Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti
a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
(1) V období od 1. listopadu do 31. března, pokud se na pozemní komunikaci
nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo lze vzhledem k
povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během
jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, lze užít
motorové vozidlo kategorie M nebo N2) k jízdě v provozu na pozemních
komunikacích pouze za podmínky použití zimních pneumatik18a), a to u
motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností nepřevyšující 3 500 kg
na všech kolech a u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností
převyšující 3 500 kg na všech kolech hnacích náprav s trvalým přenosem hnací
síly. Zimní pneumatiky podle věty prvé musí mít hloubku dezénu hlavních
dezénových drážek nebo zářezů nejméně 4 mm a u motorových vozidel o
maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg nejméně 6 mm.
(2)
Ustanovení odstavce 1 se nepoužije pro náhradní pneumatiku použitou v
případě nouzového dojetí.
(13) Na vozidle se nesmí, s výjimkou nouzového dojetí, současně použít
pneumatiky různých rozměrů a konstrukcí, pokud při schválení technické
způsobilosti není stanoveno jinak. Na téže nápravě musí být používány pouze
shodné pneumatiky. Konstrukcí pneumatiky se rozumí konstrukce diagonální,
radiální, smíšená (BIAS BELTED). Shodnou pneumatikou se rozumí
pneumatika stejného rozměru, konstrukce, druhu dezénu a značky. Druhem
dezénu pneumatiky se rozumí dezén letní, dezén zimní, u něhož na bočnici
pneumatiky je vyznačeno označení M+S nebo M.S nebo M/S nebo MS a
terénní.
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Vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření
emisí vozidel.
Rozsah a způsob provádění technických prohlídek
(K § 48 odst. 5 zákona)

§8
(1) Ve stanici technické kontroly se provádějí tyto druhy technických prohlídek:
a) pravidelná technická prohlídka,
b) opakovaná technická prohlídka,
c) technická prohlídka před schválením technické způsobilosti vozidla,
d) technická prohlídka ADR,
e) evidenční kontrola,
f) technická prohlídka na žádost zákazníka,
g) technická prohlídka před registrací vozidla a
h) technická prohlídka v rámci technické silniční kontroly podle vyhlášky o technických
silničních kontrolách (dále jen „nařízená technická prohlídka“).
(2) Technická prohlídka se provádí v rozsahu plném nebo částečném. Plným rozsahem je
provedení technické
prohlídky v rozsahu všech kontrolních úkonů podle přílohy č. 7, které se vztahují na
konstrukci a vybavení vozidla. Částečným rozsahem je provedení technické prohlídky jen v
rozsahu vybraných kontrolních úkonů.
(3) Pravidelnou technickou prohlídkou je technická prohlídka provedená ve lhůtách
stanovených zákonem. Pravidelná technická prohlídka se provádí v plném rozsahu; obsahuje
proto i evidenční kontrolu vozidla.
(4) Opakovanou technickou prohlídkou je technická prohlídka následující po předchozí
technické prohlídce podle odstavce 1 písm. a), c), d), g) a h), po předchozí kontrole
technického stavu silničního vozidla podle zvláštního právního předpisu nebo jiné obdobné
kontrole v jiném členském státě, při které byla na vozidle zjištěna vážná nebo nebezpečná
závada, nebo po zadržení osvědčení o registraci vozidla podle zvláštního právního předpisu.
Opakovaná technická prohlídka provedená do 30 kalendářních dnů od předchozí technické
prohlídky se provede v rozsahu částečném, omezeném na kontrolu technického stavu a
činnosti systémů silničního vozidla, jeho konstrukčních částí a samostatných technických
celků, na kterých byla vážná nebo nebezpečná závada zjištěna, pokud není při prohlídce
zjištěna jiná zjevná vážná nebo nebezpečná závada. Opakovaná technická prohlídka
provedená za dobu delší než 30 kalendářních dnů od předchozí technické prohlídky se
provede v plném rozsahu. Opakovaná technická prohlídka následující po zadržení osvědčení
o registraci vozidla podle zvláštního právního předpisu1a), jde-li o nebezpečné závady,
zjištěné při objasňování dopravní nehody, se vždy provede v plném rozsahu.
(5) Technická prohlídka před schválením technické způsobilosti vozidla je technická
prohlídka vozidla, jehož technická způsobilost dosud nebyla schválena a které dosud nebylo
registrováno v České republice. Tato technická prohlídka se provádí v plném rozsahu, při
respektování zvláštností vozidla. Kontrolní nálepku při této technické prohlídce vozidlu
přidělí a na registrační značku vylepí registrační orgán.
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(6) Technická prohlídka ADR je technickou prohlídkou vozidla určeného k přepravě
nebezpečných věcí z hlediska plnění požadavků stanovených zvláštním právním
předpisem. Tento druh technické prohlídky může provádět pouze stanice technické kontroly,
která byla k této činnosti pověřena ministerstvem a jejíž pracovníci byli pro tuto činnost
vyškoleni. Podmínky zabezpečení této činnosti oznámí ministerstvo ve Věstníku dopravy.
(7) Evidenční kontrola je technická prohlídka vozidla v rozsahu kontrolních úkonů
stanovených v příloze č. 7 ve skupině kontrolních úkonů č. 0. Tato technická prohlídka je
účelově zaměřena na kontrolu souladu provedení vozidla s údaji uvedenými v technickém
průkazu vozidla a v osvědčení o registraci vozidla na kontrolu souladu provedení a umístění
identifikačních údajů vozidla například VIN, výrobní štítek v porovnání databází, která je
součástí Centrálního informačního systému pro STK, a za účelem jejich dokumentace.
Evidenční kontrola je součástí každé pravidelné technické prohlídky. Definice pojmů pro
účely provádění evidenční kontroly jsou uvedeny v příloze č. 7. Podrobné podmínky
zabezpečení této činnosti oznámí ministerstvo ve Věstníku dopravy.
(8) Technická prohlídka na žádost zákazníka je technickou prohlídkou provedenou v plném
nebo částečném rozsahu podle požadavků zákazníka. Při této technické prohlídce se vozidlu
nepřiděluje kontrolní nálepka a neprovádí se zápis o výsledku technické prohlídky do
technického průkazu vozidla.
(9) Technickou prohlídkou před registrací vozidla se rozumí technická prohlídka vozidla,
jehož technická způsobilost byla již schválena, ale vozidlo dosud nebylo registrováno v
České republice. Tato technická prohlídka se provádí v plném rozsahu, při respektování
zvláštností vozidla a jeho dokladů dle přílohy č. 20 této vyhlášky.
(10) Nařízená technická prohlídka se provádí v rozsahu stanoveném vyhláškou o technické
silniční kontrole. O výsledku této technické prohlídky je vystaven protokol o technické
prohlídce, jenž tvoří přílohu k dokladu vydanému policistou nebo celníkem, přičemž zápis o
výsledku technické prohlídky se do technického průkazu vozidla neprovádí. Pokud nebyly
při nařízené technické prohlídce zjištěny žádné závady nebo byly zjištěny jen lehké závady,
kontrolní nálepka se nepřiděluje.

