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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Zpráva o provádění balíčku předpisů týkajících se technické způsobilosti vozidel 
z hlediska bezpečnosti silničního provozu
(2019/2205(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na balíček předpisů o technické způsobilosti vozidel, do něhož patří směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EU ze dne 3. dubna 2014 o pravidelných 
technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel1, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2014/46/EU ze dne 3. dubna 2014, kterou se mění 
směrnice Rady 1999/37/ES o registračních dokladech vozidel,2 a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2014/47/EU ze dne 3. dubna 2014 o silničních technických 
kontrolách užitkových vozidel provozovaných v Unii3, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 14. listopadu 2017 na téma „záchrana životů: 
zvyšování bezpečnosti vozidel v EU“4,

 – s ohledem na sdělení Komise ze dne 20. července 2010 nazvané „Směrem 
k evropskému prostoru bezpečnosti silničního provozu: směry politiky v oblasti 
bezpečnosti silničního provozu v letech 2011–2020“ (COM(2010)0389),

– s ohledem na posouzení provádění na evropské úrovni, jehož vypracování si 
v souvislosti s balíčkem o technické způsobilosti vozidel zadala výzkumná služba 
Evropského parlamentu a které bylo zveřejněno v září 2020,

– s ohledem na zprávu Komise ze dne 4. listopadu 2020 o provádění směrnice 
2014/45/EU o pravidelných technických prohlídkách motorových vozidel a jejich 
přípojných vozidel (COM(2020)0699),

– s ohledem na zprávu Komise ze dne 3. listopadu 2020 o provádění směrnice 
2014/47/EU  o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných 
v Unii (COM(2020)0676),

– s ohledem na studii zahrnutí lehkých přípojných vozidel a dvoukolových či tříkolových 
vozidel do působnosti ustanovení o pravidelných technických prohlídkách, kterou 
zadalo generální ředitelství Komise pro mobilitu a dopravu (GŘ MOVE) a jež byla 
zveřejněna v únoru 2019,

– s ohledem na studii o začlenění systému eCall do pravidelných technických prohlídek 
motorových vozidel, kterou zadalo GŘ MOVE a jež byla zveřejněna v únoru 2019,

1 Úř. věst. L 127, 29.4.2014, s. 51.
2 Úř. věst. L 127, 29.4.2014, s. 129.
3 Úř. věst. L 127, 29.4.2014, s. 134.
4 Úř. věst. C 356, 4.10.2018, s. 2.
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– s ohledem na studii proveditelnosti týkající se platformy informací o vozidlech, kterou 
zadalo GŘ MOVE a jež byla zveřejněna v dubnu 2015,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2144 ze dne 
27. listopadu 2019 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel a jejich 
přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků 
určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti a ochrany cestujících ve 
vozidle a nechráněných účastníků silničního provozu5,

– s ohledem na článek 54 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A9-0000/2020),

A. vzhledem k tomu, že EU schválila v roce 2010 politiku pro bezpečnost silničního 
provozu, jejímž cílem bylo snížit do roku 2020 počet úmrtí na silnicích o 50 %; 
vzhledem k tomu, že v roce 2011 vytyčila EU cíl snížit počet úmrtí v silniční dopravě 
do roku 2050 na nulu; vzhledem k tomu, že  na evropských silnicích zemřelo v roce 
2019 přibližně 22 800 osob a zhruba 135 000 osob bylo vážně zraněno; vzhledem 
k tomu, že má-li být dosaženo „vize nulových obětí“, musí být na úrovni EU i 
členských států přijata účinnější opatření;

B. vzhledem k tomu, že navzdory snahám o zvýšení bezpečnosti silničního provozu v EU 
se ve snižování úmrtí na silnicích pokročilo v posledních letech příliš pomalu, byť 
dosažený pokrok byl značný; vzhledem k tomu, že technické závady na vozidlech jsou 
zřejmě příčinou přibližně 5 % nehod, které se týkají vozidel nákladní dopravy; 
vzhledem k tomu, že se má za to, že špatná údržba vozidel zapříčiňuje 4 % nehod, do 
nichž jsou zapojeni účastníci silničního provozu;

