Silniční vozidlo v provozu

HLAVA I
SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU
§ 36
(1) Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je
technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona.
(2) Pro zkušební provoz může být na pozemních komunikacích provozováno silniční vozidlo
jen na základě povolení vydaného ministerstvem po ověření podmínek stanovených
prováděcím právním předpisem.
(3) Provozovatel silničního vozidla je povinen udržovat vozidlo v řádném technickém stavu
podle pokynů pro obsluhu a údržbu stanovených výrobcem.
(4) Technický stav silničních vozidel v provozu na pozemních komunikacích je oprávněna v
rámci dohledu na bezpečnost silničního provozu kontrolovat Policie České republiky podle
zvláštního zákona.9)
§ 37
Technicky nezpůsobilé silniční vozidlo k provozu
Silniční vozidlo je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích, pokud
a) pro závady v technickém stavu bezprostředně ohrožuje bezpečnost provozu na pozemních
komunikacích,
b) poškozuje životní prostředí nad míru stanovenou prováděcím právním předpisem,
c) provozovatel vozidla neprokáže jeho technickou způsobilost k provozu na pozemních
komunikacích způsobem stanoveným tímto zákonem,
d) byly na vozidle provedeny neschválené změny anebo zásahy do identifikátorů vozidla,
například VIN.
§ 38
Silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla v provozu
(1) Provozovatel silničního vozidla nesmí provozovat na pozemních komunikacích vozidlo,
a) které je technicky nezpůsobilé k provozu,
b) které není zaregistrováno v registru silničních vozidel v České republice nebo v registru
silničních vozidel jiného státu,
c) na němž není umístěna tabulka s registrační značkou, přidělenou k tomuto vozidlu obecním
úřadem obce s rozšířenou působností nebo příslušným orgánem jiného státu, způsobem
umožňujícím identifikaci vozidla,
d) k němuž není splněna povinnost pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,5)
e) které nemá platné osvědčení o technické způsobilosti vydané stanicí měření emisí a stanicí
technické kontroly nebo
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f) které nemá identifikační údaje v souladu s údaji uvedenými v registru silničních vozidel
nebo v osvědčení o registraci silničního vozidla nebo technickém průkazu zvláštního vozidla.
(2) Provozovatel silničního vozidla musí při jízdě do zahraničí umístit na silničním
motorovém vozidle mezinárodní rozlišovací značku České republiky. Mezinárodní rozlišovací
značka České republiky obsahuje označení CZ.
(3) Prováděcí právní předpis stanoví způsob umístění tabulky s registrační značkou na
vozidlo.
§ 39
Provozovatel silničního vozidla je na svůj náklad povinen přistavit silniční vozidlo k
pravidelné technické prohlídce a silniční motorové vozidlo i k pravidelnému měření emisí ve
lhůtách stanovených tímto zákonem.
§ 40
Pravidelné technické prohlídky
(1) Provozovatel silničního vozidla přistaví k technické prohlídce
a) osobní automobil, nákladní automobil, jehož přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg,
motocykl, přípojné vozidlo, jehož přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, kromě
nebrzděného přívěsu, jehož přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, nejpozději ve lhůtě čtyř
let po prvním zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel (dále jen "zaregistrování
silničního vozidla") a potom pravidelně nejpozději ve lhůtách dvou let,
b) nákladní automobil, jehož přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg, speciální automobil,
autobus, silniční vozidlo s právem přednosti v jízdě, vozidlo taxislužby, vozidlo půjčovny
automobilů určené k nájmu, kromě nebrzděného přívěsu, jehož přípustná hmotnost
nepřevyšuje 750 kg, přípojné vozidlo, jehož přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg,
nejpozději ve lhůtě jednoho roku po zaregistrování silničního vozidla a potom pravidelně
nejpozději v jednoročních lhůtách,
c) nebrzděný přívěs, jehož přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, motocykl, jehož zdvihový
objem pístového spalovacího motoru pohonu silničního vozidla nepřevyšuje 50 cm3 nebo
jehož nejvyšší konstrukční rychlost nepřevyšuje 50 km.h-1, s výjimkou motocyklu opatřeného
šlapadly, nejpozději ve lhůtě šest let po zaregistrování silničního vozidla a potom pravidelně
nejpozději ve lhůtách čtyř let.
(2) Provozovatel silničního vozidla uvedeného v odstavci 1 písm. a) dovezeného z jiného
členského státu, ve kterém bylo registrováno, od jehož první registrace uplynuly méně než
čtyři roky, přistaví silniční vozidlo k technické prohlídce nejpozději ve lhůtě čtyř let po první
registraci a potom pravidelně nejpozději ve lhůtách dvou let.
(3) Provozovatel silničního vozidla uvedeného v odstavci 1 písm. b) dovezeného z jiného
členského státu, ve kterém bylo registrováno, od jehož první registrace uplynul méně než
jeden rok, přistaví silniční vozidlo k technické prohlídce nejpozději ve lhůtě jednoho roku po
první registraci a potom pravidelně nejpozději v jednoročních lhůtách.