§9

(1)Žadatel

o provedení technické prohlídky předloží stanici technické kontroly
doklady v závislosti na požadovaném druhu technické prohlídky podle přílohy č. 20
této vyhlášky.
(2) Žadatel přistaví vozidlo k provedení technické prohlídky čisté a ve stavu, který
umožní bezpečné provedení technické prohlídky. Pokud je vozidlo vybaveno poklicemi
kol, které zakrývají upevnění kol, žadatel přistaví vozidlo s demontovanými poklicemi
na všech kolech. Jízdní soupravy musí splňovat podmínky spojitelnosti vozidel do
jízdních souprav uvedené ve vyhlášce upravující schvalování technické způsobilosti
vozidel.
(3) Stanice technické kontroly provedení technické prohlídky odmítne, jestliže žadatel
nepředloží doklady k vozidlu uvedené v odstavci 1, nebo z vozidla zjevně unikají
provozní hmoty v takové míře, která by znečistila pracoviště nebo ohrozila bezpečnost
práce. Stanice technické kontroly může provedení technické prohlídky odmítnout
rovněž v případě, že přistavené vozidlo nesplňuje požadavky podle odstavce 2.
(4) U vozidla s plynovým pohonem kontrolní technik před vjezdem vozidla na linku
stanice technické kontroly zkontroluje s použitím přístroje na zjišťování přítomnosti
uhlovodíkového plynu těsnost plynové soustavy a u vozidla s alternativním pohonem
přepne pohon na základní druh paliva.
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(5) Kontrolní

technik provede technickou prohlídku v rozsahu kontrolních úkonů
uvedených v příloze č. 7 příslušných druhu technické prohlídky, konstrukci a vybavení
vozidla. V průběhu technické prohlídky zaznamenává všechny závady, které na vozidle
zjistil.
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