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Část oznamovací
Informace o změně názvu obchodní společnosti ACTIA CZ s.r.o. (MD)
Dnem 19. července 2022 dochází ke změně názvu obchodní společnosti.
Původní název:

ACTIA CZ s.r.o.

Sídlo:

Lesní 47, 390 01 Tábor - Horky

Nový název:

ATAL s.r.o.,

Sídlo:

Lesní 47, 390 01 Tábor - Horky

IČ:

472 16 719

Společnost se vrací k původnímu názvu obchodní společnosti. Identifikační číslo společnosti je beze změny.
Společnost ATAL s.r.o. přebírá veškerou odpovědnost za výrobky dodávané po přechodnou dobu společností
ACTIA CZ s.r.o. Statutární orgán beze změny.
Platná osvědčení vydaná do 18. 5. 2022 zůstávají v platnosti.

V Praze dne 7. září 2022
Ing. Bc. Ivan Novák, v. r.
ředitel Odboru provozu silničních vozidel
Ministerstvo dopravy
(Vyřizuje: Mgr. Milena Holcrová, tel. 225 131 509, č. j. MD-246/2022-150/22)
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Informace pro SME a STK – Schválení přístroje pro použití v STK (MD)
Ministerstvo dopravy v souladu s § 47 odst. 3 zákona 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 podle § 16 vyhlášky č. 211/2018
Sb., o technických prohlídkách vozidel, ve znění vyhlášky č. 303/2020 Sb., schválilo následující zařízení pro
měření hluku ve stanicích technické kontroly (STK), které splňuje nové požadavky na zařízení vydané ve
Věstníku dopravy č. 9/2021 č.j. MD-121/2021-150/11.
Nové zařízení pro STK
Název a typ:

Zařízení pro měření hluku CANOS typ CNS-01

Výrobce přístroje:

EKOLA group, spol. s r.o., IČO: 63981378
Mistrovská 4
108 00 PRAHA 10

Nositel osvědčení:

EKOLA group, spol. s r.o. IČO: 63981378
Mistrovská 4
108 00 PRAHA 10

Osvědčení:

Č.j. MD-514/2022-150/16

Platnost osvědčení:

Osvědčení se vydává na dobu neurčitou a pozbývá platnosti v případě změny
předpisů, podle kterých bylo toto osvědčení vydáno.

V Praze dne 9. září 2022
Ing. Bc. Ivan Novák, v. r.
ředitel Odboru provozu silničních vozidel
Ministerstvo dopravy
(Vyřizuje: Mgr. Michal Kadlec, tel. 225 131 508, č. j. MD-246/2022-150/24)
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Informace pro SME a STK – Schválení rozšíření přístrojů AVL o další moduly snímání otáček
(MD)
Ministerstvo dopravy v souladu s § 47 odst. 3 zákona 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 podle § 16 odst. 6 a přílohy č. 7
vyhlášky č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, ve znění vyhlášky č. 303/2020 Sb., schválilo
následující přístroje pro měření emisí ve stanicích měření emisí (SME) nebo ve stanicích technické kontroly
(STK) a v rámci provádění technických silničních kontrol (TSK), které splňují nové požadavky na přístroje podle
č. j. 9/2020-150-SME3/1.
1. Rozšíření přístrojů AVL o další moduly snímání otáček
Externí moduly snímání otáček: DiSpeed 490, DiSpeed 492 a DiTest Speed 2000
Určeno pro přístroje:
Analyzátory:

AVL DiTEST GAS 480 (sestavy DiX)
AVL DiTEST GAS 1000 (sestavy MDS)
AVL DiTEST GAS 1000 / model 2301 (sestavy MDS)
Přístroje třetích stran vybavené vstupem z vysokonapěťových kleští

Kouřoměry:

AVL DiSmoke 480 (sestavy DiX, CDS, MDS)
AVL DiSmoke 480 BT (sestavy DiX, CDS, MDS)
Přístroje třetích stran vybavené vstupem z vysokonapěťových kleští

Výrobce, nositel osvědčení:

AVL DiTEST GmbH
Alte Poststrasse 156
A-8020 Graz, Rakousko

Osvědčení:

Č. j. MD-244/2022-150/15

Platnost osvědčení:

Osvědčení pozbývá platnosti v případě změny předpisů nebo technických
požadavků, podle kterých bylo toto osvědčení vydáno.