(4) Provozovatel silničního vozidla uvedeného v odstavci 1 písm. c) dovezeného z jiného
členského státu, ve kterém bylo registrováno, od jehož první registrace uplynulo méně než
šest let, přistaví silniční vozidlo k technické prohlídce nejpozději ve lhůtě šesti let po první
registraci a potom pravidelně nejpozději ve lhůtách čtyř let.
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(5) Provozovatel dovezeného silničního vozidla, které bylo registrováno v zahraničí,
neuvedeného v odstavcích 2 až 4 přistaví silniční vozidlo k technické prohlídce před registrací
silničního vozidla v České republice a potom pravidelně nejpozději ve lhůtách stanovených v
odstavci 1 podle druhu silničních vozidel, s výjimkou silničního vozidla uvedeného v odstavci
1 písm. a), které přistaví provozovatel silničního vozidla po první technické prohlídce
pravidelně nejpozději ve lhůtách dvou let.
§ 41
Pravidelné měření emisí
Provozovatel silničního motorového vozidla uvedeného v § 40, s výjimkou motocyklu, jehož
provozní hmotnost je nižší než 400 kg, a elektromobilu přistaví potom pravidelně nejpozději
ve lhůtách dvou let,
b) nákladní automobil, jehož přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg, speciální automobil,
autobus, silniční vozidlo s právem přednosti v jízdě, vozidlo taxislužby, vozidlo půjčovny
automobilů určené k nájmu, kromě nebrzděného přívěsu toto silniční vozidlo k pravidelnému
měření emisí jeden měsíc před ukončením platnosti technické prohlídky ve lhůtách
stanovených pro jeho pravidelnou technickou prohlídku.
§ 42
Lhůta pro přistavení silničního vozidla k pravidelné technické prohlídce a k pravidelnému
měření emisí se počítá ode dne zaregistrování silničního vozidla u příslušného obecnímu
úřadu obce s rozšířenou působností a potom vždy ode dne provedení pravidelné technické
prohlídky zapsané v technickém průkazu silničního motorového vozidla a pravidelného
měření emisí zapsaného v osvědčení o měření emisí nebo ode dne zákonem stanovené
povinnosti přistavit vozidlo k pravidelné technické prohlídce a pravidelnému měření emisí.
Měření emisí
§ 43
Měřením emisí se rozumí kontrola technického stavu částí silničního motorového vozidla,
motoru a příslušenství ovlivňujícího tvorbu škodlivých emisí ve výfukových plynech, změření
hodnot parametrů a vlastností popisujících emisní chování silničního motorového vozidla,
jejich seřízení a případné odstranění zjištěných závad.
§ 44
(1) Kontrolou technického stavu částí silničního motorového vozidla, motoru a příslušenství
ovlivňujícího tvorbu škodlivých emisí ve výfukových plynech, se u silničních motorových
vozidel se zážehovými motory s neřízenými emisními systémy, včetně systémů s neřízenými
katalyzátory, rozumí
a) kontrola stavu skupin a dílů ovlivňujících emisi výfukových plynů a znečišťování prostředí,
b) kontrola parametrů základního seřízení motoru zahřátého na provozní teplotu při
volnoběhu a při zvýšených otáčkách, včetně měření obsahu oxidu uhelnatého ve výfukovém
plynu při současném měření obsahu nespálených uhlovodíků.
3

Silniční vozidlo v provozu

(2) Kontrolou technického stavu částí silničního motorového vozidla, motoru a příslušenství
ovlivňujícího tvorbu škodlivých emisí ve výfukových plynech u silničních vozidel se
zážehovými motory s řízenými katalytickými systémy se rozumí
a) kontrola stavu skupin a dílů ovlivňujících emisi výfukových plynů a znečišťování prostředí,
b) kontrola funkce řídicího systému motoru,
c) kontrola obsahu oxidu uhelnatého ve výfukovém plynu při volnoběhu a při zvýšených
otáčkách a kontrola hodnoty součinitele přebytku vzduchu lambda ve zvýšených otáčkách u
motoru zahřátého na provozní teplotu.
(3) Kontrolou technického stavu částí silničního motorového vozidla, motoru a příslušenství
ovlivňujícího tvorbu škodlivých emisí ve výfukových plynech se u silničních motorových
vozidel se zážehovými motory s řízenými katalytickými systémy a systémem palubní
diagnostiky EOBD rozumí
a) kontrola stavu skupin a dílů ovlivňujících emisi výfukových plynů a znečišťování prostředí,
b) kontrola funkce řídicího systému EOBD,
c) kontrola obsahu oxidu uhelnatého ve výfukovém plynu při volnoběhu a při zvýšených
otáčkách a kontrola hodnoty součinitele přebytku vzduchu lambda ve zvýšených otáčkách u
motoru zahřátého na provozní teplotu.
(4) Kontrolou technického stavu částí silničního motorového vozidla, motoru a příslušenství
ovlivňujícího tvorbu škodlivých emisí ve výfukových plynech se u silničních vozidel se
vznětovými motory rozumí
a) kontrola stavu skupin a dílů ovlivňujících emisi výfukových plynů a znečišťování prostředí,
b) kontrola seřízení motoru zahřátého na provozní teplotu, zejména volnoběžných a
maximálních otáček; u motorů s řízeným emisním systémem i kontrola funkce řídicího
systému motoru,
c) změření kouřivosti metodou volné akcelerace.
