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Cílem informace je na změny upozornit, nikoliv 
adresáty edukovat. 

Originály  předpisů  přikládáme v PDF . 

 

Občasné komentáře jsou pouze odborným 
názorem. 
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Mění se od 1 října 2018 : 
Mění se od 1 října 2018 : 

 
                              Zákonem   193/2018, částka 95: 

• Zákon 361/2001sb   o provozu na pozemních komunikacích 

• Zákon 56/2001 sb  o technických podmínkách  

• Zákon 13/1997sb   o pozemních komunikacích 

• Vyhláška 341/2002 kterou se provádí zákon 56/2001 

                            Vyhláškou 206/2018 v částce 103: 

 

             Vyhláška 341/2002 kterou se provádí zákon 56/2001 
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Novela zákona č. 361/2000 Sb. zákonem č. 193/2018 Sb. 

                     Doklady a silniční technické kontroly : 
U vybraných vozidel povinnost  : 
• e) v případě vozidla kategorie M2, M3, N2, N3, O3 nebo O4 nebo vozidla 

kategorie T2)s konstrukční rychlostí převyšující 40 km.h-1 
• 1. doklad o poslední technické silniční kontrole, byla-li provedena na území 

jiného  členského státu, a 
• 2. doklad o poslední pravidelné technické prohlídce, jde-li o vozidlo 

registrované v jiném členském státě. 
 

• Pozn: Dosud byl kompetentní i celník 
• (9) Řidič motorového vozidla je povinen podrobit vozidlo na výzvu policisty 

technické silniční kontrole, kontrole umístění, upevnění nebo zajištění nákladu, 
kontrole hmotnosti vozidla nebo jízdní soupravy, kontrole poměru hmotností 
vozidel v jízdní soupravě, kontrole rozložení hmotnosti na nápravy, skupiny 
náprav, kola nebo skupiny kol, kontrole rozměrů vozidl anebo jízdní soupravy 
včetně nákladu nebo kontrole dodržení podmínek spojitelnosti vozidel v jízdní 
soupravu. 
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§ 6a 
Technická silniční kontrola 

• (2) Při technické silniční kontrole je řidič povinen 

• a) zajet k mobilní kontrolní jednotce, do stanice technické kontroly, do 
stanice měření emisí nebo do autorizovaného metrologického střediska, 
pokud zajížďka včetně cesty zpět není delší  než 16 kilometrů, 

 

 Pozn. Celý paragraf má nový text , důležitý pro  účastníka  kontroly , týká se 
i zadržení Osvědčení o registraci 

 

            Výjimky z možnosti zadržení pro IZS zůstaly zachovány  

     (5) Odstavec 1 se nevztahuje na vozidla základních složek integrovaného 
záchranného systému,vozidla ozbrojených sil, vozidla zpravodajských 
služeb a vozidla Horské služby. 
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Jízda vozidel s právem přednostní jízdy§ 41 

• Doplnění možnosti  červených a modrých světel: 
• (1) Řidič vozidla, který při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních 

povinností užívá zvláštního výstražného světla modré nebo modré a 
červené barvy……. 

                                     Poznámka : Jen pro vybrané druhy !!! 

 

       (11) Zvláštním výstražným světlem modré a červené barvy mohou být 
vybavena vozidla Ministerstva vnitra používaná policií a označená podle 
zvláštního právního předpisu13), vozidla používána Hasičský záchranným 
sborem České republiky nebo jednotkami požární ochrany a  vozidla 
poskytovatele zdravotnické záchranné služby 
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Celé ustanovení Hmotnosti  a rozměry  je nové 
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„Záchranná ulička“ : 
Jízda vozidel s právem přednostní jízdy 

