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O B S A H:
56. Z aÂ k o n o podmõÂnkaÂch provozu vozidel na pozemnõÂch komunikacõÂch a o zmeÏneÏ zaÂkona cÏ. 168/1999 Sb., o pojisÏteÏnõÂ odpoveÏdnosti za sÏkodu zpuÊsobenou provozem vozidla a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o pojisÏteÏnõÂ odpoveÏdnosti z provozu vozidla), ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 307/1999 Sb.
57. Z aÂ k o n, kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon cÏ. 167/1998 Sb., o naÂvykovyÂch laÂtkaÂch a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch dalsÏõÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ
pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ
58. Z aÂ k o n, kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon cÏ. 531/1990 Sb., o uÂzemnõÂch financÏnõÂch orgaÂnech, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ
59. Z aÂ k o n, kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon cÏ. 50/1976 Sb., o uÂzemnõÂm plaÂnovaÂnõÂ a stavebnõÂm rÏaÂdu (stavebnõÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch
prÏedpisuÊ
60. Z aÂ k o n, kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon cÏ. 283/1991 Sb., o Policii CÏeskeÂ republiky, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, zaÂkon cÏ. 148/1998 Sb.,
o ochraneÏ utajovanyÂch skutecÏnostõÂ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, a zaÂkon cÏ. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch a o zmeÏnaÂch neÏkteryÂch zaÂkonuÊ
61. Z aÂ k o n, kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon cÏ. 361/1999 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon cÏ. 20/1987 Sb., o staÂtnõÂ pamaÂtkoveÂ peÂcÏi, ve zneÏnõÂ zaÂkona
cÏ. 242/1992 Sb., a zaÂkon cÏ. 356/1999 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon cÏ. 455/1991 Sb., o zÏivnostenskeÂm podnikaÂnõÂ (zÏivnostenskyÂ
zaÂkon), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, a neÏktereÂ dalsÏõÂ zaÂkony
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56
Â K ON
ZA
ze dne 10. ledna 2001
o podmõÂnkaÂch provozu vozidel na pozemnõÂch komunikacõÂch a o zmeÏneÏ zaÂkona cÏ. 168/1999 Sb.,
o pojisÏteÏnõÂ odpoveÏdnosti za sÏkodu zpuÊsobenou provozem vozidla a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ
(zaÂkon o pojisÏteÏnõÂ odpoveÏdnosti z provozu vozidla), ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 307/1999 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zaÂkoneÏ CÏeskeÂ republiky:
Â S T P RVN IÂ
CÏ A
Â KLADNIÂ USTANOVENIÂ
ZA
§1
PrÏedmeÏt uÂpravy
(1) ZaÂkon upravuje tyto podmõÂnky provozu vozidel na pozemnõÂch komunikacõÂch:
a) registraci vozidel a vyrÏazovaÂnõÂ vozidel z registru,
b) technickeÂ pozÏadavky na provoz silnicÏnõÂch vozidel
a zvlaÂsÏtnõÂch vozidel a schvalovaÂnõÂ jejich technickeÂ
zpuÊsobilosti k provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch,
c) praÂva a povinnosti osob, ktereÂ vyraÂbeÏjõÂ, dovaÂzÏejõÂ
a uvaÂdeÏjõÂ na trh vozidla a pohonneÂ hmoty,
d) praÂva a povinnosti vlastnõÂkuÊ a provozovateluÊ vozidel,
e) praÂva a povinnosti stanice technickeÂ kontroly
a stanice meÏrÏenõÂ emisõÂ,
f) kontroly technickeÂho stavu vozidel v provozu.
(2) ZaÂkon upravuje vyÂkon staÂtnõÂ spraÂvy a staÂtnõÂho
dozoru v oblasti podmõÂnek provozu vozidel na pozemnõÂch komunikacõÂch.
(3) ZaÂkon se nevztahuje na vojenskaÂ vozidla.1)
§2
ZaÂkladnõÂ pojmy
(1) SilnicÏnõÂ vozidlo je motoroveÂ nebo nemotoroveÂ
vozidlo, ktereÂ je vyrobeneÂ za uÂcÏelem provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch pro prÏepravu osob, zvõÂrÏat nebo
veÏcõÂ.
(2) ZvlaÂsÏtnõÂ vozidlo je vozidlo vyrobeneÂ k jinyÂm
uÂcÏeluÊm nezÏ k provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch,
ktereÂ muÊzÏe byÂt prÏi splneÏnõÂ podmõÂnek stanovenyÂch
tõÂmto zaÂkonem k provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch schvaÂleno.

(3) PrÏõÂpojneÂ vozidlo je silnicÏnõÂ nemotoroveÂ vozidlo urcÏeneÂ k tazÏenõÂ jinyÂm vozidlem, s nõÂmzÏ je spojeno do soupravy.
(4) HistorickyÂm vozidlem nebo sportovneÏ historickyÂm vozidlem (daÂle jen ¹historickeÂ vozidloª) je vozidlo, ktereÂmu byl Ministerstvem dopravy a spojuÊ
(daÂle jen ¹ministerstvoª) vydaÂn na zaÂkladeÏ mezinaÂrodnõÂch smluv, kteryÂmi je CÏeskaÂ republika vaÂzaÂna, registracÏnõÂ pruÊkaz historickeÂho vozidla a ktereÂmu byla ministerstvem vydaÂna zvlaÂsÏtnõÂ registracÏnõÂ znacÏka pro historickeÂ vozidlo.
(5) SysteÂm vozidla je jakyÂkoliv konstrukcÏnõÂ systeÂm vozidla, na kteryÂ se vztahujõÂ technickeÂ pozÏadavky
stanoveneÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem. SysteÂmem
vozidla jsou naprÏõÂklad brzdy nebo zarÏõÂzenõÂ pro snõÂzÏenõÂ
emise.
(6) KonstrukcÏnõÂ cÏaÂst vozidla je soucÏaÂst vozidla,
jejõÂzÏ typ musõÂ byÂt schvalovaÂn nezaÂvisle na vozidle, pokud tak stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis, a na kterou
se vztahujõÂ technickeÂ pozÏadavky stanoveneÂ provaÂdeÏcõÂm
praÂvnõÂm prÏedpisem. KonstrukcÏnõÂ cÏaÂstõÂ vozidla je naprÏõÂklad svõÂtilna.
(7) SamostatnyÂ technickyÂ celek vozidla je soucÏaÂst,
jejõÂzÏ typ muÊzÏe byÂt schvalovaÂn nezaÂvisle na vozidle, ale
pouze ve vztahu k jednomu typu vozidla nebo võÂce
typuÊm vozidel, pokud tak stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ
prÏedpis, a na kterou se vztahujõÂ technickeÂ pozÏadavky
stanoveneÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem. SamostatnyÂm technickyÂm celkem vozidla je naprÏõÂklad zadnõÂ naÂraznõÂk vozidla, pevnaÂ nebo vyÂmeÏnnaÂ naÂstavba vozidla.
(8) Kategorie vozidla je skupina vozidel, kteraÂ
majõÂ stejneÂ technickeÂ podmõÂnky stanoveneÂ provaÂdeÏcõÂm
praÂvnõÂm prÏedpisem. RozdeÏlenõÂ vozidel do kategoriõÂ je
uvedeno v prÏõÂloze zaÂkona.
(9) VyÂrobcem vozidla, systeÂmu vozidla, konstrukcÏnõÂ cÏaÂsti vozidla nebo samostatneÂho technickeÂho
celku vozidla je osoba, kteraÂ odpovõÂdaÂ za dodrzÏenõÂ
technickyÂch pozÏadavkuÊ stanovenyÂch tõÂmto zaÂkonem
a podmõÂnek stanovenyÂch v rozhodnutõÂ o schvaÂlenõÂ
typu vozidla, systeÂmu vozidla, konstrukcÏnõÂ cÏaÂsti vo-

) ZaÂkon cÏ. 219/1999 Sb., o ozbrojenyÂch silaÂch CÏeskeÂ republiky.
VyhlaÂsÏka cÏ. 274/1999 Sb., kterou se stanovõÂ druhy a kategorie vojenskyÂch vozidel, schvalovaÂnõÂ jejich technickeÂ zpuÊsobilosti, provaÂdeÏnõÂ technickyÂch prohlõÂdek vojenskyÂch vozidel a zkousÏek technickyÂch zarÏõÂzenõÂ vojenskyÂch vozidel.
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zidla nebo samostatneÂho technickeÂho celku vozidla a za
zajisÏteÏnõÂ shody vyraÂbeÏnyÂch vozidel s typem vozidla,
systeÂmu vozidla, konstrukcÏnõÂ cÏaÂsti vozidla, samostatneÂho technickeÂho celku vozidla, jehozÏ typ byl schvaÂlen.
(10) AkreditovanyÂ dovozce je praÂvnickaÂ osoba,
kteraÂ maÂ sõÂdlo na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, nebo fyzickaÂ
osoba, kteraÂ maÂ na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky mõÂsto trvaleÂho pobytu a je registrovaÂna ministerstvem jako zaÂstupce zahranicÏnõÂho vyÂrobce na zaÂkladeÏ jeho põÂsemneÂho poveÏrÏenõÂ. AkreditovanyÂ dovozce dovaÂzÏõÂ vozidla
tohoto zahranicÏnõÂho vyÂrobce na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky a vystavuje pro tato vozidla technickyÂ pruÊkaz
nebo technickeÂ osveÏdcÏenõÂ vozidla.
(11) ZkusÏebnõÂ stanice je stanice technickeÂ kontroly poveÏrÏenaÂ ministerstvem k provaÂdeÏnõÂ technickeÂ
kontroly jednotlivyÂch vozidel a vyÂmeÏnnyÂch naÂstaveb
nebo malyÂch seÂriõÂ vozidel prÏed schvaÂlenõÂm jejich technickeÂ zpuÊsobilosti k provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch.
(12) EvidencÏnõÂ kontrola silnicÏnõÂho vozidla je kontrola silnicÏnõÂho vozidla provaÂdeÏnaÂ stanicõÂ technickeÂ
kontroly spocÏõÂvajõÂcõÂ v porovnaÂnõÂ uÂdajuÊ uvedenyÂch
v technickeÂm pruÊkazu silnicÏnõÂho vozidla a v osveÏdcÏenõÂ
o registraci silnicÏnõÂho vozidla nebo v osveÏdcÏenõÂ o technickeÂ zpuÊsobilosti vozidla, pokud se jednaÂ o vozidlo,
ktereÂ nepodleÂhaÂ registraci, se skutecÏnyÂmi uÂdaji a stavem
vozidla.
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g) ostatnõÂ silnicÏnõÂ vozidla.
(3) ZvlaÂsÏtnõÂ vozidla se rozdeÏlujõÂ na tyto zaÂkladnõÂ
druhy:
a) zemeÏdeÏlskeÂ nebo lesnickeÂ traktory a jejich prÏõÂpojnaÂ vozidla,
b) pracovnõÂ stroje samojõÂzdneÂ,
c) pracovnõÂ stroje prÏõÂpojneÂ,
d) nemotoroveÂ pracovnõÂ stroje nebo nemotorovaÂ vozidla tazÏenaÂ nebo tlacÏenaÂ peÏsÏky jdoucõÂ osobou,
e) vozõÂky pro invalidy s rucÏnõÂm nebo motorickyÂm
pohonem, pokud jejich sÏõÂrÏka nebo deÂlka neprÏesahuje jeden metr, jejich konstrukcÏnõÂ rychlost neprÏevysÏuje 6 km.h-1 nebo jejich maximaÂlnõÂ prÏõÂpustnaÂ
hmotnost neprÏevysÏuje 450 kg.
Pro uÂcÏely tohoto zaÂkona se zvlaÂsÏtnõÂm vozidlem rozumõÂ
i mobilnõÂ stroj, pruÊmysloveÂ zarÏõÂzenõÂ schopneÂ prÏepravy
nebo vozidlo bez karoserie, ve kteryÂch je zabudovaÂn
spalovacõÂ motor.
Â S T D RU HA
Â
CÏ A
REGISTR A REGISTRACE
SILNICÏNIÂHO VOZIDLA
§4
Registr silnicÏnõÂch vozidel
(1) Registr silnicÏnõÂch vozidel je evidencõÂ silnicÏnõÂch
motorovyÂch vozidel, prÏõÂpojnyÂch vozidel a provozovateluÊ teÏchto vozidel.

(13) Provozovatelem silnicÏnõÂho vozidla registrovaneÂho v registru silnicÏnõÂch vozidel CÏeskeÂ republiky
se rozumõÂ fyzickaÂ osoba s mõÂstem trvaleÂho pobytu
nebo s mõÂstem povoleneÂho pobytu v CÏeskeÂ republice
nebo praÂvnickaÂ osoba se sõÂdlem v CÏeskeÂ republice,
kteraÂ vlastnõÂm jmeÂnem provozuje silnicÏnõÂ vozidlo a je
soucÏasneÏ vlastnõÂkem silnicÏnõÂho vozidla a nebo je vlastnõÂkem silnicÏnõÂho vozidla opraÂvneÏna k provozovaÂnõÂ silnicÏnõÂho vozidla.

(2) Registr silnicÏnõÂch vozidel je seznam, kteryÂ vedou okresnõÂ uÂrÏady. PrÏõÂslusÏnyÂm pro registraci silnicÏnõÂho
motoroveÂho vozidla a prÏõÂpojneÂho vozidla je okresnõÂ
uÂrÏad, v jehozÏ uÂzemnõÂm obvodu maÂ provozovatel silnicÏnõÂho motoroveÂho vozidla a prÏõÂpojneÂho vozidla bydlisÏteÏ nebo mõÂsto podnikaÂnõÂ, lisÏõÂ-li se od bydlisÏteÏ, nebo
sõÂdlo.

§3
Druhy vozidel

(3) Do registru silnicÏnõÂch vozidel je opraÂvneÏn nahlõÂzÏet a pozÏadovat od okresnõÂho uÂrÏadu opis nebo vyÂpis
zapsanyÂch uÂdajuÊ pouze ten, kdo prokaÂzÏe praÂvnõÂ zaÂjem.

(1) SilnicÏnõÂ vozidla se rozdeÏlujõÂ na jednotliveÂ
druhy a kategorie. RozdeÏlenõÂ silnicÏnõÂch vozidel do kategoriõÂ, technickyÂ popis jednotlivyÂch kategoriõÂ silnicÏnõÂch vozidel a jejich dalsÏõÂ cÏleneÏnõÂ se stanovõÂ v prÏõÂloze
k tomuto zaÂkonu.
(2) SilnicÏnõÂ vozidla se rozdeÏlujõÂ na tyto zaÂkladnõÂ
druhy:
a) motocykly,
b) osobnõÂ automobily,
c) autobusy,
d) naÂkladnõÂ automobily,
e) speciaÂlnõÂ vozidla,
f) prÏõÂpojnaÂ vozidla,

(4) Do registru silnicÏnõÂch vozidel se zapisuje
a) vlastnõÂk (naÂzev, sõÂdlo a identifikacÏnõÂ cÏõÂslo, jde-li
o praÂvnickou osobu nebo fyzickou osobu podnikatele; jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ, rodneÂ cÏõÂslo, mõÂsto trvaleÂho nebo povoleneÂho pobytu, poprÏõÂpadeÏ adresa
mõÂsta pobytu prÏi udeÏlenõÂ azylu, jde-li o fyzickou
osobu),
b) provozovatel, nenõÂ-li soucÏasneÏ vlastnõÂkem (naÂzev,
sõÂdlo a identifikacÏnõÂ cÏõÂslo, jde-li o praÂvnickou
osobu nebo fyzickou osobu podnikatele; jmeÂno,
prÏõÂjmenõÂ, rodneÂ cÏõÂslo, mõÂsto trvaleÂho nebo povoleneÂho pobytu, poprÏõÂpadeÏ adresa mõÂsta pobytu prÏi
udeÏlenõÂ azylu, jde-li o fyzickou osobu),
c) staÂtnõÂ poznaÂvacõÂ znacÏka silnicÏnõÂho motoroveÂho
vozidla a prÏõÂpojneÂho vozidla (daÂle jen ¹registracÏnõÂ
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d)
e)
f)
g)
h)

i)
j)
k)
l)
m)

n)

o)
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znacÏkaª), datum prÏideÏlenõÂ a odebraÂnõÂ registracÏnõÂ
znacÏky,
cÏõÂslo technickeÂho pruÊkazu silnicÏnõÂho motoroveÂho
vozidla a prÏõÂpojneÂho vozidla, datum a mõÂsto jeho
vydaÂnõÂ,
cÏõÂslo osveÏdcÏenõÂ o registraci silnicÏnõÂho motoroveÂho
vozidla a prÏõÂpojneÂho vozidla,
druh a kategorie silnicÏnõÂho motoroveÂho vozidla
a prÏõÂpojneÂho vozidla,
vyÂrobce silnicÏnõÂho motoroveÂho vozidla a prÏõÂpojneÂho vozidla, znacÏka (obchodnõÂ naÂzev stanovenyÂ
vyÂrobcem), typ vozidla, obchodnõÂ oznacÏenõÂ,
identifikacÏnõÂ cÏõÂslo silnicÏnõÂho motoroveÂho vozidla
a prÏõÂpojneÂho vozidla (VIN), nenõÂ-li, pak vyÂrobnõÂ
cÏõÂslo podvozku silnicÏnõÂho motoroveÂho vozidla
a prÏõÂpojneÂho vozidla,
vyÂrobce podvozku silnicÏnõÂho motoroveÂho vozidla
a prÏõÂpojneÂho vozidla,
vyÂrobce motoru, typ, vyÂkon, zdvihovyÂ objem motoru a palivo,
vyÂrobce karoserie, typ, vyÂrobnõÂ cÏõÂslo, barva, pocÏet
mõÂst k sezenõÂ a staÂnõÂ, poprÏõÂpadeÏ luÊzÏek, rozmeÏry
lozÏneÂ plochy, objem skrÏõÂneÏ nebo cisterny,
uÂdaj o celkovyÂch rozmeÏrech silnicÏnõÂho motoroveÂho vozidla a prÏõÂpojneÂho vozidla,
nejveÏtsÏõÂ technicky prÏõÂpustnaÂ hmotnost, nejveÏtsÏõÂ
povolenaÂ hmotnost a provoznõÂ hmotnost silnicÏnõÂho motoroveÂho vozidla a nejveÏtsÏõÂ technicky prÏõÂpustnaÂ hmotnost na naÂpravu a nejveÏtsÏõÂ povolenaÂ
hmotnost na naÂpravu,
druh spojovacõÂho zarÏõÂzenõÂ, nejveÏtsÏõÂ technicky prÏõÂpustnaÂ hmotnost nalozÏeneÂho prÏõÂpojneÂho vozidla,
nejveÏtsÏõÂ povolenaÂ hmotnost prÏõÂpojneÂho vozidla,
nejveÏtsÏõÂ technicky prÏõÂpustnaÂ hmotnost nalozÏeneÂ
jõÂzdnõÂ soupravy a nejveÏtsÏõÂ povolenaÂ hmotnost soupravy,
datum prvnõÂ registrace vozidla.

(5) Do registru silnicÏnõÂch motorovyÂch vozidel
a prÏõÂpojnyÂch vozidel se kromeÏ uÂdajuÊ uvedenyÂch v odstavci 4 daÂle zapisujõÂ tyto uÂdaje:
a) uÂcÏel, pro kteryÂ je silnicÏnõÂ motoroveÂ vozidlo a prÏõÂpojneÂ vozidlo urcÏeno,
b) zaÂstavnõÂ praÂva vaÂznoucõÂ na silnicÏnõÂm motoroveÂm
vozidle a prÏõÂpojneÂm vozidle,
c) uÂdaje o pojisÏteÏnõÂ odpoveÏdnosti za sÏkodu zpuÊsobe-

d)
e)
f)
g)

nou provozem vozidla (daÂle jen ¹pojisÏteÏnõÂ odpoveÏdnosti z provozu vozidlaª) v rozsahu uÂdajuÊ
uvedenyÂch v dokladu o pojisÏteÏnõÂ odpoveÏdnosti
z provozu vozidla,2)
zaÂznam o technickyÂch prohlõÂdkaÂch,
zaÂznam o schvaÂlenõÂ technickeÂ zpuÊsobilosti silnicÏnõÂho motoroveÂho vozidla a prÏõÂpojneÂho vozidla,
zaÂznam o provedenyÂch a schvaÂlenyÂch prÏestavbaÂch
silnicÏnõÂho motoroveÂho vozidla a prÏõÂpojneÂho vozidla,
vyrÏazenõÂ silnicÏnõÂho motoroveÂho vozidla a prÏõÂpojneÂho vozidla z registru.

(6) Ministerstvo vnitra, Ministerstvo obrany
a zpravodajskeÂ sluzÏby vedou registr silnicÏnõÂch vozidel
pouzÏõÂvanyÂch pro jejich uÂcÏely podle tohoto zaÂkona. Ministerstvo vnitra vede registr vozidel pouzÏõÂvanyÂ pro
uÂcÏely celnõÂch orgaÂnuÊ podle tohoto zaÂkona.
(7) ZpuÊsob vedenõÂ registru silnicÏnõÂch motorovyÂch
vozidel a prÏõÂpojnyÂch vozidel, podrobnosti o uÂdajõÂch
zapisovanyÂch do registru, zpuÊsob vyznacÏovaÂnõÂ zmeÏn
a vzory jednotlivyÂch tiskopisuÊ stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ
praÂvnõÂ prÏedpis.
(8) OkresnõÂ uÂrÏad vyuzÏõÂvaÂ k zaÂpisu osobnõÂch uÂdajuÊ
o vlastnõÂkovi a provozovateli do registru silnicÏnõÂch vozidel uÂdajuÊ z evidence obyvatel vedeneÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.3)
§5
CentraÂlnõÂ registr silnicÏnõÂch vozidel
(1) Ministerstvo vede centraÂlnõÂ registr silnicÏnõÂch
vozidel, kteryÂ obsahuje uÂdaje prÏedaÂvaneÂ okresnõÂmi
uÂrÏady, a registr silnicÏnõÂch vozidel cÏlenuÊ diplomatickeÂ
mise.4)
(2) Ministerstvo zajistõÂ Policii CÏeskeÂ republiky
vyÂdej informacõÂ z centraÂlnõÂho registru vozidel zpuÊsobem umozÏnÏujõÂcõÂm daÂlkovyÂ a neprÏetrzÏityÂ prÏõÂstup.
(3) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ zpuÊsob, rozsah a lhuÊty pro prÏedaÂvaÂnõÂ uÂdajuÊ okresnõÂmi uÂrÏady do
centraÂlnõÂho registru a zverÏejnÏovaÂnõÂ statistik registrovanyÂch vozidel.
§6
(1) KazÏdyÂ, kdo hodlaÂ provozovat na uÂzemõÂ CÏeskeÂ
republiky silnicÏnõÂ motoroveÂ vozidlo a prÏõÂpojneÂ vozidlo, je povinen tato vozidla prÏihlaÂsit k registraci na

2

) § 3 odst. 1 zaÂkona cÏ. 168/1999 Sb., o pojisÏteÏnõÂ odpoveÏdnosti za sÏkodu zpuÊsobenou provozem vozidla a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch
souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o pojisÏteÏnõÂ odpoveÏdnosti z provozu vozidla).
§ 1 odst. 1 vyhlaÂsÏky cÏ. 205/1999 Sb., kterou se provaÂdõÂ zaÂkon cÏ. 168/1999 Sb., o pojisÏteÏnõÂ odpoveÏdnosti za sÏkodu
zpuÊsobenou provozem vozidla a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o pojisÏteÏnõÂ odpoveÏdnosti z provozu
vozidla).
3
) ZaÂkon cÏ. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodnyÂch cÏõÂslech a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ.
4

) VyhlaÂsÏka cÏ. 157/1964 Sb., o VõÂdenÏskeÂ uÂmluveÏ o diplomatickyÂch stycõÂch.
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prÏedepsaneÂm tiskopisu u prÏõÂslusÏneÂho okresnõÂho uÂrÏadu,
s vyÂjimkou osob, jejichzÏ pobyt na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky netrvaÂ deÂle nezÏ 185 dnuÊ v prÏõÂslusÏneÂm kalendaÂrÏnõÂm roce, (daÂle jen ¹zÏadatelª).
(2) Do registru silnicÏnõÂch vozidel lze zapsat silnicÏnõÂ motoroveÂ vozidlo a prÏõÂpojneÂ vozidlo,
a) jehozÏ technickaÂ zpuÊsobilost k provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch byla schvaÂlena, a
b) je-li sjednaÂno pojisÏteÏnõÂ odpoveÏdnosti z provozu
vozidla5) tyÂkajõÂcõÂ se takoveÂho vozidla.
(3) PrÏihlaÂsÏka k registraci silnicÏnõÂho motoroveÂho
vozidla a prÏõÂpojneÂho vozidla musõÂ obsahovat
a) uÂdaj o druhu a kategorii silnicÏnõÂho motoroveÂho
vozidla a prÏõÂpojneÂho vozidla, znacÏku (obchodnõÂ
naÂzev stanovenyÂ vyÂrobcem), typ silnicÏnõÂho motoroveÂho vozidla a prÏõÂpojneÂho vozidla, obchodnõÂ
oznacÏenõÂ, cÏõÂslo technickeÂho pruÊkazu silnicÏnõÂho
motoroveÂho vozidla a prÏõÂpojneÂho vozidla a cÏõÂslo
schvaÂlenõÂ technickeÂ zpuÊsobilosti silnicÏnõÂho motoroveÂho vozidla a prÏõÂpojneÂho vozidla,
b) uÂdaje o vlastnõÂkovi silnicÏnõÂho motoroveÂho vozidla
a prÏõÂpojneÂho vozidla podle § 4 odst. 4 põÂsm. a),
c) uÂdaje o provozovateli silnicÏnõÂho motoroveÂho vozidla a prÏõÂpojneÂho vozidla, nenõÂ-li vlastnõÂk soucÏasneÏ provozovatelem silnicÏnõÂho motoroveÂho vozidla a prÏõÂpojneÂho vozidla podle § 4 odst. 4
põÂsm. b).
(4) K prÏihlaÂsÏce silnicÏnõÂho motoroveÂho vozidla
a prÏõÂpojneÂho vozidla k registraci zÏadatel prÏilozÏõÂ
a) technickyÂ pruÊkaz silnicÏnõÂho motoroveÂho vozidla
a prÏõÂpojneÂho vozidla,
b) doklad o technickeÂ prohlõÂdce, jednaÂ-li se o silnicÏnõÂ
motoroveÂ vozidlo a prÏõÂpojneÂ vozidlo, ktereÂ jizÏ
bylo provozovaÂno,
c) souhlas vlastnõÂka k zaregistrovaÂnõÂ silnicÏnõÂho motoroveÂho vozidla a prÏõÂpojneÂho vozidla na jineÂho
provozovatele,
d) protokol o evidencÏnõÂ kontrole silnicÏnõÂho motoroveÂho vozidla a prÏõÂpojneÂho vozidla, nejednaÂ-li se
o noveÂ vozidlo,
e) doklad o pojisÏteÏnõÂ odpoveÏdnosti z provozu vozidla,
f) doklad o zaÂstavnõÂm praÂvu vaÂznoucõÂm na silnicÏnõÂm
motoroveÂm vozidle a prÏõÂpojneÂm vozidle, bylo-li
zrÏõÂzeno,
g) doklad o povolenõÂ k pobytu nebo o udeÏlenõÂ azylu
na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, nenõÂ-li provozovatel
silnicÏnõÂho motoroveÂho vozidla a prÏõÂpojneÂho vozidla staÂtnõÂm obcÏanem CÏeskeÂ republiky,

h) doklad o vyrÏazenõÂ vozidla z registru vozidel jineÂho staÂtu, pokud bylo v registru vozidel jineÂho
staÂtu vozidlo registrovaÂno.
§7
(1) OkresnõÂ uÂrÏad prÏi registraci silnicÏnõÂho vozidla
a) prÏideÏlõÂ silnicÏnõÂmu motoroveÂmu vozidlu a prÏõÂpojneÂmu vozidlu registracÏnõÂ znacÏku,
b) zapõÂsÏe do technickeÂho pruÊkazu silnicÏnõÂho motoroveÂho vozidla a prÏõÂpojneÂho vozidla uÂdaje o vlastnõÂkovi silnicÏnõÂho motoroveÂho vozidla a prÏõÂpojneÂho
vozidla a uÂdaje o provozovateli silnicÏnõÂho vozidla,
nenõÂ-li vlastnõÂk soucÏasneÏ provozovatelem silnicÏnõÂho motoroveÂho vozidla a prÏõÂpojneÂho vozidla,
a registracÏnõÂ znacÏku,
c) vydaÂ zÏadateli osveÏdcÏenõÂ o registraci silnicÏnõÂho motoroveÂho vozidla a prÏõÂpojneÂho vozidla,
d) vydaÂ tabulku s prÏideÏlenou registracÏnõÂ znacÏkou.
(2) ZÏadatel uhradõÂ prÏi registraci silnicÏnõÂho motoroveÂho vozidla a prÏõÂpojneÂho vozidla okresnõÂmu uÂrÏadu
spraÂvnõÂ poplatek podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona.6) Tabulku
s registracÏnõÂ znacÏkou je provozovatel silnicÏnõÂho motoroveÂho vozidla a prÏõÂpojneÂho vozidla povinen umõÂstit
na vozidlo zpuÊsobem stanovenyÂm provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem.
(3) PrÏi prvnõÂm prÏideÏlenõÂ tabulky s registracÏnõÂ
znacÏkou okresnõÂ uÂrÏad opatrÏõÂ registracÏnõÂ znacÏku naÂlepkou, na nõÂzÏ vyznacÏõÂ termõÂn pravidelneÂ technickeÂ prohlõÂdky a meÏrÏenõÂ emisõÂ, pokud silnicÏnõÂ vozidlo meÏrÏenõÂ
emisõÂ podleÂhaÂ.
(4) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ vzor technickeÂho pruÊkazu a zpuÊsob provaÂdeÏnõÂ zaÂpisu v technickeÂm
pruÊkazu silnicÏnõÂho motoroveÂho vozidla a prÏõÂpojneÂho
vozidla okresnõÂm uÂrÏadem, vzor osveÏdcÏenõÂ o registraci
silnicÏnõÂho motoroveÂho vozidla a prÏõÂpojneÂho vozidla,
formu, obsah a provedenõÂ registracÏnõÂ znacÏky, druhy
registracÏnõÂch znacÏek a zpuÊsob jejich vydaÂvaÂnõÂ a naklaÂdaÂnõÂ s nimi, provedenõÂ tabulek s registracÏnõÂ znacÏkou
a zpuÊsob umõÂsteÏnõÂ tabulek s registracÏnõÂ znacÏkou na
silnicÏnõÂ motoroveÂ vozidlo a prÏõÂpojneÂ vozidlo, postup
v prÏõÂpadeÏ ztraÂty nebo znicÏenõÂ technickeÂho pruÊkazu silnicÏnõÂho motoroveÂho vozidla a prÏõÂpojneÂho vozidla,
osveÏdcÏenõÂ o registraci silnicÏnõÂho motoroveÂho vozidla
a prÏõÂpojneÂho vozidla nebo registracÏnõÂ znacÏky.
PraÂvo zaÂstavnõÂ k silnicÏnõÂmu vozidlu
§8
Pokud z tohoto zaÂkona nevyplyÂvaÂ jinak, platõÂ
o praÂvu zaÂstavnõÂm k silnicÏnõÂmu motoroveÂmu vozidlu
a prÏõÂpojneÂmu vozidlu ustanovenõÂ obcÏanskeÂho zaÂko-

5

) § 4 zaÂkona cÏ. 168/1999 Sb.

