoušky
z odborné způsobilosti k provádění technických

prohlídek vozidel určených k přepravě
nebezpečných věcí a zkušební řád

(K § 59b odst. 8 zákona)

(1) Závěrečnou zkouškou odborné způsobilosti
prokazuje kontrolní technik vozidel k přepravě ne-
bezpečných věcí znalosti odpovídající cílům základ-
ního a prohlubovacího kurzu podle § 19a odst. 2 a 3.

(2) Závěrečná zkouška odborné způsobilosti
k provádění technických prohlídek vozidel určených
k přepravě nebezpečných věcí se skládá z písemného
testu a ústní zkoušky.

(3) Písemným testem prokazuje kontrolní tech-
nik vozidel k přepravě nebezpečných věcí znalosti

a) právních předpisů upravujících všeobecná usta-
novení a ustanovení týkající se nebezpečných
látek a předmětů, provádění technické pro-
hlídky, kontroly a hodnocení technického stavu
vozidla určeného k přepravě nebezpečných
věcí, podmínek provozu těchto vozidel na po-
zemních komunikacích a

b) právních předpisů upravujících a týkajících se
dopravních prostředků a předmětů určených
k přepravě nebezpečných věcí, požadavků na
konstrukci a schvalování těchto vozidel, základ-
ního technického názvosloví a agendy spojené
s činností stanice technické kontroly.

(4) Ústní zkouškou prokazuje kontrolní tech-
nik vozidel k přepravě nebezpečných věcí znalosti
a dovednosti při používání měřidel a technologických

zařízení se zaměřením na správnost vyhodnocení
měření a praktického provádění technické prohlídky
na kontrolní lince a na správné hodnocení technic-
kého stavu vozidla se zaměřením na konkrétní druhy
dopravních prostředků z hlediska jejich konstrukce
a použití, značení těchto vozidel, dokladů předepsa-
ných pro provoz a schvalování technické způsobi-
losti.

(5) Postup při závěrečné zkoušce odborné způ-
sobilosti k provádění technických prohlídek vozidel
určených k přepravě nebezpečných věcí je uveden
v příloze č. 13b této vyhlášky.“.

28. V nadpise ustanovení § 21 se slova „§ 60
odst. 3“ nahrazují slovy „§ 60 odst. 4“.

29. Za § 21 se vkládá nový § 21a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 21a

Profesní osvědčení kontrolního technika vozidel
k přepravě nebezpečných věcí

(K § 59b odst. 8 zákona)

Vzor profesního osvědčení kontrolního tech-
nika vozidel k přepravě nebezpečných věcí k prová-
dění technických prohlídek vozidel určených k pře-
pravě nebezpečných věcí je uveden v příloze č. 14a
této vyhlášky.“.

30. V nadpise ustanovení § 22 se slova „§ 63
odst. 5“ nahrazují slovy „§ 63 odst. 6“.

31. Ve společném nadpise v ustanovení § 23
a 24 se slova „§ 66 odst. 3“ nahrazují slovy „§ 66
odst. 4“.

32. V § 23 odstavec 1 zní:

„(1) Před zahájením provozu stanice měření
emisí zabezpečí její provozovatel kalibraci měřidel,
závěrečnou expertízu o splnění všech podmínek
k provozování stanice měření emisí a vyhotoví popis
organizační struktury a systému řízení pro zajištění
měření emisí. Obsah popisu organizační struktury
a systému řízení pro zajištění měření emisí uvede
ministerstvo ve Věstníku dopravy.“.

33. V nadpisu § 25 se za slovo „získání“ tučně
vkládají slova „a prohlubování“.

34. Ve společných nadpisech v ustanovení § 25
a 26 se slova „§ 71 odst. 2“ nahrazují slovy „§ 71
odst. 3“.
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35. V § 25 odst. 1 se za slovo „základního“
vkládají slova „a prohlubovacího“.

36. V § 25 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Cílem prohlubovacího kurzu je seznámit
mechanika

a) s novými poznatky o konstrukci, provedení,
typických závadách emisních systémů kontro-
lovaných vozidel a vozidel nově zaváděných do
provozu,

b) s novými metodickými postupy pro měření
emisí kontrolovaných vozidel,

c) s novou diagnostickou technikou a možnostmi
jejího využívání v podmínkách stanice měření
emisí,

d) s novými mezinárodními a národními předpi-
sy, které se vztahují k činnosti stanice měření
emisí, a

e) se závadami v činnosti stanic měření emisí zjiš-
těnými při výkonu státního odborného do-
zoru.“.

