
  

 

 

 
 
 

 
 
 
všem  
elektronicky podle rozdělovníku 

 
Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Praha 
 /  8/2016-150-LEG/7 Nosek Pavel, Bc. / 225131507 15.8.2016 
 
Věc: Zaslání stanoviska k sjednocení technických prohlídek a měření emisí vozidel k novele 

zákona i podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 

 
Vážení, 

Ministerstvo dopravy dnem 26.7.2016 zahájilo konzultace s obornou veřejností ve věci 
legislativních změn v souvislosti s implementací Směrnice Evropského parlamentu a Rady, 
upravující oblast provádění technických prohlídek a měření emisí vozidel, kdy byl zpracován 
legislativní materiál týkající se návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách 
provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související 
zákony (dále jen „materiál“). Materiál byl k návrhům a komentářům rozeslán jednotlivým 
organizacím a zájmovým sdružením.  

Značný rozruch vyvolalo sloučení výkonu technických prohlídek a měření emisí vozidel do 
jednoho subjektu. Ministerstvo dopravy se rovněž obrátilo prostřednictvím Stálého zastoupení 
České republiky při Evropské unii na zástupce Evropské komise s žádostí o posouzení, zda je 
možné provádět samostatný výkon technických prohlídek a měření emisí vozidel stanicemi 
technických kontrol a stanicemi měření emisí. S ohledem na skutečnost, že převážná část návrhů a 
komentářů dopadala do této oblasti, zasíláme Vám stanovisko Ministerstva dopravy, včetně 
odpovědi vedoucího věcně příslušného útvaru Evropské komise, konkrétně vedoucího oddělení pro 
silniční bezpečnost generálního ředitelství Evropské komise pro mobilitu a dopravu. 

Na závěr nám dovolte, abychom Vám vyslovili poděkování za Vaše podněty a komentáře, 
pevně věřím, že materiál bude dále rozpracován a předložen v rámci standardních legislativních 
procesů do mezirezortního připomínkového řízení. 

S pozdravem 

 
Ing. Bc. Ivan Novák 
ředitel 
Odbor provozu silničních vozidel 

Přílohy: 
- Stanovisko ke sloučení výkonu technických prohlídek a měření emisí v připravovaném návrhu 

novely zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 
- Dopis ze dne 29.6.2016 – No.: 1834/2016 – SZEU/SEA – compatibility of the current dual 

system of  roadworthiness testing with Directive 2014/45/EU 
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Rozdělovník: 
• Asociace emisních techniků a opravářů, z.s., Na Kozině 9, 293 01 Mladá Boleslav II, e-mail: 

info@asem.cz 
• Asociace krajů ČR, budova Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2, 110 01  Praha 1,  

e-mail: slamova@asociacekraju.cz 
• Asociace STK, z.s., Sladkovského 521, 530 01 Pardubice, e-mail: asociace.stk@email.cz 
• Asociace techniků a provozovatelů technických a emisních kontrol vozidel, z.s., Wenzigova 

1004/14, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, e-mail: info@cfz.cz 
• Centrum služeb pro silniční dopravu s.p.o., Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1,         

e-mail: podatelna@cspsd.cz 
• Sdružení automobilových dopravců ČESMAD Bohemia, Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 

4, e-mail: sdružení@cesmad.com 
• DEKRA CZ a.s., Türkova 1001, 143 00 Praha 4 – Chodovec, e-mail: info@dekra.cz 
• Profesní komora STK, K Rybníčku 33, 190 00 Praha 9 – Satelice, e-mail: michal.cuc@pkstk.cz 
• Policejní prezidium ČR, Ředitelství služby dopravní policie, Strojnická 27, 170 89 Praha 7 – 

Holešovice, e-mail: pp.rsdp@pcr.cz 
• Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky, Přepeřská 1809, 511 01 Turnov, 

e-mail: sacr@sacr.cz 
• Sdružení automobilového průmyslu, Opletalova 1015/55, 110 00 Praha 1 – Nové město, e-

mail:petzl@autosap.cz 
• Svaz dovozců automobilů, Kubánské náměstí 11, 100 00  Praha 10, e-mail: sda@sda.cz 
• Sdružení STK, Kulkova 946/30614 00 Brno, e-mail: servisstk@volny.cz 
• Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky (SISA), Doudlebské 2, 

140 00  Praha 4, e-mail: info@sisa.cz 
• Svaz měst a obcí České republiky, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4, e-mail: smocr@smocr.cz 
• TÜV SÜD Czech s.r.o., Novodvorská 994/138, 142 21 Praha 4, e-mail: info@tuv-sud.cz 
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