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KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY 
1. K problematice chybějících podrobností a Věstníku dopravy 

V preambuli vyhlášky se uvádí, že tato vyhláška stanovuje „rozsah údajů nezbytných pro provádění 

technické prohlídky a způsob a formu jejich předávání od výrobce Ministerstvu dopravy“, což je z hlediska 

výrobců a dovozců vozidel zcela zásadní požadavek, který by měl být řešen jednoznačným, 

nediskriminačním a jednoduchým způsobem, pokud možno s využitím postupů uplatňovaných i v dalších 

státech EU. Rychlost, realizovatelnost bez nepřiměřených nákladů a jednoznačnost údajů je nezbytným 

předpokladem pro funkčnost systému kontrol v STK i na pozemních komunikacích. 

 

Vyhláška však žádné podrobnosti již neuvádí, ač je k tomu ze zákona zmocněna. Odkazuje se na Věstník 

dopravy, který však není přiložen ani v základním rozsahu. 

 

Vzhledem k tomu, že přímo použitelný předpis EU stanovuje výrobcům povinnosti včetně lhůt, je 

nezbytné, aby prováděcí právní přepis byl znám v celých souvislostech již při jeho legislativním procesu, 

aby byla zajištěna následná funkčnost přijatých povinností. Bez podrobného prostudování rozsahu, formy 

a způsobu předávání údajů je téměř vyloučeno, aby mohl být naplněn smysl vyhlášky bez zbytečných 

odkladů a nepřiměřených nákladů. 

 

Pro vypořádání této připomínky navrhujeme uspořádat konferenční vypořádání, kde bude k dispozici 

základní text Věstníku dopravy, který bude při této příležitosti zkorigován tak, aby naplnil výše uvedené. 

 

Bez tohoto kroku je návrh vyhlášky v tomto bodě neakceptovatelný a odporuje i standardnímu 

legislativnímu procesu, neboť jsou ukládány povinnosti, aniž by byly známy. 

 

V žádném případě nelze akceptovat, že by text Věstníku dopravy byl znám až po ukončení legislativního 

procesu vyhlášky. Je naprosto nezbytné, aby byl znám v okamžiku připomínkování jejího textu. 

 

V případě nerealizace výše uvedeného způsobu vypořádání trváme na tom, aby text povinností byl 

uveden a vypořádán přímo ve vyhlášce. 
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Přímo použitelným právním předpisem je prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/621, klíčové povinnosti 

jsou uvedeny v čl. 5 a 6, u nich potřebují mít výrobci jasno, jak bude prováděno. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 