6
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) ZaÂkon cÏ. 368/1992 Sb., o spraÂvnõÂch poplatcõÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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nõÂku a obchodnõÂho zaÂkonõÂku o zaÂstavnõÂm praÂvu k veÏcem movityÂm.

VyrÏazenõÂ silnicÏnõÂho vozidla
z registru silnicÏnõÂch vozidel

§9
Ï
(1) ZaÂdost o zapsaÂnõÂ zaÂstavnõÂho praÂva k silnicÏnõÂmu
motoroveÂmu vozidlu a prÏõÂpojneÂmu vozidlu podaÂvaÂ
vlastnõÂk silnicÏnõÂho vozidla nebo zaÂstavnõÂ veÏrÏitel se souhlasem vlastnõÂka. ZÏaÂdost musõÂ byÂt dolozÏena smlouvou
nebo rozhodnutõÂm o zrÏõÂzenõÂ zaÂstavnõÂho praÂva k silnicÏnõÂmu motoroveÂmu vozidlu a prÏõÂpojneÂmu vozidlu.

§ 13

(2) OkresnõÂ uÂrÏad provede zaÂpis zaÂstavnõÂho praÂva
k silnicÏnõÂmu motoroveÂmu vozidlu a prÏõÂpojneÂmu vozidlu do technickeÂho pruÊkazu silnicÏnõÂho motoroveÂho
vozidla a prÏõÂpojneÂho vozidla. SoucÏasneÏ zaeviduje zaÂstavnõÂ praÂvo do registru silnicÏnõÂch vozidel.
§ 10
VyÂmaz zaÂpisu zaÂstavnõÂho praÂva
OkresnõÂ uÂrÏad provede vyÂmaz zaÂstavnõÂho praÂva
z technickeÂho pruÊkazu na zÏaÂdost vlastnõÂka vozidla.
SoucÏasneÏ vyznacÏõÂ vyÂmaz v registru silnicÏnõÂch vozidel.
ZÏaÂdost musõÂ byÂt dolozÏena smlouvou nebo jinyÂm dokladem o zaÂniku zaÂstavnõÂho praÂva k silnicÏnõÂmu motoroveÂmu vozidlu a prÏõÂpojneÂmu vozidlu.
Z meÏ n a uÂ da j uÊ v r e g i s t r u s i l n i cÏ n õÂ ch vo zidel
§ 11
VlastnõÂk registrovaneÂho silnicÏnõÂho motoroveÂho
vozidla a prÏõÂpojneÂho vozidla, zaÂstavnõÂ veÏrÏitel a dalsÏõÂ
osoby, jichzÏ se zaÂpis v registru silnicÏnõÂch vozidel tyÂkaÂ,
jsou povinni pozÏaÂdat prÏõÂslusÏnyÂ okresnõÂ uÂrÏad o provedenõÂ zaÂpisu zmeÏn uÂdajuÊ zapisovanyÂch v registru silnicÏnõÂch vozidel.
§ 12
ÏZaÂdost o zaÂpis zmeÏn uÂdajuÊ
v registru silnicÏnõÂch vozidel
(1) ZÏaÂdost o zaÂpis zmeÏn uÂdajuÊ zapisovanyÂch do
registru silnicÏnõÂch vozidel jsou osoby uvedeneÂ v § 11
povinny podat do 10 pracovnõÂch dnuÊ od vzniku skutecÏnosti, kteraÂ zaklaÂdaÂ zmeÏnu zapisovaneÂho uÂdaje.
a)
b)
c)

d)

(2) K zÏaÂdosti se prÏiklaÂdaÂ
technickyÂ pruÊkaz silnicÏnõÂho motoroveÂho vozidla
a prÏõÂpojneÂho vozidla,
osveÏdcÏenõÂ o registraci silnicÏnõÂho motoroveÂho vozidla a prÏõÂpojneÂho vozidla,
rozhodnutõÂ okresnõÂho uÂrÏadu o schvaÂlenõÂ technickeÂ
zpuÊsobilosti po provedeneÂ zmeÏneÏ, v prÏõÂpadeÏ
zmeÏny podstatnyÂch cÏaÂstõÂ mechanismu nebo konstrukce vozidla provedeneÂ formou individuaÂlnõÂ
prÏestavby,
ostatnõÂ doklady osveÏdcÏujõÂcõÂ zmeÏnu zapisovanyÂch
uÂdajuÊ.

(1) OkresnõÂ uÂrÏad rozhodne o vyrÏazenõÂ silnicÏnõÂho
motoroveÂho vozidla a prÏõÂpojneÂho vozidla z registru,
pokud
a) silnicÏnõÂ motoroveÂ vozidlo a prÏõÂpojneÂ vozidlo maÂ
takoveÂ zaÂvady v technickeÂm stavu, ktereÂ bezprostrÏedneÏ ohrozÏujõÂ bezpecÏnost provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch a pro ktereÂ nebylo vydaÂno
platneÂ osveÏdcÏenõÂ o technickeÂ zpuÊsobilosti stanicõÂ
technickeÂ kontroly a stanicõÂ meÏrÏenõÂ emisõÂ ve lhuÊteÏ
pravidelneÂ technickeÂ prohlõÂdky (§ 40), a pokud
toto osveÏdcÏenõÂ nebylo vydaÂno ani ve lhuÊteÏ 6 kalendaÂrÏnõÂch meÏsõÂcuÊ od termõÂnu pravidelneÂ technickeÂ prohlõÂdky,
b) silnicÏnõÂ motoroveÂ vozidlo a prÏõÂpojneÂ vozidlo zaniklo,
c) zaniklo pojisÏteÏnõÂ odpoveÏdnosti z provozu vozidla
tyÂkajõÂcõÂ se registrovaneÂho vozidla a nebyla-li ve
lhuÊteÏ sedmi dnuÊ od zaÂniku pojisÏteÏnõÂ odpoveÏdnosti z provozu vozidla uzavrÏena novaÂ pojistnaÂ
smlouva o pojisÏteÏnõÂ odpoveÏdnosti z provozu vozidla.
(2) OkresnõÂ uÂrÏad vyrÏadõÂ silnicÏnõÂ vozidlo z registru
na zÏaÂdost vlastnõÂka silnicÏnõÂho motoroveÂho vozidla
a prÏõÂpojneÂho vozidla. ZÏadatel prÏedlozÏõÂ s zÏaÂdostõÂ o vyrÏazenõÂ silnicÏnõÂho vozidla z registru i doklad o jeho likvidaci.
(3) V prÏõÂpadech podle odstavce 1 põÂsm. a) nebo c)
rozhodne okresnõÂ uÂrÏad na zÏaÂdost vlastnõÂka silnicÏnõÂho
motoroveÂho vozidla a prÏõÂpojneÂho vozidla o docÏasneÂm
vyrÏazenõÂ silnicÏnõÂho vozidla z provozu na pozemnõÂch
komunikacõÂch na dobu nejdeÂle 12 kalendaÂrÏnõÂch meÏsõÂcuÊ;
v takoveÂm prÏõÂpadeÏ je vlastnõÂk silnicÏnõÂho vozidla povinen spolu se zÏaÂdostõÂ odevzdat okresnõÂmu uÂrÏadu osveÏdcÏenõÂ o registraci silnicÏnõÂho vozidla, tabulku s prÏideÏlenou
registracÏnõÂ znacÏkou a prÏedlozÏit technickyÂ pruÊkaz silnicÏnõÂho vozidla k vyznacÏenõÂ zaÂznamu o jeho vyrÏazenõÂ
z provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch. OkresnõÂ uÂrÏad
do registru silnicÏnõÂch vozidel zapõÂsÏe uÂdaj o pocÏaÂtku
a konci doby, beÏhem nõÂzÏ je silnicÏnõÂ vozidlo vyrÏazeno
z provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch.
(4) NejpozdeÏji prÏed uplynutõÂm doby docÏasneÂho
vyrÏazenõÂ silnicÏnõÂho vozidla je jeho vlastnõÂk povinen
okresnõÂmu uÂrÏadu dolozÏit splneÏnõÂ podmõÂnek pro provoz
vozidla na pozemnõÂch komunikacõÂch. Dnem splneÏnõÂ
teÏchto podmõÂnek okresnõÂ uÂrÏad vlastnõÂkovi vozidla vraÂtõÂ
osveÏdcÏenõÂ o registraci silnicÏnõÂho vozidla a tabulku s prÏideÏlenou registracÏnõÂ znacÏkou a tyto skutecÏnosti vyznacÏõÂ
v registru vozidel. V prÏõÂpadeÏ marneÂho uplynutõÂ doby
docÏasneÂho vyrÏazenõÂ silnicÏnõÂho vozidla rozhodne
okresnõÂ uÂrÏad o vyrÏazenõÂ silnicÏnõÂho vozidla z registru.
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§ 14
(1) PrÏi vyrÏazenõÂ silnicÏnõÂho motoroveÂho vozidla
a prÏõÂpojneÂho vozidla z registru provede okresnõÂ uÂrÏad
a) vyÂmaz silnicÏnõÂho motoroveÂho vozidla a prÏõÂpojneÂho vozidla z registru silnicÏnõÂch vozidel,
b) zaÂznam do technickeÂho pruÊkazu silnicÏnõÂho motoroveÂho vozidla a prÏõÂpojneÂho vozidla o vyÂmazu
silnicÏnõÂho motoroveÂho vozidla a prÏõÂpojneÂho vozidla z registru silnicÏnõÂch vozidel.
(2) VlastnõÂk silnicÏnõÂho motoroveÂho vozidla a prÏõÂpojneÂho vozidla je povinen nejpozdeÏji do sedmi dnuÊ
od praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ, jednaÂ-li se o vyrÏazenõÂ silnicÏnõÂho motoroveÂho vozidla a prÏõÂpojneÂho vozidla podle § 13 odst. 1, nebo do sedmi dnuÊ od podaÂnõÂ zÏaÂdosti,
jednaÂ-li se vyrÏazenõÂ silnicÏnõÂho motoroveÂho vozidla
a prÏõÂpojneÂho vozidla podle § 13 odst. 2, odevzdat
okresnõÂmu uÂrÏadu osveÏdcÏenõÂ o registraci silnicÏnõÂho motoroveÂho vozidla a prÏõÂpojneÂho vozidla, tabulku s prÏideÏlenou registracÏnõÂ znacÏkou a prÏedlozÏit technickyÂ
pruÊkaz silnicÏnõÂho motoroveÂho vozidla a prÏõÂpojneÂho
vozidla k vyznacÏenõÂ zaÂznamu o vyrÏazenõÂ silnicÏnõÂho
motoroveÂho vozidla a prÏõÂpojneÂho vozidla z registru.
RegistracÏnõÂ znacÏka se okresnõÂmu uÂrÏadu neodevzdaÂ
v prÏõÂpadeÏ, zÏe bylo silnicÏnõÂ motoroveÂ vozidlo a prÏõÂpojneÂ
vozidlo vyrÏazeno z provozu z duÊvodu jeho zaÂniku
nebo odcizenõÂ.
Â ST T R
Ï ETIÂ
CÏ A
Â
SCHVALOVANIÂ SILNICÏNIÂCH VOZIDEL
H L AVA I
SCHVALOVAÂNIÂ TYPU
§ 15
(1) VyÂrobce nebo akreditovanyÂ dovozce (daÂle jen
¹vyÂrobceª), kteryÂ hodlaÂ uvaÂdeÏt na trh hromadneÏ vyrobenaÂ silnicÏnõÂ vozidla, systeÂmy vozidla, konstrukcÏnõÂ
cÏaÂsti vozidla nebo samostatneÂ technickeÂ celky vozidla,
musõÂ mõÂt pro vozidlo platneÂ osveÏdcÏenõÂ o schvaÂlenõÂ
technickeÂ zpuÊsobilosti typu vozidla a pro konstrukcÏnõÂ
cÏaÂsti vozidla, systeÂmy vozidla a samostatneÂ technickeÂ
celky vozidla platneÂ osveÏdcÏenõÂ o homologaci.
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prÏedpisy, technickeÂ normy a technickeÂ specifikace (daÂle
jen ¹prÏedpisovaÂ zaÂkladnaª) a soupis uÂdajuÊ a technickeÂ
dokumentace (daÂle jen ¹informacÏnõÂ dokumentª), podle
kteryÂch bude typ silnicÏnõÂho vozidla nebo systeÂmu vozidla nebo konstrukcÏnõÂ cÏaÂsti vozidla nebo samostatneÂho technickeÂho celku vozidla schvalovaÂn.
(4) V informacÏnõÂm dokumentu ministerstvo vymezõÂ, z kteryÂch technickyÂch pozÏadavkuÊ nebo postupuÊ
lze povolit prÏi rozhodovaÂnõÂ o schvaÂlenõÂ typu na zÏaÂdost
vyÂjimky. VyÂjimky nelze povolit z technickyÂch pozÏadavkuÊ tyÂkajõÂcõÂch se
a) brzd,
b) vneÏjsÏõÂho hluku,
c) emise sÏkodlivin ve vyÂfukovyÂch plynech,
d) odrusÏenõÂ vozidla a elektromagnetickeÂ kompatibility.
§ 16
Homologace typu
(1) Ministerstvo vydaÂvaÂ osveÏdcÏenõÂ o vyÂsledcõÂch
posouzenõÂ shody vlastnostõÂ typu silnicÏnõÂho vozidla,
typu systeÂmu vozidla, typu konstrukcÏnõÂ cÏaÂsti vozidla
nebo typu samostatneÂho technickeÂho celku vozidla
s pozÏadavky stanovenyÂmi pro silnicÏnõÂ vozidlo, systeÂm
vozidla, konstrukcÏnõÂ cÏaÂst vozidla nebo samostatnyÂ
technickyÂ celek vozidla prÏedpisy vydanyÂmi na zaÂkladeÏ
mezinaÂrodnõÂ smlouvy, kterou je CÏeskaÂ republika vaÂzaÂna,7) (daÂle jen ¹osveÏdcÏenõÂ o homologaci typuª).
(2) Ministerstvo muÊzÏe udeÏlit opraÂvneÏnõÂ k provaÂdeÏnõÂ cÏinnostõÂ spojenyÂch s vydaÂnõÂm osveÏdcÏenõÂ o homologaci typu praÂvnickeÂ osobeÏ, kteraÂ je technicky a stavebneÏ vybavena k provaÂdeÏnõÂ oveÏrÏovaÂnõÂ a posuzovaÂnõÂ
shody vlastnostõÂ silnicÏnõÂho vozidla, systeÂmu vozidla,
konstrukcÏnõÂ cÏaÂsti vozidla nebo samostatneÂho technickeÂho celku vozidla a kteraÂ zabezpecÏõÂ, zÏe fyzickeÂ osoby,
ktereÂ budou tyto cÏinnosti vykonaÂvat, jsou odborneÏ
zpuÊsobileÂ.

(2) Typem silnicÏnõÂho vozidla se rozumõÂ vozidla
jedneÂ kategorie, kteraÂ majõÂ stejneÂho vyÂrobce, stejnou
znacÏku (obchodnõÂ naÂzev stanovenyÂ vyÂrobcem) a obchodnõÂ oznacÏenõÂ vozidla a kteraÂ majõÂ podstatneÂ koncepcÏnõÂ a konstrukcÏnõÂ znaky, kteryÂmi je raÂm nebo podlahovaÂ cÏaÂst. Typ silnicÏnõÂho vozidla muÊzÏe zahrnovat
variantu typu a verzi varianty typu vozidla.

(3) ZameÏstnanci osoby, kteraÂ je drzÏitelem opraÂvneÏnõÂ podle odstavce 2, jsou povinni zachovaÂvat mlcÏenlivost o uÂdajõÂch, s nimizÏ se seznaÂmõÂ prÏi provaÂdeÏnõÂ cÏinnostõÂ podle odstavce 1. Tato povinnost trvaÂ i po skoncÏenõÂ pracovnõÂho pomeÏru. Povinnosti zachovaÂvat
mlcÏenlivost mohou byÂt tyto osoby zprosÏteÏny pouze
osobou, v jejõÂmzÏ zaÂjmu tuto povinnost majõÂ, anebo
ve verÏejneÂm zaÂjmu vedoucõÂm zameÏstnancem, a to põÂsemneÏ s uvedenõÂm rozsahu a uÂcÏelu.

(3) Ministerstvo zverÏejnÏuje pro uÂcÏely rozhodovaÂnõÂ o schvaÂlenõÂ typu podle kategoriõÂ vozidel technickeÂ

(4) ZkousÏky typu pozÏadovaneÂ ministerstvem
k homologaci se provaÂdeÏjõÂ na naÂklady vyÂrobce.