C. vzhledem k tomu, že podle předběžných údajů bylo v roce 2019 méně úmrtí na silnicích 
v EU než v předchozím roce, ale že pokrok je i nadále příliš pomalý; vzhledem k tomu, 
že je jisté, že cíl EU snížit počet úmrtí na silnicích mezi rokem 2010 a koncem roku 
2020 o 50 % bude splněn jen zhruba z poloviny, neboť dosud byl zaznamenán pouze 
23% pokles úmrtí; vzhledem k tomu, že kontroly vozidel mají pro bezpečnost provozu 
zásadní význam;

D. vzhledem k tomu, že analýza provedení a uplatňování balíčku o technické způsobilosti 
vozidel členskými státy ukázala, že postupy harmonizace je třeba na úrovni EU posílit;

Doporučení

Provedení a uplatňování balíčku předpisů týkajících se technické způsobilosti vozidel – cíle 
EU v oblasti bezpečnosti

1. vítá skutečnost, že provedení balíčku předpisů o technické způsobilosti a uplatňování 
některých jejich ustanovení ukázaly, že harmonizace vnitrostátních postupů se zlepšila, 
zejména pokud jde o četnost, obsah a metody kontrolních prohlídek vozidel;

2. vítá skutečnost, že provedení balíčku předpisů o technické způsobilosti přispělo k 

5 Úř. věst. L 325, 16.12.2019, s. 1.
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zlepšení kvality pravidelných technických kontrol a koordinace a norem členských států 
týkajících se silničních technických kontrol vozidel a současně posílilo normy pro 
bezpečnost silničního provozu;

3. uznává fakt, že navzdory vyšší kvalitě pravidelných technických kontrol a příznivému 
vlivu této skutečnosti na bezpečnost provozu obsahuje balíček předpisů o technické 
způsobilosti některá nepovinná ustanovení, která nebyla provedena dostatečně přísně 
nebo jednoduše nebyla provedena vůbec, což na úrovni EU brzdí harmonizaci takových 
aspektů, jako je zabezpečení nákladu a výměna informací a spolupráce mezi členskými 
státy;

4. vyslovuje politování nad skutečností, že několik členských států neprovedlo balíček 
předpisů o technické způsobilosti včas a že Komise musela proti jednomu členskému 
státu zahájit řízení pro nesplnění povinnosti; naléhavě vyzývá dotčené členské státy, aby 
urychleně provedly chybějící ustanovení balíčku předpisů týkajících se technické 
způsobilosti vozidel ve svých vnitrostátních právních předpisech;

Četnost a obsah prohlídek

5. vítá skutečnost, že po vstupu balíčků předpisů o technické způsobilosti vozidel 
v platnost proběhlo 90 % technických kontrol v takových intervalech, jak je stanoveno 
v balíčku, případně ještě v přísnějších intervalech, což do velké míry přispělo ke snížení 
počtu nebezpečných vozidel provozovaných na silnicích v EU; vyjadřuje však 
politování nad tím, že některé členské státy stále požadují delší intervaly, než jaké jsou 
stanoveny v balíčku předpisů, což snižuje bezpečnost v provozních podmínkách; 
vyzývá dotčené členské státy, aby neprodleně začaly dodržovat intervaly stanovené 
předpisy v balíčku, neboť ve hře jsou bezpečnost a životy občanů EU;

6. poznamenává, že vzájemné uznávání technických prohlídek ojetých vozidel dovážených 
z jiných členských států se nepředpokládá v případech, kdy jsou v členských státech 
odlišné intervaly prohlídek, a že tedy balíček předpisů stanoví v tomto ohledu pouze 
omezenou možnost vzájemného uznávání; vyzývá Komisi, aby do příští revize balíčku 
předpisů o technické způsobilosti vozidel začlenila osvědčení EU o kontrole ojetých 
vozidel;

7. vyzývá Komisi, aby posoudila, zda by výjimky z režimu kontrol pro některé kategorie 
vozidel, jež se podle tohoto balíčku předpisů o technické způsobilosti vozidel udělují 
členským státům, mohly podle relevantních údajů o silničních nehodách ohrožovat 
bezpečnost silničního provozu, a aby zvážila, do jaké míry by takové výjimky mohly 
být v rámci příští revize balíčku předpisů o technické způsobilosti odstraněny; 

8. vyzývá Komisi, aby do příští revize zahrnula ustanovení o náležitých silničních 
kontrolách, včetně kontrol dvoukolových či tříkolových vozidel, neboť motocyklisté 
jsou považováni za nechráněné účastníky silničního provozu;

