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Pozměňovací návrh
poslance Leo Luzara
ST 51
K vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění
zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(tisk č. 51) se uplatňuje následující pozměňovací návrh:

A. Bodové znění pozměňovacího návrhu
1. V čl. I se za dosavadní bod 47 vkládá nový bod, který zní:
„X. V § 54 se za odstavec 10 vkládá nový odstavec 11, který zní:
„(11) Je-li žadatelem o udělení oprávnění k provozování stanice technické kontroly vysoká
škola, splnění podmínky podle odstavce 3 se nevyžaduje.“.
Dosavadní odstavce 11 a 12 se označují jako odstavce 12 a 13.“.
Následující body se přečíslují.
2. V čl. I se v dosavadním bodu 48 číslo „11“ nahrazuje číslem „12“.
3. V čl. I se v dosavadním bodu 125 za text „„§ 48 odst. 7“,“ vkládají slova „text „§ 54 odst. 4
a 12“ se nahrazuje textem „§ 54 odst. 4 a 13“,“.

B. Platné znění zákona č. 56/2001 Sb. s vyznačením navrhovaných změn
Změny obsažené v pozměňovacích návrzích jsou vyznačeny tučně (nově vkládaný text) a přeškrtnutým písmem
(rušený text) v textu dotčených ustanovení zákona č. 56/2001 Sb. Do textu zákona č. 56/2001 Sb. jsou
zapracovány i změny obsažené v tisku č. 51 (bez vyznačení).

§ 54

Oprávnění k provozování stanice technické kontroly
(1) Stanice technické kontroly je pracoviště specializované na provádění technických
prohlídek silničních vozidel.
(2) Stanici technické kontroly může provozovat právnická nebo fyzická osoba, která má
k jejímu provozování oprávnění udělené a osvědčení vydané krajským úřadem. Příslušným k
rozhodování o udělení oprávnění je krajský úřad, v jehož správním obvodu bude provozovatel
stanice technické kontroly vykonávat svoji činnost.
(3) Oprávnění může krajský úřad udělit žadateli jen tehdy, je-li záměr provozovat stanici
technické kontroly v souladu se stanoveným způsobem a rozsahem pokrytí správního obvodu
činnostmi stanic technické kontroly, pokud:
a) je kapacitní potřeba technických prohlídek na území okresu v rámci správního obvodu
krajského úřadu, v němž má být uvažovaná stanice technické kontroly provozována, vyšší než
80 % kapacity stávajících kontrolních linek stanic technické kontroly v provozu, rozšířených o
kapacitu vydaných oprávnění, na území každého takového okresu a
b) je-li počet skutečně provedených technických prohlídek ve stanicích technické kontroly na
území okresu v rámci správního obvodu krajského úřadu, v němž má být uvažovaná stanice
technické kontroly provozována, vyšší než 80 % kapacity stávajících kontrolních linek stanic
technické kontroly v provozu, rozšířených o kapacitu vydaných oprávnění, na území každého
takového okresu.
(4) Způsob výpočtu kapacitní potřeby technických prohlídek, kapacity kontrolních linek
stanic technické kontroly a počtu skutečně provedených technických prohlídek stanoví
prováděcí právní předpis. Výpočet se provádí na základě údajů získaných z centrálního registru
vozidel a z informačního systému technických prohlídek vždy k 1. lednu a k 1. červenci za
období předcházejících 12 měsíců.
(5) Kapacitní potřeba technických prohlídek na území okresu se stanoví z příslušného
počtu registrovaných vozidel jednotlivých kategorií vozidel na území okresu, věkového
rozložení vozidel, lhůt pravidelných technických prohlídek jednotlivých kategorií vozidel,
časové pracnosti provedení jednotlivých druhů technických prohlídek a podílu jednotlivých
druhů technických prohlídek.
(6) Kapacita kontrolních linek stanic technické kontroly na území okresu se stanoví z
počtu kontrolních stání linky stanic technické kontroly, počtu produktivních dnů v roce,
průměrné provozní doby stanice technické kontroly v hodinách přepočtené na jeden pracovní
den pětidenního pracovního týdne a časové pracnosti pravidelných technických prohlídek
vozidel kategorie M1 pro kontrolní linky stanice technické kontroly pro osobní automobily a
N3 pro kontrolní linky stanice technické kontroly pro užitkové automobily.
(7) Počet skutečně provedených technických prohlídek na kontrolní lince stanice
technické kontroly se stanoví z počtu jednotlivých druhů technických prohlídek vozidel
jednotlivých kategorií a časové pracnosti provedení jednotlivých druhů technických prohlídek
pro jednotlivé kategorie vozidel.
(8) Časová pracnost provedení jednotlivých druhů technických prohlídek pro jednotlivé
kategorie vozidel se stanoví jako průměrný čas v minutách od zahájení technické prohlídky
kontrolním technikem na kontrolní lince stanice technické kontroly do ukončení technické