§ 41 

(8) Není-li dálnice nebo silnice pro motorová vozidla s 
nejméně dvěma jízdními pruhy volně průjezdná z důvodu 
kolony stojících nebo pomalu jedoucích vozidel, jsou řidiči 
vozidel povinni vytvořit mezi jízdními pruhy prostor pro 
průjezd vozidel s právem přednostní jízdy; při tom smějí 
vjet na krajnici nebo na střední dělící pás. Jsou-li v jednom 
směru jízdy více než dva jízdní pruhy, vytváří se tento 
prostor mezi jízdním pruhem, který je nejvíce vlevo, a k 
němu přiléhajícím jízdním pruhem. Do tohoto prostoru 
smějí vjet pouze vozidla s právem přednostní jízdy, vozidla 
správce pozemní komunikace a vozidla sloužící k 
odstranění následků  dopravní nehody nebo překážky 
provozu na pozemních komunikacích. 
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Staré  
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Nové! 
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Drobné korektury u dopravně psychologického vyšetření: 

• Povinnost podrobit se dopravně psychologickému vyšetření před 
zahájením výkonu činnosti nevzniká, podrobil-li se držitel řidičského 
oprávněn uvedený v odstavci 1 dopravně psychologickému vyšetření před 
získáním tohoto řidičského oprávnění, a ode dne provedení vyšetření 
neuplynulo ke dni zahájení výkonu činnosti více než 6 měsíců. 

• (2) Osoba podrobující se dopravně psychologickému vyšetření podle § 87a 
odst. 3 předloží psychologovi provádějícímu vyšetření posudek o zdravotní 
způsobilosti, který není starší než 30 dní, a výpis svých údajů z registru 
řidičů, který není starší než 30 dní. 

• (Pozn. týká se  vracení ŘO po zákazu ) 

• § 93 Podmínění a omezení řidičského oprávnění 

• (1) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností řidičské oprávnění 
podmíní, jestliže držitel řidičského oprávnění je zdravotně nebo psychicky 
způsobilý k řízení motorových vozidel s podmínkou. 
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Zákon 56/2001 o technických podmínkách : 

• Zákon o technických podmínkách s odkazy na 
implementované normy komunitárního práva  je příliš 
specializovaným předpisem , proto  jen upozorňujeme na 
některé  změny, významné i pro  provozovatele  
vozidel.Většina upravených ustanovení se přímo dotýká 
provozovatelů a personálu STK 

 

V případě potřeby doporučujeme  jako pramen  přímo aktuální             
znění Zákona 56  

26.9.2018 14 Oslík B@B Savincová září 2018 



Vyznačení závad  

• (4) Při vydání tabulek s registrační značkou podle odstavce 2 obecní 
úřad obce s rozšířenou působností opatří jednu z vydaných tabulek 
nálepkou, na níž vyznačí termín pravidelné technické prohlídky. 
Byla-li u silničního vozidla zjištěna vážná závada, obecní úřad obce 
s rozšířenou působností na nálepce vyznačí termín opakované 
technické prohlídky, kterým je poslední den v měsíci následujícím 
po měsíci zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel. 
Byla-li u silničního vozidla zjištěna nebezpečná závada, obecní 
úřad obce s rozšířenou působností tabulku s registrační značkou 
neopatří nálepkou. Není-li v technickém průkazu silničního vozidla 
proveden zápis o vážné nebo nebezpečné závadě, obecní úřad 
obce s rozšířenou působností tento zápis v technickém průkazu 
provede.  
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§ 36 -   

• (4) Záznam o celkové ujeté vzdálenosti na počítadle ujeté vzdálenosti         
nesmí být měněn, 

•  ledaže ke změně dojde při opravě nebo výměně počítadla ujeté 
vzdálenosti. O provedení opravy nebo výměny počítače ujeté vzdálenosti 
vystaví osoba, která tuto opravu nebo výměnu provedla, protokol, jenž 
předá provozovateli silničního vozidla. Provozovatel silničního vozidla 
předá protokol stanici technické kontroly při nejbližší evidenční kontrole. 
Tento protokol obsahuje  

• a) identifikační číslo silničního vozidla (VIN), není-li, pak výrobní číslo 
podvozku silničního vozidla,  

• b) stav celkové ujeté vzdálenosti před provedením a po provedení opravy 
nebo výměny počítadla ujeté vzdálenosti,  

• c) datum a důvod provedení opravy nebo výměny počítadla ujeté 
vzdálenosti a  

• d) jméno a adresu bydliště nebo sídla osoby provádějící opravu nebo 
výměnu počítadla ujeté vzdálenosti.  
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Pravidelné technické  prohlídky  
( definice termínů je nově podle kategorií vozidel !) 

