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VYHLÁŠKA

ze dne 20. dubna 2016,

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. 1
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. 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., zákona č. 239/
/2013 Sb. a zákona č. 260/2014 Sb., k provedení
§ 48 odst. 5 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických pro-
hlídkách a měření emisí vozidel, ve znění vyhlášky
č. 99/2003 Sb., vyhlášky č. 9/2006 Sb., vyhlášky
č. 83/2012 Sb. a vyhlášky č. 342/2014 Sb., se mění
takto:

1. V § 8 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou
č. 1a zní:

„(4) Opakovanou technickou prohlídkou je
technická prohlídka následující po předchozí tech-
nické prohlídce podle odstavce 1 písm. a), c), d), g)
a h), po předchozí kontrole technického stavu silnič-
ního vozidla podle zvláštního právního předpisu
nebo jiné obdobné kontrole v jiném členském státě,
při které byla na vozidle zjištěna vážná nebo nebez-
pečná závada, nebo po zadržení osvědčení o registraci
vozidla podle zvláštního právního předpisu. Opako-
vaná technická prohlídka provedená do 30 kalendář-
ních dnů od předchozí technické prohlídky se pro-
vede v rozsahu částečném, omezeném na kontrolu
technického stavu a činnosti systémů silničního vo-
zidla, jeho konstrukčních částí a samostatných tech-
nických celků, na kterých byla vážná nebo nebez-
pečná závada zjištěna, pokud není při prohlídce zjiš-
těna jiná zjevná vážná nebo nebezpečná závada.
Opakovaná technická prohlídka provedená za dobu
delší než 30 kalendářních dnů od předchozí tech-

nické prohlídky se provede v plném rozsahu. Opa-
kovaná technická prohlídka následující po zadržení
osvědčení o registraci vozidla podle zvláštního práv-
ního předpisu1a), jde-li o nebezpečné závady, zjiš-
těné při objasňování dopravní nehody, se vždy pro-
vede v plném rozsahu.

1a) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komu-
nikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silnič-
ním provozu), ve znění pozdějších předpisů.“.

2. V § 8 odst. 7 ve druhé větě se slova „identi-
fikátorů“ nahrazují slovy „identifikačních údajů“,
slovo „se schválenou“ se zrušuje a za slovo „data-
bází“ se vkládají slova „ , která je součástí Centrál-
ního informačního systému pro STK,“.

3. V § 8 odst. 7 v páté větě se slova „Popis
schválené databáze včetně stanovení jejího obsahu,
podmínek její správy, zpřístupnění stanicím tech-
nické kontroly a schvalování obsahu ministerstvem,
definice“ nahrazují slovem „Definice“.

4. Na konci přílohy č. 7 se doplňují slova:

„- „Identifikace vozidla“ – zde znamená činnost, při
níž stanice technické kontroly přezkoumává soulad
identifikačních údajů s předloženou dokumentací
k vozidlu, kterou je zejména osvědčení o registraci
vozidla, technický průkaz, výpis technických údajů
k vozidlu vydaný akreditovaným zástupcem nebo
pověřenou zkušebnou, COC list nebo jiný na roveň
postavený dokument. Soulad provedení identifiká-
torů na vozidle se porovnává se schválenou databází.
- „Identifikační údaj“ – zde znamená zejména iden-
tifikační číslo vozidla (VIN) a povinný štítek vý-
robce. Pro identifikaci vozidla je možné použít i další
údaje přidělené vozidlu zpravidla výrobcem vozidla
nebo registračním místem: číslo motoru, je-li jím vo-
zidlo vybaveno a je-li uvedeno v dokladech k vozi-
dlu, registrační značku, barvu a provedení vozidla
nebo jiné podobné údaje, podle nichž lze určit jedi-
nečnost vozidla.“.
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5. V příloze č. 20 se v bodě 2) slova „osvědčení
o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém
průkazu,“ nahrazují slovy „osvědčení o registraci
vozidla, osvědčení o technickém průkazu, nebo do-
klad o zadržení osvědčení o registraci vozidla podle
zvláštního právního předpisu9),“.

Poznámka pod čarou č. 9 zní:

„9) Vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technic-
kého stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na po-
zemních komunikacích (vyhláška o technických silnič-
ních kontrolách), ve znění pozdějších předpisů.“.

