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Anotace práce 

Tématem bakalářské práce je „Návrh inovativního řešení nežádoucích jevů v procesu 

technických kontrol vozidel“. 

Popsat a analyzovat současný způsob provádění kontrol a fungování stanic technické 

kontroly, najít možné nedostatky tohoto způsobu a možností zneužívání současného procesu 

technických kontrol motorových vozidel a navrhnout řešení, jak těmto potenciálním 

podvodům zabránit např. pomocí on line kamerového systému.  

Klíčová slova: technická kontrola vozidel, podvody, kamerový systém. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annotation 
The topic of my thesis is „Suggestion of Innovative Solution to Unwanted Phenomenon in 

Process of Technical Inspection of Vehicles. 

To describe and analyze the contemporary way of implementation of supervision and the 

workings of technical inspection station, to discover the potential deficiency in this way of 

working and options of abuse of the current process of technical inspection of vehicles. 

To suggest solutions how to prevent the potential deception for example using the on line 

camera systems. 

Key words: the technical inspection of vehicles, deceptions, camera system. 
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Úvod
Cílem bakalářské práce je problematika v provádění zákonem nařízených kontrol motorových 

vozidel na stanicích technické kontroly, popsat současný proces provádění kontrol a 

fungování stanic technické kontroly, najít možné nedostatky tohoto způsobu provádění a 

zamyšlení se nad možností zneužívání současného nastavení procesu technických kontrol 

motorových vozidel a dále navrhnout řešení, jak těmto potenciálním podvodům zabránit např. 

pomocí online kamerového systému.  

 

Bakalářská práce je systematicky členěna do několika logicky navazujících celků. V první 

kapitole se zaměřuji na právní úpravu provádění technické kontroly motorových vozidel a 

provozování stanic technické kontroly, zároveň uvádím základní přehled pojmů, které jsou 

v bakalářské práci zmiňovány a s problematikou úzce souvisejí. Druhá kapitola hodnotí stav 

vozového parku v České republice a sleduje závislost nehodovosti na stáří motorových 

vozidel. Podkladovými údaji pro tuto kapitolu mi byly údaje poskytované Ministerstvem 

vnitra, Centrálním registrem, Policií České republiky. Další část bakalářské práce popisuje 

stanice technické kontroly. Zajímám se zejména o to, co musí být splněno, aby daný subjekt 

mohl provádět technické kontroly, jakým způsobem jsou technické kontroly prováděny a co 

představují jednotlivé kroky technické kontroly způsobilosti vozidla. Zaměřuji se na stávající 

proces testování vozidel. Ve čtvrté kapitole se zamýšlím nad možnými podvody, které mohou 

vzniknout při technických kontrolách, a hledám řešení, jak zabránit těmto potenciálním 

problémům prostřednictvím online kamerového systému. Hodnotím vybrané kamerové 

systémy dle zvolených kritérií a parametrů a doporučuji několik variant. Jelikož se na 

kamerové systémy vztahuje informační povinnost a ochrana osobních údajů, tak tuto 

problematiku nemohu vynechat a zabývám se jí v páté kapitole mé práce. 
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1 Právní úprava provádění technické kontroly motorových vozidel a 

definice základních pojmů 
Stanice technické kontroly jsou specializovaná pracoviště, určená k provádění dozoru nad 

technickým stavem silničních motorových a jejich přípojných vozidel. Dozor je zajišťován 

formou kontrol, realizovaných za pomoci měřících zařízení. Z výsledků měření jsou 

vyvozovány závěry o způsobilosti vozidel k dalšímu provozu, tedy závěry, dotýkající se 

právem vymezených zájmů občanů a fyzických nebo právnických osob. U měření tohoto 

charakteru je nezbytné zajišťovat jednotnost a správnost měření tak, aby chybným měřením 

nebyly poškozeny oprávněné zájmy držitelů a uživatelů vozidel. 

Právní rámec k této činnosti vytvářejí tyto zákony a vyhlášky: 

• Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. 

