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Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Praha 
 /  166/2020-072-Z106/11 Mgr. Vojtěch Jirovec / 31313 21.07.2020 
 
Věc: Odpověď na žádost 

 
Vážený pane řediteli, 
 
dne 27. 5. 2020 obdrželo Ministerstvo dopravy, Odbor komunikace, Vaši žádost o informace 

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „InfZ“). Tato žádost týkající se údajů o stanicích technických kontrol, byla zaregistrována 
podatelnou Ministerstva dopravy pod č. p. 24125/2020-MD-CKDP a požadujete v ní poskytnutí – 
cit.: „… 
1) Seznam subjektů, jimž bylo vydáno povolení provozovat technické zkušebny podle § 27  

odst. 1 ZPPV. 
a. Je-li těchto subjektů nanejvýš 10, žádáme o poskytnutí odpovídajících rozhodnutí MDČR 

(případně jiného odpovídajícího pověření či osvědčení); 
b. Je-li těchto subjektů více než 10, žádáme o poskytnutí informací o jednotlivých povoleních  

v rozsahu: 
i. identifikační údaje právnické osoby, 
ii. datum vydání (příp. právní moci) povolení, 
iii. doba, na kterou je povolení vydáno, a 
iv. kategorie činností podle § 27 odst. 2 ZPPV. 
2) Seznam stanic technické kontroly (STK) k rozhodnému dni 1. června 2020 (případně aktuálnější) 

v rozsahu již zveřejněného seznamu na internetových stránkách MDČR1, včetně informace  
o změně oprávnění k provozování STK v osobě provozovatele za poslední 3 roky u STK 
aktivních ke zmíněnému rozhodnému dni. 

3) Kolika jednotlivým osobám vydalo MDČR profesní osvědčení kontrolního technika podle § 60 
ZPPV od 1. října 2018? 

4) Kolik vydalo MDČR rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání profesního osvědčení kontrolního 
technika z důvodu střetu zájmů podle § 60 odst. 2 písm. f) ZPPV od 1. října 2018? 

5) Informace o výsledcích kontrol za rok 2019 (a pokud jsou data k dispozici, i za rok 2017) podle  
§ 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), za Odbor provozu silničních vozidel2. 

6) Seznam subjektů pověřených MDČR k zajištění školení pro používání informačního systému 
technických prohlídek podle § 48a odst. 6 ZPPV. 

Seznam subjektů pověřených MDČR k zajištění výuky provádění technických prohlídek vozidel 
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určených k přepravě nebezpečných věcí na kontrolních linkách STK podle § 59b odst. 7 ZPPV. 
Seznam subjektů pověřených MDČR k zajištění výuky v základním kurzu a v prohlubovacím kurzu 

podle § 62 odst. 1 ZPPV. 
a. Je-li těchto subjektů nanejvýš 10, žádáme o poskytnutí odpovídajících rozhodnutí MDČR 

(případně jiného odpovídajícího pověření či osvědčení); 
b. Je-li těchto subjektů více než 10, žádáme o poskytnutí informací o jednotlivých pověřeních  

v rozsahu: 
i. identifikační údaje subjektu, 
ii. datum vydání (příp. právní moci) pověření, a 
iii. doba, na kterou je pověření vydáno. 
7) Seznam subjektů pověřených MDČR k provádění laboratorních a provozních zkoušek přístrojů  

a zařízení k používání v STK. 
Seznam subjekt pověřených MDČR k provádění laboratorních a provozních zkoušek přístrojů  

a zařízení k používání v SME. 
a. Je-li těchto subjektů nanejvýš 10, žádáme o poskytnutí odpovídajících rozhodnutí MDČR 

(případně jiného odpovídajícího pověření či osvědčení); 
b. Je-li těchto subjektů více než 10, žádáme o poskytnutí informací o jednotlivých pověřeních  

v rozsahu: 
i. identifikační údaje subjektu, 
ii. datum vydání (příp. právní moci) pověření, a 
iii. doba, na kterou je pověření vydáno. 
8) Seznam subjektů pověřených MDČR k vypracování závěrečné expertizy k plnění podmínek 

provozování STK podle § 19 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 211/2018 Sb., o technických 
prohlídkách vozidel, ve spojení s § 57 odst. 5 ZPPV. 