37. V § 26 odst. 1 se slovo „cíli“ nahrazuje slo-
vem „cílům“, za slovo „základního“ se vkládají slova
„a prohlubovacího“ a slova „§ 25 odst. 2“ se nahra-
zují slovy „§ 25 odst. 2 a 3“.

38. V příloze č. 1 části A se bod 3 zrušuje.

39. V příloze č. 1 části B se v nadpisu bodu 1
slovo „naftové“ zrušuje.

40. V příloze č. 1 části B bodu 1 písmeno b)
včetně poznámky zní:

„b) u vozidel vyrobených od 1. ledna 1981 hodnotu
korigovaného součinitele absorpce XL stanove-
nou pro kontrolovaný typ vozidla při jeho ho-
mologační zkoušce

k ≤ XL

Poznámka: Hodnota korigovaného součinitele ab-
sorpce XL (m-1) je uváděna na štítku vozidla, v dílen-
ské dokumentaci k vozidlu a v technickém průkazu
vozidla.“.

41. V příloze č. 1 části B se bod 2 zrušuje a zá-
roveň se zrušuje označení bodu 1.

42. V příloze č. 2 části A se body 3 a 4 zrušují.

Dosavadní body 5 až 7 se označují jako body 3 až 5.

43. V příloze č. 2 části A se body 4 a 5 zrušují.

44. V příloze č. 2 části B se text „Kromě
opacity, vyjádřené součinitelem absorpce, musí pří-
stroj měřit otáčky motoru, dobu akcelerace motoru
a teplotu motoru.“ nahrazuje textem „Kromě opa-
city, vyjádřené součinitelem absorpce, musí přístroj
měřit otáčky motoru a teplotu motoru podle čás-
ti A bodů 1 a 2 této přílohy a dobu akcelerace mo-
toru.“.

45. V příloze č. 2 se doplňuje část C, která zní:

„C.

Společné přístroje pro měření emisí motorů

1.

Přístroj pro kontrolu funkce řídicích jednotek
emisních systémů a komunikaci s nimi

Přístroj musí umožňovat komunikaci s řídicí
jednotkou systému řízení motoru v rozsahu stano-
veném výrobcem vozidla nebo emisního systému.
Přístroj musí být připojitelný k řídicímu systému
motoru takovým způsobem, aby při jeho použití ne-
došlo k samovolnému vymazání paměti závad nebo
k záznamu závad z důvodu připojení přístroje. Pří-
stroj musí podporovat přenos kontrolovaných hod-
not za účelem vydání protokolu o měření emisí
v reálném čase.

2.

Přístroj (detektor) na zjišťování přítomnosti
uhlovodíkového plynu

Přenosný přístroj je určen k detekci místa úniku
uhlovodíkového plynu z plynové soustavy vozidla.
Jeho čidlo musí být schopno indikovat přítomnost
plynu již při koncentraci nižší než 10 % dolní meze
výbušnosti uhlovodíkového plynu.

Lhůta kalibrace: podle předpisu výrobce přístroje.“.
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46. Příloha č. 4 zní:

„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 302/2001 Sb.
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47. Příloha č. 5 se zrušuje.

48. Příloha č. 6 zní:

„Příloha č. 6 k vyhlášce č. 302/2001 Sb.
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49. Za přílohu č. 6 se vkládá nová příloha č. 6a,
která zní:

„Příloha č. 6a k vyhlášce č. 302/2001 Sb.
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50. Příloha č. 10 zní:

„Příloha č. 10 k vyhlášce č. 302/2001 Sb.
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51. Příloha č. 12 zní:
„Příloha č. 12 k vyhlášce č. 302/2001 Sb.
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52. Příloha č. 13 zní:

„Příloha č. 13 k vyhlášce č. 302/2001 Sb.
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53. Za přílohu č. 13 se vkládá nová přílo-
ha č. 13a, která zní:

„Příloha č. 13a k vyhlášce č. 302/2001 Sb.
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54. Za přílohu č. 13a se vkládá nová přílo-
ha č. 13b, která zní:

„Příloha č. 13b k vyhlášce č. 302/2001 Sb.
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55. Příloha č. 14 zní:

„Příloha č. 14 k vyhlášce č. 302/2001 Sb.
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56. Za přílohu č. 14 se vkládá nová přílo-
ha č. 14a, která zní:

„Příloha č. 14a k vyhlášce č. 302/2001 Sb.
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57. Příloha č. 16 zní:

„Příloha č. 16 k vyhlášce č. 302/2001 Sb.
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58. Příloha č. 17 zní:

„Příloha č. 17 k vyhlášce č. 302/2001 Sb.
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59. Příloha č. 18 zní:

„Příloha č. 18 k vyhlášce č. 302/2001 Sb.
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60. V příloze č. 19 body 2.1 a 2.2 znějí:

61. V příloze č. 19 bod 3 zní:

62. V příloze č. 19 se doplňují body 4 a 5, které
znějí:

Sbírka zákonů č. 342 / 2014Strana 4462 Částka 135



62. V příloze č. 20 bodech 1, 2, 4 písm. a) až c)
a 5 se text „– osvědčení o měření emisí, pokud je
měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, vyžadováno,“ zrušuje.

63. V příloze č. 20 bodu 2 se text „– protokol
o předchozí technické prohlídce, na jejímž základě je
prováděna opakovaná technická prohlídka.“ zrušuje.
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Čl. II

Přechodná ustanovení

(1) Namísto ochranné nálepky podle § 5 vy-
hlášky č. 302/2001 Sb., ve znění účinném po dni na-
bytí účinnosti této vyhlášky, lze opatřit protokol
o měření emisí kontrolní nálepkou podle § 5 vy-
hlášky č. 302/2001 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, a to do vy-
čerpání zásob kontrolních nálepek, nejdéle však do
30. června 2015.

(2) Knihu evidence osvědčení o měření emisí
a kontrolních nálepek stanice měření emisí uchovává
podle § 6 odst. 5 vyhlášky č. 302/2001 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

(3) Údaje dokumentující přítomnost vozidla na
stanici technické kontroly podle § 14a odst. 1 vy-
hlášky č. 302/2001 Sb., ve znění účinném po dni na-
bytí účinnosti této vyhlášky, musí provozovatelé sta-
nic technické kontroly začít vkládat do CIS STK
nejpozději do 31. prosince 2015.

(4) Údaje o zahájení a provedení technické pro-
hlídky automatickým vložením do CIS STK pomocí
čárových kódů podle § 14a odst. 2 vyhlášky č. 302/
/2001 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti
této vyhlášky, musí provozovatel stanice technické
kontroly zabezpečit od 1. ledna 2016.

(5) Protokoly o měření emisí vozidla podle pří-
lohy č. 4 vyhlášky č. 302/2001 Sb., ve znění účinném

přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, vydává
stanice měření emisí, a to do vyčerpání zásob těchto
protokolů, nejdéle však do 31. prosince 2015.

(6) Stanice měření emisí, která provádí měření
emisí vozidel s motorem s řízeným systémem a která
není vybavena softwarem pro vydávání protokolů
podle § 3 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 302/2001 Sb.,
ve znění účinném po dni nabytí účinnosti této vy-
hlášky, vydá protokoly o měření emisí podle právní
úpravy účinné přede dnem nabytí účinnosti té-
to vyhlášky s přílohou obsahující výpis readiness
kódů a paměti závad řídicí jednotky nejpozději do
30. června 2016.

(7) Namísto záznamníků závad a protokolů
o technické prohlídce podle přílohy č. 10 vyhlášky
č. 302/2001 Sb., ve znění účinném po dni nabytí
účinnosti této vyhlášky, využívají provozovatelé sta-
nic technických kontrol záznamníky závad a proto-
koly o technické prohlídce podle přílohy č. 10 vy-
hlášky č. 302/2001 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, a to do doby
úpravy CIS STK, nejdéle však do 31. prosince 2015.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2015, s výjimkou bodů 5, 13, 14, 15, 18 a 60, které
nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2016.

Ministr:

Ing. Ťok v. r.
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Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od
předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě
počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2014 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS, a. s., U Pó-
ny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; České Budějovice: SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov:
DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28;
Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165;
Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121, LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Čes-
kých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, K Červenému dvoru 24; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4;
Praha 6: PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po –pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382,
e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190,
MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Ústí nad Labem: PNS
Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773,
e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904.
Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou
vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé
v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do
15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba).
Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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