• Vyhláška č. 243/2001., o registraci vozidel.  

• Vyhláška č. 302/2001., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel. 

• Vyhláška č. 341/2002., o schvalování technické způsobilosti a o technických 

podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. 

Jedná se tyto podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích: 

• práva a povinnosti stanice technické kontroly 

• práva a povinnosti stanice měření emisí 

• kontroly technického stavu vozidel v provozu 

• technické požadavky na provoz vozidel a zvláštních vozidel a jejich schvalování 

způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích 

• práva a povinnosti provozovatelů a vlastníků vozidel 

• práva a povinnosti výrobců a osob, které vyrábějí, dovážejí a uvádějí na trh vozidla 

• registrace a vyřazování vozidel z centrálního registru 

Silniční vozidlo je dle zákona motorové nebo nemotorové vozidlo, které je vyrobené za 

účelem provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí.[1] 

Zkušební stanice je dle zákona stanice technické kontroly pověřená ministerstvem k 

provádění technické kontroly jednotlivých vozidel a výměnných nástaveb nebo malých sérií 

vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích. 

[1] 

Technická prohlídka je kontrola technického stavu, činnosti ústrojí a zařízení silničního 

vozidla.[1] 
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Kontrolou technického stavu silničního vozidla se rozumí kontrola brzdové soustavy, 

řízení, náprav, kol, pneumatik, pérování, hřídelů, kloubů, podvozku a karoserie, světelných 

zařízení a světelné signalizace, ostatního ústrojí a zařízení, zejména elektrického zařízení a 

vedení, rychloměru a tachografu, palivové soustavy, těsnosti motoru a převodovky, spojky, 

řazení rychlostních stupňů, vytápění a větrání, spojovacího zařízení, výfukové soustavy, 

odrušení a hluku, předepsané a zvláštní výbavy.[1] 

Měření emisí je kontrola technického stavu částí silničního motorového vozidla, motoru a 

příslušenství ovlivňujícího tvorbu škodlivých emisí ve výfukových plynech, změření hodnot a 

parametrů a vlastností popisujících emisní chování silničního motorového vozidla, jejich 

seřízení a případné odstranění zjištěných závad.[1] 

Oprávnění k provozování stanice technické kontroly 

Stanici technické kontroly může provozovat právnická nebo fyzická osoba, která má k jejímu 

provozování oprávnění udělené a osvědčení vydané krajským úřadem. Příslušným k 

rozhodování o udělení oprávnění je krajský úřad, v jehož správním obvodu bude provozovatel 

stanice technické kontroly vykonávat svoji činnost. 

 Oprávnění může krajský úřad udělit žadateli jen tehdy, je-li záměr provozovat stanici 

technické kontroly v souladu se stanoveným způsobem a rozsahem pokrytí správního obvodu 

činnostmi stanic technické kontroly. Na udělení oprávnění nevzniká právní nárok. 

 Krajský úřad udělí žadateli oprávnění k provozování stanice technické kontroly za těchto 

dalších podmínek:  

• žadatel, statutární orgán nebo členové statutárního orgánu právnické osoby dosáhli věku 

18 let, jsou způsobilí k právním úkonům a bezúhonní, 

• 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, 

• žadatel splňuje podmínky nestrannosti, nezávislosti a věrohodnosti podle prováděcího 

právního předpisu, 

• žadatel zajistí, aby prohlídky ve stanici technické kontroly prováděly jen osoby 

bezúhonné, které jsou držiteli profesního osvědčení kontrolního technika, 

• žádost o udělení oprávnění obsahuje předepsané náležitosti a kladná stanoviska 

příslušných orgánů. [1] 
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Je nutno říci, že se v žádném případě nejedná o úplný popis dané problematiky, poněvadž 

rozsah činností jednotlivých subjektů při zajišťování provozu stanic technické kontroly a 

stanic měření emisí jsou upraveny řadou zákonů, avšak cílem této práce není jejich opisování. 