a. Je-li těchto subjektů nanejvýš 10, žádáme o poskytnutí odpovídajících rozhodnutí MDČR 
(případně jiného odpovídajícího pověření či osvědčení); 

b. Je-li těchto subjektů více než 10, žádáme o poskytnutí informací o jednotlivých pověřeních  
v rozsahu: 

i. identifikační údaje subjektu, 
ii. datum vydání (příp. právní moci) pověření, a 
iii. doba, na kterou je pověření vydáno. 
9) Seznam subjektů pověřených MDČR k zajištění návaznosti měřidel v síti STK podle Přílohy č. 10 

ve spojení s § 18 vyhlášky č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel. 
a. Je-li těchto subjektů nanejvýš 10, žádáme o poskytnutí odpovídajících rozhodnutí MDČR 

(případně jiného odpovídajícího pověření či osvědčení); 
b. Je-li těchto subjektů více než 10, žádáme o poskytnutí informací o jednotlivých pověřeních  

v rozsahu: 
i. identifikační údaje subjektu, 
ii. datum vydání (příp. právní moci) pověření, a 
iii. doba, na kterou je pověření vydáno.“ 

Dne 22. 6. 2020 Vám byla zaslána výzva k úhradě za rozsáhlé vyhledávání. Výzva se 
vztahovala především k požadavkům, jež byly obsaženy v bodě 3 žádosti.  
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Na základě podkladů věcného odboru provozu silničních vozidel Ministerstva dopravy Vám 
nyní zasíláme odpovědi na dotazy, u kterých ministerstvo nevyžadovalo výslovně úhradu nákladů 
za vyhledávání. 
 
Otázka č. 1 
Seznam subjektů, jimž bylo vydáno povolení provozovat technické zkušebny podle § 27 odst.  
1 ZPPV, Vám zasíláme v příloze datové zprávy ve formě jednotlivých konkrétních pověření.  
 
Otázka č. 2 
Seznam stanic technické kontroly (STK) k rozhodnému dni 1. června 2020 (případně aktuálnější) 
v rozsahu již zveřejněného seznamu na internetových stránkách MDČR1, včetně informace  
o změně oprávnění k provozování STK v osobě provozovatele za poslední 3 roky u STK aktivních 
ke zmíněnému rozhodnému dni.  
 
Zasíláme Vám v příloze seznam stanic formou excelovských tabulek za roky 2016 – 2020 ze 
kterých vyplývají změny provozovatelů STK. 
 
Otázka č. 4 
Kolik vydalo MDČR rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání profesního osvědčení kontrolního 
technika z důvodu střetu zájmů podle § 60 odst. 2 písm. f) ZPPV od 1. října 2018?  
 
4x nebylo vyhověno žádosti z důvodu střetu zájmů a 2x bylo osvědčení odejmuto z důvodu střetu 
zájmů.  

 
Otázka č. 5 
Informace o výsledcích kontrol za rok 2019 (a pokud jsou data k dispozici, i za rok 2017) podle  
§ 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), za Odbor provozu silničních vozidel. 
 
V roce 2019 provedl Odbor provozu silničních vozidel v rámci výkonu státního odborného dozoru 
ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích: 

- 90 kontrol stanic technické kontroly – nedostatky zjištěny u 49 kontrol, příslušným úřadům 
bylo zasláno 13 oznámení o přestupku, 

- 71 kontrol stanic měření emisí – nedostatky zjištěny u 56 kontrol, příslušným úřadům 
zasláno 8 oznámení o přestupku, 

- 1 kontrolu organizace provádějící výuku v základním a prohlubovacím kurzu kontrolních 
techniků a techniků typu „K“ – zjištěny administrativní nedostatky, které byly odstraněny 
v průběhu kontroly, 

- 4 kontroly technických zkušeben (1x kontrola technické zkušebny + 3x kontrola technické 
laboratoře) – nebyly zjištěny zásadní nedostatky, 

- 4 kontroly dovozců a distributorů traktorů a motocyklů jako dozorový orgán pro dohled nad 
trhem – nebyly zjištěny zásadní nedostatky, 

- a účastnil se 25 kontrol shodnosti výroby prováděných technickými zkušebnami – nebyly 
zjištěny zásadní nedostatky, zjištěno větší množství drobných nedostatků, které byly na 
základě uložených nápravných opatření odstraněny. 
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V roce 2017 provedl Odbor provozu silničních vozidel v rámci výkonu státního odborného dozoru 
ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích: 

- 139 kontrol stanic technické kontroly – zjištěny nedostatky při provedení zpětné technické 
prohlídky u 20 kontrol, nedostatky v administraci u 49 kontrol, nedostatky v dodržování 
technologického postupu kontrolních techniků na kontrolní lince STK u 38 kontrol, 
nedostatky v oblasti vybavení STK/přístroje u 7 kontrol, 

- 47 kontrol stanic měření emisí – zjištěny nedostatky v administraci u 25 kontrol, nedostatky 
v oblasti vybavení SME/přístroje u 9 kontrol. 