V Praze dne 9. září 2022
Ing. Bc. Ivan Novák, v. r.
ředitel Odboru provozu silničních vozidel
Ministerstvo dopravy
(Vyřizuje: Mgr. Milena Holcrová, tel. 225 131 509, č. j. MD-246/2022-150/21)
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Instrukce pro STK a SME č. 4/2022 – Změny v postupu při provádění technických prohlídek
vojenských vozidel (MD)
Z důvodu sjednocení postupů a činnosti stanic technické kontroly (dále jen „STK“) nebo stanic měření emisí
(dále jen „SME“) a v návaznosti na nabytí účinnosti vyhlášky č. 82/2022 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 100/2018 Sb., o technické způsobilosti a pravidelných technických prohlídkách vojenských vozidel (dále jen
„vyhláška č. 100/2018 Sb.), vydává Ministerstvo dopravy (dále jen „ministerstvo“) tuto instrukci.
1. Změny v postupu měření emisí vojenských vozidel
V souvislosti s § 28 odst. 3 vyhlášky č. 100/2018 Sb. ministerstvo dává na vědomí STK a SME, že ode dne
1. července 2022 se u vojenských zabezpečovacích vozidel a vojenských vozidel vybavených zvláštním
výstražným světlem modré barvy (dále jen „vojenská vozidla“) neprovádí kontrolní úkony spojené s měřením
emisí a ani se nepořizuje dokumentace přítomnosti vozidla ve stanici technické kontroly.
Při zápisu technické prohlídky výše uvedených vozidel do Informačního systému technických prohlídek,
pracovník s rolí „operátor/ka“ zvolí možnost „Emise nejsou vyžadovány“.
2. Kontrola umístění registrační značky u vojenských vozidel
Kontrolní technik při technické prohlídce vojenského vozidla spočívající v kontrole požadavků na umístění
tabulky registrační značky musí přihlédnout k § 11 odst. 5 vyhlášky č. 100/2018 Sb., kdy vojenská policie při
schválení technické způsobilosti typu vojenského vozidla stanoví, zda vojenské vozidlo bude vybaveno
tabulkou s vojenskou poznávací značkou nebo vojenská poznávací značka bude vyznačena jiným způsobem.
Pokud Vojenská policie stanoví, že vojenské vozidlo nebude vybaveno tabulkou s vojenskou poznávací
značkou, určí současně způsob jejího jiného vyznačení. Tabulka s vojenskou poznávací značkou se na
vojenském vozidle umístí obdobným způsobem jako registrační značka na silničním vozidle (§ 32 a 33 vyhlášky
č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů).
Pokud konstrukce vojenského vozidla takové umístění vojenské poznávací značky neumožňuje, stanoví
Vojenská policie při schválení technické způsobilosti typu vojenského vozidla její jiné umístění na vojenském
vozidle. Jiné umístění vojenské poznávací značky se zapíše do technického průkazu vojenského vozidla.
3. Změna Instrukce pro SME a STK č. 1/2022 ze dne 2. února 2022
Instrukce pro SME a STK č. 1/2022 ze dne 2. února 2022 (č. j. MD-246/2022-150/1), zveřejněná ve Věstníku
dopravy č. 2/2022 ze dne 11. února 2022 se mění takto:
1. V podnadpisu se slova „vojenských vozidel a“ zrušují.
2. V prvním odstavci se slova „vojenských vozidel a“ zrušují.
3. V bodě 1. se v nadpisu slova „vojenská zabezpečovací vozidla a“ zrušují.
4. V bodě 1 se v prvním odstavci se slova „v bodech VIII a IX“ nahrazují slovy „v bodě IX“ a dále se slova
„Aplikován zvláštní postup pro vojenská vozidla“ v případě vojenských zabezpečovacích vozidel (viz
Instrukce pro SME a STK č. 8/2018) nebo“ zrušují.
4. Změna Instrukce pro STK č. 1/2016 ze dne 18. ledna 2016
Instrukce pro SME a STK č. 1/2016 ze dne 18. ledna 2016 (č. j. 3/2016-150-ORG3/4), zveřejněná ve Věstníku
dopravy č. 1/2016 ze dne 22. ledna 2016 se mění takto:
1. Bod 4. se zrušuje
Dosavadní body 5 až 8 se označují jako body 4 až 7.
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Zrušovací ustanovení:
1. Instrukce pro SME a STK č. 8/2018 (č. j. 1/2018-150-ORG3/16) ze dne 27. června 2018, zveřejněná ve
Věstníku dopravy č. 7/2018 ze dne 9. července 2018, se ruší.
2. Rámcový postup č. VIII uvedený v Metodickém postupu měření emisí vozidel ve stanicích měření emisí
(SME), ve stanicích technických kontrol (STK) a při technických silničních kontrolách (TSK) ze dne
9. prosince 2020 (příloha k č. j. 1/2020-150-ORG3/13), se ruší.
Zvláštní ustanovení:
Provozovatel STK/SME musí seznámit s obsahem instrukce kontrolní techniky STK/SME bezodkladně po
nabytí její účinnosti. Do příručky jakosti nebo do příručky pro zajištění měření emisí zaznamená způsob, jak
bude zabezpečeno seznámení dotčených pracovníků STK a SME s obsahem této instrukce.
Instrukce nabývá účinnosti dnem zveřejnění ve Věstníku dopravy.