 

1.1 Centralizovaný informační systém stanic technické kontroly. 
Je provozován na základě zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na 

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a dle §14 vyhlášky č. 302/2001 Sb., o 

technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů. 

Činnost stanic technické kontroly je evidována a vyhodnocována v centrálním 

automatizovaném informačním systému stanic technické kontroly (dále jen“CIS STK“), který 

je informačním systémem pracujícím v reálném čase.[4] 

Jeho základní funkcí je tvorba protokolů o technické prohlídce, evidence kontrolních nálepek 

a shromažďování a ukládání dat v reálném čase v datovém úložišti správce systému. Jímž je 

Ministerstvo dopravy České republiky. Zde jsou data archivována a vyhodnocována a tisk 

těchto protokolů je možný pouze z těchto dat a jen programem správce systému.[4] 

Součastný Centrální informační systém stanic technické kontroly je možné zjednodušeně 

popsat jako elektronickou databázi údajů o všech provedených technických kontrolách 

vozidel v České republice. Tato data jsou vždy aktuální a pomocí internetu v reálném čase, 

součastně s prováděním technické kontroly vozidla na kterékoli stanici technické kontroly 

v ČR. 

 

Každý uživatel musí být před zřízením přístupu k aplikaci seznámen s obsluhou 

programového vybavení, přezkoušen a certifikován. Certifikaci (osvědčení) vydává výhradně 

Ministerstvo dopravy České republiky. Ke vstupu do aplikace slouží unikátní přístupové 

jméno a heslo, každého uživatele, čímž správce systému dokáže identifikovat každou osobu a 

stanici, a také úkony, které tato osoba provádí. 

Pracovní postup uživatele je následující. Operátorka (operátor) před zahájením technické 

prohlídky zadá do systému CIS STK požadované údaje k vozidlu  a ú d aje o jeho 

provozovateli. Po zadání těchto údajů vytiskne záznamník závad, který převezme konkrétní 

technik provádějící technickou prohlídku vozidla. Technik v průběhu technické prohlídky 

zapisuje do záznamníku závad kódy zjištěných závad a také poznámky upřesňující závady na 

vozidle. Po skončení prohlídky operátorka nebo jiný oprávněný pracovník na základě 

záznamníku závad přenese kódy závad a poznámky tak, jak jsou zapsány v záznamníku 



5 
 

závad, do protokolu o technické prohlídce a tento dokončený protokol uloží v systému CIS 

STK a vytiskne jej ve dvou vyhotoveních. Jedno dostane provozovatel vozidla a druhé se 

společně se záznamníkem závad archivuje v prostorách stanice technické kontroly po dobu 

pěti let. 

Za dodržování bezpečnostních pravidel a pravidel pro ochranu osobních údajů, jsou 

odpovědni všichni uživatelé centralizovaného informačního systému stanic technické 

kontroly. 

Při výpadku elektrického proudu, internetového spojení, nebo při provádění technické 

prohlídky mobilním způsobem je povoleno použít ručně vyplňované protokoly, jako náhrada 

on-line připojení k CIS STK. Postup při jejich vyplňování je dán směrnicí vydanou 

Ministerstvem dopravy České republiky. 

Výpadek elektrického proudu, internetového připojení je nutno hlásit správci CIS STK a 

informovat jej o přechodu stanice technické kontroly na systém ručně vyplňovaných 

protokolů. Po odstranění závady v připojení, bezodkladně přepsat ruční protokoly do systému 

CIS STK. Tyto zvláštní protokoly se evidují v „Knize evidence ručně vyplňovaných 

protokolů“. Vše se archivuje po dobu pěti let. 

K zabezpečení správného chodu systému CIS STK musí být stanice technické kontroly 

vybavena odpovídajícím technickým vybavením: 

• osobním počítačem 

• spolehlivým a dostatečně rychlým připojením do veřejné sítě Internet 

s pevnou adresou 

• předepsaným programovým vybavením pro bezpečný přístup do 

automatizovaného systému pomocí technologie virtuálních privátních sítí, 

využívající silné standardizované kryptografické algoritmy a protokoly. 