9. kritizuje skutečnost, že ustanovení o sankcích za podvody s počitadly ujetých kilometrů 
provedly členské státy ve svém právu zatím jen formou obecných opatření; naléhavě 
vybízí členské státy, aby tento jasný požadavek balíčku předpisů splnily a neprodleně 
jej ve své vnitrostátní legislativě provedly prostřednictvím cílenějších opatření; 
vyjadřuje politování nad tím, že stávající ustanovení o sankcích za podvody s počitadly 
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jsou stále slabá, neboť pouze požadují, aby tyto sankce byly „účinné, přiměřené, 
odrazující a nediskriminační“, a stanovení skutečných částek a odpovídajících 
odrazujících opatření ponechávají na uvážení členských států; domnívá se, že v příští 
revizi by měly být stanoveny harmonizovanější a konkrétnější sankce za podvody 
s počitadly;

Použité vybavení a odborná příprava kontrolorů

10. oceňuje, že po vstupu balíčku předpisů o technické způsobilosti v platnost bylo 
vybavení používané při prohlídkách harmonizováno a splňuje určité minimální 
požadavky, čímž se zlepšuje jednotnost kontrol technické způsobilosti v celé EU;

11. poznamenává, že ačkoliv všechny členské státy zavedly minimální nároky na 
kvalifikaci kontrolorů, kteří kontroly technické způsobilosti provádějí, některé státy 
neplní požadavky stanovené v příloze IV směrnice 2014/45/EU o pravidelných 
technických prohlídkách motorových vozidel; vyzývá tyto členské státy, aby své 
požadavky náležitě přizpůsobily;

Silniční technické kontroly a zabezpečení nákladu

12. konstatuje, že silničních technických kontrol užitkových vozidel podle zpráv Komise 
v posledních šesti letech ubylo; vyjadřuje politování nad tímto trendem a připomíná, že 
podle předpisů balíčku věnovaného technické způsobilosti vozidel jsou členské státy od 
roku 2018 povinny zajistit, aby v poměru k počtu vozidel registrovaných na jejich 
území byl proveden určitý minimální počet silničních technických kontrol (5 %); 
vyzývá Komisi, aby do působnosti ustanovení o silničních technických kontrolách byla 
zahrnuta vozidla kategorie N16 používaná pro komerční silniční přepravu vzhledem 
k nárůstu jejich počtu a vysokému počtu kilometrů, které ujedou;

13. lituje skutečnosti, že ustanovení balíčku předpisů o technické způsobilosti, která se 
týkají kontroly zabezpečení nákladu, nejsou závazná, v důsledku čehož provedlo pouze 
několik členských států ve svých právních předpisech relevantní bezpečnostní opatření;  
dochází proto k závěru, že harmonizace není v tomto ohledu zdaleka dokončena; 
naléhavě vybízí Komisi, aby v příští revizi navrhla zpřísnění těchto ustanovení;

Zaznamenávání informací a výměna údajů mezi členskými státy

14. lituje skutečnosti, že pouze několik členských států si vede celostátní elektronickou 
databázi závažných a nebezpečných nedostatků, které byly zjištěny při silničních 
technických kontrolách, a že členské státy zřídkakdy uvědomí o výsledcích těchto 
kontrol vnitrostátní kontaktní místo členského státu, v němž je vozidlo registrováno; 
vyjadřuje politování nad tím, že balíček předpisů o technické způsobilosti nestanoví 
žádné opatření, které by měl členský stát, v němž je vozidlo registrováno, přijmout, 
jakmile je o takových závažných a nebezpečných nedostatcích informován; naléhavě 
vybízí Komisi, aby v příští revizi tato ustanovení zpřísnila;

15. vyzývá členské státy, aby příslušným orgánům odpovědným za prohlídky, registrace a 

6 Vozidla používaná k dopravě nákladů, jejichž maximální hmotnost nepřesahuje 3,5 t (např. lehké nákladní 
automobily, dodávky).
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schvalování vozidel, výrobcům vybavení používaného při prohlídkách a výrobcům 
vozidel usnadňovaly systematickou výměnu údajů o technických prohlídkách a o 
záznamech z počitadel ujetých kilometrů; v tomto ohledu vítá studii proveditelnosti 
týkající se platformy informací o vozidlech, kterou nechala vypracovat Komise; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby pracovaly na zřízení této platformy informací v rámci příští 
revize, čímž by se urychlila a usnadnila výměna údajů mezi členskými státy;