V Praze dne 15. září 2022
Ing. Bc. Ivan Novák, v. r.
ředitel Odboru provozu silničních vozidel
Ministerstvo dopravy
(Vyřizuje: Mgr. Milena Holcrová, tel. 225 131 509, č. j. MD-246/2022-150/23)

Nové textové otázky ze zkoušky z předpisů o provozu na pozemních komunikacích
a zdravotnické přípravy (MD)
Ministerstvo dopravy, Odbor agend řidičů zařazuje od 23. 10. 2022 v rámci zkoušky z odborné způsobilosti
žadatelů o řidičská oprávnění nové textové otázky ze zkoušky z předpisů o provozu na pozemních
komunikacích a zdravotnické přípravy prováděné dle § 40 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování
odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů.
Jedná se celkem o 30 textových otázek s obrazovou podporou a dále 11 dynamických otázek, z toho
9 počítačové simulace a 2 reálná videa. Otázky jsou zaměřeny na bezpečnou vzdálenost, zranitelné účastníky
silničního provozu a podzimní období.
Znění otázek včetně možných odpovědí naleznete v příloze tohoto věstníku.

V Praze dne 15. září 2022
Mgr. Stanislav Dvořák, v. r.
ředitel Odboru agend řidičů
Ministerstvo dopravy
(Vyřizuje: Mgr. Petr Glogar, tel.: 225 131 194, email: petr.glogar@mdcr.cz)
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Pověření osob zabezpečováním činností a služeb pro SME, STK a zkušebních stanic (MD)
Podle zákona 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 (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel
(dále jen „vyhláška“), pověřilo Ministerstvo dopravy ČR zabezpečováním níže uvedených činností a služeb
pro stanice měření emisí (dále jen „SME“), stanice technické kontroly (dále jen „STK“) a zkušebních stanic
společnost:
STK CZ s.r.o., IČ: 248 28 866
náměstí Padlých 20
164 00 Praha 6 – Nebušice
Česká republika
Provádění výuky v základním a prohlubovacím kurzu pro kontrolní techniky STK a organizování závěrečných
zkoušek odborné způsobilosti těchto techniků (§ 62 odst. 1 a 3 zákona, § 26 a § 27 vyhlášky č. 211/2018 Sb.).
1. Provádění výuky v základním a prohlubovacím kurzu pro kontrolní techniky, jehož oprávnění k provádění
technických prohlídek je omezeno na měření emisí a organizování závěrečných zkoušek odborné
způsobilosti těchto kontrolních techniků (§ 62 odst. 1 a 3 zákona, § 28 a § 29 vyhlášky č. 211/2018 Sb.).
2. Provádění výuky a školení obsluhy informačního systému technických prohlídek (§ 48a odst. 6 zákona,
§ 11 odst. 2 vyhlášky č. 211/2018 Sb. a Věstník dopravy 10/2018 příloha k č. j. 1/2018-150-ORG3/19).
3. Zpracovávat závěrečnou expertízu k plnění podmínek pro provozování STK po ukončení její výstavby (§ 57
odst. 5 zákona, § 19 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 211/2018 Sb.).
4. Provádět výuku základního a zdokonalovacího kurzu pro kontrolní techniky „typu K“ a organizováním
závěrečných zkoušek a přezkoušení odborné způsobilosti těchto techniků (§ 72 odst. 5 zákona, § 25
vyhlášky č. 341/2014 Sb.).

V Praze dne 16. září 2022
Ing. Bc. Ivan Novák, v. r.
ředitel Odboru provozu silničních vozidel
Ministerstvo dopravy
(Vyřizuje: Bc. Pavel Nosek, tel. 225 131 507, č.j.: MD-246/2022-150/26)

7

Věstník dopravy č. 10/2022 zpracovalo a vydalo v Praze 23. září 2022:

Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
posta@mdcr.cz

ISSN 1805-9627
https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Ministerstvo/Vestniky-dopravy
http://www.mdcr.cz
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