• (1) Provozovatel silničního vozidla, které před zápisem do registru 
silničních vozidel nebylo registrováno v jiném státě, přistaví silniční 
vozidlo k pravidelné technické 
 

• prohlídce ve lhůtě 4 let ode dne zápisu vozidla do registru silničních 
vozidel a poté pravidelně ve lhůtě 2 let ode dne provedení předchozí 
pravidelné technické prohlídky, jde-li o silniční vozidlo kategorie  

• a) M1, N1 nebo O2 s výjimkou vozidla uvedeného v odstavci 2 písm. a),  
• b) L s výjimkou vozidla  
• 1. uvedeného v odstavci 2 písm. a) nebo  
• 2. uvedeného v odstavci 3 písm. b),  
• c) O1 s výjimkou vozidla uvedeného v odstavci 3 písm. a), nebo  
• d) Z konstrukčně určené k pohybu na sněhu nebo ledu s výjimkou vozidla 

uvedeného v odstavci 2 písm. a).  
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Ostatní vozidla kategorie Z tabulka neobsahuje!!! 

• (2) Provozovatel silničního vozidla, které před zápisem do 
registru silničních vozidel nebylo registrováno v jiném 
státě, přistaví silniční vozidlo k pravidelné technické 
prohlídce ve lhůtě 1 roku ode dne zápisu vozidla do 
registru silničních vozidel a poté pravidelně ve lhůtě 1 
roku ode dne provedení předchozí pravidelné technické 
prohlídky, jde-li o silniční vozidlo kategorie  

• a) Z konstrukčně určené k pohybu na sněhu nebo ledu, 
M1, N1 nebo L  

• 1. s právem přednostní jízdy,  
• 2. zapsané v evidenci vozidel taxislužby nebo  
• 3. určené půjčovnou vozidel k nájmu, nebo  
• b) M2, M3, N2, N3, O3 nebo O4.  
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Mopedy, přívěsy 

• (3) Provozovatel silničního vozidla, které před zápisem do 
registru silničních vozidel nebylo registrováno v jiném 
státě, přistaví silniční vozidlo k pravidelné technické 
prohlídce ve lhůtě 6 let ode dne zápisu vozidla do registru 
silničních vozidel a poté pravidelně ve lhůtě 4 let ode dne 
provedení předchozí pravidelné technické prohlídky, jde-li 
o  

• a) nebrzděné silniční vozidlo kategorie O1, nebo  
• b) silniční vozidlo kategorie L se zdvihovým objemem 

spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s 
nejvyšší konstrukční rychlostí nepřevyšující 50 km.h-1, s 
výjimkou vozidel podle odstavce 2 písm. a); je-li toto 
silniční vozidlo opatřeno šlapadly, nepodléhá pravidelné 
technické prohlídce.  
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1) Technickou prohlídkou silničního vozidla se rozumí kontrola technického stavu a fungování 
silničního vozidla, jeho systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků a jejich 

vlivu na životní prostředí nebo evidenční kontrola silničního vozidla.  

• (2) Technické prohlídky se podle účelu a rozsahu prováděných kontrol člení na  

• a) pravidelné technické prohlídky,  

• b) technické prohlídky silničních vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí,  

• c) technické prohlídky prováděné za účelem schválení technické způsobilosti 
silničního vozidla,  

• d) technické prohlídky prováděné za účelem zápisu silničního vozidla do registru 
silničních vozidel,  

• e) technické prohlídky prováděné při technické silniční kontrole podle zákona o 
silničním provozu,  

• f) technické prohlídky prováděné na žádost,  

• g) opakované technické prohlídky prováděné při zjištění vážné nebo nebezpečné 
závady na silničním vozidle,  

• h) opakované technické prohlídky prováděné v rámci státního odborného dozoru 
a  

• i) samostatně prováděné evidenční kontroly silničního vozidla.  
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Zrušeno! 
(STK může být součástí servisu!) 
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b) žadatel nesmí být právně nebo ekonomicky spjat s 
výrobou, prodejem nebo opravou vozidel nebo jejich součástí 
tak, že současně provozuje výrobu nebo opravy vozidel nebo 
jejich součástí, pro něž žádá o udělení oprávnění k 
provozování stanice technické kontroly, po celou dobu 
provozování stanice technické kontroly,  



Emise…. 