16. vyzývá Komisi, aby posoudila, zda by při příští revizi bylo možné zahrnout do výměny 
údajů o historii vozidel, jež probíhá mezi registračními orgány, nejen záznamy 
z počitadel ujetých kilometrů, ale i informace o nehodách, neboť občané EU by tak byli 
lépe informováni o historii a stavu svých vozidel; připomíná, že silniční nehody mohou 
vést k dalším kontrolám, které přispívají k tomu, aby vozidla byla náležitě opravena, a 
zvyšují bezpečnost silničního provozu;

Rámec, který obstojí v budoucnosti

17. vyzývá Komisi, aby v příští revizi řádně zohlednila technický pokrok v oblasti 
bezpečnostních prvků vozidel; poznamenává, že podle nařízení (EU) 2019/2144 budou 
muset být nová vozidla od roku 2022 vybavena novými vyspělými bezpečnostními 
systémy; vyzývá Komisi, aby tyto systémy zahrnula do ustanovení o pravidelných 
technických prohlídkách; požaduje, aby Komise do pravidelných technických prohlídek 
začlenila i systém eCall7;

18. upozorňuje na nárůst používání individuálních vozidel a sdílené mobility pro účely 
veřejné dopravy nebo pro logistické účely; žádá Komisi, aby posoudila, zda by četnost 
prohlídek těchto vozidel neměla být odpovídajícím způsobem zvýšena; 

°

° °

19. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a 
parlamentům členských států.

7 Viz přílohy I a III směrnice 2014/45/EU.



VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Základní informace o regulačním rámci

V roce 2010 vyhlásila Evropská komise politiku pro bezpečnost silničního provozu, jejímž 
cílem bylo snížit v následujícím desetiletí počet úmrtí na silnicích o 50 %. V roce 2011 
zveřejnila Komise bílou knihu nazvanou „Plán jednotného evropského dopravního prostoru – 
vytvoření konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje“,1 v němž 
stanovila cíl snížit počet úmrtí v silniční dopravě do roku 2050 na nulu.

Jako součást tohoto rámce politiky schválily evropské orgány v roce 2014 balíček předpisů 
týkajících se technické způsobilosti vozidel, který se skládá z právních předpisů pokrývajících 
tři oblasti s cílem zlepšit kvalitu technických prohlídek vozidel, harmonizovat požadavky na 
silniční technické kontroly a zavést první evropské opatření pro boj proti podvodům s 
počitadlem ujetých kilometrů. Balíček předpisů týkajících se technické způsobilosti vozidel 
zejména zahrnuje tyto předpisy:

– směrnici 2014/45/EU o pravidelných technických prohlídkách,
– směrnici 2014/46/EU o registračních dokladech vozidel,
– směrnici 2014/47/EU o silničních technických kontrolách užitkových vozidel.

Pokud jde o pravidelné technické prohlídky, směrnice 2014/45/EU zrušuje směrnici 
2009/40/ES a aktualizuje režim pravidelných technických prohlídek vozidel na veřejných 
komunikacích. Jednou z důležitých novinek ve směrnici 2014/45/EU je vzájemné uznávání 
osvědčení o kontrole ojetých vozidel dovážených z jiných členských států.

Další inovativní aspekt se týká registrace záznamů z počitadla ujetých kilometrů během 
technické kontroly. Důvodem je to, že kontrola záznamů z počitadla ujetých kilometrů by měla 
poskytnout oficiální důkaz o skutečném počtu kilometrů ujetých vozidlem, a tím usnadnit 
odhalení a prevenci podvodů s tímto počitadlem.

Pokud jde o registrační doklady vozidel, směrnice 2014/46/EU vyžaduje, aby členské státy 
elektronicky zaznamenávaly údaje o všech vozidlech registrovaných na jejich území, včetně 
výsledků povinné pravidelné technické prohlídky. Cílem elektronických záznamů je také 
ověřit, zda bylo určité vozidlo vyřazeno ze silničního provozu, a zjednodušit proces uznávání 
platnosti osvědčení o technické způsobilosti po celé EU.

