
SLOUČENÍ VÝKONU TECHNICKÝCH PROHLÍDEK A MĚŘENÍ EMISÍ 
V PŘIPRAVOVANÉM NÁVRHU NOVELY ZÁKONA O PODMÍNKÁCH PROVOZU 

VOZIDEL NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 

ÚVOD

Ministerstvo dopravy zaslalo dne 26. července 2016 k odborným konzultacím návrh 
zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel 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 
odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony (dále jen „návrh zákona“). Ministerstvo dopravy se rovněž 
obrátilo dne 27. června 2016 prostřednictvím Stálého zastoupení České republiky při Evropské 
unii na zástupce Evropské komise se žádostí o posouzení, zda je samostatný výkon technických 
prohlídek a měření emisí motorových vozidel stanicemi technické kontroly a stanicemi měření 
emisí slučitelný se směrnicí 2014/45/EU  o pravidelných technických prohlídkách motorových 
vozidel a jejich přípojných vozidel a o zrušení směrnice 2009/40/ES (dále jen „směrnice“). 
Ministerstvo dopravy obdrželo odpověď od vedoucího věcně příslušného útvaru Evropské 
komise, konkrétně vedoucího oddělení pro silniční bezpečnost generálního ředitelství Evropské 
komise pro mobilitu a dopravu. V návaznosti na výsledky předchozích konzultací a po finálním 
podrobném právním posouzení alternativních řešení hodlá Ministerstvo dopravy prosazovat 
sloučení výkonu technických prohlídek a měření emisí tak, aby byly tyto činnosti 
realizovány ve vztahu k silničním i zvláštním vozidlům jednotně, stanicemi technické 
kontroly. Důvodem této změny je nutnost řádně transponovat do vnitrostátního právního řádu 
požadavky stanovené směrnicí. 

DŮVODY PRO SLOUČENÍ TECHNICKÝCH PROHLÍDEK A MĚŘENÍ EMISÍ

Ministerstvo dopravy uvádí následující důvody, pro které nepovažuje ponechání 
stávající dvoukolejnosti výkonu technických prohlídek a měření emisí vozidel za slučitelné 
s vybranými ustanoveními směrnice. 

1. Směrnice stanoví v čl. 4 odst. 1 klíčovou povinnost členských států zajistit v souladu 
s jejími požadavky výkon pravidelných technických prohlídek stanicemi technické kontroly. 
V této souvislosti je v čl. 3 odst. 15 definován termín „stanice technické kontroly“ jako 
„veřejnoprávní nebo soukromý subjekt nebo zařízení, jemuž bylo členským státem uděleno 
oprávnění k provádění technických prohlídek“. Činnost, kterou mají stanice technické kontroly 
vykonávat, tj. provádění technických prohlídek, je směrnicí rovněž definována v čl. 3 odst. 9, 
kde je stanoveno, že technickou prohlídkou se rozumí „kontrola v souladu s přílohou I, která 
má zajistit, že je vozidlo bezpečné pro provoz na veřejných pozemních komunikacích a že 
odpovídá svými vlastnostmi požadovaným a povinným vlastnostem z hlediska bezpečnosti 
a ochrany životního prostředí“. V příloze I oddílu 2. směrnice je vymezen rozsah technických 
prohlídek, přičemž podle tohoto ustanovení musí technické prohlídky zahrnovat minimálně 
následujících 10 oblastí: 

0) Identifikace vozidla



1) Brzdové zařízení

2) Řízení

3) Výhled

4) Osvětlovací zařízení a části elektrického systému

5) Nápravy, kola, pneumatiky, zavěšení náprav

6) Podvozek a části připevněné k podvozku

7) Jiné vybavení

8) Obtěžování okolí

9) Doplňkové kontroly u vozidel kategorie M2 a M3 sloužících k dopravě osob

Z výše uvedených ustanovení unijního práva vyplývá, že stanice technické kontroly jsou 
subjekty, které členské státy pověřují výkonem technických prohlídek v rozsahu předepsaném 
unijním právem, jenž zahrnuje rovněž kontrolu obtěžování okolí, včetně kontroly emisí 
z výfuku. Na základě technických prohlídek se má ověřit soulad vozidel s požadavky 
směřujícími nejen k ochraně bezpečnosti silničního provozu, ale i životního prostředí. 
Ponechání stávajícího dvoukolejného systému výkonu technických prohlídek a měření emisí 
v České republice nebo volba varianty spočívající v zachování samostatného měření emisí 
vedle pravidelných technických prohlídek znamená, že stanice měření emisí kontrolují výlučně 
emise z výfuku, což představuje toliko část jedné z oblastí, která má být předmětem 
technických prohlídek. Směrnice však předpokládá, že subjekty k tomu oprávněné členskými 
státy podrobí přistavená vozidla komplexnímu posouzení všech oblastí tvořících podle 
přílohy I oddílu 2. směrnice minimální rámec technických prohlídek. Technické prohlídky 
a měření emisí vozidel ve smyslu platného znění zákona č. 56/2001 Sb. potažmo představují 
integrální součást technických prohlídek ve smyslu směrnice, jejichž výkon mají v celém 
rozsahu provádět stanice technické kontroly.  Rozčlenění těchto činností mezi 2 separátní 
subjekty se i v kontextu dalších, níže uvedených skutečností, nejeví být nadále s unijním 
právem slučitelné. 