• (5) Měření emisí v rámci technické prohlídky lze provést ve stanici 
měření emisí před provedením ostatních kontrolních úkonů ve stanici 
technické kontroly. O provedení měření emisí vystaví stanice měření 
emisí protokol, který předá fyzické osobě, která vozidlo do stanice 
měření emisí přistavila.  

 

• (6) Je-li měření emisí provedeno podle odstavce 5, kontrolní technik 
stanice technické kontroly zahrne výsledky provedeného měření emisí 
do protokolu o technické prohlídce. Za den provedení pravidelné 
technické prohlídky silničního vozidla se v takovém případě považuje 
den, ve kterém byly provedeny ostatní kontrolní úkony  
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(1) Informační systém technických prohlídek 

• slouží k evidenci, kontrole a vyhodnocování činnosti 
stanic technické kontroly a stanic měření emisí, k 
sestavení protokolů o technické prohlídce a k evidenci 
kontrolních nálepek. V informačním systému 
technických prohlídek jsou obsaženy údaje 
dokumentující přítomnost vozidel na stanici technické 
kontroly a stanici měření emisí, údaje o zahájení a 
provedení technické prohlídky, o vozidlech, na kterých 
byla technická prohlídka provedena, o závadách 
zjištěných v průběhu technické prohlídky a údaje o 
kontrolních technicích provádějících technické 
prohlídky.  
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7) Ministerstvo umožní nepřetržitý dálkový přístup k informacím 
z informačního systému stanic technické kontroly technických 

prohlídek 

 
• a) Policii České republiky a Vojenské policii,  
• b) krajským úřadům v rozsahu nezbytném pro účely 

provádění kontroly a vedení řízení o přestupku podle 
tohoto zákona nebo pro účely vedení jiného řízení podle 
tohoto zákona a  

• c) obecním úřadům obcí s rozšířenou působností v rozsahu 
údajů o zahájení a provedení technické prohlídky a údajů o 
vozidlech, na kterých byla technická prohlídka provedena 
nezbytném pro účely provádění kontroly a vedení řízení o 
přestupku podle tohoto zákona nebo pro účely vedení 
jiného řízení podle tohoto nebo jiného zákona. 
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§ 49  
Technickou prohlídkou silničního vozidla mohou být zjištěny 3 

stupně závad, kterými jsou  

 
• a) lehká závada, která nemá významný vliv na 

provozní vlastnosti vozidla, bezpečnost provozu na 
pozemních komunikacích ani životní prostředí,  

• b) vážná závada, která ovlivňuje provozní vlastnosti 
vozidla, je způsobilá ohrozit provoz na pozemních 
komunikacích nebo může nepříznivě působit na 
životní prostředí, nebo  

• c) nebezpečná závada, která bezprostředně ohrožuje 
bezpečnost jízdy silničního vozidla, provoz na 
pozemních komunikacích nebo životní prostředí. 
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Pozn. odstranění lehkých závad nemá kontrolu ani sankce…. 

• (1) Silniční vozidlo je technicky způsobilé k 
provozu na pozemních komunikacích, pokud 

technickou prohlídkou silničního vozidla, jeho 
ústrojí a částí nebyly zjištěny žádné závady 
nebo jen lehké závady. Byly-li technickou 

prohlídkou zjištěny lehké závady, 
provozovatel silničního vozidla je povinen je 

odstranit.  
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Mobilně pouze STK-nikoliv  emise 

Technická prohlídka silničních vozidel konstrukčně určených k 
pohybu na sněhu nebo ledu může být provedena v místě 

určeném příslušným krajským úřadem mobilním způsobem 
.Technickou prohlídku lze na určeném místě provést tehdy, 

pokud to místní a klimatické podmínky umožňují.  
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Zvláštní vozidla C,T,R 