Směrnice 2014/47/EU stanoví minimální požadavky na silniční technické kontroly užitkových 
vozidel v provozu. Novinkou, kterou tato směrnice stanoví, je minimální počet kontrol, které 
by měl členský stát provést v závislosti na celkovém počtu vozidel registrovaných na jeho 
území, což by mělo odpovídat alespoň 5 % registrovaného vozového parku v Unii. Stanoví 
rovněž společné minimální standardy pro vybavení, odbornou přípravu kontrolorů 
provádějících podrobnější kontroly, posouzení nedostatků a následná opatření.  Další 
požadavky zahrnují zavedení kontroly zabezpečení nákladu v rámci silniční kontroly s cílem 
zajistit, že je náklad řádně zabezpečen, takže neznemožňuje bezpečné řízení.

Členské státy měly povinnost provést tyto tři směrnice v rámci balíčku předpisů týkajících se 

1 32 https://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/2011_white_paper_cs.



technické způsobilosti vozidel do vnitrostátního práva do 20. května 2017 přijetím 
vnitrostátních aktů a správních předpisů, přičemž opatření musela vstoupit v platnost do 20. 
května 2018.

Klíčová zjištění2

Cílem zpravodaje v této zprávě o provádění je posoudit právní provedení a konkrétní fungování 
balíčku předpisů týkajících se technické způsobilosti vozidel ve 27 členských státech EU z 
hlediska bezpečnosti silničního provozu. Zejména se zaměřuje na to, jak byl tento balíček 
proveden členskými státy do vnitrostátních právních předpisů a zda a do jaké míry jeho 
provedení vedlo ke vzniku společných standardů a srovnatelných úrovní bezpečnosti silničního 
provozu. Rovněž posuzuje, zda je stávající rámec vhodný i do budoucna.

Zpravodaj je toho názoru, že provedení balíčku předpisů týkajících se technické způsobilosti 
vozidel na vnitrostátní úrovni a praktické fungování některých jeho ustanovení ukazuje, že 
harmonizace vnitrostátních postupů v členských státech se zlepšila, zejména pokud jde o obsah 
a metody prohlídek. Provedení tohoto balíčku předpisů do vnitrostátního práva také přispělo ke 
zlepšení kvality pravidelných technických kontrol, koordinace zemí ohledně silničních 
technických kontrol vozidel a norem pro bezpečnost silničního provozu.

Četnost a obsah prohlídek 

Četnost pravidelných technických kontrol je zásadně důležitá pro zajištění toho, aby vozidla v 
provozu byla řádně udržována. V tomto ohledu probíhá více než 90 % technických kontrol v 
takových intervalech, jako je stanoveno v balíčku, případně v ještě přísnějších intervalech, což 
do velké míry přispěje ke snížení počtu vozidel provozovaných v nebezpečných podmínkách. 
To platí zejména pro kategorie užitkových vozidel vzhledem k vyššímu počtu ujetých kilometrů 
a delší době strávené na silnicích.

Pokud jde o obsah a metody prohlídek, členské státy použily úplně totožné kategorie a metodu, 
jako byly stanoveny ve směrnici 2014/45/EU, a v některých případech byl rozsah prohlídek 
ještě podrobnější, než je stanoveno v příloze I směrnice. Nicméně několik zemí stále požaduje 
delší intervaly, než jaké jsou stanoveny touto směrnicí, což může snížit bezpečnost v 
provozních podmínkách pro tyto konkrétní kategorie vozidel.

V případě, že jsou během silniční technické kontroly odhaleny závažné či nebezpečné 
nedostatky, je použití takového vozidla obecně omezeno na cestu do jedné z nejbližších 
opravárenských dílen. V případech extrémního ohrožení bezpečnosti lze také uplatnit zákaz 
použití vozidla. Zpravodaj se domnívá, že pro vozidla, u nichž byly během technické prohlídky 
odhaleny závažné nedostatky, by měla být zavedena přísnější omezení a požadavky, aby se 
snížil poměr vozidel vykazujících technické nedostatky.

Použité vybavení a odborná příprava kontrolorů

2 Tato zjištění se zakládají především na těchto studiích: „Provádění balíčku předpisů o technické způsobilosti 
vozidel“, jejíž vypracování zadala výzkumná služba Evropského parlamentu; „zpráva Komise Evropskému 
parlamentu a Radě o provádění směrnice 2014/45/EU o pravidelných technických prohlídkách motorových vozidel 
a jejich přípojných vozidel a o zrušení směrnice 2009/40/ES“ a „zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě 
o provádění směrnice 2014/47/EU o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných v Unii 
a o zrušení směrnice 2000/30/ES“.