6. V příloze č. 20 se na konci textu bodu 2)

doplňují slova „- protokol o předchozí kontrole
technického stavu silničního vozidla podle zvlášt-
ního právního předpisu nebo jiné obdobné kontrole
v jiném členském státě, při které byla na vozidle zjiš-
těna vážná nebo nebezpečná závada, pokud byla tato
prohlídka provedena.“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vy-
hlášení.

Ministr:

Ing. Ťok v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 20. dubna 2016,

kterou se mění vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel
a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích

(vyhláška o technických silničních kontrolách)

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 137
odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na po-
zemních komunikacích a o změnách některých zá-
konů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona
č. 478/2001 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona
č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona
č. 274/2008 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona
č. 297/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona
č. 341/2011 Sb., zákona č. 101/2013 Sb., zákona
č. 233/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona
č. 230/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb. a zákona
č. 48/2016 Sb., k provedení § 6b odst. 6 zákona o sil-
ničním provozu:

Čl. I

Vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol
technického stavu vozidel a jízdních souprav v pro-
vozu na pozemních komunikacích (vyhláška o tech-
nických silničních kontrolách), se mění takto:

1. V § 1 se na konci písmene b) slovo „a“ na-
hrazuje čárkou.

2. V § 1 se na konci písmene c) tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí:

„d) vymezení nebezpečných závad, které vzhledem
ke své povaze nebo rozsahu významně zvyšují
ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních
komunikacích nebo nepříznivé působení pro-
vozu vozidla nebo jízdní soupravy na životní
prostředí, a

e) vzory dokladů o zadržení osvědčení o registraci
vozidla.“.

3. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně nad-
pisu zní:

„§ 4a

Zadržení osvědčení o registraci vozidla

(1) Nebezpečnou závadou, která vzhledem ke
své povaze nebo rozsahu významně zvyšuje ohro-
žení bezpečnosti provozu na pozemních komunika-

cích nebo nepříznivé působení provozu vozidla nebo
jízdní soupravy na životní prostředí, je

a) absence nebo odstranění podstatné části výfu-
kového systému,

b) poškození brzdového systému vylučující jeho
použití, zejména vyřazení jeho části z provozu,
destrukce brzdových kotoučů a obložení,

c) absence čelního skla nebo jeho poškození na
více než 50 % plochy,

d) zjevné nadměrné úniky provozních kapalin,

e) koroze nebo praskliny nosných částí zjevně na-
rušující pevnost rámu nebo karoserie,

f) opotřebení nebo poškození pneumatik odhalu-
jící nosné vrstvy,

g) deformace rámu nebo karoserie dosahující
sloupku A, u motocyklů značné deformace zá-
kladních prvků rámu,

h) deformace nápravy včetně jejího uložení mající
vliv na její pevnost,

i) zjevná deformace uložení motoru, například
utržené úchyty, posunutí motoru,

j) deformace karoserie zasahující do vnitřního
prostoru osádky vozidla,

k) deformace hlavních částí systému řízení, které
zjevně ovlivňují bezpečné ovládání vozidla, na-
příklad převodky, posilovače, spojovací tyče,
hřídele volantu,

l) zjevné deformace nebo praskliny kol,

m) zjevný únik výfukových nebo jiných jedova-
tých plynů do prostoru řidiče nebo prostoru
pro přepravu cestujících u vozidla kategorie
M2 a M3.

(2) Vzor dokladu o zadržení osvědčení o regis-
traci vozidla je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(3) Vzor dokladu o zadržení osvědčení o regis-
traci vozidla, které dosud nebylo odevzdáno, je uve-
den v příloze č. 4 k této vyhlášce.“.

4. Za přílohu č. 2 se doplňují přílohy č. 3 a 4,
které znějí:
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„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 82/2012 Sb.
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Příloha č. 4 k vyhlášce č. 82/2012 Sb.
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Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlá-
šení.

Ministr:

Ing. Ťok v. r.
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Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Ostrava: Nakladatelství Sagit a. s., Horní 457/1; Otrokovice: Ing. Kučeřík,
Jungmannova 1165; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121, LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš
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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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