7

) VyhlaÂsÏka cÏ. 176/1960 Sb., o DohodeÏ o prÏijetõÂ jednotnyÂch podmõÂnek pro homologaci (oveÏrÏovaÂnõÂ shodnosti) a o vzaÂjemneÂm
uznaÂvaÂnõÂ homologace vyÂstroje a soucÏaÂstõÂ motorovyÂch vozidel, ve zneÏnõÂ sdeÏlenõÂ cÏ. 42/1996 Sb.
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§ 17
ZÏaÂdost o schvaÂlenõÂ technickeÂ zpuÊsobilosti typu
(1) O schvaÂlenõÂ technickeÂ zpuÊsobilosti typu silnicÏnõÂho vozidla, typu systeÂmu vozidla, typu konstrukcÏnõÂ cÏaÂsti vozidla nebo typu samostatneÂho technickeÂho celku rozhoduje ministerstvo na zaÂkladeÏ põÂsemneÂ
zÏaÂdosti vyÂrobce.
(2) ZÏaÂdost musõÂ obsahovat
a) obchodnõÂ firmu, sõÂdlo a identifikacÏnõÂ cÏõÂslo, jednaÂ-li
se o praÂvnickou osobu, nebo jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ, obchodnõÂ firmu, jde-li o podnikatele, rodneÂ cÏõÂslo,
mõÂsto trvaleÂho nebo povoleneÂho pobytu, jednaÂ-li
se o fyzickou osobu,
b) obchodnõÂ oznacÏenõÂ, znacÏku (obchodnõÂ naÂzev stanovenyÂ vyÂrobcem) a typ silnicÏnõÂho vozidla, jeho
systeÂmuÊ, konstrukcÏnõÂ cÏaÂsti nebo samostatneÂho
technickeÂho celku silnicÏnõÂho vozidla,
c) uÂcÏel, pro kteryÂ maÂ byÂt silnicÏnõÂ vozidlo pouzÏõÂvaÂno,
d) uÂdaje o zpuÊsobu zajisÏteÏnõÂ zaÂrucÏnõÂho a pozaÂrucÏnõÂho
servisu.
(3) ZÏaÂdost musõÂ byÂt dolozÏena teÏmito doklady:
a) oveÏrÏenou kopiõÂ smlouvy nebo listiny o zrÏõÂzenõÂ
nebo zalozÏenõÂ praÂvnickeÂ osoby nebo u praÂvnickyÂch osob zapsanyÂch v obchodnõÂm rejstrÏõÂku vyÂpisem z obchodnõÂho rejstrÏõÂku, u fyzickyÂch osob
oveÏrÏenou kopiõÂ zÏivnostenskeÂho opraÂvneÏnõÂ,
b) informacÏnõÂ slozÏkou, kteraÂ obsahuje uÂdaje, naÂkresy,
fotografie a dalsÏõÂ doklady stanoveneÂ informacÏnõÂm
dokumentem pro konstrukci typu silnicÏnõÂho vozidla, typu systeÂmu vozidla, typu konstrukcÏnõÂ
cÏaÂsti vozidla nebo typu samostatneÂho technickeÂho
celku,
c) osveÏdcÏenõÂmi o homologaci typu systeÂmuÊ vozidla,
konstrukcÏnõÂch cÏaÂstõÂ a samostatnyÂch technickyÂch
celkuÊ, ktereÂ tvorÏõÂ silnicÏnõÂ vozidlo,
d) naÂvodem k obsluze silnicÏnõÂho vozidla v cÏeskeÂm
jazyce,
e) prohlaÂsÏenõÂm o zavedenõÂ systeÂmu rÏõÂzenõÂ jakosti
a kontroly vyÂroby.
(4) DoklaÂdaÂ-li vyÂrobce zÏaÂdost o schvaÂlenõÂ technickeÂ zpuÊsobilosti osveÏdcÏenõÂmi o homologaci typu vozidla podle § 27 odst. 2, nemusõÂ byÂt zÏaÂdost dolozÏena
doklady uvedenyÂmi v odstavci 3 põÂsm. a) azÏ c) a e).
§ 18
VõÂcestupnÏoveÂ schvalovaÂnõÂ technickeÂ zpuÊsobilosti
typu silnicÏnõÂho vozidla
(1) Je-li silnicÏnõÂ vozidlo vyraÂbeÏno ve võÂce stupnõÂch
u dvou nebo võÂce vyÂrobcuÊ, muÊzÏe vyÂrobce zÏaÂdat
o schvaÂlenõÂ technickeÂ zpuÊsobilosti typu vozidla postupneÏ, v samostatnyÂch rÏõÂzenõÂch, podle stavu rozestaveÏnosti silnicÏnõÂho vozidla.
(2) VõÂcestupnÏoveÂ schvalovaÂnõÂ technickeÂ zpuÊsobi-
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losti typu silnicÏnõÂho vozidla lze zahaÂjit rÏõÂzenõÂm o schvaÂlenõÂ technickeÂ zpuÊsobilosti typu zaÂkladnõÂho vozidla.
ZaÂkladnõÂm vozidlem se rozumõÂ nedokoncÏeneÂ silnicÏnõÂ
vozidlo, ktereÂ je vyÂrobcem identifikovaÂno vyÂrobnõÂ
znacÏkou, koÂdem vozidla nebo identifikacÏnõÂm cÏõÂslem
vozidla VIN, ktereÂ zuÊstanou zachovaÂny i pro naÂslednaÂ
rÏõÂzenõÂ o schvaÂlenõÂ technickeÂ zpuÊsobilosti typu ve võÂce
stupnõÂch.
(3) Pro zÏaÂdost o schvaÂlenõÂ technickeÂ zpuÊsobilosti
typu zaÂkladnõÂho vozidla platõÂ § 17 odst. 2 a 3 obdobneÏ.
V dalsÏõÂch rÏõÂzenõÂch je vyÂrobce povinen zÏaÂdost dolozÏit
a) informacÏnõÂ slozÏkou, kteraÂ odpovõÂdaÂ stavu vyÂroby
silnicÏnõÂho vozidla a kterou neprÏedklaÂdal v prÏedchozõÂch rÏõÂzenõÂch o schvaÂlenõÂ technickeÂ zpuÊsobilosti typu nedokoncÏeneÂho (rozestaveÏneÂho) silnicÏnõÂho vozidla,
b) osveÏdcÏenõÂmi o schvaÂlenõÂ technickeÂ zpuÊsobilosti
typu nedokoncÏeneÂho (rozestaveÏneÂho) silnicÏnõÂho
vozidla v prÏedchozõÂch stupnõÂch.
(4) Podrobnosti võÂcestupnÏoveÂho schvalovaÂnõÂ technickeÂ zpuÊsobilosti typu stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
§ 19
PodmõÂnky schvalovaÂnõÂ technickeÂ zpuÊsobilosti typu
(1) SchvaÂlit technickou zpuÊsobilost typu silnicÏnõÂho vozidla nebo systeÂm vozidla, konstrukcÏnõÂ cÏaÂst
vozidla nebo samostatnyÂ technickyÂ celek vozidla lze,
prokaÂzÏe-li zÏadatel
a) zÏe typ silnicÏnõÂho vozidla nebo typ systeÂmu vozidla, konstrukcÏnõÂ cÏaÂst vozidla nebo samostatnyÂ
technickyÂ celek vozidla odpovõÂdaÂ uÂdajuÊm uvedenyÂm v informacÏnõÂm dokumentu a splnÏuje pozÏadavky stanoveneÂ podle prÏedpisoveÂ zaÂkladny pro
typ silnicÏnõÂho vozidla,
b) zpuÊsobilost zajistit vyÂrobu a uÂcÏinnou kontrolu
postupy, kteryÂmi se zajistõÂ systeÂm rÏõÂzenõÂ jakosti
a kontroly vyÂroby.
(2) Za uÂcÏelem rozhodnutõÂ o schvaÂlenõÂ technickeÂ
zpuÊsobilosti typu silnicÏnõÂho vozidla nebo systeÂmu vozidla, konstrukcÏnõÂ cÏaÂsti vozidla nebo samostatneÂho
technickeÂho celku vozidla ministerstvo
a) oveÏrÏõÂ u vyÂrobce na jeho naÂklady, zÏe vyÂrobce splnÏuje prÏedpoklady pro shodnou vyÂrobu, je zpuÊsobilyÂ zajistit uÂcÏinnou kontrolu teÂto vyÂroby a je
zpuÊsobilyÂ zajistit vyÂrobu a kontrolu postupy stanovenyÂmi prÏedpisovou zaÂkladnou,
b) zajistõÂ na naÂklady vyÂrobce zkousÏky a kontroly silnicÏnõÂho vozidla, a je-li to vhodneÂ, i kontrolu montaÂzÏe samostatnyÂch technickyÂch celkuÊ silnicÏnõÂho
vozidla, systeÂmu vozidla, konstrukcÏnõÂ cÏaÂsti vozidla nebo samostatneÂho technickeÂho celku vozidla
u zkusÏebny poveÏrÏeneÂ ministerstvem.
(3) Ministerstvo je opraÂvneÏno neschvaÂlit technickou zpuÊsobilost typu, i kdyzÏ silnicÏnõÂ vozidlo nebo sy-
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steÂm vozidla, konstrukcÏnõÂ cÏaÂst vozidla nebo samostatnyÂ technickyÂ celek vozidla a jejich vyÂrobce splnÏujõÂ
pozÏadavky podle odstavce 1, v prÏõÂpadeÏ, zÏe vyÂrobek maÂ
vlastnosti, ktereÂ prokazatelneÏ znamenajõÂ vaÂzÏneÂ riziko
ohrozÏenõÂ bezpecÏnosti provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch.
(4) TechnickaÂ zpuÊsobilost typu systeÂmu vozidel,
konstrukcÏnõÂ cÏaÂsti vozidel a samostatnyÂch technickyÂch
celkuÊ vozidel, ktereÂ byly homologovaÂny podle § 16
a § 27 odst. 2, se neschvaluje s vyÂjimkou hromadneÂ
montaÂzÏe podle odstavce 2 põÂsm. b). OsveÏdcÏenõÂ o schvaÂlenõÂ technickeÂ zpuÊsobilosti typu vozidla, ktereÂ bylo
homologovaÂno podle § 27 odst. 2, vydaÂ ministerstvo
na zaÂkladeÏ homologacÏnõÂho osveÏdcÏenõÂ.
(5) V prÏõÂpadeÏ kladneÂho rozhodnutõÂ o schvaÂlenõÂ
technickeÂ zpuÊsobilosti typu silnicÏnõÂho vozidla nebo
systeÂmu vozidla, konstrukcÏnõÂ cÏaÂsti vozidla nebo samostatneÂho technickeÂho celku vozidla vydaÂ ministerstvo
osveÏdcÏenõÂ o schvaÂlenõÂ technickeÂ zpuÊsobilosti typu silnicÏnõÂho vozidla nebo systeÂmu vozidla, konstrukcÏnõÂ
cÏaÂsti vozidla nebo samostatneÂho technickeÂho celku vozidla. Vzor osveÏdcÏenõÂ o schvaÂlenõÂ technickeÂ zpuÊsobilosti typu stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
(6) Ministerstvo rozhodne o schvaÂlenõÂ technickeÂ
zpuÊsobilosti typu silnicÏnõÂho vozidla nebo systeÂmu
vozidla, konstrukcÏnõÂ cÏaÂsti vozidla nebo samostatneÂho technickeÂho celku vozidla nejpozdeÏji ve lhuÊteÏ do
45 dnuÊ ode dne dorucÏenõÂ zÏaÂdosti dolozÏeneÂ prÏedepsanyÂmi doklady. Ve zvlaÂsÏt' slozÏityÂch prÏõÂpadech rozhodne
ministerstvo nejdeÂle do 60 dnuÊ ode dne dorucÏenõÂ zÏaÂdosti dolozÏeneÂ prÏedepsanyÂmi doklady.
(7) Ministerstvo muÊzÏe udeÏlit opraÂvneÏnõÂ k provaÂdeÏnõÂ zkousÏek a kontrol pro uÂcÏely rozhodovaÂnõÂ o schvaÂlenõÂ technickeÂ zpuÊsobilosti typu silnicÏnõÂho vozidla,
systeÂmu vozidla, konstrukcÏnõÂ cÏaÂsti vozidla nebo samostatneÂho technickeÂho celku vozidla osobeÏ, kteraÂ splnÏuje podmõÂnky stanoveneÂ v § 16 odst. 2 a 3, (daÂle jen
¹opraÂvneÏnaÂ zkusÏebnaª).
(8) Podrobnosti o schvalovaÂnõÂ technickeÂ zpuÊsobilosti typu stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
§ 20
RozhodnutõÂ o schvaÂlenõÂ technickeÂ zpuÊsobilosti typu
(1) Ministerstvo v rozhodnutõÂ o schvaÂlenõÂ technickeÂ zpuÊsobilosti typu silnicÏnõÂho vozidla uvede
a) obchodnõÂ firmu, sõÂdlo a identifikacÏnõÂ cÏõÂslo, je-li
zÏadatelem praÂvnickaÂ osoba, nebo jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ,
obchodnõÂ firmu, rodneÂ cÏõÂslo, mõÂsto trvaleÂho nebo
povoleneÂho pobytu, je-li zÏadatelem fyzickaÂ osoba,
b) obchodnõÂ naÂzev, znacÏku (obchodnõÂ naÂzev stanovenyÂ vyÂrobcem), typ silnicÏnõÂho vozidla a obchodnõÂ
oznacÏenõÂ,
c) uÂcÏel, pro kteryÂ maÂ byÂt silnicÏnõÂ vozidlo pouzÏõÂvaÂno,
d) zpuÊsob zajisÏteÏnõÂ zaÂrucÏnõÂho a pozaÂrucÏnõÂho servisu
silnicÏnõÂho vozidla,
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e) podmõÂnky pro vyÂrobu silnicÏnõÂho vozidla,
f) vyÂjimky z technickyÂch podmõÂnek podle tohoto
zaÂkona (§ 15 odst. 3 a 4).
(2) V rozhodnutõÂ o schvaÂlenõÂ technickeÂ zpuÊsobilosti typu systeÂmu vozidla, konstrukcÏnõÂ cÏaÂsti vozidla
nebo samostatneÂho technickeÂho celku vozidla ministerstvo uvede uÂdaje uvedeneÂ v odstavci 1 põÂsm. a), b),
d), e) a f) a stanovõÂ podmõÂnky pro jejich pouzÏitõÂ a podmõÂnky jejich montaÂzÏe na vozidlo.
§ 21
ZmeÏna rozhodnutõÂ o schvaÂlenõÂ
technickeÂ zpuÊsobilosti typu
(1) DrzÏitel osveÏdcÏenõÂ o schvaÂlenõÂ technickeÂ zpuÊsobilosti typu silnicÏnõÂho vozidla nebo systeÂmu vozidla,
konstrukcÏnõÂ cÏaÂsti vozidla nebo samostatneÂho technickeÂho celku vozidla je povinen oznaÂmit ministerstvu
kazÏdou zmeÏnu tyÂkajõÂcõÂ se uÂdajuÊ a dokladuÊ, ktereÂ jsou
stanoveny jako naÂlezÏitosti zÏaÂdosti o schvaÂlenõÂ technickeÂ zpuÊsobilosti typu silnicÏnõÂho vozidla nebo systeÂmu vozidla, konstrukcÏnõÂ cÏaÂsti vozidla nebo samostatneÂho technickeÂho celku vozidla, na jejichzÏ zaÂkladeÏ
bylo rozhodnuto o schvaÂlenõÂ typu, a prÏedlozÏit o nich
doklady.
(2) Ministerstvo po posouzenõÂ zmeÏn uÂdajuÊ a dokladuÊ rozhodne o zmeÏneÏ rozhodnutõÂ o schvaÂlenõÂ typu
silnicÏnõÂho vozidla nebo systeÂmu vozidla, konstrukcÏnõÂ
cÏaÂsti vozidla nebo samostatneÂho technickeÂho celku
vozidla. Pokud rozhodnutõÂ o zmeÏneÏ vyzÏaduje provedenõÂ novyÂch zkousÏek a kontrol, zajistõÂ ministerstvo
tyto zkousÏky a kontroly na naÂklady vyÂrobce u poveÏrÏeneÂ zkusÏebny. RozhodnutõÂ ministerstvo provede do
30 dnuÊ po oznaÂmenõÂ zmeÏny.
§ 22
OdneÏtõÂ osveÏdcÏenõÂ o schvaÂlenõÂ
technickeÂ zpuÊsobilosti typu
(1) Ministerstvo rozhodne o odneÏtõÂ osveÏdcÏenõÂ
o schvaÂlenõÂ technickeÂ zpuÊsobilosti typu silnicÏnõÂho vozidla nebo systeÂmu vozidla, konstrukcÏnõÂ cÏaÂsti vozidla
nebo samostatneÂho technickeÂho celku vozidla, jestlizÏe
a) drzÏitel osveÏdcÏenõÂ o schvaÂlenõÂ technickeÂ zpuÊsobilosti typu prÏestal splnÏovat neÏkterou z podmõÂnek,
na jejichzÏ zaÂkladeÏ bylo udeÏleno osveÏdcÏenõÂ o schvaÂlenõÂ typu,
b) neplnõÂ povinnosti stanoveneÂ tõÂmto zaÂkonem nebo
rozhodnutõÂm o udeÏlenõÂ osveÏdcÏenõÂ o schvaÂlenõÂ
technickeÂ zpuÊsobilosti typu,
c) to vyzÏaduje bezpecÏnost provozu na pozemnõÂch
komunikacõÂch.
(2) Ministerstvo odejme osveÏdcÏenõÂ o schvaÂlenõÂ
technickeÂ zpuÊsobilosti typu, jestlizÏe o to drzÏitel osveÏdcÏenõÂ pozÏaÂdal.
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§ 23
PozbytõÂ platnosti osveÏdcÏenõÂ o schvaÂlenõÂ
technickeÂ zpuÊsobilosti typu
OsveÏdcÏenõÂ o schvaÂlenõÂ technickeÂ zpuÊsobilosti typu
silnicÏnõÂho vozidla nebo systeÂmu vozidla, konstrukcÏnõÂ
cÏaÂsti vozidla nebo samostatneÂho technickeÂho celku vozidla pozbyÂvaÂ platnosti
a) uplynutõÂm doby, na kterou bylo osveÏdcÏenõÂ
o schvaÂlenõÂ technickeÂ zpuÊsobilosti typu udeÏleno,
b) dnem zaÂniku praÂvnickeÂ osoby, kteraÂ je drzÏitelem
osveÏdcÏenõÂ o schvaÂlenõÂ technickeÂ zpuÊsobilosti typu,
c) uplynutõÂm 30 dnuÊ od uÂmrtõÂ fyzickeÂ osoby, ktereÂ
bylo osveÏdcÏenõÂ o schvaÂlenõÂ technickeÂ zpuÊsobilosti
typu udeÏleno,
d) dnem, kdy rozhodnutõÂ ministerstva o odneÏtõÂ
osveÏdcÏenõÂ o schvaÂlenõÂ technickeÂ zpuÊsobilosti typu
nabylo praÂvnõÂ moci.
Povinnosti vyÂrobce
§ 24
(1) VyÂrobce je povinen pro uÂcÏely rozhodovaÂnõÂ
o homologaci typu na pozÏaÂdaÂnõÂ poskytnout ministerstvu silnicÏnõÂ vozidlo, jeho systeÂm, konstrukcÏnõÂ cÏaÂst
nebo samostatnyÂ technickyÂ celek k oveÏrÏenõÂ technickyÂch pozÏadavkuÊ.
(2) KazÏdyÂ vyÂrobce, kteryÂ je drzÏitelem osveÏdcÏenõÂ
o homologaci typu silnicÏnõÂho vozidla nebo systeÂmu
vozidla, konstrukcÏnõÂ cÏaÂsti vozidla nebo samostatneÂho
technickeÂho celku vozidla, je povinen
a) uvaÂdeÏt na trh silnicÏnõÂ vozidla nebo systeÂmy vozidla, konstrukcÏnõÂ cÏaÂsti vozidla nebo samostatneÂ
technickeÂ celky vozidla, ktereÂ odpovõÂdajõÂ typu,
pro kteryÂ bylo udeÏleno osveÏdcÏenõÂ o homologaci
typu,
b) zajistit vyÂrobu a uÂcÏinnou kontrolu postupy, kteryÂmi se zajistõÂ systeÂm rÏõÂzenõÂ jakosti a kontroly vyÂroby,
c) zajistit provaÂdeÏnõÂ zkousÏek vyrobenyÂch silnicÏnõÂch
vozidel nebo systeÂmu vozidla, konstrukcÏnõÂ cÏaÂsti
vozidla nebo samostatneÂho technickeÂho celku vozidla na zkusÏebnõÂm zarÏõÂzenõÂ urcÏeneÂm pro oveÏrÏovaÂnõÂ shodnosti kazÏdeÂho vyrobeneÂho silnicÏnõÂho vozidla nebo systeÂmu vozidla, konstrukcÏnõÂ cÏaÂsti
vozidla nebo samostatneÂho technickeÂho celku vozidla s vydanyÂm osveÏdcÏenõÂm o homologaci typu,
d) zajistit, aby vyÂsledky zkousÏek byly zaznamenaÂvaÂny do zkusÏebnõÂch knih a aby zaÂznamy o zkousÏkaÂch byly dostupneÂ po dobu stanovenou ministerstvem, nejdeÂle vsÏak po dobu 10 let,
e) zajistit, aby pro kazÏdyÂ typ byly provaÂdeÏny nejmeÂneÏ zkousÏky pozÏadovaneÂ prÏedpisovou zaÂkladnou, a analyzovat jejich vyÂsledky,
f) zajistit, aby po kazÏdeÂ zkousÏce vzorkuÊ nebo zkusÏebnõÂch dõÂluÊ, prÏi ktereÂ se prokaÂzÏe neshodnost s vy-

g)

h)

i)
j)
k)
l)
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danyÂm osveÏdcÏenõÂm o homologaci typu, byla prÏijata opatrÏenõÂ k obnovenõÂ shodnosti prÏõÂslusÏneÂ vyÂroby,
na vyÂzvu ministerstva poskytnout ministerstvu
silnicÏnõÂ vozidlo, systeÂmy vozidla, konstrukcÏnõÂ
cÏaÂsti vozidla nebo samostatneÂ technickeÂ celky vozidla pro oveÏrÏenõÂ trvaÂnõÂ podmõÂnek pro udeÏlenõÂ
osveÏdcÏenõÂ o homologaci typu a umozÏnit ministerstvu jejich oveÏrÏenõÂ a poskytnout potrÏebneÂ informace pro toto oveÏrÏenõÂ; po ukoncÏenõÂ zkousÏek bude
vozidlo nebo jeho cÏaÂst vraÂceno vyÂrobci, pokud
nebude dohodnuto jinak (naprÏõÂklad po destrukcÏnõÂch zkousÏkaÂch),
sledovat jõÂm vyrobenaÂ silnicÏnõÂ vozidla nebo systeÂmy vozidla, konstrukcÏnõÂ cÏaÂsti vozidla nebo
samostatneÂ technickeÂ celky vozidla v provozu
a na zaÂkladeÏ analyÂz poruch silnicÏnõÂch vozidel nebo
jejich systeÂmuÊ, konstrukcÏnõÂch cÏaÂstõÂ a samostatnyÂch
technickyÂch celkuÊ cÏinit opatrÏenõÂ pro udrzÏenõÂ jejich
technickeÂ zpuÊsobilosti,
umozÏnit ministerstvu pravidelneÂ oveÏrÏovaÂnõÂ kontrolnõÂch postupuÊ uzÏõÂvanyÂch vyÂrobcem pro zajisÏteÏnõÂ shodnosti,
umozÏnit ministerstvu kontrolu vyÂroby a prÏedlozÏit
kontrolujõÂcõÂ osobeÏ zkusÏebnõÂ knihy, zaÂznamy o vyÂrobeÏ a umozÏnit jõÂ odebraÂnõÂ vzorkuÊ ke zkousÏenõÂ,
zajistit naÂhradnõÂ dõÂly nejmeÂneÏ po dobu peÏti let po
ukoncÏenõÂ vyÂroby nebo dovozu,
poskytnout kazÏdeÂmu na vyzÏaÂdaÂnõÂ informace nezbytneÂ k provozovaÂnõÂ silnicÏnõÂho vozidla a informace o technickyÂch uÂdajõÂch silnicÏnõÂho vozidla
z doby jeho prvnõÂho uvedenõÂ do provozu.

(3) KazÏdyÂ vyÂrobce, kteryÂ je drzÏitelem osveÏdcÏenõÂ
o schvaÂlenõÂ technickeÂ zpuÊsobilosti typu silnicÏnõÂho vozidla nebo systeÂmu vozidla, konstrukcÏnõÂ cÏaÂsti vozidla
nebo samostatneÂho technickeÂho celku vozidla, je povinen
a) uvaÂdeÏt na trh silnicÏnõÂ vozidla nebo systeÂmy vozidla, konstrukcÏnõÂ cÏaÂsti vozidla nebo samostatneÂ
technickeÂ celky vozidla, ktereÂ odpovõÂdajõÂ typu,
pro kteryÂ bylo udeÏleno osveÏdcÏenõÂ o schvaÂlenõÂ
typu,
b) opatrÏit silnicÏnõÂ vozidlo identifikacÏnõÂm cÏõÂslem silnicÏnõÂho vozidla (VIN),
c) zajistit vyÂrobu a uÂcÏinnou kontrolu postupy, kteryÂmi se zajistõÂ systeÂm rÏõÂzenõÂ jakosti a kontroly vyÂroby,
d) zajistit, aby pro kazÏdyÂ typ byly provaÂdeÏny nejmeÂneÏ zkousÏky pozÏadovaneÂ prÏedpisovou zaÂkladnou, a analyzovat jejich vyÂsledky,
e) zajistit, aby po kazÏdeÂ zkousÏce vzorkuÊ nebo zkusÏebnõÂch dõÂluÊ, prÏi ktereÂ se prokaÂzÏe neshodnost se
schvaÂlenyÂm typem, byla prÏijata opatrÏenõÂ k obnovenõÂ shodnosti prÏõÂslusÏneÂ vyÂroby,
f) na vyÂzvu ministerstva poskytnout ministerstvu
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silnicÏnõÂ vozidlo, systeÂmy vozidla, konstrukcÏnõÂ
cÏaÂsti vozidla nebo samostatneÂ technickeÂ celky vozidla pro oveÏrÏenõÂ trvaÂnõÂ podmõÂnek pro udeÏlenõÂ
osveÏdcÏenõÂ o schvaÂlenõÂ typu a umozÏnit ministerstvu
jejich oveÏrÏenõÂ a poskytnout potrÏebneÂ informace
pro toto oveÏrÏenõÂ,
g) sledovat jõÂm vyrobenaÂ silnicÏnõÂ vozidla nebo systeÂmy vozidla, konstrukcÏnõÂ cÏaÂsti vozidla nebo
samostatneÂ technickeÂ celky vozidla v provozu
a na zaÂkladeÏ analyÂz poruch silnicÏnõÂch vozidel nebo
jejich systeÂmuÊ, konstrukcÏnõÂch cÏaÂstõÂ a samostatnyÂch
technickyÂch celkuÊ cÏinit opatrÏenõÂ pro udrzÏenõÂ jejich
technickeÂ zpuÊsobilosti,
h) zajistit naÂhradnõÂ dõÂly nejmeÂneÏ po dobu peÏti let po
ukoncÏenõÂ vyÂroby nebo dovozu,
i) poskytnout kazÏdeÂmu na vyzÏaÂdaÂnõÂ informace nezbytneÂ k provozovaÂnõÂ silnicÏnõÂho vozidla a informace o technickyÂch uÂdajõÂch silnicÏnõÂho vozidla
z doby jeho prvnõÂho uvedenõÂ do provozu.
(4) Povinnosti vyÂrobcuÊ podle odstavcuÊ 1 azÏ 3 se
nevztahujõÂ na vyÂrobce silnicÏnõÂch vozidel, jejichzÏ technickaÂ zpuÊsobilost typu byla schvaÂlena podle § 19, nebo
homologovanyÂch podle § 27 a vyÂrobce systeÂmu vozidla, konstrukcÏnõÂch cÏaÂstõÂ vozidla a samostatneÂho technickeÂho celku vozidla homologovanyÂch podle § 19
nebo § 27, s vyÂjimkou hromadneÂ montaÂzÏe podle § 19
odst. 2 põÂsm. b).
§ 25
(1) Pro silnicÏnõÂ vozidla urcÏenaÂ k uvedenõÂ na trh
v CÏeskeÂ republice, kteraÂ podleÂhajõÂ registraci podle tohoto zaÂkona, vystavõÂ vyÂrobce technickyÂ pruÊkaz silnicÏnõÂho vozidla, vyznacÏõÂ v neÏm uÂdaje o shodeÏ se schvaÂlenyÂm typem silnicÏnõÂho vozidla a technickyÂ popis vozidla. U silnicÏnõÂch vozidel, kteraÂ nepodleÂhajõÂ registraci
vydaÂ vyÂrobce technickeÂ osveÏdcÏenõÂ silnicÏnõÂho vozidla.
(2) VyÂrobce konstrukcÏnõÂ cÏaÂsti nebo samostatneÂho
technickeÂho celku je povinen na kazÏdou vyrobenou
konstrukcÏnõÂ cÏaÂst nebo samostatnyÂ technickyÂ celek vyrobeneÂ ve shodeÏ se schvaÂlenyÂm typem umõÂstit oznacÏenõÂ
obchodnõÂho naÂzvu nebo znacÏky nebo typoveÂ znacÏky
nebo cÏõÂsla, pokud to vyzÏaduje provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
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logaci typu, je opraÂvneÏno podle povahy zjisÏteÏnyÂch nedostatkuÊ ulozÏit vyÂrobci zpuÊsob a lhuÊtu k odstraneÏnõÂ
teÏchto nedostatkuÊ a jejich prÏõÂcÏin. OstatnõÂ praÂva a povinnosti prÏi vyÂkonu dohledu nad vyÂrobou stanovõÂ zvlaÂsÏtnõÂ
praÂvnõÂ prÏedpis.8)
(2) MuÊzÏe-li byÂt bezprostrÏedneÏ ohrozÏen zÏivot
nebo zdravõÂ osob nebo bezpecÏnost provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch, je ministerstvo opraÂvneÏno okamzÏiteÏ pozastavit vyÂrobu, zadrzÏet osveÏdcÏenõÂ o homologaci
typu silnicÏnõÂho vozidla nebo systeÂmu vozidla, konstrukcÏnõÂ cÏaÂsti vozidla nebo samostatneÂho technickeÂho
celku. Na vydaÂnõÂ tohoto opatrÏenõÂ se nevztahujõÂ obecneÂ
prÏedpisy o spraÂvnõÂm rÏõÂzenõÂ. Ministerstvo zahaÂjõÂ do
10 dnuÊ ode dne zadrzÏenõÂ osveÏdcÏenõÂ o schvaÂlenõÂ technickeÂ zpuÊsobilosti typu rÏõÂzenõÂ ve veÏci odejmutõÂ osveÏdcÏenõÂ o schvaÂlenõÂ technickeÂ zpuÊsobilosti typu.
§ 27
UznaÂnõÂ osveÏdcÏenõÂ o schvaÂlenõÂ typu silnicÏnõÂho vozidla
vydaneÂho jinyÂm staÂtem
(1) Ministerstvo uznaÂ platneÂ osveÏdcÏenõÂ o homologaci typu, systeÂmu vozidla, konstrukcÏnõÂ cÏaÂsti vozidla
nebo samostatneÂho technickeÂho celku vozidla vydaneÂho jinyÂm staÂtem na zaÂkladeÏ mezinaÂrodnõÂ smlouvy,
kterou je CÏeskaÂ republika vaÂzaÂna.7)
(2) Ministerstvo uznaÂ osveÏdcÏenõÂ o homologaci
typu silnicÏnõÂho vozidla, typu systeÂmu vozidla, typu
konstrukcÏnõÂ cÏaÂsti vozidla a typu samostatneÂho technickeÂho celku vozidla, ktereÂ bylo vydaÂno staÂtem EvropskeÂ unie podle prÏedpisuÊ vydanyÂch EvropskyÂm spolecÏenstvõÂm, (daÂle jen ¹osveÏdcÏenõÂ o homologaci typu ESª).
(3) Na zaÂkladeÏ põÂsemneÂ zÏaÂdosti vyÂrobce o schvaÂlenõÂ technickeÂ zpuÊsobilosti typu ministerstvo uznaÂ
osveÏdcÏenõÂ o schvaÂlenõÂ typu silnicÏnõÂho vozidla, ktereÂ
bylo vydaÂno staÂtem EvropskeÂ unie podle prÏedpisuÊ
platnyÂch v daneÂm staÂteÏ, v prÏõÂpadeÏ, zÏe vozidlo splnÏuje
technickeÂ podmõÂnky stanoveneÂ tõÂmto zaÂkonem, a vydaÂ
rozhodnutõÂ o schvaÂlenõÂ technickeÂ zpuÊsobilosti typu.
(4) Pro uznaÂvaÂnõÂ osveÏdcÏenõÂ o schvaÂlenõÂ technickeÂ
zpuÊsobilosti typu silnicÏnõÂho vozidla platõÂ cÏaÂst trÏetõÂ,
s vyÂjimkou § 16, § 17 odst. 3 põÂsm. b) a e), § 19 odst. 2
a odst. 6 a § 24.
§ 28

§ 26
Dohled nad vyÂrobou

SilnicÏnõÂ vozidla vyraÂbeÏnaÂ v malyÂch seÂriõÂch

(1) Ministerstvo provaÂdõÂ dohled nad vyÂrobou silnicÏnõÂch vozidel, systeÂmuÊ vozidel, konstrukcÏnõÂch cÏaÂstõÂ
vozidel nebo samostatnyÂch technickyÂch celkuÊ vozidel,
pro ktereÂ ministerstvo vydalo osveÏdcÏenõÂ o homologaci
typu. ZjistõÂ-li, zÏe vyÂrobce porusÏuje prÏi vyÂrobeÏ povinnosti stanoveneÂ tõÂmto zaÂkonem a osveÏdcÏenõÂm o homo-

(1) Ministerstvo muÊzÏe na zaÂkladeÏ põÂsemneÂ zÏaÂdosti
vyÂrobce, kteryÂ hodlaÂ hromadneÏ vyraÂbeÏt silnicÏnõÂ vozidla v maleÂ seÂrii, rozhodnout o povolenõÂ vyÂjimky
z informacÏnõÂho dokumentu stanoveneÂho pro schvalovaÂnõÂ typu silnicÏnõÂho motoroveÂho vozidla. Na naÂlezÏitosti zÏaÂdosti se vztahuje ustanovenõÂ § 17 odst. 2 a 3.

