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Věc: Informace pro STK a ORP k postupu při provádění evidenčních kontrol a zápis údajů

o provozovateli vozidla

V souvislosti s ujednocením stávající praxe v oblasti provádění evidenčních kontrol a údajů
následně zapisovaných do Protokolu o technické prohlídce o evidenční kontrole vozidla a se
zavedením dokumentace přítomnosti vozidla na stanici technické kontroly Ministerstvo dopravy
vydává toto stanovisko k usměrnění postupu.
Cílem evidenční kontroly je soulad skutečného stavu vozidla a jeho identifikačních údajů
s údaji uvedenými v technickém průkazu silničního vozidla a v osvědčení o registraci silničního
vozidla a stav počítače ujeté vzdálenosti silničního vozidla. Kontrolní technik při evidenční kontrole
postupuje v rozsahu kontrolních úkonů stanovených v příloze č. 7 vyhlášky ve skupině kontrolních
úkonů č. 0.
Dnem 1.1.2016 byl spuštěn proces dokumentace přítomnosti vozidla na stanici technické
kontroly, kdy jsou o průběhu technické prohlídky pořizovány snímky. Jednotlivé snímky z místa
konání technické prohlídky jsou ukládány v Informačním systému stanic technické kontroly (dále
jen „CIS STK“), které musí obsahovat pohled na vozidlo zpředu a boku, na vozidlo zezadu
a opačného boku, na VIN umístěný na karoserii nebo rámu a výrobní štítek vozidla s VIN, pokud je
jím vybaveno, stavu počítadla ujeté vzdálenosti a pomocného VIN, je-li jím vozidlo vybaveno.
Určení pracovníci provádějící registraci vozidel u Obecních úřadů s rozšířenou působností
mají přístup do CIS STK, kde si mohou v případě pochybností prohlídnout snímky vozidla.
S ohledem na výše uvedené se při evidenční kontrole uvádí v protokole o evidenční kontrole
jako provozovatel ta osoba, která je v technickém průkazu vozidla zapsána jako provozovatel.
V případě, že se bude jednat o evidenční kontrolu vozidla, které nebylo registrováno v České
republice, uvádí se v protokole o evidenční kontrole údaje, které sdělí žadatel o evidenční kontrolu.
Má-li protokol o evidenční kontrole nebo z jiné technické prohlídky sloužit jako příloha k žádosti o
zápis vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla, údaje týkající se osoby, která má být jako
nový vlastník nebo provozovatel zapsána do registru silničních vozidel se již do poznámky
protokolu neuvádějí. Rovněž administrativní oprava konkrétního protokolu z důvodu změny
poznámky týkající se údajů k novému vlastníku nebo provozovateli se neprovádí.
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I.

Závěr pro STK

a) V případě vozidel registrovaných v ČR se vypisuje do „protokolu o technické prohlídce“ vždy
provozovatel uvedený v technickém průkaze a do poznámky se neuvádí údaje o žadateli
evidenční kontroly spojenou se změnou spočívající v zápisu změny vlastníka nebo
provozovatele (ve smyslu ust. § 8 odst. 4 a ust. § 9 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb. v platném
znění).
b) V případě vozidel neregistrovaných v ČR se vypisuje do „protokolu o technické prohlídce“
vždy žadatel (nemusí se jednat o osobu, která přistavila vozidlo).
II. Závěr pro ORP
a) Pro účely všech úkonů prováděných ORP, kdy je předkládán „protokol o evidenční kontrole“ se
používají protokoly vyplněné podle postupů v této informaci uvedených.
b) V případě se změnou spočívající v zápisu změny vlastníka nebo provozovatele (ve smyslu § 8
odst. 4 a § 9 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb. v platném znění) Protokol o evidenční kontrole platí
14 kalendářních dnů ode dne vystavení (tj. den provedení evidenční kontroly se do této lhůty
nezapočítává).
c) Platnost Protokolu o evidenční kontrole není vázána na údaje o osobě (provozovatele nebo
žadatele) uvedeného v protokole o evidenční kontrole, ale vztahuje se výlučně k danému
vozidlu uvedené v protokolu o evidenční kontrole, buď podle VIN, nebo registrační značky,
byla-li tomuto vozidlu přidělena.

S pozdravem

Ing. Bc. Ivan Novák, v.r.
ředitel
Odbor provozu silničních vozidel
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