Zpravodaj konstatuje, že obsah a metody prohlídek byly ve všech členských státech 
harmonizovány a odpovídají minimálnímu seznamu položek, což přispívá k vytvoření 
společného prostoru pro kontroly technické způsobilosti založené na harmonizovaných 
standardech. Rozdíly mezi členskými státy se týkají pouze kontrol motorových vozidel s méně 
než čtyřmi koly (kategorie L), pro něž tato směrnice nestanovuje minimální požadavky.

Ve všech členských státech byly zavedeny minimální kvalifikace kontrolorů, kteří provádějí 
pravidelné technické prohlídky. V některých členských státech však příslušné požadavky 
nejsou srovnatelné s požadavky uvedenými v příloze IV směrnice.

Zabezpečení nákladu

Metody pro kontrolu zabezpečení nákladu byly dosud stanoveny pouze ve dvaceti členských 
státech a pouze šestnáct členských států vyžaduje minimální znalosti dotčených kontrolorů. 
Ustanovení týkající se zabezpečení nákladu a jeho kontroly patří mezi nepovinné postupy, takže 
je do vnitrostátního práva provedlo jen několik zemí a ve vnitrostátních právních předpisech 
nejsou upřesněny žádné podrobnosti ohledně odborné přípravy kontrolorů. Je třeba zdůraznit, 
že kontroly zabezpečení nákladu nejsou členskými státy považovány za stejně důležité jako jiná 
opatření a obecně nebyly metody a schopnosti pracovníků, kteří takové kontroly provádějí, 
příliš často upřesněny. Zpravodaj se tudíž domnívá, že v tomto směru nebylo na úrovni EU ani 
zdaleka dosaženo harmonizace.

Vzájemné uznávání osvědčení o kontrole

Vzájemné uznávání osvědčení o kontrole ojetých vozidel, která byla předtím registrována v 
jiném členském státě a u nichž je požadována nová registrace, převážně zahrnuje uznání 
platnosti osvědčení o technické způsobilosti vozidla.

 Informace poskytnuté ve výše uvedených studiích3 ukazují, že příslušné orgány uznávají 
platnost osvědčení o technické způsobilosti vozidla prostřednictvím svého vnitrostátního 
systému tak, že zkontrolují dokumentaci řidiče, aniž by prováděly žádné další prohlídky, vyjma 
případů, kdy existují zjevné pochybnosti. Ve všech případech musí být v osvědčení vozidla 
dodrženy intervaly pravidelné technické kontroly platné v zemi budoucí registrace, jinak bude 
v zemi, kde probíhá nová registrace, provedena další prohlídka. V případě, že je třeba provést 
kontrolu dokumentace, dochází k problémům zejména v souvislosti s kontaktováním 
vnitrostátních kontaktních míst, dobou nutnou pro získání požadovaného dokumentu a 
skutečným poskytnutím dokumentu žádajícímu vnitrostátnímu orgánu.

Výměna údajů 

S cílem podpořit ochranu a transparentnost na trhu ojetých vozidel, pokud jde o historii vozidel, 
oznamují všechny členské státy příslušnému orgánu údaje shromážděné během prohlídek 
vozidel, včetně záznamů z počitadla ujetých kilometrů, čímž zabraňují manipulaci a podvodům.

Právní předpisy dvaceti dvou členských států vyžadují elektronické záznamy údajů o všech 
vozidlech registrovaných na území členského státu, včetně výsledku pravidelných technických 
prohlídek a jeho doby platnosti, zatímco pouze tři členské státy v současné době neuchovávají 
žádné elektronické záznamy o vozidlech vyřazených ze silničního provozu.

3 Viz pozn. pod čarou č. 2.



Zpravodaj podporuje myšlenku vytvoření evropské platformy informací o vozidlech, která by 
zlepšila a systematizovala výměnu informací o ujetých kilometrech, nehodách a jiných 
událostech mezi členskými státy, v souladu se směry politiky Evropské komise v oblasti 
bezpečnosti silničního provozu v letech 2011–2020.4

Doporučení

Zpravodaj konstatuje, že členské státy přijaly různé přístupy k provádění do vnitrostátního 
práva v závislosti na povaze ustanovení směrnice. Zejména v případech, kdy byly v balíčku 
jasně stanoveny minimální požadavky nebo konkrétní postupy a uloženy jako povinné, bylo 
jejich provedení členskými státy do vnitrostátního práva téměř ve všech případech plně v 
souladu nebo rozhodně harmonizováno s požadavky směrnice. Tak je tomu například u četnosti 
pravidelných technických kontrol.