8

) ZaÂkon cÏ. 552/1991 Sb., o staÂtnõÂ kontrole, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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KromeÏ toho musõÂ zÏaÂdost obsahovat, jakaÂ vyÂjimka maÂ
byÂt povolena, a jejõÂ oduÊvodneÏnõÂ.
(2) Malou seÂriõÂ hromadneÂ vyÂroby se rozumõÂ vyÂroba nebo dovoz nejvyÂsÏe 500 kusuÊ silnicÏnõÂch vozidel
vyrobenyÂch nebo dovezenyÂch v pruÊbeÏhu jednoho kalendaÂrÏnõÂho roku.

b)

HLAVA I I

c)

Â NIÂ TECHNICKEÂ ZPU
Ê SOBILOSTI
SCHVALOVA
JEDNOTLIVEÏ VYROBENEÂHO
SILNICÏNIÂHO VOZIDLA

d)

§ 29
(1) VyÂrobou jednotliveÂho silnicÏnõÂho vozidla se
rozumõÂ vyÂroba nejvyÂsÏe peÏti kusuÊ jednoho typu silnicÏnõÂho vozidla podle vlastnõÂ konstrukce nebo s vyuzÏitõÂm
systeÂmu vozidla, konstrukcÏnõÂ cÏaÂsti vozidla a samostatneÂho technickeÂho celku vozidla, na neÏzÏ byla vydaÂna
rozhodnutõÂ o schvaÂlenõÂ typu.
(2) O povolenõÂ vyÂroby jednotliveÂho silnicÏnõÂho
motoroveÂho vozidla musõÂ vyÂrobce prÏedem põÂsemneÏ
pozÏaÂdat okresnõÂ uÂrÏad. PrÏõÂslusÏnyÂm k vydaÂnõÂ povolenõÂ
je okresnõÂ uÂrÏad, v jehozÏ uÂzemnõÂm obvodu maÂ vyÂrobce
sõÂdlo nebo bydlisÏteÏ nebo mõÂsto podnikaÂnõÂ, lisÏõÂ-li se od
bydlisÏteÏ.

e)

pisem z obchodnõÂho rejstrÏõÂku, u fyzickyÂch osob
podnikateluÊ oveÏrÏenou kopiõÂ zÏivnostenskeÂho
opraÂvneÏnõÂ,
technickyÂm popisem silnicÏnõÂho vozidla v rozsahu
uÂdajuÊ uvaÂdeÏnyÂch v technickeÂm pruÊkazu vozidla,
vcÏetneÏ uÂdajuÊ o prÏedpoklaÂdanyÂch provoznõÂch, jõÂzdnõÂch a dynamickyÂch vlastnostech,
naÂkresem sestavy silnicÏnõÂho vozidla s uvedenõÂm
rozmeÏruÊ a hmotnostõÂ,
naÂvodem k uÂdrzÏbeÏ a obsluze vozidla v cÏeskeÂm
jazyce,
osveÏdcÏenõÂmi o schvaÂlenõÂ typu systeÂmuÊ vozidla,
konstrukcÏnõÂch cÏaÂstõÂ a samostatnyÂch technickyÂch
celkuÊ vozidla, ktereÂ tvorÏõÂ silnicÏnõÂ vozidlo, nebo
technickyÂm protokolem.
RozhodnutõÂ o technickeÂ zpuÊsobilosti
jednotliveÏ vyrobeneÂho silnicÏnõÂho vozidla
§ 31

(1) Technickou zpuÊsobilost jednotliveÏ vyrobeneÂho silnicÏnõÂho vozidla schvaluje okresnõÂ uÂrÏad, kteryÂ
vydal povolenõÂ k vyÂrobeÏ jednotliveÂho silnicÏnõÂho motoroveÂho vozidla. OkresnõÂ uÂrÏad rozhodne na zaÂkladeÏ posouzenõÂ shody vlastnostõÂ jednotliveÏ vyrobeneÂho silnicÏnõÂho vozidla s pozÏadavky stanovenyÂmi provaÂdeÏcõÂm
praÂvnõÂm prÏedpisem. OkresnõÂ uÂrÏad muÊzÏe ulozÏit provedenõÂ zkousÏek jednotliveÏ vyrobeneÂho silnicÏnõÂho vozidla
na naÂklady vyÂrobce.

(3) V informacÏnõÂm dokumentu ministerstvo vymezõÂ, z kteryÂch technickyÂch pozÏadavkuÊ nebo postupuÊ
lze povolit prÏi rozhodovaÂnõÂ o schvalovaÂnõÂ technickeÂ
zpuÊsobilosti jednotliveÏ vyrobeneÂho silnicÏnõÂho vozidla
vyÂjimky. VyÂjimky nelze povolit z technickyÂch pozÏadavkuÊ tyÂkajõÂcõÂch se
a) brzd,
b) vneÏjsÏõÂho hluku,
c) emise sÏkodlivin ve vyÂfukovyÂch plynech,
d) odrusÏenõÂ vozidla a elektromagnetickeÂ kompatibility.

(2) Na zÏaÂdost o schvaÂlenõÂ technickeÂ zpuÊsobilosti
jednotliveÏ vyrobeneÂho silnicÏnõÂho vozidla se vztahuje
§ 30. K zÏaÂdosti musõÂ byÂt daÂle prÏilozÏen technickyÂ protokol vydanyÂ zkusÏebnõÂ stanicõÂ. TechnickyÂm protokolem se doklaÂdaÂ splneÏnõÂ podmõÂnek ulozÏenyÂch v rozhodnutõÂ o povolenõÂ vyÂroby a splneÏnõÂ technickyÂch pozÏadavkuÊ stanovenyÂch provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem.

§ 30
ZÏaÂdost o povolenõÂ vyÂroby
jednotliveÂho silnicÏnõÂho vozidla

§ 32

(1) ZÏaÂdost vyÂrobce o povolenõÂ vyÂroby jednotliveÂho silnicÏnõÂho vozidla musõÂ obsahovat
a) obchodnõÂ firmu, sõÂdlo a identifikacÏnõÂ cÏõÂslo, je-li
zÏadatelem praÂvnickaÂ osoba, nebo jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ,
obchodnõÂ firmu, jde-li o podnikatele, rodneÂ cÏõÂslo,
mõÂsto trvaleÂho nebo povoleneÂho pobytu, je-li zÏadatelem fyzickaÂ osoba,
b) druh a kategorii silnicÏnõÂho vozidla,
c) uÂcÏel, pro kteryÂ maÂ byÂt silnicÏnõÂ vozidlo pouzÏõÂvaÂno,
d) zpuÊsob zajisÏteÏnõÂ zaÂrucÏnõÂho a pozaÂrucÏnõÂho servisu.
(2) ZÏaÂdost musõÂ byÂt dolozÏena teÏmito doklady:
a) oveÏrÏenou kopiõÂ smlouvy nebo listiny o zrÏõÂzenõÂ
nebo zalozÏenõÂ praÂvnickeÂ osoby nebo u praÂvnickyÂch osob zapsanyÂch v obchodnõÂm rejstrÏõÂku vyÂ-

(3) OkresnõÂ uÂrÏad rozhodne nejpozdeÏji ve lhuÊteÏ do
60 dnuÊ ode dne dorucÏenõÂ põÂsemneÂ zÏaÂdosti vyÂrobce dolozÏeneÂ prÏedepsanyÂmi doklady.
OkresnõÂ uÂrÏad v rozhodnutõÂ o technickeÂ zpuÊsobilosti jednotliveÏ vyrobeneÂho silnicÏnõÂho vozidla uvede
a) obchodnõÂ firmu, sõÂdlo a identifikacÏnõÂ cÏõÂslo, je-li
zÏadatelem praÂvnickaÂ osoba, nebo jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ,
obchodnõÂ firmu, jde-li o podnikatele, rodneÂ cÏõÂslo,
mõÂsto trvaleÂho nebo povoleneÂho pobytu, je-li zÏadatelem fyzickaÂ osoba,
b) druh a kategorii silnicÏnõÂho vozidla,
c) uÂcÏel, pro kteryÂ maÂ byÂt silnicÏnõÂ vozidlo pouzÏõÂvaÂno,
d) zpuÊsob zajisÏteÏnõÂ zaÂrucÏnõÂho a pozaÂrucÏnõÂho servisu
silnicÏnõÂho vozidla.
§ 33
(1) V prÏõÂpadeÏ kladneÂho rozhodnutõÂ o schvaÂlenõÂ
technickeÂ zpuÊsobilosti jednotliveÏ vyrobeneÂho silnicÏ-
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nõÂho vozidla vydaÂ okresnõÂ uÂrÏad technickyÂ pruÊkaz silnicÏnõÂho vozidla, jednaÂ-li se o silnicÏnõÂ vozidlo, ktereÂ
podleÂhaÂ registraci. U silnicÏnõÂch vozidel, kteraÂ nepodleÂhajõÂ registraci, vydaÂ okresnõÂ uÂrÏad technickeÂ osveÏdcÏenõÂ
silnicÏnõÂho vozidla.
(2) Vzor technickeÂho pruÊkazu a technickeÂho
osveÏdcÏenõÂ silnicÏnõÂho vozidla stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ
prÏedpis.
H L AVA I I I
Ê SOBILOST
TECHNICKAÂ ZPU
JEDNOTLIVEÏ DOVEZENEÂHO
SILNICÏNIÂHO VOZIDLA
§ 34
(1) Technickou zpuÊsobilost jednotliveÏ dovezeneÂho silnicÏnõÂho vozidla schvaluje okresnõÂ uÂrÏad na zaÂkladeÏ põÂsemneÂ zÏaÂdosti. PrÏõÂslusÏnyÂm je okresnõÂ uÂrÏad, v jehozÏ uÂzemnõÂm obvodu maÂ zÏadatel pobyt nebo sõÂdlo.
(2) ZÏaÂdost o schvaÂlenõÂ technickeÂ zpuÊsobilosti jednotliveÏ dovezeneÂho silnicÏnõÂho vozidla musõÂ obsahovat
a) obchodnõÂ firmu, sõÂdlo a identifikacÏnõÂ cÏõÂslo, je-li
zÏadatelem praÂvnickaÂ osoba, nebo jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ,
obchodnõÂ firmu, jde-li o podnikatele, rodneÂ cÏõÂslo,
mõÂsto trvaleÂho nebo povoleneÂho pobytu, je-li zÏadatelem fyzickaÂ osoba,
b) druh a kategorii silnicÏnõÂho vozidla, vyÂrobce silnicÏnõÂho vozidla, znacÏku (obchodnõÂ naÂzev stanovenyÂ
vyÂrobcem), typ vozidla a obchodnõÂ oznacÏenõÂ vozidla,
c) uÂcÏel, pro kteryÂ maÂ byÂt silnicÏnõÂ vozidlo pouzÏõÂvaÂno.
(3) ZÏaÂdost musõÂ byÂt dolozÏena teÏmito doklady:

a) osveÏdcÏenõÂm o schvaÂlenõÂ technickeÂ zpuÊsobilosti silnicÏnõÂho motoroveÂho vozidla vydanyÂm jinyÂm staÂtem nebo jeho oveÏrÏenou kopiõÂ,
b) dokladem o vyrÏazenõÂ silnicÏnõÂho vozidla z registru
jineÂho staÂtu, jednaÂ-li se o vozidlo, ktereÂ jizÏ bylo
registrovaÂno v jineÂm staÂteÏ,
c) protokolem o evidencÏnõÂ kontrole, jednaÂ-li se o vozidlo, ktereÂ jizÏ bylo registrovaÂno v jineÂm staÂteÏ,
d) technickyÂm protokolem vydanyÂm zkusÏebnõÂ stanicõÂ, jednaÂ-li se o vozidlo, ktereÂ nebylo registrovaÂno v jineÂm staÂteÏ, nebo vozidlo, od jehozÏ prvnõÂ
registrace v jineÂm staÂteÏ neuplynula doba delsÏõÂ nezÏ
peÏt let,
e) technickyÂm protokolem vydanyÂm poveÏrÏenou
zkusÏebnou, jednaÂ-li se o vozidlo, ktereÂ bylo dovezeno ze staÂtu EvropskeÂ unie a od jehozÏ prvnõÂ
registrace v tomto staÂteÏ uplynula doba delsÏõÂ nezÏ
peÏt let,
f) naÂvodem k uÂdrzÏbeÏ a obsluze vozidla v cÏeskeÂm
jazyce.
§ 35
(1) OkresnõÂ uÂrÏad rozhodne o schvaÂlenõÂ technickeÂ
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zpuÊsobilosti jednotliveÏ dovezeneÂho silnicÏnõÂho vozidla,
jestlizÏe zÏadatel prokaÂzÏe, zÏe
a) pro silnicÏnõÂ vozidlo bylo udeÏleno osveÏdcÏenõÂ o homologaci typu ES,
b) na silnicÏnõÂm vozidle nebyly provedeny zÏaÂdneÂ
konstrukcÏnõÂ zmeÏny,
c) uÂdaje v prÏedlozÏenyÂch dokladech k zÏaÂdosti odpovõÂdajõÂ skutecÏnosti zjisÏteÏneÂ protokolem o evidencÏnõÂ
kontrole.
(2) OkresnõÂ uÂrÏad rozhodne o schvaÂlenõÂ technickeÂ
zpuÊsobilosti jednotliveÏ dovezeneÂho silnicÏnõÂho vozidla,
u neÏhozÏ nenõÂ prokaÂzaÂno udeÏlenõÂ osveÏdcÏenõÂ o homologaci typu ES a
a) ktereÂ nebylo dosud registrovaÂno, nebo
b) od jehozÏ prvnõÂ registrace v jineÂm staÂteÏ neuplynula
doba delsÏõÂ nezÏ peÏt let,
na zaÂkladeÏ technickeÂho protokolu vydaneÂho zkusÏebnõÂ
stanicõÂ. ZkusÏebnõÂ stanice vydaÂ technickyÂ protokol, splnÏuje-li vozidlo technickeÂ pozÏadavky stanoveneÂ praÂvnõÂm prÏedpisem nebo mezinaÂrodnõÂ smlouvou, kterou
je CÏeskaÂ republika vaÂzaÂna, a ktereÂ byly platneÂ pro danou kategorii vozidla v CÏeskeÂ republice v dobeÏ vyÂroby
vozidla.
(3) OkresnõÂ uÂrÏad rozhodne nejpozdeÏji ve lhuÊteÏ do
30 dnuÊ ode dne dorucÏenõÂ põÂsemneÂ zÏaÂdosti dolozÏeneÂ
prÏedepsanyÂmi doklady.
(4) V prÏõÂpadeÏ kladneÂho rozhodnutõÂ o schvaÂlenõÂ
technickeÂ zpuÊsobilosti jednotliveÏ dovezeneÂho silnicÏnõÂho vozidla vydaÂ okresnõÂ uÂrÏad technickyÂ pruÊkaz silnicÏnõÂho vozidla, jednaÂ-li se o silnicÏnõÂ vozidlo, ktereÂ
podleÂhaÂ registraci. U silnicÏnõÂch vozidel, kteraÂ nepodleÂhajõÂ registraci, vydaÂ okresnõÂ uÂrÏad technickeÂ osveÏdcÏenõÂ
silnicÏnõÂho vozidla.
(5) V informacÏnõÂm dokumentu muÊzÏe ministerstvo
vymezit, z kteryÂch technickyÂch pozÏadavkuÊ nebo postupuÊ lze povolit prÏi rozhodovaÂnõÂ o schvalovaÂnõÂ technickeÂ zpuÊsobilosti jednotliveÏ dovezeneÂho silnicÏnõÂho
vozidla na zÏaÂdost vyÂjimky. VyÂjimky nelze povolit
z technickyÂch pozÏadavkuÊ tyÂkajõÂcõÂch se
a) brzd,
b) vneÏjsÏõÂho hluku,
c) emise sÏkodlivin ve vyÂfukovyÂch plynech,
d) odrusÏenõÂ vozidla a elektromagnetickeÂ kompatibility.
Â ST CÏ T V RTA
Â
CÏ A
VOZIDLO V PROVOZU
H L AVA I
SILNICÏNIÂ VOZIDLO V PROVOZU
§ 36
(1) Na pozemnõÂch komunikacõÂch lze provozovat
pouze takoveÂ silnicÏnõÂ vozidlo, ktereÂ je technicky zpuÊ-

Strana 1974

sobileÂ k provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch podle
tohoto zaÂkona.
(2) Pro zkusÏebnõÂ provoz muÊzÏe byÂt na pozemnõÂch
komunikacõÂch provozovaÂno silnicÏnõÂ vozidlo jen na zaÂkladeÏ povolenõÂ vydaneÂho ministerstvem po oveÏrÏenõÂ
podmõÂnek stanovenyÂch provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem.
(3) HistorickeÂ vozidlo lze provozovat na pozemnõÂch komunikacõÂch jen na zaÂkladeÏ registracÏnõÂho pruÊkazu historickeÂho vozidla a se zvlaÂsÏtnõÂ registracÏnõÂ
znacÏkou pro historickeÂ vozidlo. SportovnõÂ vozidlo
lze provozovat jen na zaÂkladeÏ povolenõÂ vydaneÂho ministerstvem. ZpuÊsob a podmõÂnky registrace a dalsÏõÂ podrobnosti o provozu historickeÂho a sportovnõÂho vozidla stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
(4) Provozovatel silnicÏnõÂho vozidla je povinen
udrzÏovat vozidlo v rÏaÂdneÂm technickeÂm stavu podle
pokynuÊ pro obsluhu a uÂdrzÏbu stanovenyÂch vyÂrobcem.
(5) TechnickyÂ stav silnicÏnõÂch vozidel v provozu na
pozemnõÂch komunikacõÂch je opraÂvneÏna v raÂmci dohledu na bezpecÏnost silnicÏnõÂho provozu kontrolovat
Policie CÏeskeÂ republiky podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona.9)
§ 37
Technicky nezpuÊsobileÂ silnicÏnõÂ vozidlo k provozu
SilnicÏnõÂ vozidlo je technicky nezpuÊsobileÂ k provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch, pokud
a) pro zaÂvady v technickeÂm stavu bezprostrÏedneÏ
ohrozÏuje bezpecÏnost provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch,
b) posÏkozuje zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ nad mõÂru stanovenou
provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem,
c) provozovatel vozidla neprokaÂzÏe jeho technickou
zpuÊsobilost k provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch zpuÊsobem stanovenyÂm tõÂmto zaÂkonem,
d) byly na vozidle provedeny neschvaÂleneÂ zmeÏny
anebo zaÂsahy do identifikaÂtoruÊ vozidla, naprÏõÂklad
VIN.
§ 38
SilnicÏnõÂ motorovaÂ vozidla
a jejich prÏõÂpojnaÂ vozidla v provozu
(1) Provozovatel silnicÏnõÂho motoroveÂho vozidla
a prÏõÂpojneÂho vozidla nesmõÂ provozovat na pozemnõÂch
komunikacõÂch vozidlo,
a) ktereÂ je technicky nezpuÊsobileÂ k provozu,
b) ktereÂ nenõÂ zaregistrovaÂno v registru silnicÏnõÂch vozidel v CÏeskeÂ republice nebo v registru silnicÏnõÂch
vozidel jineÂho staÂtu,
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c) ktereÂ nenõÂ opatrÏeno registracÏnõÂ znacÏkou nebo registracÏnõÂ znacÏkou jineÂho staÂtu,
d) k neÏmuzÏ nenõÂ sjednaÂno pojisÏteÏnõÂ odpoveÏdnosti
z provozu vozidla,5)
e) ktereÂ nemaÂ platneÂ osveÏdcÏenõÂ o technickeÂ zpuÊsobilosti vydaneÂ stanicõÂ meÏrÏenõÂ emisõÂ a stanicõÂ technickeÂ kontroly,
f) ktereÂ nemaÂ identifikacÏnõÂ uÂdaje v souladu s uÂdaji
uvedenyÂmi v registru silnicÏnõÂch vozidel.
(2) Provozovatel silnicÏnõÂho motoroveÂho vozidla
a prÏõÂpojneÂho vozidla musõÂ prÏi jõÂzdeÏ do zahranicÏõÂ umõÂstit na silnicÏnõÂm motoroveÂm vozidle mezinaÂrodnõÂ rozlisÏovacõÂ znacÏku CÏeskeÂ republiky. MezinaÂrodnõÂ rozlisÏovacõÂ znacÏka CÏeskeÂ republiky obsahuje oznacÏenõÂ CZ.
§ 39
Provozovatel silnicÏnõÂho vozidla je na svuÊj naÂklad
povinen prÏistavit silnicÏnõÂ vozidlo k pravidelneÂ technickeÂ prohlõÂdce a silnicÏnõÂ motoroveÂ vozidlo i k pravidelneÂmu meÏrÏenõÂ emisõÂ ve lhuÊtaÂch stanovenyÂch tõÂmto zaÂkonem.
§ 40
PravidelneÂ technickeÂ prohlõÂdky
(1) Provozovatel silnicÏnõÂho vozidla prÏistavõÂ
k technickeÂ prohlõÂdce
a) osobnõÂ automobil, naÂkladnõÂ automobil, jehozÏ prÏõÂpustnaÂ hmotnost neprÏevysÏuje 3 500 kg, motocykl,
prÏõÂpojneÂ vozidlo, jehozÏ prÏõÂpustnaÂ hmotnost neprÏevysÏuje 3 500 kg, kromeÏ nebrzdeÏneÂho prÏõÂveÏsu,
jehozÏ prÏõÂpustnaÂ hmotnost neprÏevysÏuje 750 kg,
nejpozdeÏji ve lhuÊteÏ cÏtyrÏ let po prvnõÂm zaÂpisu silnicÏnõÂho vozidla do registru silnicÏnõÂch vozidel (daÂle
jen ¹zaregistrovaÂnõÂ silnicÏnõÂho vozidlaª) a potom
pravidelneÏ nejpozdeÏji ve lhuÊtaÂch dvou let,
b) naÂkladnõÂ automobil, jehozÏ prÏõÂpustnaÂ hmotnost
prÏevysÏuje 3 500 kg, speciaÂlnõÂ automobil, autobus,
silnicÏnõÂ vozidlo s praÂvem prÏednosti v jõÂzdeÏ, cvicÏneÂ
silnicÏnõÂ vozidlo autosÏkoly, vozidlo taxisluzÏby, vozidlo puÊjcÏovny automobiluÊ urcÏeneÂ k naÂjmu,
kromeÏ nebrzdeÏneÂho prÏõÂveÏsu, jehozÏ prÏõÂpustnaÂ
hmotnost neprÏevysÏuje 750 kg, prÏõÂpojneÂ vozidlo,
jehozÏ prÏõÂpustnaÂ hmotnost prÏevysÏuje 3 500 kg, nejpozdeÏji ve lhuÊteÏ jednoho roku po zaregistrovaÂnõÂ
silnicÏnõÂho vozidla a potom pravidelneÏ nejpozdeÏji
v jednorocÏnõÂch lhuÊtaÂch,
c) nebrzdeÏnyÂ prÏõÂveÏs, jehozÏ prÏõÂpustnaÂ hmotnost neprÏevysÏuje 750 kg, motocykl, jehozÏ zdvihovyÂ objem põÂstoveÂho spalovacõÂho motoru pohonu silnicÏnõÂho vozidla neprÏevysÏuje 50 cm3 nebo jehozÏ nejvysÏsÏõÂ konstrukcÏnõÂ rychlost neprÏevysÏuje 50 km.h-1,
s vyÂjimkou motocyklu opatrÏeneÂho sÏlapadly, nej-