• platným kvalifikovaným certifikátem, umístěným na předepsaném 

bezpečném úložišti certifikátů výpočetního prostředí uživatele.[4] 
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Na následujícím obrázku je znázorněn princip systému CIS STK. 
Obrázek č. 1         

 
                                                                                                 

Z centrálního informačního systému stanic technických kontrol jsou vyjmuty stanice 

technické kontroly, které provádějí pouze technické kontroly vozidel Ministerstva vnitra, 

Ministerstva obrany, Policie České republiky a Bezpečnostní informační služby.[4] 

 

2  Vozový park v České republice, nehodovost ve vztahu k stáří vozidel 
Výchozí údaje I.

Dle Centrálního registru vozidel – stav k 30. 6. 2010 

 – Složení vozového parku osobních automobilů v ČR 

Stáří vozidel 
Počet registrovaných 

vozidel 
Podíl 

Vozidla mladší než 2 roky 324 204 ks 7,24 % 

Vozidla ve věku 2-5 let 474 452 ks 10,6 % 

Vozidla ve věku 5-10 let 1 013 237 ks 22,64 % 

Vozidla ve věku 10-15 let 1 341 674 ks 29,98 % 

Vozidla nad 15 let 1 321 974 ks 29,54 % 

Celkem registrováno 4 475 539 ks 100 % 

                                                Zdroj: Centrální registr vozidel 

správce 
systému

stk I 

stk II

stk III

obce s 
rozšířenou 
působností

kontrolní 
orgány 

ministerstva 
dopravy

policie 
České 

republiky
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Výchozí údaje II.

Dle Centrálního registru vozidel – 

stav k 30. 6. 2010 

 – Počty nehod a usmrcených osob v roce 2010 

Údaje Policie ČR za rok 2010 

Stáří 

vozidel 

Počet 

registrovaných 

vozidel 

Podíl 
Počet 

nehod 

Podíl na 

nehodách 

Usmrcených 

osob 

Podíl na 

usmrcených 

Vozidla 

mladší než 

2 roky 

324 204 ks 7,24 % 4 317 10,05 % 34 6,84 % 

Vozidla ve 

věku 2-5 let 
474 452 ks 10,6 % 8 811 20,52 % 61 12,27 % 

Vozidla ve 

věku 5-10 

let 

1 013 237 ks 
22,64 

% 
10 625 24,74 % 88 17,71 % 

Vozidla ve 

věku 10-15 

let 

1 341 674 ks 
29,98 

% 
11 949 27,82 % 173 34,81 % 

Vozidla nad 

15 let 
1 321 974 ks 

29,54 

% 
6 928 16,13 % 132 26,56 % 

Věk vozidla při nehodě nezjištěn 317 0,74 % 9 1,81 % 

Celkem 

registrováno 
4 475 539 ks 100 % 42 947 100 % 497 100 % 

Vozidla ve 

věku do 10 

let 

1 811 892 ks 
40,48 

% 
23 753 55,31 % 183 36,82 % 

Vozidla ve 

věku nad 10 

let 

2 663 647 ks 
59,52 

% 
18 877 43,95 % 305 61,37 % 

Zdroj: Centrální registr vozidel a Policie ČR 

 

Prezentované údaje snad víc než dostatečně jasně dokazují nižší míru ochrany osob 

přepravovaných ve vozidlech starších než deset let a nedostatečnou obnovu vozového parku 

osobních automobilů v České republice. 
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Podle oficiálních statistik jezdí v Česku 1 321 974 aut starších patnácti let a minimálně 150 

tisíc z nich je v takovém stavu, že by se na silnice neměla vůbec dostat. Umožňují to i nadále 

podvody na stanicích technické kontroly, na jejichž vymýcení zatím nestačí ani kontroly 

ministerstva dopravy. 