2.  Zástupci Evropské komise poukázali ve svém stanovisku na bod 21 preambule 
směrnice, dle něhož má být technická prohlídka vozidla během jeho užitné doby „relativně 
jednoduchá, rychlá a finančně nenáročná, avšak má být současně účinná z hlediska dosahování 
cílů této směrnice“. S ohledem na toto stěžejní interpretační vodítko obsažené ve směrnici 
vyjádřili zástupci Evropské komise pochybnost nad tím, zda ponechání dvojkolejnosti při 
výkonu technických prohlídek ve smyslu směrnice umožňuje dosažení cíle popsaného v bodě 
21 preambule. 

3. Podle čl. 8 odst. 1 směrnice má být výsledkem technické prohlídky vozidla osvědčení 
o technické způsobilosti vozidla obsahující prvky vymezené v příloze II směrnice. Směrnice 
vychází zjevně z premisy, že v návaznosti na technickou prohlídku provedenou stanicí 
technické kontroly v předepsaném rozsahu vyhotoví tato stanice unijně uznávané osvědčení, 
v němž souhrnně popíše výsledky svých zjištění a za správnost údajů obsažených v osvědčení 
ponese náležitou odpovědnost (viz k tomu čl. 21 směrnice).  



Dle přílohy II směrnice, na což rovněž poukazují zástupci Evropské komise, má 
osvědčení o technické způsobilosti obsahovat název stanice technické kontroly a podpis 
kontrolora odpovědného za kontrolu. Při zachování dvoukolejného systému výkonu 
technických prohlídek a měření emisí budou o výsledcích těchto činností vystaveny buď 
2 separátní osvědčení (protokoly), což směrnice neumožňuje, nebo stanice technické kontroly 
převezme do jí vydávaného osvědčení (protokolu) výsledky měření emisí, které nicméně 
provedl jiný subjekt. Jak bylo uvedeno výše, bod 9 přílohy II směrnice požaduje identifikaci 
stanice, která technickou prohlídku v rozsahu předepsaném směrnicí provedla, a stejně 
tak je vyžadována identifikace „odpovědného“ kontrolora. Vydáním osvědčení o technické
způsobilosti vozidla má konkrétní stanice technické kontroly a odpovědný kontrolor osvědčit 
výsledky technické prohlídky, kterou sami provedli, a nikoli bez dalšího převzít, byť jen 
v dílčím rozsahu, zjištění odlišného subjektu. Lze v této souvislosti doplnit, že i čl. 12 odst. 2 
směrnice ukládá povinnost stanice technické kontroly zajistit „objektivitu a vysokou kvalitu 
technických prohlídek“, za což však stanice technické kontroly nemůže být činěna plně 
odpovědnou, pokud určitá výseč těchto prohlídek není realizována jí samotnou. 

Zástupce Evropské komise navíc upozornil ve svém vyjádření na datum prohlídky 
a datum příští prohlídky, které jsou v příloze II směrnice uvedeny jako náležitosti osvědčení 
o technické způsobilosti vozidla v singuláru, stejně jako je tomu v případě identifikace stanice 
technické kontroly a odpovědného kontrolora.   

4. Zástupce Evropské komise v zaslané argumentaci poukazuje též na čl. 10 odst. 
1 směrnice upravující doklad o technické prohlídce. Ze znění tohoto ustanovení dovozuje, že 
unijní normotvůrce zvažoval toliko „vydávání jednoho dokladu a vymezení jednoho data další 
technické prohlídky“. 

5. Za zcela zásadní považuje Ministerstvo dopravy nová ustanovení, jež v předchozí 
směrnici 2009/40/ES nebyla nikterak obsažena, konkrétně přílohu III a IV směrnice. 

Příloha III směrnice vymezuje minimální požadavky na zařízení a vybavení pro 
provádění technických prohlídek, přičemž je podle čl. 11 směrnice povinností stanic technické 
kontroly užívat při provádění technických prohlídek těchto zařízení a vybavení a udržovat je 
v souladu se stanovenými specifikacemi, včetně provádění kalibrace a přezkušování podle 
přílohy III směrnice. Jelikož směrnice nepředpokládá dvojkolejnost při provádění technických 
prohlídek a měření emisí, nepřipouští ani vybavení stanic technické kontroly v rozsahu 
užším než je minimální rozsah předepsaný přílohou III. Není proto přípustné nadále 
požadovat od stanic technické kontroly zařízení a vybavení vztahující se pouze k výkonu 
technických prohlídek bez měření emisí a od stanic měření emisí zařízení a vybavení vztahující 
se pouze k výkonu měření emisí. Naopak by nebylo ani není nikterak smysluplné a přiměřené 
požadovat od těchto stanic zařízení a vybavení v celém rozsahu předvídaném přílohou III 
směrnice, pokud by nadále zůstal zachován samostatný výkon měření emisí vedle pravidelných 
technických prohlídek. 

