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Věc: Stanovisko o způsobu předávání dat pro účely provádění technických prohlídek

Na základě požadavků směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2014/45/EU
o pravidelných technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a o zrušení
směrnice 2009/40/ES (dále jen „směrnice“) zapracovalo Ministerstvo dopravy postupy
pro předávání informací pro účely provádění technických prohlídek do 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“).
Směrnice stanoví v článku 4, bodu 3b, že výrobci poskytnou bezplatně nebo za přiměřenou
cenu technické informace stanicím technické kontroly a příslušným odpovědným orgánům
nediskriminačním způsobem. Toto je provedeno v § 28d, odst. 2 zákona, kde je zapracována
povinnost předávání dat Ministerstvu dopravy (dále jen „ministerstvo“), z čehož jednoznačně
vyplývá, že se jedná o systém bezplatného předávání dat.
Prováděcí nařízení komise (EU) 2019/621 o technických informacích nezbytných
pro technické prohlídky kontrolovaných položek, o používání doporučených metod technických
prohlídek a o stanovení podrobných pravidel týkajících se formátu údajů a postupů pro přístup
k příslušným technickým informacím (dále jen „nařízení“) ke směrnici blíže řeší jazyk
předávaných resp. poskytovaných informací. Jelikož jsou předávané informace určené pro stanice
technické kontroly a je nutné zajistit jejich srozumitelnost a jednoznačnou aplikovatelnost, vyžaduje
ministerstvo, aby předávané informace byly v českém jazyce, s tím, že nebude vydáván souhlas
s použitím jiného jazyka.
Toto stanovisko se vztahuje výhradně na předávání dat pro účely provádění technických
prohlídek v souladu s podmínkami směrnice, nařízení a zákona. Ministerstvo zajistí, aby informace
byly použity výhradně pro potřeby provádění technických prohlídek, a to prostřednictvím
zabezpečeného informačního systému jednotným přístupem.
V žádném případě není tímto stanoviskem dotčena oblast předávání dat pro servisní či
jiné komerční účely.
S pozdravem

Ing. Jiří Počta
zástupce ředitele
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