) ZaÂkon cÏ. 12/1997 Sb., o bezpecÏnosti a plynulosti provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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pozdeÏji ve lhuÊteÏ sÏest let po zaregistrovaÂnõÂ silnicÏnõÂho vozidla a potom pravidelneÏ nejpozdeÏji ve
lhuÊtaÂch cÏtyrÏ let.
(2) Provozovatel dovezeneÂho silnicÏnõÂho vozidla,
ktereÂ bylo registrovaÂno v zahranicÏõÂ, prÏistavõÂ silnicÏnõÂ
vozidlo k technickeÂ prohlõÂdce prÏed registracõÂ silnicÏnõÂho
vozidla v CÏeskeÂ republice a potom pravidelneÏ nejpozdeÏji ve lhuÊtaÂch stanovenyÂch v odstavci 1 podle druhu
silnicÏnõÂch vozidel, s vyÂjimkou silnicÏnõÂho vozidla uvedeneÂho v odstavci 1 põÂsm. a), ktereÂ prÏistavõÂ provozovatel silnicÏnõÂho vozidla po prvnõÂ technickeÂ prohlõÂdce pravidelneÏ nejpozdeÏji ve lhuÊtaÂch dvou let.
§ 41
PravidelneÂ meÏrÏenõÂ emisõÂ
Provozovatel silnicÏnõÂho motoroveÂho vozidla uvedeneÂho v § 40, s vyÂjimkou motocyklu, jehozÏ provoznõÂ
hmotnost je nizÏsÏõÂ nezÏ 400 kg, a elektromobilu prÏistavõÂ
toto silnicÏnõÂ vozidlo k pravidelneÂmu meÏrÏenõÂ emisõÂ jeden meÏsõÂc prÏed ukoncÏenõÂm platnosti technickeÂ prohlõÂdky ve lhuÊtaÂch stanovenyÂch pro jeho pravidelnou
technickou prohlõÂdku.
§ 42
LhuÊta pro prÏistavenõÂ silnicÏnõÂho vozidla k pravidelneÂ technickeÂ prohlõÂdce a k pravidelneÂmu meÏrÏenõÂ
emisõÂ se pocÏõÂtaÂ ode dne zaregistrovaÂnõÂ silnicÏnõÂho vozidla u prÏõÂslusÏneÂho okresnõÂho uÂrÏadu a potom vzÏdy ode
dne provedenõÂ pravidelneÂ technickeÂ prohlõÂdky zapsaneÂ
v technickeÂm pruÊkazu silnicÏnõÂho motoroveÂho vozidla
a pravidelneÂho meÏrÏenõÂ emisõÂ zapsaneÂho v osveÏdcÏenõÂ
o meÏrÏenõÂ emisõÂ nebo ode dne zaÂkonem stanoveneÂ povinnosti prÏistavit vozidlo k pravidelneÂ technickeÂ prohlõÂdce a pravidelneÂmu meÏrÏenõÂ emisõÂ.
MeÏrÏenõÂ emisõÂ
§ 43
MeÏrÏenõÂm emisõÂ se rozumõÂ kontrola technickeÂho
stavu cÏaÂstõÂ silnicÏnõÂho motoroveÂho vozidla, motoru
a prÏõÂslusÏenstvõÂ ovlivnÏujõÂcõÂho tvorbu sÏkodlivyÂch emisõÂ
ve vyÂfukovyÂch plynech, zmeÏrÏenõÂ hodnot parametruÊ
a vlastnostõÂ popisujõÂcõÂch emisnõÂ chovaÂnõÂ silnicÏnõÂho motoroveÂho vozidla, jejich serÏõÂzenõÂ a prÏõÂpadneÂ odstraneÏnõÂ
zjisÏteÏnyÂch zaÂvad.
§ 44
(1) Kontrolou technickeÂho stavu cÏaÂstõÂ silnicÏnõÂho
motoroveÂho vozidla, motoru a prÏõÂslusÏenstvõÂ ovlivnÏujõÂcõÂho tvorbu sÏkodlivyÂch emisõÂ ve vyÂfukovyÂch plynech,
se u silnicÏnõÂch motorovyÂch vozidel se zaÂzÏehovyÂmi motory s nerÏõÂzenyÂmi emisnõÂmi systeÂmy, vcÏetneÏ systeÂmuÊ
s nerÏõÂzenyÂmi katalyzaÂtory, rozumõÂ
a) kontrola stavu skupin a dõÂluÊ ovlivnÏujõÂcõÂch emisi
vyÂfukovyÂch plynuÊ a znecÏisÏt'ovaÂnõÂ prostrÏedõÂ,
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b) kontrola parametruÊ zaÂkladnõÂho serÏõÂzenõÂ motoru
zahrÏaÂteÂho na provoznõÂ teplotu prÏi volnobeÏhu
a prÏi zvyÂsÏenyÂch otaÂcÏkaÂch, vcÏetneÏ meÏrÏenõÂ obsahu
oxidu uhelnateÂho ve vyÂfukoveÂm plynu prÏi soucÏasneÂm meÏrÏenõÂ obsahu nespaÂlenyÂch uhlovodõÂkuÊ.
(2) Kontrolou technickeÂho stavu cÏaÂstõÂ silnicÏnõÂho
motoroveÂho vozidla, motoru a prÏõÂslusÏenstvõÂ ovlivnÏujõÂcõÂho tvorbu sÏkodlivyÂch emisõÂ ve vyÂfukovyÂch plynech
u silnicÏnõÂch vozidel se zaÂzÏehovyÂmi motory s rÏõÂzenyÂmi
katalytickyÂmi systeÂmy se rozumõÂ
a) kontrola stavu skupin a dõÂluÊ ovlivnÏujõÂcõÂch emisi
vyÂfukovyÂch plynuÊ a znecÏisÏt'ovaÂnõÂ prostrÏedõÂ,
b) kontrola funkce rÏõÂdicõÂho systeÂmu motoru,
c) kontrola obsahu oxidu uhelnateÂho ve vyÂfukoveÂm
plynu prÏi volnobeÏhu a prÏi zvyÂsÏenyÂch otaÂcÏkaÂch
a kontrola hodnoty soucÏinitele prÏebytku vzduchu
lambda ve zvyÂsÏenyÂch otaÂcÏkaÂch u motoru zahrÏaÂteÂho na provoznõÂ teplotu.
(3) Kontrolou technickeÂho stavu cÏaÂstõÂ silnicÏnõÂho
motoroveÂho vozidla, motoru a prÏõÂslusÏenstvõÂ ovlivnÏujõÂcõÂho tvorbu sÏkodlivyÂch emisõÂ ve vyÂfukovyÂch plynech
se u silnicÏnõÂch motorovyÂch vozidel se zaÂzÏehovyÂmi motory s rÏõÂzenyÂmi katalytickyÂmi systeÂmy a systeÂmem palubnõÂ diagnostiky EOBD rozumõÂ
a) kontrola stavu skupin a dõÂluÊ ovlivnÏujõÂcõÂch emisi
vyÂfukovyÂch plynuÊ a znecÏisÏt'ovaÂnõÂ prostrÏedõÂ,
b) kontrola funkce rÏõÂdicõÂho systeÂmu EOBD,
c) kontrola obsahu oxidu uhelnateÂho ve vyÂfukoveÂm
plynu prÏi volnobeÏhu a prÏi zvyÂsÏenyÂch otaÂcÏkaÂch
a kontrola hodnoty soucÏinitele prÏebytku vzduchu
lambda ve zvyÂsÏenyÂch otaÂcÏkaÂch u motoru zahrÏaÂteÂho na provoznõÂ teplotu.
(4) Kontrolou technickeÂho stavu cÏaÂstõÂ silnicÏnõÂho
motoroveÂho vozidla, motoru a prÏõÂslusÏenstvõÂ ovlivnÏujõÂcõÂho tvorbu sÏkodlivyÂch emisõÂ ve vyÂfukovyÂch plynech
se u silnicÏnõÂch vozidel se vzneÏtovyÂmi motory rozumõÂ
a) kontrola stavu skupin a dõÂluÊ ovlivnÏujõÂcõÂch emisi
vyÂfukovyÂch plynuÊ a znecÏisÏt'ovaÂnõÂ prostrÏedõÂ,
b) kontrola serÏõÂzenõÂ motoru zahrÏaÂteÂho na provoznõÂ teplotu, zejmeÂna volnobeÏzÏnyÂch a maximaÂlnõÂch
otaÂcÏek; u motoruÊ s rÏõÂzenyÂm emisnõÂm systeÂmem
i kontrola funkce rÏõÂdicõÂho systeÂmu motoru,
c) zmeÏrÏenõÂ kourÏivosti metodou volneÂ akcelerace.
(5) PrÏed meÏrÏenõÂm emisõÂ se kontrolujõÂ doklady registrovaneÂho vozidla a osveÏdcÏenõÂ o meÏrÏenõÂ emisõÂ. OveÏrÏujõÂ se identifikacÏnõÂ uÂdaje vozidla a motoru, homologacÏnõÂ sÏtõÂtky a spraÂvnost uÂdajuÊ o meÏrÏenõÂ emisõÂ.
(6) MeÏrÏenõÂ emisõÂ se provaÂdõÂ pomocõÂ metod a pouzÏitõÂm prÏõÂstrojuÊ a zarÏõÂzenõÂ stanovenyÂch provaÂdeÏcõÂm
praÂvnõÂm prÏedpisem. PrÏõÂstroje pro meÏrÏenõÂ emisõÂ, stanoveneÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem, schvaluje ministerstvo na zaÂkladeÏ zkousÏek provedenyÂch poveÏrÏenou
zkusÏebnou. PrÏõÂstroje musõÂ byÂt metrologicky navaÂzaÂny.
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§ 45
HodnocenõÂ a vyznacÏovaÂnõÂ meÏrÏenõÂ emisõÂ
(1) Stanice meÏrÏenõÂ emisõÂ prÏi meÏrÏenõÂ emisõÂ silnicÏnõÂho motoroveÂho vozidla hodnotõÂ, zda cÏaÂsti silnicÏnõÂho
motoroveÂho vozidla, motoru a prÏõÂslusÏenstvõÂ ovlivnÏujõÂcõÂ tvorbu sÏkodlivyÂch emisõÂ jsou uÂplneÂ, neposÏkozeneÂ,
funkcÏnõÂ a bez zjevnyÂch vad a zda hodnoty parametruÊ
a vlastnostõÂ emisnõÂho chovaÂnõÂ silnicÏnõÂho vozidla po
provedeneÂm meÏrÏenõÂ emisõÂ a i po prÏõÂpadneÂm serÏõÂzenõÂ
a odstraneÏnõÂ zjisÏteÏnyÂch zaÂvad neprÏekracÏujõÂ limity stanoveneÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem.
(2) O provedeneÂm meÏrÏenõÂ emisõÂ vyhotovõÂ stanice
meÏrÏenõÂ emisõÂ protokol o meÏrÏenõÂ emisõÂ silnicÏnõÂho motoroveÂho vozidla a prÏedaÂ jej provozovateli vozidla.
(3) Stanice meÏrÏenõÂ emisõÂ v prÏõÂpadeÏ kladneÂho vyÂsledku meÏrÏenõÂ emisõÂ vystavõÂ provozovateli silnicÏnõÂho
motoroveÂho vozidla osveÏdcÏenõÂ o meÏrÏenõÂ emisõÂ, vyznacÏõÂ
v neÏm kladnyÂ vyÂsledek meÏrÏenõÂ emisõÂ a na zadnõÂ tabulku
registracÏnõÂ znacÏky umõÂstõÂ kontrolnõÂ naÂlepku s vyznacÏenõÂm meÏsõÂce a roku prÏõÂsÏtõÂho meÏrÏenõÂ emisõÂ.
(4) OsveÏdcÏenõÂ o meÏrÏenõÂ emisõÂ je prÏõÂlohou technickeÂho pruÊkazu silnicÏnõÂho vozidla, kteraÂ obsahuje
a) identifikacÏnõÂ uÂdaje o silnicÏnõÂm motoroveÂm vozidle
a jeho motoru, jen v prÏõÂpadeÏ zmeÏny,
b) hodnoty zaÂkladnõÂho serÏõÂzenõÂ a limity parametruÊ
emisnõÂho chovaÂnõÂ motoru,
c) datum prÏõÂsÏtõÂho meÏrÏenõÂ emisõÂ.
(5) JestlizÏe hodnoty parametruÊ a vlastnostõÂ emisnõÂho chovaÂnõÂ silnicÏnõÂho motoroveÂho vozidla po provedeneÂm meÏrÏenõÂ emisõÂ prÏekracÏujõÂ limity stanoveneÂ vyÂrobcem a provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem, je silnicÏnõÂ
motoroveÂ vozidlo technicky nezpuÊsobileÂ k dalsÏõÂmu
provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch (§ 37). Stanice
meÏrÏenõÂ emisõÂ odstranõÂ kontrolnõÂ naÂlepku z tabulky registracÏnõÂ znacÏky silnicÏnõÂho vozidla.
(6) Druhy prÏõÂstrojuÊ, zpuÊsob metrologickeÂho zajisÏteÏnõÂ, postup prÏi vyznacÏovaÂnõÂ meÏrÏenõÂ emisõÂ, vzor provedenõÂ osveÏdcÏenõÂ o meÏrÏenõÂ emisõÂ a provedenõÂ kontrolnõÂ
naÂlepky, zpuÊsob hodnocenõÂ technickeÂho stavu cÏaÂstõÂ silnicÏnõÂho motoroveÂho vozidla, motoru a prÏõÂslusÏenstvõÂ
prÏi meÏrÏenõÂ emisõÂ stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
§ 46
(1) Provozovatel silnicÏnõÂho motoroveÂho vozidla
je povinen prÏedlozÏit osveÏdcÏenõÂ o meÏrÏenõÂ emisõÂ
a) stanici meÏrÏenõÂ emisõÂ prÏi pravidelneÂm meÏrÏenõÂ emisõÂ,
b) stanici technickeÂ kontroly prÏed pravidelnou technickou prohlõÂdkou silnicÏnõÂho motoroveÂho vozidla.
Ï idicÏ silnicÏnõÂho motoroveÂho vozidla je opraÂv(2) R
neÏn byÂt prÏõÂtomen prÏi meÏrÏenõÂ emisõÂ ve stanici meÏrÏenõÂ
emisõÂ.

§ 47
TechnickaÂ prohlõÂdka
(1) Technickou prohlõÂdkou silnicÏnõÂho vozidla se
rozumõÂ kontrola technickeÂho stavu, cÏinnosti uÂstrojõÂ
a zarÏõÂzenõÂ silnicÏnõÂho vozidla.
(2) Kontrolou technickeÂho stavu silnicÏnõÂho vozidla se rozumõÂ kontrola
a) brzdoveÂ soustavy,
b) rÏõÂzenõÂ,
c) naÂprav, kol, pneumatik, peÂrovaÂnõÂ, hrÏõÂdeluÊ, kloubuÊ,
d) podvozku a karoserie,
e) sveÏtelnyÂch zarÏõÂzenõÂ a sveÏtelneÂ signalizace,
f) ostatnõÂho uÂstrojõÂ a zarÏõÂzenõÂ, zejmeÂna elektrickeÂho
zarÏõÂzenõÂ a vedenõÂ, rychlomeÏru a tachografu, palivoveÂ soustavy, teÏsnosti motoru a prÏevodovky,
spojky, rÏazenõÂ rychlostnõÂch stupnÏuÊ, vytaÂpeÏnõÂ a veÏtracõÂho systeÂmu, spojovacõÂho zarÏõÂzenõÂ, vyÂfukoveÂ
soustavy, odrusÏenõÂ, hluku,
g) prÏedepsaneÂ a zvlaÂsÏtnõÂ vyÂbavy.
(3) PrÏi zahaÂjenõÂ technickeÂ prohlõÂdky musõÂ byÂt
u silnicÏnõÂho motoroveÂho vozidla prÏedlozÏen protokol
o meÏrÏenõÂ emisõÂ s kladnyÂm vyÂsledkem a na zadnõÂ tabulce
registracÏnõÂ znacÏky musõÂ byÂt umõÂsteÏna kontrolnõÂ naÂlepka s vyznacÏenõÂm doby platnosti provedeneÂho meÏrÏenõÂ.
(4) PrÏõÂstroje pro provaÂdeÏnõÂ technickeÂ prohlõÂdky
stanoveneÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem schvaluje
ministerstvo na zaÂkladeÏ zkousÏek provedenyÂch poveÏrÏenou zkusÏebnou. PrÏõÂstroje musõÂ byÂt metrologicky oveÏrÏeny a navaÂzaÂny.
Ï idicÏ silnicÏnõÂho motoroveÂho vozidla je opraÂv(5) R
neÏn byÂt prÏõÂtomen prÏi technickeÂ prohlõÂdce ve stanici
technickeÂ kontroly.
HodnocenõÂ technickeÂho stavu
a technickeÂ zpuÊsobilosti
silnicÏnõÂho motoroveÂho vozidla
k provozu a vyznacÏenõÂ vyÂsledku technickeÂ prohlõÂdky
§ 48
(1) Stanice technickeÂ kontroly prÏi technickeÂ prohlõÂdce silnicÏnõÂho vozidla zjisÏt'uje, zda technickyÂ stav
a cÏinnost uÂstrojõÂ a cÏaÂstõÂ vozidla je bez zaÂvad nebo maÂ
zaÂvady porovnaÂnõÂm skutecÏneÂho technickeÂho stavu vozidla s podmõÂnkami stanovenyÂmi pro technickyÂ stav
vozidla tõÂmto zaÂkonem a provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem.
(2) Stanice technickeÂ kontroly nesmõÂ prÏi pravidelneÂ technickeÂ prohlõÂdce serÏizovat a opravovat silnicÏnõÂ
vozidlo, s vyÂjimkou jednoducheÂho serÏõÂzenõÂ sveÏtlometuÊ,
pokud to umozÏnÏuje stav a prÏõÂstupnost serÏizovacõÂch
prvkuÊ.
(3) O provedenõÂ pravidelneÂ technickeÂ prohlõÂdky
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silnicÏnõÂho vozidla vyhotovõÂ stanice technickeÂ kontroly
protokol o technickeÂ prohlõÂdce, prÏedaÂ jej provozovateli
vozidla a vyÂsledek technickeÂ prohlõÂdky vozidla oznaÂmõÂ
prÏõÂslusÏneÂmu okresnõÂmu uÂrÏadu.
(4) Rozsah a zpuÊsob provaÂdeÏnõÂ pravidelnyÂch
technickyÂch prohlõÂdek, technickeÂ podmõÂnky pro hodnocenõÂ vyÂsledku technickeÂ prohlõÂdky, zpuÊsob vyznacÏovaÂnõÂ provedenõÂ technickyÂch prohlõÂdek stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
§ 49
Technickou prohlõÂdkou silnicÏnõÂho vozidla ve stanici technickeÂ kontroly mohou byÂt zjisÏteÏny tyto
stupneÏ zaÂvad na technickeÂm stavu vozidla, jeho uÂstrojõÂ
a cÏaÂstech:
a) lehkaÂ zaÂvada, kteraÂ nemaÂ vliv na bezpecÏnost provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch,
b) vaÂzÏnaÂ zaÂvada, kteraÂ ovlivnÏuje provoznõÂ vlastnosti
vozidla a neprÏõÂzniveÏ puÊsobõÂ na zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ,
ale neohrozÏuje bezprostrÏedneÏ bezpecÏnost jõÂzdy
vozidla nebo provoz na pozemnõÂch komunikacõÂch,
c) nebezpecÏnaÂ zaÂvada, kteraÂ bezprostrÏedneÏ ohrozÏuje
bezpecÏnost jõÂzdy silnicÏnõÂho vozidla nebo provoz
na pozemnõÂch komunikacõÂch.
§ 50
(1) SilnicÏnõÂ vozidlo je technicky zpuÊsobileÂ k provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch, pokud technickou
prohlõÂdkou silnicÏnõÂho vozidla, jeho uÂstrojõÂ a cÏaÂstõÂ nebyly zjisÏteÏny zÏaÂdneÂ zaÂvady nebo jen lehkeÂ zaÂvady.
(2) Stanice technickeÂ kontroly vyznacÏõÂ zaÂpisem
do technickeÂho pruÊkazu vozidla den, meÏsõÂc a rok provedenõÂ pravidelneÂ technickeÂ prohlõÂdky silnicÏnõÂho vozidla. Na zadnõÂ tabulku registracÏnõÂ znacÏky silnicÏnõÂho
vozidla umõÂstõÂ stanice technickeÂ kontroly kontrolnõÂ naÂlepku o kontrole technickeÂ zpuÊsobilosti silnicÏnõÂho vozidla s vyznacÏenõÂm meÏsõÂce a roku prÏõÂsÏtõÂ pravidelneÂ
technickeÂ prohlõÂdky silnicÏnõÂho vozidla.
§ 51
(1) ZjistõÂ-li se technickou prohlõÂdkou silnicÏnõÂho
vozidla vaÂzÏnaÂ zaÂvada, je vozidlo technicky zpuÊsobileÂ
k provozu pouze na dobu 30 dnuÊ ode dne vyznacÏenõÂ
zaÂpisu vyÂsledku technickeÂ prohlõÂdky silnicÏnõÂho vozidla
v technickeÂm pruÊkazu vozidla. Provozovatel silnicÏnõÂho
vozidla je povinen v teÂto lhuÊteÏ prÏistavit silnicÏnõÂ vozidlo
s odstraneÏnou vaÂzÏnou zaÂvadou teÂ stanici technickeÂ
kontroly, kteraÂ zjistila tuto vaÂzÏnou zaÂvadu, k provedenõÂ
prohlõÂdky zpuÊsobu odstraneÏnõÂ vaÂzÏneÂ zaÂvady.
(2) PrÏi zjisÏteÏnõÂ vaÂzÏneÂ zaÂvady platõÂ pro postup stanice technickeÂ kontroly § 50 odst. 2 obdobneÏ.
(3) Pokud provozovatel silnicÏnõÂho vozidla nepostupuje zpuÊsobem uvedenyÂm v odstavci 1 nebo bude-li
prÏi prohlõÂdce zpuÊsobu odstraneÏnõÂ vaÂzÏneÂ zaÂvady zjisÏteÏ-
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na tato zaÂvada opakovaneÏ, je vozidlo technicky nezpuÊsobileÂ k provozu (§ 37) a nesmõÂ byÂt v provozu pouzÏõÂvaÂno. Provozovatel je povinen zajistit na vlastnõÂ naÂklad
jeho odtazÏenõÂ ze stanice technickeÂ kontroly.
§ 52
(1) Pokud je technickou prohlõÂdkou silnicÏnõÂho
vozidla zjisÏteÏna nebezpecÏnaÂ zaÂvada, je vozidlo technicky nezpuÊsobileÂ k provozu a nesmõÂ byÂt pouzÏõÂvaÂno
v provozu. Provozovatel je povinen zajistit na vlastnõÂ
naÂklad
a) odtazÏenõÂ vozidla ze stanice technickeÂ kontroly,
b) odstraneÏnõÂ nebezpecÏneÂ zaÂvady,
c) prÏistavenõÂ silnicÏnõÂho vozidla k opakovaneÂ technickeÂ prohlõÂdce.
(2) Stanice technickeÂ kontroly prÏi zjisÏteÏnõÂ nebezpecÏneÂ zaÂvady odstranõÂ kontrolnõÂ naÂlepku o technickeÂ
zpuÊsobilosti silnicÏnõÂho vozidla ze zadnõÂ tabulky registracÏnõÂ znacÏky a provede zaÂpis o vyÂsledku technickeÂ
prohlõÂdky silnicÏnõÂho vozidla v technickeÂm pruÊkazu vozidla.
(3) Pokud provozovatel silnicÏnõÂho vozidla prÏistavõÂ silnicÏnõÂ vozidlo s odstraneÏnou nebezpecÏnou zaÂvadou stanici technickeÂ kontroly, kteraÂ zjistila tuto nebezpecÏnou zaÂvadu, ve lhuÊteÏ do 30 kalendaÂrÏnõÂch dnuÊ od
jejõÂho zjisÏteÏnõÂ, provede stanice technickeÂ kontroly pouze kontrolu odstraneÏnõÂ nebezpecÏneÂ zaÂvady.
§ 53
(1) VyÂrobu a distribuci tiskopisuÊ protokoluÊ
o technickeÂ prohlõÂdce vozidla, kontrolnõÂch naÂlepek
technickeÂ zpuÊsobilosti silnicÏnõÂho motoroveÂho vozidla,
protokoluÊ o meÏrÏenõÂ emisõÂ vozidla, osveÏdcÏenõÂ o meÏrÏenõÂ
emisõÂ a kontrolnõÂch naÂlepek meÏrÏenõÂ emisõÂ vozidla zajisÏt'uje ministerstvo prostrÏednictvõÂm poveÏrÏenyÂch organizacõÂ.
(2) Vzory tiskopisu protokolu o technickeÂ prohlõÂdce vozidla, protokolu o meÏrÏenõÂ emisõÂ vozidla,
osveÏdcÏenõÂ o meÏrÏenõÂ emisõÂ a zpuÊsob jeho vyplneÏnõÂ, daÂle
vzor kontrolnõÂ naÂlepky technickeÂ zpuÊsobilosti vozidla
a kontrolnõÂ naÂlepky meÏrÏenõÂ emisõÂ vozidla a zpuÊsob jejich vyplneÏnõÂ a umõÂsteÏnõÂ na tabulku s registracÏnõÂ znacÏkou stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
HLAVA I I
STANICE TECHNICKEÂ KONTROLY
§ 54
OpraÂvneÏnõÂ k provozovaÂnõÂ
stanice technickeÂ kontroly
(1) Stanice technickeÂ kontroly je pracovisÏteÏ specializovaneÂ na provaÂdeÏnõÂ technickyÂch prohlõÂdek silnicÏnõÂch vozidel.
(2) Stanici technickeÂ kontroly muÊzÏe provozovat
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praÂvnickaÂ nebo fyzickaÂ osoba, kteraÂ maÂ k jejõÂmu provozovaÂnõÂ opraÂvneÏnõÂ udeÏleneÂ okresnõÂm uÂrÏadem. PrÏõÂslusÏnyÂm k rozhodovaÂnõÂ o udeÏlenõÂ opraÂvneÏnõÂ je okresnõÂ
uÂrÏad, v jehozÏ uÂzemnõÂm obvodu bude provozovatel stanice technickeÂ kontroly vykonaÂvat svoji cÏinnost.
(3) OkresnõÂ uÂrÏad udeÏlõÂ zÏadateli opraÂvneÏnõÂ k provozovaÂnõÂ stanice technickeÂ kontroly za teÏchto podmõÂnek:
a) zÏadatel, statutaÂrnõÂ orgaÂn nebo cÏlenoveÂ statutaÂrnõÂho
orgaÂnu praÂvnickeÂ osoby dosaÂhli veÏku 18 let, jsou
zpuÊsobilõÂ k praÂvnõÂm uÂkonuÊm, bezuÂhonnõÂ a alesponÏ
jeden cÏlen statutaÂrnõÂho orgaÂnu je odborneÏ zpuÊsobilyÂ,
b) zÏadatel nesmõÂ byÂt praÂvneÏ nebo ekonomicky spjat
s vyÂrobou, prodejem nebo opravou vozidel nebo
jejich soucÏaÂstõÂ tak, zÏe soucÏasneÏ provozuje vyÂrobu
nebo opravy vozidel nebo jejich soucÏaÂstõÂ, pro neÏzÏ
zÏaÂdaÂ o udeÏlenõÂ opraÂvneÏnõÂ k provozovaÂnõÂ stanice
technickeÂ kontroly, po celou dobu provozovaÂnõÂ
stanice technickeÂ kontroly,
c) zÏadatel maÂ parkovacõÂ plochy, provoznõÂ a technickeÂ
vybavenõÂ nezbytneÂ k provozovaÂnõÂ stanice technickeÂ kontroly,
d) zÏadatel zajistõÂ, aby prohlõÂdky ve stanici technickeÂ
kontroly provaÂdeÏly jen osoby, ktereÂ jsou drzÏiteli
profesnõÂho osveÏdcÏenõÂ kontrolnõÂho technika.
(4) Za bezuÂhonneÂho se pro uÂcÏely tohoto zaÂkona
nepovazÏuje ten, kdo byl pravomocneÏ odsouzen pro
trestnyÂ cÏin spaÂchanyÂ uÂmyslneÏ k nepodmõÂneÏneÂmu trestu
odneÏtõÂ svobody v trvaÂnõÂ alesponÏ jednoho roku, pro
trestnyÂ cÏin spaÂchanyÂ uÂmyslneÏ, jehozÏ skutkovaÂ podstata
souvisõÂ s podnikaÂnõÂm, nebo pro trestnyÂ cÏin spaÂchanyÂ
z nedbalosti, jehozÏ skutkovaÂ podstata souvisõÂ s prÏedmeÏtem podnikaÂnõÂ, pokud se na neÏho nehledõÂ, jako by nebyl odsouzen.
(5) Odbornou zpuÊsobilost prokaÂzÏe zÏadatel platnyÂm profesnõÂm osveÏdcÏenõÂm odborneÂ zpuÊsobilosti kontrolnõÂho technika (daÂle jen ¹profesnõÂ osveÏdcÏenõÂ kontrolnõÂho technikaª) (§ 60), jehozÏ je drzÏitelem alesponÏ
jeden cÏlen statutaÂrnõÂho orgaÂnu.
(6) Druhy stanic technickeÂ kontroly, zaÂkladnõÂ
technickeÂ vybavenõÂ a usporÏaÂdaÂnõÂ a zpuÊsob jeho metrologickeÂho zajisÏteÏnõÂ stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
§ 55
ÏZaÂdost o udeÏlenõÂ opraÂvneÏnõÂ
k provozovaÂnõÂ stanice technickeÂ kontroly
(1) ZÏaÂdost o udeÏlenõÂ opraÂvneÏnõÂ k provozovaÂnõÂ
stanice technickeÂ kontroly musõÂ obsahovat
a) obchodnõÂ firmu, sõÂdlo a identifikacÏnõÂ cÏõÂslo, jednaÂ-li
se o praÂvnickou osobu, nebo jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ,
obchodnõÂ firmu, jde-li o podnikatele, rodneÂ cÏõÂslo,
mõÂsto trvaleÂho pobytu, jednaÂ-li se o fyzickou
osobu,
b) typ stanice technickeÂ kontroly,

c) provozovnu stanice technickeÂ kontroly,
d) termõÂn prÏedpoklaÂdaneÂho zahaÂjenõÂ provozu.
a)
b)
c)

d)
e)

f)

(2) K zÏaÂdosti zÏadatel prÏiklaÂdaÂ
popis objektu, prÏõÂjezdovyÂch komunikacõÂ a parkovisÏteÏ,
seznam technologickeÂho vybavenõÂ kontrolnõÂ linky,
kladneÂ vyjaÂdrÏenõÂ stavebnõÂho uÂrÏadu, v jehozÏ uÂzemnõÂm obvodu maÂ byÂt stanice technickeÂ kontroly
provozovaÂna, k zaÂmeÏru provozovat stanici technickeÂ kontroly z hlediska uÂzemnõÂho plaÂnu, ochrany zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ a poprÏõÂpadeÏ jineÂho verÏejneÂho zaÂjmu,
platneÂ profesnõÂ osveÏdcÏenõÂ kontrolnõÂho technika
(§ 60), jehozÏ drzÏitelem je alesponÏ jeden cÏlen statutaÂrnõÂho orgaÂnu,
prohlaÂsÏenõÂ zÏadatele, zÏe nenõÂ praÂvneÏ nebo ekonomicky spjat s vyÂrobou, prodejem nebo opravou
vozidel nebo jejich soucÏaÂstõÂ tak, zÏe soucÏasneÏ provozuje vyÂrobu nebo opravy vozidel nebo jejich
soucÏaÂstõÂ, pro neÏzÏ zÏaÂdaÂ o udeÏlenõÂ opraÂvneÏnõÂ k provozovaÂnõÂ stanice technickeÂ kontroly,
vyÂpis z evidence RejstrÏõÂku trestuÊ, kteryÂ nenõÂ starsÏõÂ
nezÏ trÏi meÏsõÂce, vsÏech fyzickyÂch osob, ktereÂ jsou
statutaÂrnõÂm orgaÂnem nebo cÏleny statutaÂrnõÂho
orgaÂnu, a osob, ktereÂ budou zajisÏt'ovat prohlõÂdky
ve stanici technickeÂ kontroly.
§ 56
RozhodnutõÂ o opraÂvneÏnõÂ
k provozovaÂnõÂ stanice technickeÂ kontroly