• (4) Provozovatel zvláštního vozidla kategorie C, T nebo R, 
které před zápisem do registru silničních vozidel nebylo 
registrováno v jiném státě, přistaví toto vozidlo k pravidelné 
technické prohlídce ve lhůtě 4 let ode dne zápisu vozidla do 
registru silničních vozidel a poté pravidelně ve lhůtě  

• a) 2 let ode dne provedení předchozí pravidelné technické 
prohlídky, jde-li o vozidlo s konstrukční rychlostí převyšující 
40 km.h-1, nebo  

• b) 4 let ode dne provedení předchozí pravidelné technické 
prohlídky, jde-li o vozidlo neuvedené v písmeni a).  
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Některé změny v zákoně 13/199 7-o pozemních komunikacích  
§ 19c 

Odstranění vraku vlastníkem pozemní komunikace 
 

• (1) Silniční správní úřad uloží provozovateli vraku 

• a) na návrh vlastníka pozemní komunikace povinnost vrak odstavený na dálnici, silnici, místní 

• komunikaci nebo veřejně přístupné účelové komunikaci odstranit a odstavit mimo takovou 

• pozemní komunikaci, 

• b) na návrh vlastníka pozemní komunikace, ze které byl vrak odstraněn postupem podle § 19b 

• odst. 1, povinnost vrak vyzvednout z místa, kde je odstaven, a odstavit jej mimo dálnici, silnici, 

• místní komunikaci nebo veřejně přístupnou účelovou komunikaci. 

• (2) Po marném uplynutí 2 měsíců ode dne, kdy byla pravomocně uložena povinnost podle 

• odstavce 1, zajistí vlastník pozemní komunikace předání vraku na náklady jeho provozovatele 

• provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků 

• 37). Ustanovení § 19b odst. 8 se užije obdobně. 

• (3) Provádí-li silniční správní úřad v řízení podle odstavce 1 ohledání vozidla, vydá o tom 

• usnesení, které se oznamuje pouze provozovateli vozidla. Není-li silničnímu správnímu úřadu 

• provozovatel vozidla znám a účelem tohoto ohledání je zjištění jeho totožnosti, oznámí se 

• usnesení vylepením na vozidle nejméně 5 dní před provedením ohledání vozidla a současně 

• vyvěšením na úřední desce. 

• (4) Při ohledání vozidla v řízení podle odstavce 1 lze otevřít uzamčené vozidlo i v nepřítomnosti 

• jeho provozovatele. Došlo-li k otevření uzamčeného vozidla v nepřítomnosti jeho provozovatele, 

• zajistí silniční správní úřad uzamčení vozidla 
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§ 24b 
Rozšíření obecného užívání – (výňatek) 

 
• (1) Při splnění podmínek zajišťujících bezpečnost a plynulost silničního provozu a ochranu 

• stavu pozemní komunikace lze na určených dálnicích, silnicích nebo místních komunikacích 

• užít vozidlo, jehož 

• a) výška, hmotnost nebo rozložení hmotnosti na nápravy, skupiny náprav, kola nebo skupiny 

• kol překračuje hodnoty stanovené zákonem o silničním provozu, jde-li o vnitrostátní silniční 

• dopravu, nebo 

• b) výška, šířka, hmotnost nebo rozložení hmotnosti na nápravy, skupiny náprav, kola nebo 

• skupiny kol překračuje hodnoty stanovené zákonem o silničním provozu, jde-li o vnitrostátní 

• přepravu dřeva, o využití pracovních strojů samojízdných pro zemědělské práce nebo pro 

• opravy nebo údržbu pozemních komunikací. 

• (2) Pozemní komunikace podle odstavce 1 nebo jejich úseky určí Ministerstvo dopravy opatřením 

• obecné povahy. V opatření obecné povahy Ministerstvo dopravy dále 

• (3) Dotčenými orgány při vydávání opatření obecné povahy jsou 

• a) Ministerstvo vnitra, jde-li o dálnici, 

• b) Policie České republiky, jde-li o silnici nebo místní komunikaci, a 

• c) krajský úřad, jde-li o silnici nebo místní komunikaci v jeho správním obvodu. 