(5) Před měřením emisí se kontrolují doklady silničního vozidla. Ověřují se identifikační
údaje vozidla a motoru, homologační štítky a správnost údajů o měření emisí.
(6) Měření emisí se provádí v rozsahu, způsobem a s použitím přístrojů a zařízení, které
stanoví prováděcí právní předpis. Přístroje pro měření emisí, stanovené prováděcím právním
předpisem, schvaluje ministerstvo na základě zkoušek provedených pověřenou zkušebnou.
Přístroje musí být metrologicky navázány.
§ 45
Hodnocení a vyznačování měření emisí
(1) Stanice měření emisí při měření emisí silničního motorového vozidla hodnotí, zda části
silničního motorového vozidla, motoru a příslušenství ovlivňující tvorbu škodlivých emisí
jsou úplné, nepoškozené, funkční a bez zjevných vad a zda hodnoty parametrů a vlastností
emisního chování silničního vozidla po provedeném měření emisí a odstranění zjištěných
závad nepřekračují limity stanovené prováděcím právním předpisem.
(2) Fyzická osoba, která vozidlo k měření emisí přistavila, je oprávněna být při jejich měření
přítomna; přitom je povinna řídit se pokyny zaměstnanců provozovatele stanice měření emisí
pro zachování bezpečnosti při měření emisí.
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(3) O provedeném měření emisí vyhotoví stanice měření emisí protokol o měření emisí
silničního motorového vozidla obsahující i ověření shody údaje o typu motoru a předá jej
žadateli.
(4) Druhy přístrojů, způsob metrologického zajištění, postup při vyznačování měření emisí,
způsob hodnocení technického stavu částí silničního motorového vozidla, motoru a
příslušenství při měření emisí stanoví prováděcí právní předpis.
§ 46
zrušen
§ 47
Technická prohlídka
(1) Technickou prohlídkou silničního vozidla se rozumí kontrola technického stavu, činnosti
ústrojí a zařízení silničního vozidla a evidenční kontrola silničního vozidla.
(2) Kontrolou technického stavu silničního vozidla se rozumí kontrola
a) brzdové soustavy,
b) řízení,
c) náprav, kol, pneumatik, pérování, hřídelů, kloubů,
d) podvozku a karoserie,
e) světelných zařízení a světelné signalizace,
f) ostatního ústrojí a zařízení, zejména elektrického zařízení a vedení, rychloměru a
tachografu, palivové soustavy, těsnosti motoru a převodovky, spojky, řazení rychlostních
stupňů, vytápění a větracího systému, spojovacího zařízení, výfukové soustavy, odrušení,
hluku,
g) předepsané a zvláštní výbavy.
(3) Při zahájení kontroly technického stavu silničního vozidla podle odstavce 2 musí být u
silničního motorového vozidla předložen protokol o měření emisí s kladným výsledkem.
(4) Přístroje pro provádění technické prohlídky stanovené prováděcím právním předpisem
schvaluje ministerstvo na základě zkoušek provedených pověřenou zkušebnou. Přístroje musí
být metrologicky ověřeny a navázány.
(5) Fyzická osoba, která vozidlo k technické prohlídce přistavila, je oprávněna být při této
technické prohlídce přítomna; přitom je povinna řídit se pokyny zaměstnanců provozovatele
stanice technické kontroly pro zachování bezpečnosti při technické prohlídce.
Hodnocení technického stavu a technické způsobilosti silničního motorového vozidla k
provozu a vyznačení výsledku technické prohlídky
§ 48
(1) Stanice technické kontroly při kontrole technického stavu silničního vozidla podle § 47
odst. 2 zjišťuje, zda technický stav a činnost ústrojí a částí vozidla je bez závad nebo má
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závady porovnáním skutečného technického stavu vozidla s podmínkami stanovenými pro
technický stav vozidla tímto zákonem a prováděcím právním předpisem.
(2) Stanice technické kontroly nesmí při technické prohlídce seřizovat a opravovat silniční
vozidlo, s výjimkou jednoduchého seřízení světlometů, pokud to umožňuje stav a přístupnost
seřizovacích prvků.
(3) Stanice technické kontroly při evidenční kontrole silničního vozidla zjišťuje
a) soulad skutečného stavu silničního vozidla a jeho identifikačních údajů s údaji uvedenými
v technickém průkazu silničního vozidla a v osvědčení o registraci silničního vozidla a
b) stav počítače ujeté vzdálenosti silničního vozidla.
(4) O provedení technické prohlídky silničního vozidla vyhotoví stanice technické kontroly na
základě záznamníku závad protokol o technické prohlídce a předá jej fyzické osobě, která
vozidlo k technické prohlídce přistavila.
(5) Rozsah a způsob provádění technických prohlídek a jejich druhy, identifikační údaje
vozidla, kontrolní úkony, technické podmínky pro hodnocení výsledku technické prohlídky a
způsob vyznačování provedení technických prohlídek stanoví prováděcí právní předpis.
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