OkresnõÂ uÂrÏad v rozhodnutõÂ o udeÏlenõÂ opraÂvneÏnõÂ
k provozovaÂnõÂ stanice technickeÂ kontroly uvede
a) obchodnõÂ firmu, sõÂdlo a identifikacÏnõÂ cÏõÂslo, jednaÂ-li
se o praÂvnickou osobu, nebo jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ,
obchodnõÂ firmu, jde-li o podnikatele, rodneÂ cÏõÂslo,
mõÂsto trvaleÂho pobytu, jednaÂ-li se o fyzickou
osobu,
b) druh stanice technickeÂ kontroly,
c) adresu provozovny stanice technickeÂ kontroly,
d) datum zahaÂjenõÂ provozu,
e) rozsah provaÂdeÏnõÂ technickyÂch prohlõÂdek,
f) dalsÏõÂ podmõÂnky pro zahaÂjenõÂ cÏinnosti provozovaÂnõÂ
stanice technickeÂ kontroly.
§ 57
(1) Stanice technickeÂ kontroly musõÂ mõÂt ke dni
zahaÂjenõÂ provozu osveÏdcÏenõÂ. OsveÏdcÏenõÂ vydaÂvaÂ okresnõÂ
uÂrÏad, kteryÂ rozhodoval o udeÏlenõÂ opraÂvneÏnõÂ k provozovaÂnõÂ stanice technickeÂ kontroly na zaÂkladeÏ zÏaÂdosti provozovatele stanice technickeÂ kontroly.
(2) OsveÏdcÏenõÂm provozovatel stanice technickeÂ
kontroly doklaÂdaÂ, zÏe
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a) splnÏuje podmõÂnky odborneÂ zpuÊsobilosti osob zajisÏt'ujõÂcõÂch provozovaÂnõÂ stanice technickeÂ kontroly,
b) splnÏuje podmõÂnky stanoveneÂ tõÂmto zaÂkonem pro
provozovaÂnõÂ stanice technickeÂ kontroly,
c) maÂ vnitrÏnõÂ organizacÏnõÂ strukturu a systeÂm rÏõÂzenõÂ
pro zajisÏteÏnõÂ technickyÂch prohlõÂdek ve stanici
technickeÂ kontroly.
(3) ZpuÊsob oveÏrÏenõÂ plneÏnõÂ podmõÂnek k provozovaÂnõÂ stanice technickeÂ kontroly stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ
praÂvnõÂ prÏedpis.
§ 58
Povinnosti provozovatele stanice technickeÂ kontroly
(1) Provozovatel stanice technickeÂ kontroly je
povinen zajistit po celou dobu provozovaÂnõÂ stanice
technickeÂ kontroly, aby
a) technickeÂ prohlõÂdky vozidel byly provaÂdeÏny osobami, ktereÂ jsou drzÏiteli profesnõÂho osveÏdcÏenõÂ
kontrolnõÂho technika,
b) technickeÂ vybavenõÂ a usporÏaÂdaÂnõÂ stanice technickeÂ
kontroly bylo v souladu s rozhodnutõÂm vydanyÂm
podle § 56 a provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem,
c) prÏõÂstroje a zarÏõÂzenõÂ pouzÏõÂvaneÂ k provaÂdeÏnõÂ technickyÂch prohlõÂdek vozidel byly schvaÂleny a metrologicky navaÂzaÂny podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.
(2) Provozovatel stanice technickeÂ kontroly je
povinen oznaÂmit okresnõÂmu uÂrÏadu zmeÏny tyÂkajõÂcõÂ se
uÂdajuÊ a dokladuÊ, ktereÂ jsou stanoveny jako naÂlezÏitosti
zÏaÂdosti podle § 55 odst. 1 a 2.
§ 59
OdneÏtõÂ opraÂvneÏnõÂ k provozovaÂnõÂ
stanice technickeÂ kontroly
OkresnõÂ uÂrÏad odejme opraÂvneÏnõÂ k provozovaÂnõÂ
stanice technickeÂ kontroly, jestlizÏe
a) prÏi provaÂdeÏnõÂ technickyÂch prohlõÂdek jsou zaÂvazÏnyÂm zpuÊsobem porusÏovaÂny povinnosti stanoveneÂ
tõÂmto zaÂkonem,
b) ministerstvo v raÂmci vyÂkonu staÂtnõÂho odborneÂho
dozoru narÏõÂdilo zastavenõÂ provaÂdeÏnõÂ technickyÂch
prohlõÂdek.
ProfesnõÂ osveÏdcÏenõÂ kontrolnõÂho technika
§ 60
(1) ProvaÂdeÏt technickeÂ prohlõÂdky vozidel ve stanici technickeÂ kontroly mohou osoby, ktereÂ jsou drzÏiteli profesnõÂho osveÏdcÏenõÂ kontrolnõÂho technika. O vydaÂnõÂ profesnõÂho osveÏdcÏenõÂ kontrolnõÂho technika rozhoduje ministerstvo. V prÏõÂpadeÏ zamõÂtnutõÂ zÏaÂdosti vydaÂ
ministerstvo rozhodnutõÂ podle spraÂvnõÂho rÏaÂdu.
(2) ProfesnõÂ osveÏdcÏenõÂ kontrolnõÂho technika vydaÂ
ministerstvo osobeÏ, kteraÂ
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a) maÂ ukoncÏeneÂ uÂplneÂ strÏednõÂ odborneÂ vzdeÏlaÂnõÂ
technickeÂho smeÏru a maÂ odbornou praxi v autoopravaÂrenstvõÂ nejmeÂneÏ dva roky nebo strÏednõÂ odborneÂ vzdeÏlaÂnõÂ technickeÂho smeÏru a odbornou
praxi v autoopravaÂrenstvõÂ nejmeÂneÏ sÏest let,
b) dosaÂhla veÏku 21 let,
c) maÂ rÏidicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ skupiny nebo podskupiny
rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ k rÏõÂzenõÂ vozidla, jehozÏ technickeÂ prohlõÂdky ve stanici technickeÂ kontroly
bude provaÂdeÏt,
d) absolvovala vyÂuku spocÏõÂvajõÂcõÂ v teoretickeÂ prÏõÂpraveÏ a praktickeÂm vyÂcviku na kontrolnõÂch linkaÂch stanice technickeÂ kontroly,
e) slozÏila zaÂveÏrecÏnou zkousÏku odborneÂ zpuÊsobilosti
k provaÂdeÏnõÂ technickyÂch prohlõÂdek,
f) je bezuÂhonnaÂ; za bezuÂhonneÂho se pro uÂcÏely tohoto zaÂkona nepovazÏuje ten, kdo byl pravomocneÏ
odsouzen pro trestnyÂ cÏin spaÂchanyÂ uÂmyslneÏ k nepodmõÂneÏneÂmu trestu odneÏtõÂ svobody v trvaÂnõÂ alesponÏ jednoho roku, pro trestnyÂ cÏin spaÂchanyÂ
uÂmyslneÏ, jehozÏ skutkovaÂ podstata souvisõÂ s podnikaÂnõÂm, nebo pro trestnyÂ cÏin spaÂchanyÂ z nedbalosti,
jehozÏ skutkovaÂ podstata souvisõÂ s prÏedmeÏtem podnikaÂnõÂ, pokud se na neÏho nehledõÂ, jako by nebyl
odsouzen.
(3) V profesnõÂm osveÏdcÏenõÂ kontrolnõÂho technika
ministerstvo uvede rozsah zpuÊsobilosti provaÂdeÏt technickeÂ prohlõÂdky ve stanici technickeÂ kontroly. Vzor
tiskopisu profesnõÂho osveÏdcÏenõÂ kontrolnõÂho technika
stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
§ 61
(1) ProfesnõÂ osveÏdcÏenõÂ kontrolnõÂho technika se
vydaÂvaÂ na dobu neurcÏitou.
(2) Ministerstvo rozhodne o odneÏtõÂ profesnõÂho
osveÏdcÏenõÂ kontrolnõÂho technika,
a) porusÏil-li jeho drzÏitel zaÂvazÏnyÂm zpuÊsobem povinnosti prÏi provaÂdeÏnõÂ prohlõÂdek silnicÏnõÂch vozidel,
b) prÏestal-li splnÏovat podmõÂnky pro jeho vydaÂnõÂ.
§ 62
(1) VyÂuku spocÏõÂvajõÂcõÂ v teoretickeÂ prÏõÂpraveÏ a praktickeÂm vyÂcviku na kontrolnõÂch linkaÂch stanice technickeÂ kontroly zajisÏt'uje ministerstvo prostrÏednictvõÂm
poveÏrÏenyÂch organizacõÂ. ZaÂveÏrecÏneÂ zkousÏky odborneÂ
zpuÊsobilosti k provaÂdeÏnõÂ technickyÂch prohlõÂdek provaÂdõÂ ministerstvo, ktereÂ si za tõÂm uÂcÏelem zrÏõÂdõÂ zkusÏebnõÂ
komisi. CÏleny zkusÏebnõÂ komise jmenuje ministerstvo
z odbornõÂkuÊ v oblasti dopravy. PrÏedsedou komise je
zameÏstnanec ministerstva. VyÂuka a zaÂveÏrecÏneÂ zkousÏky
se provaÂdeÏjõÂ na naÂklady zÏadatele.
(2) UcÏebnõÂ osnovu vyÂuky teoretickeÂ prÏõÂpravy
a praktickeÂho vyÂcviku k zõÂskaÂnõÂ odborneÂ zpuÊsobilosti
k provaÂdeÏnõÂ technickyÂch prohlõÂdek ve stanici technickeÂ
kontroly, rozsah znalostõÂ potrÏebnyÂch pro uÂspeÏsÏneÂ ab-
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solvovaÂnõÂ zaÂveÏrecÏneÂ zkousÏky odborneÂ zpuÊsobilosti
k provaÂdeÏnõÂ technickyÂch prohlõÂdek, zpuÊsob provaÂdeÏnõÂ,
organizovaÂnõÂ a hodnocenõÂ zaÂveÏrecÏneÂ zkousÏky prÏed
zkusÏebnõÂ komisõÂ a zkusÏebnõÂ rÏaÂd stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ
praÂvnõÂ prÏedpis.

b)
c)

H L AVA I I I
Ï ENIÂ EMISIÂ
STANICE MEÏR

d)

§ 63
OpraÂvneÏnõÂ k provozovaÂnõÂ stanice meÏrÏenõÂ emisõÂ

e)

(1) Stanice meÏrÏenõÂ emisõÂ je pracovisÏteÏ specializovaneÂ na meÏrÏenõÂ emisõÂ, ktereÂ je poveÏrÏeno vyÂrobcem vozidla nebo vyÂrobcem systeÂmu vozidla ovlivnÏujõÂcõÂho
tvorbu sÏkodlivyÂch emisõÂ ve vyÂfukovyÂch plynech vozidla. Stanice meÏrÏenõÂ emisõÂ se deÏlõÂ na typy stanic meÏrÏenõÂ
emisõÂ podle druhuÊ vozidel a druhu motoruÊ na stanice
meÏrÏenõÂ emisõÂ pro vozidla
a) pohaÂneÏnaÂ zaÂzÏehovyÂmi motory,
b) pohaÂneÏnaÂ zaÂzÏehovyÂmi motory a motory upravenyÂmi na pohon zkapalneÏnyÂm ropnyÂm plynem
nebo stlacÏenyÂm zemnõÂm plynem,
c) pohaÂneÏnaÂ vzneÏtovyÂmi motory a motory upravenyÂmi na pohon zkapalneÏnyÂm ropnyÂm plynem
nebo stlacÏenyÂm zemnõÂm plynem.

a)

(2) Stanici meÏrÏenõÂ emisõÂ muÊzÏe provozovat praÂvnickaÂ nebo fyzickaÂ osoba, kteraÂ maÂ k jejõÂmu provozovaÂnõÂ opraÂvneÏnõÂ udeÏleneÂ okresnõÂm uÂrÏadem. PrÏõÂslusÏnyÂm
k rozhodovaÂnõÂ o udeÏlenõÂ opraÂvneÏnõÂ je okresnõÂ uÂrÏad,
v jehozÏ uÂzemnõÂm obvodu bude provozovatel stanice
meÏrÏenõÂ emisõÂ mõÂt sõÂdlo.
(3) OkresnõÂ uÂrÏad udeÏlõÂ zÏadateli opraÂvneÏnõÂ k provozovaÂnõÂ stanice meÏrÏenõÂ emisõÂ za teÏchto podmõÂnek:
a) statutaÂrnõÂ orgaÂn nebo cÏlenoveÂ statutaÂrnõÂho orgaÂnu
zÏadatele dosaÂhli veÏku 18 let, jsou zpuÊsobilõÂ k praÂvnõÂm uÂkonuÊm a bezuÂhonnõÂ, jednaÂ-li se o praÂvnickou
osobu, fyzickaÂ osoba dosaÂhla veÏku 18 let, je zpuÊsobilaÂ k praÂvnõÂm uÂkonuÊm a bezuÂhonnaÂ,
b) zÏadatel maÂ provoznõÂ a technickeÂ vybavenõÂ nezbytneÂ k provozovaÂnõÂ stanice meÏrÏenõÂ emisõÂ.
(4) Pro vymezenõÂ bezuÂhonnosti platõÂ ustanovenõÂ
§ 54 odst. 4.
(5) ZaÂkladnõÂ technickeÂ vybavenõÂ jednotlivyÂch
druhuÊ stanic meÏrÏenõÂ emisõÂ stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ
prÏedpis.
§ 64
ZÏaÂdost o udeÏlenõÂ opraÂvneÏnõÂ k provozovaÂnõÂ
stanice meÏrÏenõÂ emisõÂ
Ï
(1) ZaÂdost o udeÏlenõÂ opraÂvneÏnõÂ k provozovaÂnõÂ
stanice meÏrÏenõÂ emisõÂ okresnõÂmu uÂrÏadu musõÂ obsahovat
a) obchodnõÂ firmu, sõÂdlo a identifikacÏnõÂ cÏõÂslo, jednaÂ-li
se o praÂvnickou osobu, nebo jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ,
obchodnõÂ firmu, jde-li o podnikatele, rodneÂ cÏõÂslo,

b)
c)

d)

e)
f)
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mõÂsto trvaleÂho pobytu, jednaÂ-li se o fyzickou
osobu,
typ stanice meÏrÏenõÂ emisõÂ,
znacÏky (obchodnõÂ naÂzev stanovenyÂ vyÂrobcem)
a typy vozidel, u nichzÏ bude provaÂdeÏno meÏrÏenõÂ
emisõÂ,
mõÂsto, kde bude stanice meÏrÏenõÂ emisõÂ provozovaÂna,
termõÂn prÏedpoklaÂdaneÂho zahaÂjenõÂ provozu.
(2) K zÏaÂdosti zÏadatel prÏiklaÂdaÂ
popis objektu, prÏõÂjezdovyÂch komunikacõÂ a parkovisÏteÏ,
seznam technologickeÂho vybavenõÂ stanice meÏrÏenõÂ
emisõÂ,
kladneÂ vyjaÂdrÏenõÂ stavebnõÂho uÂrÏadu, v jehozÏ uÂzemnõÂm obvodu maÂ byÂt stanice meÏrÏenõÂ emisõÂ zrÏõÂzena,
k zaÂmeÏru provozovat stanici meÏrÏenõÂ emisõÂ z hlediska uÂzemnõÂho plaÂnu a ochrany zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ,
poprÏõÂpadeÏ jineÂho verÏejneÂho zaÂjmu,
vyÂpis z evidence RejstrÏõÂku trestuÊ, kteryÂ nenõÂ
starsÏõÂ nezÏ trÏi meÏsõÂce, vsÏech fyzickyÂch osob, ktereÂ
jsou statutaÂrnõÂm orgaÂnem nebo cÏleny statutaÂrnõÂho orgaÂnu, je-li zÏadatelem praÂvnickaÂ osoba, nebo
vyÂpis z evidence RejstrÏõÂku trestuÊ, kteryÂ nenõÂ starsÏõÂ
nezÏ trÏi meÏsõÂce, zÏadatele, je-li zÏadatelem fyzickaÂ
osoba,
stanovisko hygienickeÂ sluzÏby,
doklad o poveÏrÏenõÂ vyÂrobce vozidla nebo vyÂrobce
systeÂmu vozidla ovlivnÏujõÂcõÂho tvorbu sÏkodlivyÂch
emisõÂ ve vyÂfukovyÂch plynech vozidla zrÏõÂdit specializovaneÂ pracovisÏteÏ opravny.
§ 65
RozhodnutõÂ o opraÂvneÏnõÂ k provozovaÂnõÂ
stanice meÏrÏenõÂ emisõÂ

OkresnõÂ uÂrÏad v rozhodnutõÂ o opraÂvneÏnõÂ k provozovaÂnõÂ stanice meÏrÏenõÂ emisõÂ uvede
a) obchodnõÂ firmu, sõÂdlo a identifikacÏnõÂ cÏõÂslo, jednaÂ-li
se o praÂvnickou osobu, nebo jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ,
obchodnõÂ firmu, jde-li o podnikatele, rodneÂ cÏõÂslo,
mõÂsto trvaleÂho pobytu, jednaÂ-li se o fyzickou
osobu,
b) typ stanice meÏrÏenõÂ emisõÂ,
c) typy a znacÏky vozidel, u nichzÏ je stanice meÏrÏenõÂ
emisõÂ opraÂvneÏna provaÂdeÏt meÏrÏenõÂ emisõÂ,
d) mõÂsto, kde bude stanice meÏrÏenõÂ emisõÂ provozovaÂna,
e) datum zahaÂjenõÂ provozu,
f) rozsah provaÂdeÏnõÂ meÏrÏenõÂ emisõÂ,
g) dalsÏõÂ podmõÂnky pro zahaÂjenõÂ cÏinnosti provozovaÂnõÂ
stanice meÏrÏenõÂ emisõÂ.
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§ 66

ProfesnõÂ osveÏdcÏenõÂ mechanika

(1) Stanice meÏrÏenõÂ emisõÂ musõÂ mõÂt ke dni zahaÂjenõÂ
provozu osveÏdcÏenõÂ. OsveÏdcÏenõÂ vydaÂvaÂ okresnõÂ uÂrÏad,
kteryÂ rozhodoval o udeÏlenõÂ opraÂvneÏnõÂ k provozovaÂnõÂ
stanice meÏrÏenõÂ emisõÂ na zaÂkladeÏ zÏaÂdosti provozovatele
stanice meÏrÏenõÂ emisõÂ.

§ 69

(2) OsveÏdcÏenõÂm provozovatel stanice meÏrÏenõÂ
emisõÂ doklaÂdaÂ, zÏe
a) splnÏuje podmõÂnky odborneÂ zpuÊsobilosti osob zajisÏt'ujõÂcõÂch provozovaÂnõÂ stanice meÏrÏenõÂ emisõÂ,
b) splnÏuje podmõÂnky stanoveneÂ tõÂmto zaÂkonem pro
provozovaÂnõÂ stanice meÏrÏenõÂ emisõÂ,
c) maÂ vnitrÏnõÂ organizacÏnõÂ strukturu a systeÂm rÏõÂzenõÂ
pro zajisÏteÏnõÂ meÏrÏenõÂ emisõÂ.
(3) ZpuÊsob oveÏrÏenõÂ plneÏnõÂ podmõÂnek k provozovaÂnõÂ stanice meÏrÏenõÂ emisõÂ stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ
prÏedpis.
§ 67
Povinnosti provozovatele stanice meÏrÏenõÂ emisõÂ
(1) Provozovatel stanice meÏrÏenõÂ emisõÂ je povinen
zajistit po celou dobu provozovaÂnõÂ stanice meÏrÏenõÂ
emisõÂ, aby
a) meÏrÏenõÂ emisõÂ vozidel bylo provaÂdeÏno osobami,
ktereÂ jsou drzÏiteli profesnõÂho osveÏdcÏenõÂ odborneÂ
zpuÊsobilosti mechanika (daÂle jen ¹profesnõÂ osveÏdcÏenõÂ mechanikaª) (§ 69),
b) technickeÂ vybavenõÂ a usporÏaÂdaÂnõÂ druhu stanice
meÏrÏenõÂ emisõÂ, vcÏetneÏ prostor pro meÏrÏenõÂ emisõÂ,
manipulacÏnõÂch prostor, zarÏõÂzenõÂ na odsaÂvaÂnõÂ vyÂfukovyÂch plynuÊ, veÏtraÂnõÂ, vytaÂpeÏnõÂ, bylo v souladu
s rozhodnutõÂm vydanyÂm podle § 65 a provaÂdeÏcõÂm
praÂvnõÂm prÏedpisem,
c) prÏõÂstroje a zarÏõÂzenõÂ pouzÏõÂvaneÂ k provaÂdeÏnõÂ meÏrÏenõÂ
emisõÂ vozidel byly schvaÂleny a metrologicky navaÂzaÂny podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.
(2) Provozovatel stanice meÏrÏenõÂ emisõÂ je povinen
oznaÂmit okresnõÂmu uÂrÏadu zmeÏny tyÂkajõÂcõÂ se uÂdajuÊ a dokladuÊ, ktereÂ jsou stanoveny jako naÂlezÏitosti zÏaÂdosti
podle § 64 odst. 1 a 2.

(1) ProvaÂdeÏt meÏrÏenõÂ emisõÂ ve stanici meÏrÏenõÂ emisõÂ
mohou osoby, ktereÂ jsou drzÏiteli profesnõÂho osveÏdcÏenõÂ
mechanika. O vydaÂnõÂ profesnõÂho osveÏdcÏenõÂ mechanika
rozhoduje ministerstvo. V prÏõÂpadeÏ zamõÂtnutõÂ zÏaÂdosti
vydaÂ ministerstvo rozhodnutõÂ podle spraÂvnõÂho rÏaÂdu.
(2) ProfesnõÂ osveÏdcÏenõÂ mechanika vydaÂ ministerstvo osobeÏ, kteraÂ
a) maÂ ukoncÏeneÂ uÂplneÂ strÏednõÂ odborneÂ vzdeÏlaÂnõÂ
technickeÂho smeÏru a odbornou praxi nejmeÂneÏ trÏi
roky nebo je vyucÏena v technickeÂm oboru a maÂ
odbornou praxi nejmeÂneÏ sÏest rokuÊ,
b) absolvovala teoretickou vyÂuku meÏrÏenõÂ emisõÂ pro
vozidla pohaÂneÏnaÂ zaÂzÏehovyÂmi motory nebo vozidla pohaÂneÏnaÂ zaÂzÏehovyÂmi motory a motory
upravenyÂmi na pohon zkapalneÏnyÂm ropnyÂm plynem nebo stlacÏenyÂm zemnõÂm plynem nebo vozidla pohaÂneÏnaÂ vzneÏtovyÂmi motory a motory upravenyÂmi na pohon zkapalneÏnyÂm ropnyÂm plynem
nebo stlacÏenyÂm zemnõÂm plynem,
c) slozÏila zaÂveÏrecÏnou zkousÏku odborneÂ zpuÊsobilosti
k provaÂdeÏnõÂ meÏrÏenõÂ emisõÂ.
(3) V profesnõÂm osveÏdcÏenõÂ mechanika ministerstvo uvede rozsah zpuÊsobilosti provaÂdeÏt meÏrÏenõÂ emisõÂ
ve stanici meÏrÏenõÂ emisõÂ. Vzor tiskopisu profesnõÂho
osveÏdcÏenõÂ mechanika stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
§ 70
(1) ProfesnõÂ osveÏdcÏenõÂ mechanika se vydaÂvaÂ na
dobu neurcÏitou.
(2) Ministerstvo rozhodne o odneÏtõÂ profesnõÂho
osveÏdcÏenõÂ mechanika,
a) porusÏil-li jeho drzÏitel zaÂvazÏnyÂm zpuÊsobem povinnosti prÏi provaÂdeÏnõÂ prohlõÂdek silnicÏnõÂch vozidel,
b) prÏestal-li splnÏovat podmõÂnky pro jeho vydaÂnõÂ.
§ 71

§ 68
OdneÏtõÂ opraÂvneÏnõÂ k provozovaÂnõÂ
stanice meÏrÏenõÂ emisõÂ

(1) VyÂuku spocÏõÂvajõÂcõÂ v teoretickeÂ prÏõÂpraveÏ zajisÏt'uje ministerstvo prostrÏednictvõÂm poveÏrÏenyÂch organizacõÂ. ZaÂveÏrecÏneÂ zkousÏky odborneÂ zpuÊsobilosti k provaÂdeÏnõÂ meÏrÏenõÂ emisõÂ provaÂdõÂ ministerstvo, ktereÂ si za tõÂm
uÂcÏelem zrÏõÂdõÂ zkusÏebnõÂ komisi. CÏleny zkusÏebnõÂ komise
jmenuje ministerstvo z odbornõÂkuÊ v oblasti dopravy.
PrÏedsedou komise je zameÏstnanec ministerstva. VyÂuka
a zaÂveÏrecÏneÂ zkousÏky se provaÂdeÏjõÂ na naÂklady zÏadatele.

OkresnõÂ uÂrÏad odejme opraÂvneÏnõÂ k provozovaÂnõÂ
stanice meÏrÏenõÂ emisõÂ, jestlizÏe
a) prÏi provaÂdeÏnõÂ meÏrÏenõÂ emisõÂ jsou zaÂvazÏnyÂm zpuÊsobem porusÏovaÂny povinnosti stanoveneÂ tõÂmto zaÂkonem,
b) ministerstvo v raÂmci vyÂkonu staÂtnõÂho odborneÂho
dozoru narÏõÂdilo zastavenõÂ provaÂdeÏnõÂ meÏrÏenõÂ emisõÂ.