• (4) Návrh opatření obecné povahy projedná Ministerstvo dopravy s dotčenými orgány. Nevyjádří- 

• li se dotčený orgán do 30 dnů ode dne doručení návrhu, má se za to, že s návrhem souhlasí 
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§ 38a 
(1) Na dálnicích, silnicích a místních komunikacích se provádí 

kontrolní vážení a měření  

výňatek –dále následují upřesnění a změny) 

• § 38a 

• (1) Na dálnicích, silnicích a místních komunikacích se provádí kontrolní vážení a měření 
(dále 

• jen „kontrolní vážení“) silničních motorových vozidel kategorií N2, N310) a jejich jízdních 

• souprav s přípojnými vozidly kategorií O2, O3 a O4 a dále motorových vozidel kategorie 

• OT3, OT410) (dále jen „vozidlo“) vozidel spadajících do kategorie M2, M3, N1, N2, N3, T, 

• C, O, R, S nebo SS10) nebo jízdních souprav tvořených těmito vozidly. Kontrolní vážení může 

• zahrnovat kontrolu hmotnosti vozidla nebo jízdní soupravy, kontrolu poměru hmotností 
vozidel 

• v jízdní soupravě, kontrolu rozložení hmotnosti na nápravy, skupiny náprav, kola nebo 

• skupiny kol, kontrolu rozměrů vozidla nebo jízdní soupravy včetně nákladu nebo kontrolu 

• dodržení podmínek spojitelnosti vozidel v jízdní soupravu. 
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§ 38c 
(1) Zjistí-li se nízkorychlostním kontrolním vážením nedodržení 

hodnot……Policista i celník 

• nebo podmínek stanovených zákonem o silničním provozu, přikáže policista nebo 
celník řidiči jízdu na nejbližší vhodné místo k odstavení vozidla nebo jízdní 
soupravy a zakáže pokračování v jízdě do doby, než 

• a) zjištěné nedodržení hodnot nebo podmínek stanovených zákonem o silničním 
provozu bude 

• odstraněno, nebo 

• b) užití vozidla nebo jízdní soupravy bude umožněno rozhodnutím o povolení 
zvláštního užívání nebo opatřením obecné povahy podle § 24b. 

• (2) Policista nebo celník přikáže řidiči jízdu na nejbližší vhodné místo k odstavení 
vozidla 

• nebo jízdní soupravy a zakáže pokračování v jízdě rovněž v případě, že řidič 
odmítl podrobit 

• vozidlo nebo jízdní soupravu nízkorychlostnímu kontrolnímu vážení. Zákaz 
pokračování 

• jízdy platí do doby provedení nízkorychlostního kontrolního vážení vozidla nebo 
jízdní soupravy, nejdéle však 48 hodin. 
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Upřesnění u přestupků  a kauce  
• (4) Pokud je provozovatel vozidla nebo jízdní soupravy, u nichž je při kontrolním 

vážení zjištěno nedodržení hodnot nebo podmínek stanovených zákonem o 
silničním provozu současně jeho řidičem, odpovídá pouze za přestupek 
provozovatele vozidla nebo jízdní soupravy. 

• Řidič není dále odpovědný za přestupek podle § 42a odst. 4 písm. 

• c), pokud bylo při kontrolním vážení zjištěno pouze nedodržení hodnot pro 
rozložení hmotnosti na nápravy, skupiny náprav, kola nebo skupiny kol 
stanovených zákonem o silničním provozu a řidič prokázal, že byl přepravován 
pouze sypký materiál, jehož pohybu během přepravy nemohl bez nepřiměřených 
opatření zabránit. 