6. K obdobným závěrům lze rovněž dospět při interpretaci přílohy IV směrnice. Podle 
čl. 13 odst. 1 směrnice je povinností členských států zajistit, aby kontroloři, kteří provádějí 
technické prohlídky, splňovali minimální požadavky na způsobilost a odbornou přípravu 
stanovené v příloze IV směrnice. Směrnice nepřipouští, aby byly technické prohlídky a měření 
emisí prováděny osobami s odlišnou odbornou způsobilostí. Směrnice vychází evidentně 
z předpokladu, že jednotliví kontroloři, kteří následně podepíšou osvědčení o technické 



způsobilosti vozidla, provádějí technické prohlídky v celém rozsahu předepsaném
přílohou I oddílem 2 směrnice a jsou k výkonu této činnosti odborně způsobilí alespoň 
v rozsahu stanoveném přílohou IV směrnice. Přitom příloha IV směrnice podrobně stanovuje 
znalosti a vědomosti, které každý kontrolor musí mít (včetně problematiky spalovacích motorů) 
a vymezuje též témata pravidelných školení (včetně problematiky obtěžování okolí a emisí), 
kterým se tato osoba musí podrobovat při výkonu své profese. Ministerstvo dopravy se proto 
domnívá, že není nadále přípustné svěřovat výkon technických prohlídek v rozsahu stanoveném 
směrnicí separátně kontrolním technikům a mechanikům a současně by nebylo ani smysluplné 
a přiměřené požadovat od těchto osob odbornou způsobilost v celém rozsahu předvídaném 
přílohou IV směrnice, pokud by tyto profese zůstaly nadále odděleny. 

Výše uvedené závěry potvrdil rovněž zástupce Evropské komise, který uvedl, že „jelikož 
směrnice nevymezuje žádné výjimky, každé testovací zařízení a každý kontrolor musí splňovat 
minimální požadavky“ stanovené v příloze III a IV směrnice“.  

ZÁVĚR

Vycházejíc z výše uvedených skutečností a vyjádření zástupce Evropské komise zastává 
Ministerstvo dopravy stanovisko, že s ohledem na čl. 3 odst. 9 a 15, čl. 4 odst. 1, čl. 8 odst. 1, 
čl. 10 odst. 1, čl. 11, čl. 12 odst. 2, čl. 13 odst. 1, čl. 21, přílohu I oddíl 2, přílohu II, přílohu III, 
přílohu IV, jakož i bod 21 preambule směrnice není zachování samostatného výkonu měření 
emisí a pravidelných technických prohlídek slučitelné s právem Evropské unie, a to ani 
v podobě varianty právní úpravy, jež byla předmětem odborných konzultací. V zájmu 
provedení řádné transpozice směrnice do vnitrostátního právního řádu bude Ministerstvo 
dopravy potažmo navrhovat zrušení samostatného výkonu měření emisí vozidel s přičleněním 
této oblasti k technickým prohlídkám. S tím bude spojen zánik stanic měření emisí a rozšíření 
působnosti stanic technické kontroly i na úkony spojené s prováděním měření emisí. Současně 
bude navrhován zánik institutu mechanika měření emisí.  

Pokud by Ministerstvo dopravy nepostupovalo popsaným způsobem, reálně hrozí 
zahájení řízení o porušení Smlouvy o fungování Evropské unie ze strany Evropské komise, 
jehož výsledkem může být až uložení značně vysokých peněžitých sankcí vůči České republice 
Soudním dvorem Evropské unie. Neméně negativním a zcela neakceptovatelným důsledkem 
nesprávné transpozice směrnice do českého právního řádu by mohlo být rovněž odepření 
uznávání osvědčení o technické způsobilosti vozidel vydávaných českými subjekty ze strany 
jiných členských států.

Ministerstvo dopravy si je současně vědomo potenciálních negativních dopadů 
navrhované právní úpravy na vybrané subjekty, zejména stanice měření emisí a jejich 
zaměstnance. Za účelem zmírnění těchto dopadů bude navrhovat a při dalším projednávání 
návrhu zákona prosazovat zakotvení souvisejících přechodných ustanovení do předmětné 
legislativní předlohy. Tato ustanovení umožní po přechodnou dobu výkon

- činnosti stanic technické kontroly a stanic měření emisí ve stávajícím rozsahu 
s možností rozšíření jejich působnosti do budoucna a  

- profesí kontrolního technika a mechanika. 
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