(2) UcÏebnõÂ osnovu vyÂuky teoretickeÂ prÏõÂpravy
k zõÂskaÂnõÂ odborneÂ zpuÊsobilosti k provaÂdeÏnõÂ meÏrÏenõÂ
emisõÂ ve stanici meÏrÏenõÂ emisõÂ, rozsah znalostõÂ potrÏebnyÂch pro uÂspeÏsÏneÂ absolvovaÂnõÂ zaÂveÏrecÏneÂ zkousÏky odborneÂ zpuÊsobilosti k provaÂdeÏnõÂ meÏrÏenõÂ emisõÂ, zpuÊsob
provaÂdeÏnõÂ, organizovaÂnõÂ a hodnocenõÂ zaÂveÏrecÏneÂ
zkousÏky odborneÂ zpuÊsobilosti prÏed zkusÏebnõÂ komisõÂ
a zkusÏebnõÂ rÏaÂd stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
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H L AVA I V
ZKUSÏEBNIÂ STANICE
§ 72
(1) Ministerstvo muÊzÏe na zaÂkladeÏ verÏejneÂho vyÂbeÏroveÂho rÏõÂzenõÂ vydat opraÂvneÏnõÂ stanici technickeÂ kontroly k provaÂdeÏnõÂ technickeÂ kontroly jednotlivyÂch
druhuÊ vozidel a vyÂmeÏnnyÂch naÂstaveb nebo malyÂch seÂriõÂ vozidel prÏed schvaÂlenõÂm jejich technickeÂ zpuÊsobilosti k provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch, pokud
splnÏuje tyto pozÏadavky:
a) je drzÏitelem opraÂvneÏnõÂ k provozovaÂnõÂ stanice
technickeÂ kontroly,
b) je technicky a stavebneÏ vybavena k provaÂdeÏnõÂ
technickeÂ kontroly,
c) alesponÏ jeden zameÏstnanec je drzÏitelem platneÂho
osveÏdcÏenõÂ k provaÂdeÏnõÂ technickyÂch kontrol vozidel prÏed schvaÂlenõÂm jejich technickeÂ zpuÊsobilosti
k provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch,
d) cÏinnosti budou vykonaÂvat fyzickeÂ osoby, ktereÂ
jsou pro tyto cÏinnosti odborneÏ zpuÊsobileÂ a majõÂ
povinnost zachovaÂvat staÂtnõÂ, obchodnõÂ nebo sluzÏebnõÂ tajemstvõÂ.
(2) Ministerstvo rozhodne o vydaÂnõÂ osveÏdcÏenõÂ
k provaÂdeÏnõÂ technickyÂch kontrol vozidel prÏed schvaÂlenõÂm jejich technickeÂ zpuÊsobilosti k provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch, jestlizÏe zÏadatel
a) je drzÏitelem profesnõÂho osveÏdcÏenõÂ kontrolnõÂho
technika,
b) uÂspeÏsÏneÏ absolvoval zaÂkladnõÂ nebo zdokonalovacõÂ
vyÂcvik v teoretickeÂ prÏõÂpraveÏ a praktickeÂ vyÂuce,
c) slozÏil zaÂveÏrecÏnou zkousÏku odborneÂ zpuÊsobilosti.

c) zmeÏna druhu karoserie nebo naÂstavby, pro ktereÂ se
meÏnõÂ uÂcÏel a zpuÊsob pouzÏitõÂ silnicÏnõÂho vozidla,
d) zmeÏna kategorie vozidla.
(3) NejveÏtsÏõÂ povolenou hmotnost silnicÏnõÂho vozidla lze snõÂzÏit jen v prÏõÂpadeÏ prÏestavby vozidla na speciaÂlnõÂ vozidlo jednouÂcÏeloveÂho vyuzÏitõÂ za podmõÂnky, zÏe
nedojde ke zmeÏneÏ kategorie vozidla.
(4) PrÏestavbou vozidla nesmõÂ byÂt zmeÏneÏna kategorie vozidla, jestlizÏe se na noveÏ vzniklou kategorii
vztahujõÂ prÏõÂsneÏjsÏõÂ technickeÂ pozÏadavky stanoveneÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem pro brzdy vozidla, vneÏjsÏõÂ
hluk vozidla, emise sÏkodlivin ve vyÂfukovyÂch plynech
vozidla nebo prvky aktivnõÂ a pasivnõÂ bezpecÏnosti.
(5) PrÏestavbu vozidla vyÂmeÏnou karoserie lze povolit jen v raÂmci jedneÂ typoveÂ rÏady vozidla.
(6) Nahrazuje-li se nebo doplnÏuje-li se vozidlo
novou nebo jinou soucÏaÂstõÂ nebo vyÂbavou, musõÂ tato
soucÏaÂst nebo vyÂbava splnÏovat podmõÂnky stanoveneÂ
tõÂmto zaÂkonem.
(7) O prÏestavbu silnicÏnõÂho vozidla se nejednaÂ,
jestlizÏe vyÂrobce vozidla prohlaÂsõÂ podstatnou cÏaÂst mechanismu nebo konstrukce silnicÏnõÂho vozidla za naÂhradnõÂ dõÂl k tomuto vozidlu.
§ 74
(1) PrÏestavbu silnicÏnõÂho vozidla, ktereÂ je registrovaÂno v registru silnicÏnõÂch vozidel, povoluje prÏõÂslusÏnyÂ
okresnõÂ uÂrÏad na zaÂkladeÏ põÂsemneÂ zÏaÂdosti, pokud jsou
splneÏny podmõÂnky pro prÏestavbu stanoveneÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem.

(1) PrÏestavbou silnicÏnõÂho vozidla je zmeÏna nebo
uÂprava podstatnyÂch cÏaÂstõÂ mechanismu nebo konstrukce
provozovaneÂho silnicÏnõÂho vozidla.

(2) Hromadnou prÏestavbu typu silnicÏnõÂho vozidla
povoluje ministerstvo na zaÂkladeÏ põÂsemneÂ zÏaÂdosti, pokud jsou splneÏny podmõÂnky pro hromadnou prÏestavbu
stanoveneÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem.
(3) ZÏaÂdost o povolenõÂ prÏestavby silnicÏnõÂho vozidla nebo hromadneÂ prÏestavby typu silnicÏnõÂho vozidla
musõÂ obsahovat
a) obchodnõÂ jmeÂno, sõÂdlo a praÂvnõÂ formu praÂvnickeÂ
osoby a jejõÂ identifikacÏnõÂ cÏõÂslo, pokud bylo prÏideÏleno, je-li zÏadatelem praÂvnickaÂ osoba, nebo jmeÂno
a prÏõÂjmenõÂ, pobyt, obchodnõÂ jmeÂno, rodneÂ cÏõÂslo
a identifikacÏnõÂ cÏõÂslo fyzickeÂ osoby, pokud bylo
prÏideÏleno, je-li zÏadatelem fyzickaÂ osoba,
b) druh a kategorii silnicÏnõÂho vozidla,
c) uÂcÏel, pro kteryÂ maÂ byÂt silnicÏnõÂ vozidlo pouzÏõÂvaÂno.
(4) ZÏaÂdost musõÂ byÂt dolozÏena teÏmito doklady:

(2) Za zmeÏnu podstatnyÂch cÏaÂstõÂ mechanismu
nebo konstrukce silnicÏnõÂho vozidla se povazÏujõÂ
a) zmeÏna druhu pohonu, vestaveÏnõÂ jineÂho typu motoru,
b) zmeÏna karoserie, peÂrovaÂnõÂ vozidla a kol zpuÊsobujõÂcõÂ zmeÏnu povoleneÂho zatõÂzÏenõÂ,

a) podrobnyÂm popisem prÏestavby silnicÏnõÂho vozidla,
b) naÂvrhem na zmeÏnu uÂdajuÊ zapisovanyÂch v technickeÂm pruÊkazu silnicÏnõÂho vozidla,
c) technickyÂm popisem a vyÂkresovou dokumentacõÂ
systeÂmu vozidla, konstrukcÏnõÂ cÏaÂsti vozidla nebo
samostatneÂho technickeÂho celku vozidla, pokud

(3) Podrobnosti o druzõÂch zkusÏebnõÂch stanic,
vzory tiskopisuÊ opraÂvneÏnõÂ podle odstavce 1 a osveÏdcÏenõÂ
k provozovaÂnõÂ zkusÏebnõÂch stanic a podrobnosti o zpuÊsobu zõÂskaÂnõÂ odborneÂ zpuÊsobilosti k provaÂdeÏnõÂ technickyÂch kontrol vozidel prÏed schvaÂlenõÂm jejich technickeÂ zpuÊsobilosti k provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
Â ST PA
Â TA
Â
CÏ A
Ï ESTAVBA SILNICÏNIÂHO VOZIDLA
PR
§ 73
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nebyla schvaÂlena jejich technickaÂ zpuÊsobilost
typu,
d) technickyÂm protokolem vydanyÂm zkusÏebnõÂ stanicõÂ a u hromadneÂ prÏestavby vozidla poveÏrÏenou
zkusÏebnou.
Â ST SÏ ESTA
Â
CÏ A
Â HRADNIÂ DIÂLY
VYÂBAVA A NA
§ 75
(1) VyÂbavou vozidla jsou veÏci, ktereÂ jsou urcÏeny
k zajisÏteÏnõÂ provozu, uÂdrzÏby a opravaÂm vozidla, nebo
k ochraneÏ a zajisÏteÏnõÂ prÏepravovanyÂch osob nebo naÂkladuÊ prÏed uÂjmou na zdravõÂ, posÏkozenõÂm nebo prÏed
neprÏõÂznivyÂmi vlivy ruÊzneÂho charakteru, nebo pro zvyÂsÏenõÂ komfortu jõÂzdy a prÏõÂjem nebo prÏedaÂvaÂnõÂ informacõÂ
z vozidla, naprÏõÂklad naÂhradnõÂ kolo, naÂrÏadõÂ, vyÂstrazÏnyÂ
trojuÂhelnõÂk, prostrÏedky pro prÏipevneÏnõÂ naÂkladuÊ, leÂkaÂrnicÏka, jednotka uÂpravy vzduchu, raÂdiovyÂ prÏijõÂmacÏ.
(2) NaÂhradnõÂm dõÂlem jsou veÏci, ktereÂ jsou urcÏeny
k nahrazenõÂ puÊvodnõÂho samostatneÂho technickeÂho
celku nebo konstrukcÏnõÂ cÏaÂsti vozidla. NaÂhradnõÂ dõÂl,
na kteryÂ se vztahuje homologace typu, musõÂ splnÏovat
pozÏadavky stanoveneÂ prÏedpisovou zaÂkladnou.
§ 76
(1) VyÂbavu lze pouzÏõÂt, pokud svou konstrukcõÂ
a technickyÂm stavem odpovõÂdaÂ technickyÂm pozÏadavkuÊm stanovenyÂm provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem. VyÂbava, kteraÂ je urcÏena provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem,
musõÂ mõÂt schvaÂlenou technickou zpuÊsobilost.
(2) Na schvalovaÂnõÂ technickeÂ zpuÊsobilosti vyÂbavy
se vztahuje cÏaÂst trÏetõÂ tohoto zaÂkona.
§ 77
PohonneÂ hmoty, provoznõÂ hmoty a maziva
(1) Pohonnou hmotou motoroveÂho vozidla se rozumõÂ motorovyÂ benzõÂn, motorovaÂ nafta, zkapalneÏneÂ
ropneÂ plyny, biopalivo, smeÏsneÂ palivo a stlacÏenyÂ a zkapalneÏnyÂ zemnõÂ plyn. ProvoznõÂ hmotou motoroveÂho
vozidla se rozumõÂ zejmeÂna kapalina do brzdoveÂho
systeÂmu vozidla a kapalina do chladicõÂho systeÂmu
pro chlazenõÂ motoru motoroveÂho vozidla. Mazivem
jsou mazacõÂ oleje a mazacõÂ tuky pro zajisÏteÏnõÂ technickeÂ
zpuÊsobilosti motoroveÂho vozidla k provozu.
(2) K pohonu motoruÊ vozidel a k plneÏnõÂ mazacõÂch, chladicõÂch a jinyÂch systeÂmuÊ a zarÏõÂzenõÂ vozidel se
smõÂ pouzÏõÂvat pouze pohonneÂ hmoty a provoznõÂ hmoty
prÏedepsaneÂ vyÂrobcem teÏchto motoruÊ, systeÂmuÊ a zarÏõÂ-
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zenõÂ. PohonneÂ hmoty a provoznõÂ hmoty pouzÏõÂvaneÂ
v provozu silnicÏnõÂch motorovyÂch vozidel musõÂ svou
jakostõÂ splnÏovat pozÏadavky stanoveneÂ provaÂdeÏcõÂm
praÂvnõÂm prÏedpisem, zvlaÂsÏtnõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy,10)
cÏeskyÂmi technickyÂmi normami a prÏedpisy vydanyÂmi
na zaÂkladeÏ mezinaÂrodnõÂ smlouvy, kterou je CÏeskaÂ republika vaÂzaÂna.11) K provozu vozidla na pozemnõÂch
komunikacõÂch nesmõÂ byÂt pouzÏito olovnatyÂch motorovyÂch benzõÂnuÊ.
(3) ProdaÂvat olovnateÂ motoroveÂ benzõÂny v CÏeskeÂ
republice a dovaÂzÏet olovnateÂ motoroveÂ benzõÂny do
CÏeskeÂ republiky je zakaÂzaÂno. Pro provoz vozidla, jehozÏ motor je konstruovaÂn pro pouzÏitõÂ olovnatyÂch motorovyÂch benzõÂnuÊ, musõÂ byÂt u cÏerpacõÂ stanice v prodeji
bezolovnatyÂ motorovyÂ benzõÂn s aditivacÏnõÂmi prÏõÂsadami, ktereÂ umozÏnõÂ spolehlivyÂ provoz teÏchto motoruÊ,
nebo aditivacÏnõÂ prÏõÂsady samotneÂ. AditivacÏnõÂ prÏõÂsady
a jejich daÂvkovaÂnõÂ stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
(4) VyÂrobce a dovozce benzõÂnu a motoroveÂ nafty
pro motorovaÂ vozidla v provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch je povinen zajistit, aby jõÂm prodaÂvaneÂ pohonneÂ hmoty svou jakostõÂ odpovõÂdaly pozÏadavkuÊm
stanovenyÂm provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem.
(5) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ zpuÊsob sledovaÂnõÂ a monitorovaÂnõÂ jakosti pohonnyÂch hmot v oblasti jejich vyÂroby, dovozu a prodeje a zpuÊsob vypracovaÂnõÂ a podaÂvaÂnõÂ zpraÂv mezinaÂrodnõÂm orgaÂnuÊm
a organizacõÂm z oblasti sledovaÂnõÂ a monitorovaÂnõÂ jakosti pohonnyÂch hmot.
Â ST SEDMA
Â
CÏ A
Â SÏTNIÂ VOZIDLA
ZVLA
§ 78
(1) ZvlaÂsÏtnõÂ vozidlo lze provozovat, pokud svou
konstrukcõÂ a technickyÂm stavem odpovõÂdaÂ technickyÂm
pozÏadavkuÊm stanovenyÂm provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem a maÂ schvaÂlenou technickou zpuÊsobilost k provozu
podle tohoto zaÂkona.
(2) Na schvalovaÂnõÂ technickeÂ zpuÊsobilosti zvlaÂsÏtnõÂho vozidla k provozu se vztahuje cÏaÂst trÏetõÂ tohoto
zaÂkona.
(3) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ jednotliveÂ
druhy mobilnõÂch strojuÊ, pruÊmyslovyÂch zarÏõÂzenõÂ schopnyÂch prÏepravy nebo vozidel bez karoserie, ve kteryÂch
je zabudovaÂn spalovacõÂ motor, prÏõÂpustneÂ hodnoty
emisõÂ znecÏist'ujõÂcõÂch laÂtek ve vyÂfukovyÂch plynech a podrobnosti schvalovaÂnõÂ typu spalovacõÂch motoruÊ, zpuÊ-

) NaprÏõÂklad zaÂkon cÏ. 22/1997 Sb., o technickyÂch pozÏadavcõÂch na vyÂrobky, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 71/2000 Sb., a zaÂkon cÏ. 157/
/1998 Sb., o chemickyÂch laÂtkaÂch a chemickyÂch prÏõÂpravcõÂch a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch dalsÏõÂch zaÂkonuÊ.
11
) SdeÏlenõÂ Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ cÏ. 7/1995 Sb., o EvropskeÂ dohodeÏ zaklaÂdajõÂcõÂ prÏidruzÏenõÂ mezi CÏeskou republikou na
jedneÂ straneÏ a EvropskyÂmi spolecÏenstvõÂmi a jejich cÏlenskyÂmi staÂty na straneÏ druheÂ.
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sob vypracovaÂnõÂ a podaÂvaÂnõÂ zpraÂv mezinaÂrodnõÂm orgaÂnuÊm a organizacõÂm.
§ 79
(1) Pro registraci a postup prÏi schvalovaÂnõÂ technickeÂ zpuÊsobilosti zemeÏdeÏlskyÂch a lesnickyÂch traktoruÊ
a jejich prÏõÂpojnyÂch vozidel a samojõÂzdnyÂch pracovnõÂch
strojuÊ platõÂ cÏaÂst druhaÂ a cÏaÂst trÏetõÂ tohoto zaÂkona. Pro
provoz zemeÏdeÏlskyÂch a lesnickyÂch traktoruÊ a jejich
prÏõÂpojnyÂch vozidel platõÂ daÂle cÏaÂst cÏtvrtaÂ s vyÂjimkou
§ 40 odst. 1.
(2) Pro zvlaÂsÏtnõÂ vozidla nepodleÂhajõÂcõÂ registraci
vozidel v registru silnicÏnõÂch vozidel vydaÂ vyÂrobce technickeÂ osveÏdcÏenõÂ zvlaÂsÏtnõÂho vozidla. Pro zvlaÂsÏtnõÂ vozidla registrovanaÂ v registru silnicÏnõÂch vozidel vydaÂ vyÂrobce technickyÂ pruÊkaz zvlaÂsÏtnõÂho vozidla.
(3) Provozovatel zemeÏdeÏlskeÂho nebo lesnickeÂho
traktoru a jejich prÏõÂpojneÂho vozidla prÏistavõÂ k technickeÂ
prohlõÂdce toto zvlaÂsÏtnõÂ vozidlo nejpozdeÏji ve lhuÊteÏ cÏtyrÏ
let po jeho prvnõÂm zaregistrovaÂnõÂ v registru silnicÏnõÂch
vozidel a potom pravidelneÏ nejpozdeÏji ve lhuÊtaÂch cÏtyrÏ
let.
(4) TechnickaÂ prohlõÂdka zemeÏdeÏlskyÂch a lesnickyÂch traktoruÊ a jejich prÏõÂpojnyÂch vozidel a meÏrÏenõÂ
emisõÂ zemeÏdeÏlskyÂch a lesnickyÂch traktoruÊ muÊzÏe byÂt
provedena v mõÂsteÏ urcÏeneÂm prÏõÂslusÏnyÂm okresnõÂm uÂrÏadem mobilnõÂm zpuÊsobem.
(5) Vzor technickeÂho osveÏdcÏenõÂ zvlaÂsÏtnõÂho vozidla a technickeÂho pruÊkazu zvlaÂsÏtnõÂho motoroveÂho vozidla a osveÏdcÏenõÂ o registraci zvlaÂsÏtnõÂho motoroveÂho
vozidla a zvlaÂsÏtnõÂho prÏõÂpojneÂho vozidla a podrobnosti
o zpuÊsobu provaÂdeÏnõÂ technickeÂ prohlõÂdky a meÏrÏenõÂ
emisõÂ mobilnõÂm zpuÊsobem stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ
prÏedpis.
Â S T O SMA
Â
CÏ A
Â
Â
Â
Â
STATNI SPRAVA A STATNIÂ DOZOR
§ 80
(1) StaÂtnõÂ spraÂvu a staÂtnõÂ dozor ve veÏcech podmõÂnek provozu vozidel na pozemnõÂch komunikacõÂch vykonaÂvajõÂ podle tohoto zaÂkona a v rozsahu jõÂm vymezeneÂm, podle mezinaÂrodnõÂch smluv, kteryÂmi je CÏeskaÂ
republika vaÂzaÂna, ministerstvo, okresnõÂ uÂrÏady a CÏeskaÂ
obchodnõÂ inspekce.
(2) Ministerstvo
a) vede centraÂlnõÂ registr silnicÏnõÂch vozidel a registr
silnicÏnõÂch vozidel cÏlenuÊ diplomatickeÂ mise,4)
b) rozhoduje o udeÏlenõÂ, zmeÏnaÂch a odneÏtõÂ technickeÂ
zpuÊsobilosti typu silnicÏnõÂho vozidla, systeÂmu vozidla, konstrukcÏnõÂ cÏaÂsti vozidla nebo samostatneÂho technickeÂho celku vozidla a vyÂbavy silnicÏnõÂho vozidla,
c) poveÏrÏuje praÂvnickou osobu vykonaÂvaÂnõÂm cÏinnostõÂ
k provaÂdeÏnõÂ oveÏrÏovaÂnõÂ a posuzovaÂnõÂ shody vlast-
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nostõÂ silnicÏnõÂho vozidla a vydaÂvaÂnõÂ technickyÂch
protokoluÊ o teÂto shodeÏ,
d) rozhoduje o uznaÂnõÂ osveÏdcÏenõÂ o schvaÂlenõÂ technickeÂ zpuÊsobilosti typu silnicÏnõÂho vozidla, systeÂmu vozidla, konstrukcÏnõÂ cÏaÂsti vozidla nebo samostatneÂho technickeÂho celku vozidla a vyÂbavy silnicÏnõÂho vozidla vydaneÂho jinyÂm staÂtem,
e) rozhoduje o udeÏlenõÂ vyÂjimky pro schvaÂlenõÂ technickeÂ zpuÊsobilosti typu silnicÏnõÂho vozidla, systeÂmu vozidla, konstrukcÏnõÂ cÏaÂsti vozidla nebo samostatneÂho technickeÂho celku vozidla a vyÂbavy silnicÏnõÂho vozidla a o udeÏlenõÂ vyÂjimky prÏi schvaÂlenõÂ
technickeÂ zpuÊsobilosti jednotliveÏ vyrobeneÂho, dovezeneÂho nebo prÏestaveÏneÂho silnicÏnõÂho vozidla,
f) rozhoduje o vyÂjimkaÂch z informacÏnõÂho dokumentu stanoveneÂho pro technickou zpuÊsobilost
typu silnicÏnõÂho vozidla prÏi hromadneÂ vyÂrobeÏ maleÂ
seÂrie silnicÏnõÂch vozidel nebo jednotliveÏ vyrobenyÂch nebo jednotliveÏ dovezenyÂch silnicÏnõÂch vozidel,
g) provaÂdõÂ dohled nad vyÂrobou silnicÏnõÂch vozidel,
systeÂmuÊ vozidel, konstrukcÏnõÂch cÏaÂstõÂ vozidel nebo
samostatnyÂch technickyÂch celkuÊ vozidel z hlediska
schvalovaÂnõÂ technickeÂ zpuÊsobilosti typu,
h) vydaÂvaÂ registracÏnõÂ pruÊkaz historickeÂho vozidla
a vydaÂvaÂ zvlaÂsÏtnõÂ registracÏnõÂ znacÏku historickeÂho
vozidla,
i) uklaÂdaÂ vyÂrobcuÊm silnicÏnõÂch vozidel, systeÂmuÊ vozidel, konstrukcÏnõÂch cÏaÂstõÂ vozidel nebo samostatnyÂch technickyÂch celkuÊ vozidel zpuÊsob a lhuÊtu
k odstraneÏnõÂ nedostatkuÊ a jejich prÏõÂcÏin zjisÏteÏnyÂch
prÏi dohledu nad vyÂrobou z hlediska schvalovaÂnõÂ
technickeÂ zpuÊsobilosti typu,
j) rozhoduje o zastavenõÂ vyÂroby silnicÏnõÂch vozidel,
systeÂmuÊ vozidel, konstrukcÏnõÂch cÏaÂstõÂ vozidel nebo
samostatnyÂch technickyÂch celkuÊ vozidel nebo vyÂbavy silnicÏnõÂch vozidel, anebo jejich uvaÂdeÏnõÂ do
provozu, je-li vyÂrobou a provozovaÂnõÂm bezprostrÏedneÏ ohrozÏen zÏivot nebo zdravõÂ osob a bezpecÏnost provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch,
k) vydaÂvaÂ a odnõÂmaÂ profesnõÂ osveÏdcÏenõÂ kontrolnõÂho
technika, osveÏdcÏenõÂ kontrolnõÂho technika pro vydaÂvaÂnõÂ technickyÂch protokoluÊ vozidel prÏed jejich
schvaÂlenõÂm k provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch a profesnõÂ osveÏdcÏenõÂ mechanika,
l) vede evidenci vydanyÂch profesnõÂch osveÏdcÏenõÂ
kontrolnõÂho technika, osveÏdcÏenõÂ kontrolnõÂho
technika pro vydaÂvaÂnõÂ technickyÂch protokoluÊ
kontroly jednotlivyÂch druhuÊ vozidel, vyÂmeÏnnyÂch
naÂstaveb nebo malyÂch seÂriõÂ vozidel prÏed jejich
schvaÂlenõÂm k provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch a profesnõÂch osveÏdcÏenõÂ mechanika,
m) poveÏrÏuje stanice technickeÂ kontroly provaÂdeÏnõÂm
technickeÂ kontroly jednotlivyÂch vozidel a vyÂmeÏnnyÂch naÂstaveb prÏed schvaÂlenõÂm jejich technickeÂ
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zpuÊsobilosti k provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch,
schvaluje technickou zpuÊsobilost vyÂbavy silnicÏnõÂch vozidel,
schvaluje technickou zpuÊsobilost typu zvlaÂsÏtnõÂch
vozidel k provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch,
vede registr stanic technickeÂ kontroly, stanic meÏrÏenõÂ emisõÂ, provedenyÂch technickyÂch prohlõÂdek,
technickyÂch kontrol silnicÏnõÂch vozidel, evidencÏnõÂch kontrol silnicÏnõÂch vozidel, meÏrÏenõÂ emisõÂ
a zpracovaÂvaÂ statistickeÂ vyÂstupy,
vydaÂvaÂ a odnõÂmaÂ osveÏdcÏenõÂ o schvaÂlenõÂ meÏrÏicõÂho
prÏõÂstroje nebo zarÏõÂzenõÂ pouzÏõÂvaneÂho k provaÂdeÏnõÂ
technickyÂch prohlõÂdek a k meÏrÏenõÂ emisõÂ.