Na druhou stranu, kdykoliv měly členské státy při provádění do vnitrostátního práva a 
uplatňování větší manévrovací prostor, vedlo to k větším rozdílům mezi ustanoveními 
zavedenými a uplatňovanými na vnitrostátní úrovni, někdy dokonce do té míry, že to již nebylo 
zcela v souladu se skutečnými cíli směrnic. Stalo se to například u sankcí za porušení předpisů, 
kde měly členské státy stanovit pravidla v souladu se svými vnitrostátními ustanoveními, 
přičemž tyto sankce měly být účinné, přiměřené, odrazující a nediskriminační.

Směrnice také neuvádějí podrobnosti ohledně odborné přípravy pracovníků provádějících 
kontroly zabezpečení nákladu, ale pouze skutečnost, že tito pracovníci musí být řádně vyškoleni 
pro daný účel. Zejména ustanovení o zabezpečení nákladu není považováno za povinné a řada 
členských států takové opatření do svých vnitrostátních právních předpisů nezařadila.

V tomto směru jsou ustanovení o počtu vozidel, u kterých má být provedena silniční technická 
kontrola, a kritériích pro jejich výběr pouze doporučena, takže to zjevně vedlo k různým 
způsobům uplatňování na úrovni členských států. Některé země používají kritéria založená na 
vysoce rizikovém profilu, jak je uvedeno ve směrnici 2006/22/ES, zatímco jiné používají 
vlastní vnitrostátní systém posuzování rizika nebo provádějí namátkové kontroly.

V důsledku tak indikativní povaha některých ustanovení v porovnání s podrobnými požadavky 
jiných ustanovení omezuje sbližování standardů a harmonizaci pravidel, které byly cílem tohoto 
balíčku. Z pohledu zpravodaje je třeba usilovat o harmonizovanější přístup v případě 
ustanovení, která byla provedena jen částečně, protože nebyla povinná. 

Zjistilo se také, že ačkoliv to není povinné, některé členské státy uchovávají elektronické 
záznamy o vozidlech, u kterých byly během silniční technické kontroly odhaleny závažné či 
nebezpečné nedostatky. Používání takových elektronických záznamů pomůže v případě 
povinnosti elektronického oznamování vozidel se závažnými či nebezpečnými nedostatky 
stanovené v prováděcím aktu5. Je třeba poznamenat, že oznamování těchto vozidel 
vnitrostátním kontaktním místům neprobíhá v současné době téměř v žádném členském státě. 
V tomto ohledu se zpravodaj domnívá, že spolupráce mezi členskými státy by se měla zlepšit 
a měla by být dále podporována ve prospěch výměny informací, mezinárodní dostupnosti 

4 COM(2010) 389.
5 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2205 ze dne 29. listopadu 2017 o podrobných pravidlech pro postupy 
oznamování užitkových vozidel se závažnými nebo nebezpečnými nedostatky zjištěnými při silničních 
technických kontrolách.



vzájemné podpory a transparentnosti a zavádění a vývoje celoevropských elektronických 
nástrojů pro usnadnění takové spolupráce.

Zpravodaj by rád zdůraznil, že ani v nejlepším případě správné provedení tohoto balíčku 
předpisů členskými státy do vnitrostátního práva samo o sobě nezaručuje účinné a účelné 
uplatňování a že bude v budoucnosti nutné další monitorování, aby se ve střednědobém 
horizontu prověřily dopady uplatňování tohoto balíčku z hlediska zvýšení bezpečnosti 
silničního provozu.

Na závěr zpravodaj také doporučuje, aby se rámec pro technickou způsobilost vozidel 
připravil i na budoucnost. Počínaje rokem 2022 budou muset být nová vozidla vybavena 
novými vyspělými systémy podpory při řízení v souladu s aktualizovaným  nařízením 
2019/2144 o obecné bezpečnosti.  Zpravodaj poukazuje na to, že bude nutné tyto nové 
povinné vyspělé bezpečnostní systémy a systém eCall zahrnout do pravidelných technických 
kontrol. 