prohlídky kontrolním technikem na kontrolní lince stanice technické kontroly ze všech
provedených technických prohlídek každého takového druhu technické prohlídky na území
České republiky stanovený z centrálního informačního systému technických prohlídek z dat za
předcházející kalendářní rok.
(9) Kontrolní linka pro osobní automobily má 3 kontrolní stání při délce linky
minimálně 26 m, nebo 4 kontrolní stání při délce linky minimálně 33 m. Kontrolní linka pro
užitkové automobily má 2 kontrolní stání při délce linky minimálně 42 m.
(10) Krajský úřad, je-li splněna podmínka podle odstavce 3, udělí žadateli oprávnění k
provozování stanice technické kontroly za těchto dalších podmínek:
a) žadatel nebo, je-li žadatelem právnická osoba, členové jejího statutárního orgánu dosáhli
věku 18 let, jsou svéprávní a bezúhonní,
b) žadatel zajistí, aby prohlídky ve stanici technické kontroly prováděly jen osoby bezúhonné,
které jsou držiteli profesního osvědčení kontrolního technika,
c) žádost o udělení oprávnění obsahuje předepsané náležitosti a kladná stanoviska příslušných
orgánů podle § 55 odst. 2,
d) žadatel zajistí, aby stanice technické kontroly byla vybavena přístroji a dalším technickým
zařízením a programovým vybavením nezbytným k řádnému provádění technických prohlídek
a souvisejících úkonů a aby měla stavební uspořádání potřebné pro výkon své činnosti.
(11) Je-li žadatelem o udělení oprávnění k provozování stanice technické kontroly
vysoká škola, splnění podmínky podle odstavce 3 se nevyžaduje.
(11) (12) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl
pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně k nepodmíněnému trestu odnětí
svobody v trvání alespoň jednoho roku, pro trestný čin spáchaný úmyslně, jehož skutková
podstata souvisí s podnikáním, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková
podstata souvisí s předmětem podnikání, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen. Za
účelem zjištění, zda žadatel nebo členové jeho statutárního orgánu splňují podmínku
bezúhonnosti, si krajský úřad vyžádá podle zvláštního právního předpisu9b) výpis z evidence
Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku
trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(12) (13) Druhy stanic technické kontroly, požadavky na přístroje a další technické
zařízení a programové vybavení nezbytné k řádnému provádění technických prohlídek a
souvisejících úkonů, požadavky na stavební uspořádání potřebné pro výkon činnosti stanice
technické kontroly, způsob metrologického zajištění přístrojů stanoví prováděcí právní předpis.
…
§ 91
Závěrečná ustanovení
(1) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 2 odst. 5 až 8, § 2 odst. 10 a 11, § 3 odst. 4, § 4
odst. 7, § 5 odst. 9, § 6 odst. 7, § 7 odst. 6, § 7a odst. 3, § 7b odst. 6, § 7d odst. 3, § 7e odst. 4,

§ 7f odst. 3, § 9 odst. 4, § 12 odst. 9, § 13 odst. 7, § 14 odst. 3, § 14a odst. 6, § 16 odst. 9, § 17
odst. 7, § 19 odst. 3, § 20 odst. 4, § 21 odst. 4, § 23 odst. 4, § 24 odst. 5, § 26 odst. 4, § 27 odst.
6, § 28 odst. 1 písm. d), m) a p), § 28d odst. 1 a 2, § 31 odst. 1 a 3, § 33 odst. 2, § 33b odst. 1,
§ 33c, § 36 odst. 2, § 38 odst. 3, § 38c odst. 6, § 38d odst. 4, § 47 odst. 3, § 48 odst. 7, § 48a
odst. 4, § 53 odst. 2, § 54 odst. 4 a 12 § 54 odst. 4 a 13, § 57 odst. 5, § 58 odst. 3, § 59b odst.
8, § 60 odst. 5, § 62 odst. 3, § § 63 odst. 5, § 72 odst. 6, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2, § 76 odst. 1,
§ 78 odst. 1 a 3, § 79 odst. 8, § 79a odst. 6, § 79b odst. 7, § 79c odst. 4, § 82 odst. 1 a § 87.

C. Odůvodnění pozměňovacího návrhu
Předložený pozměňovací návrh má za cíl stanovit výjimku v rámci stávajícího velmi svázaného
systému udělování povolení k provozování stanice technické kontroly a umožnit, aby vysoké
škole mohlo být uděleno oprávnění k provozování stanice technické kontroly, aniž by byla
splněna podmínka rozsahu pokrytí správního obvodu stanovená v § 54 odst. 3 zákona č.
56/2001 Sb.
Podle stávající právní úpravy je možné udělit oprávnění k provozování stanice technické
kontroly pouze v případě, že je splněna podmínka rozsahu pokrytí správního obvodu, a zákon
neumožňuje k této podmínce nepřihlížet ani v případě, že jsou pro to závažné důvody.
Takovým důvodem je vybudování pracoviště umožňujícího současně výzkum a vývoj v oblasti
automobilové dopravy v rámci vysoké školy, proto se navrhuje přímo v zákoně stanovit, že jeli žadatelem o udělení oprávnění k provozování stanice technické kontroly vysoká škola,
k podmínce rozsahu pokrytí správního obvodu se nepřihlíží.