 
Otázka č. 6 
1. Seznam subjektů pověřených MDČR k zajištění školení pro používání informačního systému 

technických prohlídek podle § 48a odst. 6 ZPPV.  
 
 
 
 
 
 

Všechna pověření jsou v příloze datové zprávy. Totéž se týká i níže uvedených pověření. 
 

2. Seznam subjektů pověřených MDČR k zajištění výuky provádění technických prohlídek 
vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí na kontrolních linkách STK podle § 59b odst.  
7 ZPPV.  

 
 
 

3. Seznam subjektů pověřených MDČR k zajištění výuky v základním kurzu a v prohlubovacím 
kurzu podle § 62 odst. 1 ZPPV. 

 
 
 
 
 
 

Otázka č. 7 
Seznam subjektů pověřených MDČR k provádění laboratorních a provozních zkoušek přístrojů 
a zařízení k používání v STK.  

 
 
 
 
 

Otázka č. 8 
Seznam subjektů pověřených MDČR k vypracování závěrečné expertizy k plnění podmínek 
provozování STK podle § 19 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách 
vozidel, ve spojení s § 57 odst. 5 ZPPV.  

CSPSD s.p.o (č.j. 22/2019-150-ORG3/3 ze dne 9.9.2019) od 9.9.2019 
DEKRA CZ a.s. (č.j. 5/2014-150-ORG3/16 ze dne 23.3.2016 od 1.4.2016) 
TÜV NORD Czech s.r.o. (č.j. 22/2016-150-ORG3/3 ze dne 21.12.2016) od 21.12.2016 
STK CZ s.r.o. (č.j. 17/2019-150-ORG3/3 ze dne 8.7.2019) 

DEKRA CZ a.s. (č.j. 5/2014-150-ORG3/16 ze dne 23.3.2016 od 1.4.2016) 

CSPSD s.p.o (č.j. 22/2019-150-ORG3/3 ze dne 9.9.2019) od 9.9.2019 
DEKRA CZ a.s. (č.j. 5/2014-150-ORG3/16 ze dne 23.3.2016 od 1.4.2016) 
TÜV NORD Czech s.r.o. (č.j. 22/2016-150-ORG3/3 ze dne 21.12.2016) od 21.12.2016 
STK CZ s.r.o. (č.j. 17/2019-150-ORG3/3 ze dne 8.7.2019) 

DEKRA CZ a.s. (č.j. 5/2014-150-ORG3/16 ze dne 23.3.2016 od 1.4.2016) 
TÜV SÜD Czech s.r.o. č.j.: 7/2009-150-ORG3/2 
TÜV NORD Czech s.r.o. (č.j. 22/2016-150-ORG3/3 ze dne 21.12.2016) od 21.12.2016 
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Otázka č. 9 
Seznam subjektů pověřených MDČR k zajištění návaznosti měřidel v síti STK podle Přílohy č. 10 
ve spojení s § 18 vyhlášky č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel.  

 
 
 
 

 

S pozdravem 

 

 
Mgr. Jakub Stadler 
ředitel 
Odbor komunikace 
 
 
 
 
 
 

 
 

STK Servis s.r.o. Č.j. 25 940/01-0110 ze dne 29.8.2001 od 1.9.2001 
DEKRA CZ a.s. (č.j. 5/2014-150-ORG3/16 ze dne 23.3.2016 od 1.4.2016) 
TÜV SÜD Czech s.r.o. č.j.: 7/2009-150-ORG3/2 
TÜV NORD Czech s.r.o. (č.j. 22/2016-150-ORG3/3 ze dne 21.12.2016) od 21.12.2016 
STK CZ s.r.o. (č.j. 17/2019-150-ORG3/3 ze dne 8.7.2019) 

DEKRA CZ a.s. (č.j. 5/2014-150-ORG3/16 ze dne 23.3.2016 od 1.4.2016) 
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