• (1) Celník je oprávněn vybrat kauci od 5000 Kč do 50000 Kč od řidiče motorového 
vozidla) který je podezřelý ze spáchání přestupku uvedeného v § 42a odst. 2 až 4 
a u kterého je důvodné podezření, že se bude vyhýbat přestupkovému řízení 
nebo že by případné vymáháníuložené pokuty bylo spojeno s nepřiměřenými 
náklady, popřípadě nebylo vůbec možné 

• (2) Policista je oprávněn vybrat kauci od 5000 Kč do 50000 Kč od řidiče 
motorového vozidla…… 
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• B) Povinná výbava vozidel-Vyhláška 341 ve znění  Vyhl.206/2018 –částka . 103  
• Náhradní kolo a příslušenství nutné k jeho výměně 

• 1. Náhradním kolem a příslušenstvím nutným k jeho výměně se rozumí 

• a) náhradní kolo, tedy ráfek s pneumatikou, které je dostatečně upevněno v držáku zajišťujícím, že síla ři 
snímání kola z držáku nebo vkládání do držáku nepřesáhne 490 N; v případě, kdy je na vozidle použito více 
rozměrů kol, musí být náhradní kolo použitelné pro všechny tyto rozměry nebo musí být vozidlo vybaveno 
náhradními koly pro všechny rozměry, 

• b) klíč na matice nebo šrouby kol vozidla a 

• c) příruční zvedák o nosnosti rovnající se alespoň největší technicky přípustné hmotnosti na nápravu nejvíce 
zatížené nápravy vozidla nebo jízdní soupravy nebo rovnající se hmotnosti zvedané částivozidla z největší 
technicky přípustné hmotnosti vozidla při zvedání této části způsobem stanoveným výrobcem pro použití 
zvedáku. 

• 2. Náhradním kolem a příslušenstvím nutným k jeho výměně musí být vybaveno vozidlo kategorie M, 

• N, O nebo R, s výjimkou 

• a) vozidla, které má opatřena všechna kola pneumatikami zvláštní konstrukce umožňující nouzové dojetí po 
defektu s indikací defektu v kterékoliv z pneumatik, 

• b) vozidla, které je vybaveno prostředky pro bezdemontážní opravu poškozené pneumatiky umožňující 
nouzové dojetí, 

• c) vozidla s patřičným smluvním vztahem, na jehož základě bude zajištěna oprava poškozené pneumatiky 
nepřetržitě na celém území České republiky, 

• d) městského autobusu, zásahového požárního automobilu, komunálního vozidla, které je provozováno na 
omezeném území v operativním dosahu servisních služeb svého provozovatele, přípojného vozidla kategorie 
O1 nebo R1, požárního přípojného vozidla nebo přípojného vozidla kategorie R, které je provozováno na 
omezeném území v operativním dosahu servisních služeb svého provozovatele,nebo 

• e) vozidla v jízdní soupravě, je-li náhradním kolem stejného rozměru a provedení a příslušenstvím nutným k 
jeho výměně vybaveno jiné vozidlo v této jízdní soupravě. 
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Lékárnička 
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Lékárnička 
 3. Autolékárničkou musí být vybaveno motorové vozidlo, s výjimkou vozidla 
kategorie L, jednonápravovéhotraktoru s přívěsem nebo motorového vozíku, 
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..o době expirace se již  v předpisu nehovoří…. 

• 5. Obsah lékárničky se ukládá do samostatného 
pouzdra. Součásti obsahu lékárničky musí být 
neporušené, vizuálně v pořádku a nesmí vykazovat 
známky znečištění či jiného znehodnocení. Lékárnička 

• se ve vozidle ukládá v takovém prostoru, aby na ni 
nemohlo dopadat přímé sluneční záření. 

• Úložný prostor pro lékárničku musí být suchý a čistý a 
musí být snadno přístupný. Ve vozidle pro hromadnou 
přepravu cestujících se lékárnička umisťuje na 
označeném a přístupném místě v prostoru vozidla 
určeném pro cestující. 
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Účinnost  je od 1. října 2018 

• Vkládány  byly citace a kopie ze zákonných 
právních norem . Jako předlohy byly užity 
rovněž materiály Centra služeb pro silniční 
dopravu se souhlasem jeho  ředitele, pana 
PhDr.Dalibora Sádovského ( ze stránek 
www.cspsd.cz ), autorka  paní Mgr. Eva Židův a 
ze stránek  MDČR a  BESIP. 

• Za  poskytnutí materiálů  

DĚKUJEME  
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