(3) OkresnõÂ uÂrÏad
a) vede registr silnicÏnõÂch vozidel,
b) rozhoduje o zaÂpisu silnicÏnõÂho vozidla do registru
vozidel, provaÂdõÂ zaÂpisy zmeÏn uÂdajuÊ zapisovanyÂch
v registru,
c) prÏideÏluje silnicÏnõÂm motorovyÂm vozidluÊm registracÏnõÂ znacÏku a prÏideÏluje tabulku s registracÏnõÂ
znacÏkou,
d) vydaÂvaÂ osveÏdcÏenõÂ o registraci a technickyÂ pruÊkaz
silnicÏnõÂho vozidla nebo technickeÂ osveÏdcÏenõÂ silnicÏnõÂho vozidla,
e) provaÂdõÂ zaÂpis a vyÂmaz zaÂstavnõÂho praÂva k silnicÏnõÂm motorovyÂm vozidluÊm do registru vozidel
a technickeÂho pruÊkazu vozidla,
f) rozhoduje o vyrÏazenõÂ silnicÏnõÂho vozidla z provozu,
g) schvaluje technickou zpuÊsobilost jednotliveÏ vyrobeneÂho nebo prÏestaveÏneÂho silnicÏnõÂho vozidla,
h) schvaluje technickou zpuÊsobilost jednotliveÏ dovezeneÂho vozidla,
i) provaÂdõÂ zaÂpisy uÂdajuÊ v technickeÂm pruÊkazu silnicÏnõÂho vozidla,
j) rozhoduje o udeÏlenõÂ a odneÏtõÂ opraÂvneÏnõÂ k provozovaÂnõÂ stanice technickeÂ kontroly,
k) rozhoduje o udeÏlenõÂ a odneÏtõÂ opraÂvneÏnõÂ k provozovaÂnõÂ stanice meÏrÏenõÂ emisõÂ,
l) vydaÂvaÂ osveÏdcÏenõÂ k provozovaÂnõÂ stanice technickeÂ
kontroly a stanice meÏrÏenõÂ emisõÂ.
(4) CÏeskaÂ obchodnõÂ inspekce kontroluje jakost
pohonnyÂch hmot u vyÂrobce, prodaÂvajõÂcõÂho a dovozce
podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu12) a sleduje a monitoruje jakost pohonnyÂch hmot v souladu s provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem vydanyÂm podle § 77 odst. 5.
ProvaÂdeÏnõÂ rozboruÊ je zajisÏt'ovaÂno prostrÏednictvõÂm poveÏrÏenyÂch osob. CÏeskaÂ obchodnõÂ inspekce je povinna
jednou meÏsõÂcÏneÏ oznamovat zjisÏteÏneÂ uÂdaje o jakosti po-
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honnyÂch hmot za uplynulyÂ kalendaÂrÏnõÂ meÏsõÂc Ministerstvu pruÊmyslu a obchodu.
§ 81
StaÂtnõÂ odbornyÂ dozor
(1) StaÂtnõÂ odbornyÂ dozor ve veÏcech podmõÂnek
provozu vozidel na pozemnõÂch komunikacõÂch vykonaÂvajõÂ podle tohoto zaÂkona ministerstvo a okresnõÂ uÂrÏady
a podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu5) Policie CÏeskeÂ
republiky. PrÏi vyÂkonu staÂtnõÂho odborneÂho dozoru ministerstvo a okresnõÂ uÂrÏady kontrolujõÂ plneÏnõÂ povinnostõÂ
a podmõÂnek stanovenyÂch tõÂmto zaÂkonem. ZjisÏt'ujõÂ, zda
osoby, jimzÏ uklaÂdaÂ tento zaÂkon povinnosti ve veÏcech
podmõÂnek provozu vozidel na pozemnõÂch komunikacõÂch, (daÂle jen ¹povinneÂ osobyª) plnõÂ ulozÏeneÂ povinnosti a zda dodrzÏujõÂ podmõÂnky stanoveneÂ v rozhodnutõÂch vydanyÂch ministerstvem nebo okresnõÂmi uÂrÏady.
(2) ZameÏstnanci ministerstva a zameÏstnanci
okresnõÂch uÂrÏaduÊ poveÏrÏenõÂ vyÂkonem staÂtnõÂho odborneÂho dozoru (daÂle jen ¹poveÏrÏeneÂ osobyª) postupujõÂ
prÏi tomto vyÂkonu podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.8)
(3) PraÂva a povinnosti poveÏrÏenyÂch osob a povinnyÂch osob prÏi vyÂkonu staÂtnõÂho odborneÂho dozoru stanovõÂ zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.8)
§ 82
(1) PrÏi vyÂkonu staÂtnõÂho odborneÂho dozoru je poveÏrÏenaÂ osoba povinna prokaÂzat se dokladem o poveÏrÏenõÂ. Doklad o poveÏrÏenõÂ obsahuje jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ
poveÏrÏeneÂ osoby, jejõÂ rodneÂ cÏõÂslo, fotografii, veÏcnyÂ
a uÂzemnõÂ rozsah opraÂvneÏnõÂ a dobu platnosti.
(2) ZjistõÂ-li osoby poveÏrÏeneÂ vyÂkonem staÂtnõÂho odborneÂho dozoru porusÏenõÂ povinnostõÂ stanovenyÂch
tõÂmto zaÂkonem a dalsÏõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy k zajisÏteÏnõÂ
bezpecÏnosti provozu vozidel na pozemnõÂch komunikacõÂch, ulozÏõÂ podle povahy a rozsahu zjisÏteÏnyÂch nedostatkuÊ kontrolovaneÂmu subjektu zpuÊsob a lhuÊtu k odstraneÏnõÂ jejich prÏõÂcÏin.
(3) ZjistõÂ-li osoba poveÏrÏenaÂ vyÂkonem staÂtnõÂho odborneÂho dozoru zaÂvazÏneÂ zaÂvady v cÏinnosti stanice
technickeÂ kontroly nebo v cÏinnosti stanice meÏrÏenõÂ
emisõÂ, je opraÂvneÏna narÏõÂdit okamzÏiteÂ zastavenõÂ provaÂdeÏnõÂ technickyÂch prohlõÂdek a technickyÂch nebo evidencÏnõÂch kontrol ve stanici technickeÂ kontroly nebo
meÏrÏenõÂ emisõÂ ve stanici meÏrÏenõÂ emisõÂ a vyrozumeÏt
o tom prÏõÂslusÏnyÂ okresnõÂ uÂrÏad. Na vydaÂnõÂ tohoto opatrÏenõÂ se nevztahujõÂ obecneÂ prÏedpisy o spraÂvnõÂm rÏõÂzenõÂ.
(4) Osoba poveÏrÏenaÂ vyÂkonem staÂtnõÂho odborneÂho dozoru muÊzÏe bezprostrÏedneÏ po provedenõÂ technickeÂ prohlõÂdky nebo meÏrÏenõÂ emisõÂ vyzvat provozovatele silnicÏnõÂho vozidla, aby na dobu nezbytneÏ nutnou

) ZaÂkon cÏ. 64/1986 Sb., o CÏeskeÂ obchodnõÂ inspekci, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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prÏistavil na svuÊj naÂklad zkontrolovaneÂ vozidlo k opakovaneÂ cÏaÂstecÏneÂ nebo celkoveÂ technickeÂ prohlõÂdce
nebo k meÏrÏenõÂ emisõÂ. Provozovatel silnicÏnõÂho vozidla
je povinen na zaÂkladeÏ vyÂzvy osoby poveÏrÏeneÂ staÂtnõÂm
dozorem prÏistavit silnicÏnõÂ vozidlo k opakovaneÂ technickeÂ prohlõÂdce nebo k meÏrÏenõÂ emisõÂ. BezprostrÏedneÏ
opakovanou technickou prohlõÂdku nebo meÏrÏenõÂ emisõÂ
provede bezplatneÏ kontrolnõÂ technik nebo mechanik
pod dozorem osoby poveÏrÏeneÂ vyÂkonem staÂtnõÂho odborneÂho dozoru.
Pokuty
§ 83
(1) Ministerstvo nebo okresnõÂ uÂrÏad v rozsahu sveÂ
puÊsobnosti ulozÏõÂ pokutu azÏ do vyÂsÏe 50 000 000 KcÏ
osobeÏ, kteraÂ
a) hromadneÏ vyrobila a uvedla na trh silnicÏnõÂ vozidlo, systeÂm vozidla, konstrukcÏnõÂ cÏaÂst vozidla nebo
samostatnyÂ technickyÂ celek vozidla a vyÂbavu vozidla bez platneÂho osveÏdcÏenõÂ o technickeÂ zpuÊsobilosti typu,
b) hromadneÏ vyrobila a uvedla na trh silnicÏnõÂ vozidlo, systeÂm vozidla, konstrukcÏnõÂ cÏaÂst vozidla nebo
samostatnyÂ technickyÂ celek vozidla bez rozhodnutõÂ o uznaÂnõÂ osveÏdcÏenõÂ technickeÂ zpuÊsobilosti
typu a vyÂbavy vozidla vydaneÂho jinyÂm staÂtem.
(2) OkresnõÂ uÂrÏad ulozÏõÂ pokutu azÏ do vyÂsÏe
10 000 000 KcÏ osobeÏ, kteraÂ vyrobila a uvedla na trh
silnicÏnõÂ vozidlo bez schvaÂlenõÂ technickeÂ zpuÊsobilosti.
(3) Ministerstvo nebo okresnõÂ uÂrÏad v rozsahu sveÂ
puÊsobnosti ulozÏõÂ pokutu do vyÂsÏe 5 000 000 KcÏ osobeÏ,
kteraÂ pozmeÏnila identifikacÏnõÂ uÂdaje na podstatnyÂch
cÏaÂstech mechanismu nebo konstrukci silnicÏnõÂho vozidla.
(4) Ministerstvo ulozÏõÂ pokutu do vyÂsÏe 5 000 000 KcÏ
osobeÏ, kteraÂ porusÏila podmõÂnky stanoveneÂ v rozhodnutõÂ o schvaÂlenõÂ technickeÂ zpuÊsobilosti typu.
(5) OkresnõÂ uÂrÏad ulozÏõÂ pokutu do vyÂsÏe 500 000 KcÏ
osobeÏ, kteraÂ
a) provozuje stanici technickeÂ kontroly nebo stanici
meÏrÏenõÂ emisõÂ bez platneÂho opraÂvneÏnõÂ okresnõÂho
uÂrÏadu nebo provaÂdõÂ technickeÂ kontroly silnicÏnõÂch
vozidel prÏed schvaÂlenõÂm jejich technickeÂ zpuÊsobilosti k provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch bez
povolenõÂ,
b) nedodrzÏuje podmõÂnky stanoveneÂ tõÂmto zaÂkonem
a provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem pro provozovaÂnõÂ stanice technickeÂ kontroly nebo stanice meÏrÏenõÂ emisõÂ.
(6) PrÏi porusÏenõÂ povinnostõÂ stanovenyÂch v § 77
odst. 3 a 4 CÏeskaÂ obchodnõÂ inspekce rozhodne o opa-
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trÏenõÂch nebo ulozÏõÂ pokutu podle zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch
prÏedpisuÊ.13)
§ 84
(1) Pokutu ulozÏõÂ ministerstvo, CÏeskaÂ obchodnõÂ
inspekce nebo okresnõÂ uÂrÏad do jednoho roku ode dne,
kdy bylo porusÏenõÂ povinnostõÂ zjisÏteÏno, a nejdeÂle do trÏõÂ
let ode dne, kdy k porusÏenõÂ povinnostõÂ dosÏlo, a jde-li
o pokracÏujõÂcõÂ neopraÂvneÏneÂ provozovaÂnõÂ stanice technickeÂ kontroly nebo stanice meÏrÏenõÂ emisõÂ, nejdeÂle do
peÏti let od doby, kdy neopraÂvneÏnaÂ cÏinnost jesÏteÏ trvala.
(2) Pokuty ulozÏeneÂ okresnõÂm uÂrÏadem vybõÂraÂ a vymaÂhaÂ okresnõÂ uÂrÏad. Pokuty ulozÏeneÂ ministerstvem vybõÂraÂ a vymaÂhaÂ ministerstvo.
(3) Pokuty ulozÏeneÂ a vybraneÂ podle tohoto zaÂkona jsou prÏõÂjmem staÂtnõÂho rozpocÏtu.
Â S T D E VA
Â TA
Â
CÏ A
Â , PR
Â
Ï ECHODNA
SPOLECÏNA
Â VEÏRECÏNA
Â USTANOVENIÂ
A ZA
SpolecÏnaÂ ustanovenõÂ
§ 85
(1) V rÏõÂzenõÂ ve veÏcech upravenyÂch tõÂmto zaÂkonem
se postupuje podle spraÂvnõÂho rÏaÂdu, pokud tento zaÂkon
nestanovõÂ jinak.
(2) VyhovõÂ-li se v plneÂm rozsahu zÏaÂdosti o osveÏdcÏenõÂ o registraci a osveÏdcÏenõÂ o schvaÂlenõÂ technickeÂ zpuÊsobilosti typu silnicÏnõÂho vozidla, systeÂmu vozidla,
konstrukcÏnõÂ cÏaÂsti vozidla nebo samostatneÂho technickeÂho celku vozidla, profesnõÂ osveÏdcÏenõÂ kontrolnõÂho
technika, profesnõÂ osveÏdcÏenõÂ kontrolnõÂho technika
pro vydaÂvaÂnõÂ technickyÂch protokoluÊ vozidel prÏed jejich schvaÂlenõÂm k provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch, profesnõÂ osveÏdcÏenõÂ mechanika a osveÏdcÏenõÂ
o schvaÂlenõÂ meÏrÏicõÂho prÏõÂstroje nebo zarÏõÂzenõÂ pouzÏõÂvaneÂho pro provaÂdeÏnõÂ technickyÂch prohlõÂdek a meÏrÏenõÂ
emisõÂ, podaÂvaneÂ podle tohoto zaÂkona, vydaÂvaÂ se mõÂsto
spraÂvnõÂho rozhodnutõÂ osveÏdcÏenõÂ.
§ 86
UstanovenõÂ tohoto zaÂkona se pouzÏijõÂ, jen pokud
mezinaÂrodnõÂ smlouva, kterou je CÏeskaÂ republika vaÂzaÂna, nestanovõÂ jinak.
§ 87
Za uÂkony ministerstva a okresnõÂho uÂrÏadu stanoveneÂ zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem6) se vybõÂrajõÂ spraÂvnõÂ
poplatky. OstatnõÂ uÂkony ministerstva a okresnõÂho
uÂrÏadu se provaÂdeÏjõÂ za uÂhradu, jejõÂzÏ druh a vyÂsÏi stanovõÂ
provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.

) ZaÂkon cÏ. 64/1986 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
ZaÂkon cÏ. 634/1992 Sb., o ochraneÏ spotrÏebitele, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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§ 88
(1) VyÂrobci vozidel, jejich systeÂmuÊ, konstrukcÏnõÂch cÏaÂstõÂ, samostatnyÂch technickyÂch celkuÊ nebo vyÂbavy silnicÏnõÂho vozidla jsou povinni poskytovat ministerstvu uÂdaje o vyraÂbeÏnyÂch vozidlech stanoveneÂ mezinaÂrodnõÂ smlouvou, kterou je CÏeskaÂ republika vaÂzaÂna.
(2) Ministerstvo zabezpecÏuje vydaÂvaÂnõÂ VeÏstnõÂku
dopravy, ve ktereÂm se publikuje prÏedpisovaÂ zaÂkladna
a informacÏnõÂ dokument pro uÂcÏely rozhodovaÂnõÂ o schvaÂlenõÂ technickeÂ zpuÊsobilosti typu silnicÏnõÂho vozidla a instrukce uprÏesnÏujõÂcõÂ jednotnost provaÂdeÏnõÂ technickyÂch
prohlõÂdek a meÏrÏenõÂ emisõÂ ve stanicõÂch technickeÂ kontroly a stanicõÂch meÏrÏenõÂ emisõÂ.
§ 89
PrÏechodnaÂ ustanovenõÂ
(1) Sankce za protipraÂvnõÂ jednaÂnõÂ podle tohoto
zaÂkona lze ulozÏit pouze za protipraÂvnõÂ jednaÂnõÂ, k neÏmuzÏ dosÏlo po uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona.
(2) Provozovatel stanice technickeÂ kontroly a provozovatel stanice meÏrÏenõÂ emisõÂ, kterÏõÂ provozujõÂ stanici
technickeÂ kontroly nebo stanici meÏrÏenõÂ emisõÂ na zaÂkladeÏ platneÂho opraÂvneÏnõÂ vydaneÂho podle praÂvnõÂho
prÏedpisu platneÂho prÏed uÂcÏinnostõÂ tohoto zaÂkona, jsou
povinni nejpozdeÏji do jednoho roku ode dne uÂcÏinnosti
tohoto zaÂkona sdeÏlit prÏõÂslusÏneÂmu okresnõÂmu uÂrÏadu
uÂdaje a dolozÏit doklady vyzÏadovaneÂ pro udeÏlenõÂ opraÂvneÏnõÂ k provozovaÂnõÂ stanice technickeÂ kontroly nebo
stanice meÏrÏenõÂ emisõÂ. NesplnõÂ-li provozovatel tuto povinnost, pozbude dosavadnõÂ opraÂvneÏnõÂ platnosti uplynutõÂm poslednõÂho dne lhuÊty stanoveneÂ pro sdeÏlenõÂ
uÂdajuÊ a dolozÏenõÂ dokladuÊ. NesplnõÂ-li provozovatel na
zaÂkladeÏ sdeÏlenyÂch uÂdajuÊ a prÏedlozÏenyÂch dokladuÊ podmõÂnky stanoveneÂ tõÂmto zaÂkonem pro udeÏlenõÂ opraÂvneÏnõÂ k provozovaÂnõÂ stanice technickeÂ kontroly nebo
stanice meÏrÏenõÂ emisõÂ, zahaÂjõÂ okresnõÂ uÂrÏad neprodleneÏ
rÏõÂzenõÂ o odneÏtõÂ opraÂvneÏnõÂ k provozovaÂnõÂ stanice technickeÂ kontroly nebo stanice meÏrÏenõÂ emisõÂ.
(3) Registrace silnicÏnõÂch vozidel v evidenci dopravnõÂho inspektoraÂtu Policie CÏeskeÂ republiky provedenaÂ prÏed uÂcÏinnostõÂ tohoto zaÂkona se povazÏuje za registraci podle tohoto zaÂkona.
(4) TechnickeÂ pruÊkazy vozidla, technickaÂ osveÏdcÏenõÂ vozidel, osveÏdcÏenõÂ o technickeÂm pruÊkazu, vyÂpisy
technickeÂho osveÏdcÏenõÂ vydaneÂ podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ
platnyÂch do dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona se povazÏujõÂ za technickeÂ pruÊkazy vozidla, technickaÂ osveÏdcÏenõÂ vozidel, osveÏdcÏenõÂ o technickeÂm pruÊkazu, vyÂpisy
technickeÂho osveÏdcÏenõÂ vydaneÂ podle tohoto zaÂkona.
(5) ProvozovateleÂ silnicÏnõÂch motorovyÂch vozidel
a prÏõÂpojnyÂch vozidel jsou povinni do trÏõÂ let ode dne
uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona uveÂst uÂdaje v registru silnicÏnõÂch vozidel vedeneÂho podle tohoto zaÂkona do stavu
odpovõÂdajõÂcõÂho skutecÏnosti; pokud jde o vznik, zmeÏnu
nebo zaÂnik zaÂstavnõÂch praÂv, jsou provozovateleÂ silnicÏnõÂch motorovyÂch vozidel a prÏõÂpojnyÂch vozidel povinni
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uveÂst uÂdaje v registru silnicÏnõÂch vozidel do sÏesti meÏsõÂcuÊ
ode dne uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona do stavu odpovõÂdajõÂcõÂho skutecÏnosti.
(6) TechnickaÂ prohlõÂdka a meÏrÏenõÂ emisõÂ provedeneÂ
prÏed nabytõÂm uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona zapsaneÂ v technickeÂm pruÊkazu vozidla a v osveÏdcÏenõÂ o meÏrÏenõÂ emisõÂ
a vyznacÏeneÂ kontrolnõÂ naÂlepkou na staÂtnõÂ poznaÂvacõÂ
znacÏce, umõÂsteÏneÂ na zadnõÂ cÏaÂsti vozidla, se povazÏujõÂ
za technickou prohlõÂdku a meÏrÏenõÂ emisõÂ podle tohoto
zaÂkona.
(7) OsveÏdcÏenõÂ o odborneÂ zpuÊsobilosti k provaÂdeÏnõÂ
technickyÂch kontrol, technickyÂch prohlõÂdek nebo
k meÏrÏenõÂ emisõÂ vydanaÂ prÏed nabytõÂm uÂcÏinnosti tohoto
zaÂkona se povazÏujõÂ za profesnõÂ osveÏdcÏenõÂ vydanaÂ podle
tohoto zaÂkona.
(8) OsveÏdcÏenõÂ o schvaÂlenõÂ technickeÂ zpuÊsobilosti
typu silnicÏnõÂho vozidla, typu jineÂho vozidla a prÏõÂslusÏenstvõÂ, jejich cÏaÂstõÂ a doplnÏkuÊ, vcÏetneÏ jejich prÏõÂloh, vydanaÂ
prÏed nabytõÂm uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona se povazÏujõÂ za
osveÏdcÏenõÂ vydanaÂ podle tohoto zaÂkona.
(9) RozhodnutõÂ vydanaÂ dopravnõÂm inspektoraÂtem
Policie CÏeskeÂ republiky o schvaÂlenõÂ technickeÂ zpuÊsobilosti jednotliveÂho vozidla vydanaÂ prÏed uÂcÏinnostõÂ tohoto zaÂkona se povazÏujõÂ za rozhodnutõÂ vydanaÂ podle
tohoto zaÂkona.
(10) Vozidla, na kteraÂ se nevztahovala povinnost
registrace podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ platnyÂch do uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, musõÂ byÂt zaregistrovaÂna v registru
silnicÏnõÂch vozidel nejpozdeÏji ve lhuÊteÏ jednoho roku od
uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona.
(11) OsveÏdcÏenõÂ o schvaÂlenõÂ meÏrÏicõÂho prÏõÂstroje
nebo zarÏõÂzenõÂ pouzÏõÂvaneÂho k provaÂdeÏnõÂ technickyÂch
prohlõÂdek a k meÏrÏenõÂ emisõÂ vydanaÂ prÏed nabytõÂm uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona se povazÏujõÂ za osveÏdcÏenõÂ vydanaÂ
podle tohoto zaÂkona.
§ 90
(1) PraÂva a povinnosti z pracovneÏpraÂvnõÂch vztahuÊ
zameÏstnancuÊ Ministerstva vnitra, kterÏõÂ ke dni uÂcÏinnosti
tohoto zaÂkona vykonaÂvajõÂ cÏinnosti v oblasti podmõÂnek
provozu vozidel na pozemnõÂch komunikacõÂch podle
tohoto zaÂkona, prÏechaÂzejõÂ ke dni uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona z Ministerstva vnitra na Ministerstvo dopravy
a spojuÊ.
(2) PraÂva a povinnosti z pracovneÏpraÂvnõÂch vztahuÊ
zameÏstnancuÊ Policie CÏeskeÂ republiky, kterÏõÂ ke dni
uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona vykonaÂvajõÂ cÏinnosti v oblasti
podmõÂnek provozu vozidel na pozemnõÂch komunikacõÂch podle tohoto zaÂkona, prÏechaÂzejõÂ ke dni uÂcÏinnosti
tohoto zaÂkona z Policie CÏeskeÂ republiky na okresnõÂ
uÂrÏady, v jejichzÏ uÂzemnõÂm obvodu majõÂ tito zameÏstnanci
pracovisÏteÏ.
§ 91
ZaÂveÏrecÏnaÂ ustanovenõÂ
(1) Ministerstvo vydaÂ vyhlaÂsÏku k provedenõÂ § 2
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odst. 5 azÏ 8, § 4 odst. 7, § 5 odst. 3, § 7 odst. 2 a 4, § 18
odst. 4, § 19 odst. 5 a 8, § 25 odst. 2, § 31 odst. 1 a 2,
§ 33 odst. 2, § 36 odst. 2 a 3, § 44 odst. 6, § 45 odst. 1, 5
a 6, § 47 odst. 4, § 48 odst. 1 a 4, § 53 odst. 2, § 54
odst. 6, § 57 odst. 3, § 58 odst. 1 põÂsm. b) a c), § 60
odst. 3, § 62 odst. 2, § 63 odst. 5, § 66 odst. 3, § 67
odst. 1 põÂsm. b) a c), § 69 odst. 3, § 71 odst. 2, § 72
odst. 3, § 74 odst. 1, § 76 odst. 1, § 77 odst. 2, 3 a 4, § 78
odst. 1 a 3, § 79 odst. 5, § 83 odst. 5 põÂsm. b) a § 87.

/1995 Sb., o technickyÂch podmõÂnkaÂch provozu silnicÏnõÂch vozidel na pozemnõÂch komunikacõÂch.

(2) Ministerstvo pruÊmyslu a obchodu vydaÂ vyhlaÂsÏku k provedenõÂ § 77 odst. 3 azÏ 5.

ZaÂkon cÏ. 168/1999 Sb., o pojisÏteÏnõÂ odpoveÏdnosti
za sÏkodu zpuÊsobenou provozem vozidla a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o pojisÏteÏnõÂ odpoveÏdnosti z provozu vozidla), ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 307/
/1999 Sb., se meÏnõÂ takto:

(3) Ministerstvo zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ vydaÂ vyhlaÂsÏku k provedenõÂ § 37 põÂsm. b).
(4) Ministerstvo dopravy a spojuÊ v dohodeÏ s Ministerstvem zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ a Ministerstvem zemeÏdeÏlstvõÂ vydaÂ vyhlaÂsÏku k provedenõÂ § 78 odst. 3.
(5) VyÂrobci silnicÏnõÂch vozidel, systeÂmuÊ vozidel,
konstrukcÏnõÂch cÏaÂstõÂ vozidel a samostatnyÂch technickyÂch celkuÊ vozidel, zvlaÂsÏtnõÂch vozidel a ostatnõÂ osoby
zuÂcÏastneÏneÂ na schvalovaÂnõÂ nebo uznaÂvaÂnõÂ technickeÂ
zpuÊsobilosti typu jsou povinni dodrzÏovat technickeÂ
prÏedpisy vydaÂvaneÂ
a) na zaÂkladeÏ mezinaÂrodnõÂ smlouvy, kterou je CÏeskaÂ
republika vaÂzaÂna,7) vydaÂvaneÂ Evropskou hospodaÂrÏskou komisõÂ prÏi Organizaci spojenyÂch naÂroduÊ,
b) na zaÂkladeÏ EvropskeÂ mezinaÂrodnõÂ silnicÏnõÂ dohody
o prÏepraveÏ nebezpecÏnyÂch veÏcõÂ (ADR),14)
c) na zaÂkladeÏ EvropskeÂ dohody o praÂci osaÂdek vozidel v mezinaÂrodnõÂ silnicÏnõÂ dopraveÏ (AETR),15)
d) podle cÏlaÂnku 7 EvropskeÂ dohody zaklaÂdajõÂcõÂ prÏidruzÏenõÂ mezi CÏeskou republikou na jedneÂ straneÏ
a EvropskyÂmi spolecÏenstvõÂmi a jejich cÏlenskyÂmi
staÂty na straneÏ druheÂ,11)
a to ve zneÏnõÂ prÏijateÂm CÏeskou republikou. Tyto technickeÂ prÏedpisy se uverÏejnÏujõÂ ve VeÏstnõÂku dopravy a jsou
k dispozici na ministerstvu.

Â ST DE SA
Â TA
Â
CÏ A
ZmeÏna zaÂkona o pojisÏteÏnõÂ odpoveÏdnosti
z provozu vozidla
§ 93

1. V § 2 põÂsm. b) se slova ¹podleÂhaÂ evidenciª nahrazujõÂ slovy ¹podleÂhaÂ registraciª.
2. PoznaÂmka pod cÏarou cÏ. 9) znõÂ:
¹9) § 4 azÏ 6 zaÂkona cÏ. 56/2001 Sb., o podmõÂnkaÂch provozu
vozidel na pozemnõÂch komunikacõÂch a o zmeÏneÏ zaÂkona
cÏ. 168/1999 Sb., o pojisÏteÏnõÂ odpoveÏdnosti za sÏkodu zpuÊsobenou provozem vozidla a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch
zaÂkonuÊ (zaÂkon o pojisÏteÏnõÂ odpoveÏdnosti z provozu vozidla), ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 307/1999 Sb.ª.

3. V § 15 odst. 2 se slova ¹z centraÂlnõÂ evidence
vozidelª zrusÏujõÂ.
4. V § 15 odst. 3 se slovo ¹vnitraª nahrazuje slovy
¹dopravy a spojuÊª.
5. V § 15 odst. 4 se slovo ¹vnitraª nahrazuje slovy
¹dopravy a spojuÊª.
6. V § 15 odst. 9 se za slova ¹vyrÏazenõÂ vozidlaª
vklaÂdajõÂ slova ¹z registru23)ª a poznaÂmka pod cÏarou
cÏ. 23), kteraÂ znõÂ:
¹23) § 13 a 14 zaÂkona cÏ. 56/2001 Sb.ª.

§ 92

Â ST JEDENA
Â CTA
Â
CÏ A

ZrusÏujõÂ se:

§ 94
1. ZaÂkon cÏ. 38/1995 Sb., o technickyÂch podmõÂnkaÂch
Â
UcÏinnost
provozu silnicÏnõÂch vozidel na pozemnõÂch komunikacõÂch.
Tento zaÂkon nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. cÏervence
2. ZaÂkon cÏ. 355/1999 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon cÏ. 38/ 2001.
v z. BuzkovaÂ v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.

14

) VyhlaÂsÏka cÏ. 64/1987 Sb., o EvropskeÂ dohodeÏ o mezinaÂrodnõÂ silnicÏnõÂ prÏepraveÏ nebezpecÏnyÂch veÏcõÂ (ADR), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
15
) VyhlaÂsÏka cÏ. 108/1976 Sb., o EvropskeÂ dohodeÏ o praÂci osaÂdek vozidel v mezinaÂrodnõÂ silnicÏnõÂ dopraveÏ (AETR), ve zneÏnõÂ
pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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