 

3  Stanice technické kontroly 
Stanice technické kontroly musí mít ke dni zahájení provozu osvědčení. Osvědčení vydává 

krajský úřad, který rozhodoval o udělení oprávnění k provozování stanice technické kontroly 

na základě žádosti provozovatele stanice technické kontroly.  

Osvědčením krajský úřad osvědčí provozovateli, že stanice technické kontroly splňuje 

podmínky odborné způsobilosti osob zajišťujících provozování stanice technické kontroly, 

splňuje podmínky stanovené tímto zákonem pro provozování stanice technické kontroly, má 

vnitřní organizační strukturu a systém řízení jakosti pro provádění technických prohlídek ve 

stanici technické kontroly odsouhlasený certifikovanou právnickou osobou podle technické 

normy.[1] 

Provádět technické prohlídky vozidel ve stanici technické kontroly mohou osoby, které jsou 

držiteli profesního osvědčení kontrolního technika. O vydání profesního osvědčení 

kontrolního technika rozhoduje ministerstvo. 

Stanice technické kontroly je dle vyhlášky č.302/2001 Sb. vybavena nejméně těmito přístroji 

a zařízeními: 

1. Přístroj na kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách s plnícím ventilem.  

2. Zařízení na kontrolu vůlí přední nápravy. 

3. Přístroj na kontrolu geometrie řízené náprav. 

4. Zařízení na kontrolu házivosti kol. 

5. Přístroj na kontrolu seřízení světlometů.  

6. Válcová zkušebna brzd.   

7. Zvedák do pracovní jámy k nadzdvižení nápravy vozidla. 

8. Zařízení na kontrolu zapojení zásuvky tažného zařízení. 

9. Soupravou tlakoměrů pro kontrolu vzduchových soustav vozidel (jen stanice technické 

kontroly pro užitkové automobily a traktory). 

10. Montážní lampa do pracovní jámy.  

11. Decelerometr. 

12. Přístroj na zjišťování přítomnosti uhlovodíkového plynu. 
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Stanice technických kontrol mohou být pro osobní automobily, užitkové automobily a pro 

traktory. 

 

Ve stanicích se provádějí tyto druhy technických prohlídek: 

• pravidelná technická prohlídka  

• opakovaná technická prohlídka 

• technická prohlídka před schválením technické způsobilosti vozidla 

• evidenční kontrola 

• technická prohlídka na žádost zákazníka 

• technická prohlídka před registrací vozidla 

• technická prohlídka ADR 

Činnost stanic technické kontroly je evidována a vyhodnocována v automatizovaném 

informačním systému stanic technické kontroly, který je centralizovaným informačním 

systémem pracujícím v reálném čase. 

 

3.1 Postup při provádění technických prohlídek 
Pravidelná technická prohlídka 

Řidič předá operátorce v příjmu doklady od vozidla, technický průkaz (TP), osvědčení 

o registraci vozidla (ORV) nebo osvědčení o technickém průkazu (OTP) popř. doklad o jeho 

ztrátě nebo zadržení, platné osvědčení o měření emisí a protokol o měření emisí. 

Pracovnice příjmu vyplní tyto údaje: 

• číslo protokolu (počítačové), 

• RZ, 

• datum první registrace, 

• druh technické prohlídky – pravidelná technická prohlídka, 

• druh vozidla, 

• kategorie vozidla, 

• značku vozidla, 

• typ vozidla, 

• rok výroby, 

• emise (č. SME, datum měření, č. protokolu), 

• počet ujetých kilometrů, 

• cenu. 
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Čímž vznikne záznamník závad vozidla, který vytiskne. Viz příloha č. 1 [4] 

Kontrolní technik převezme doklady od vozidla s předvyplněným záznamníkem závad 

vozidla, do kterého zaznamená identifikační údaje o vozidle a závady zjištěné během 

technické prohlídky vozidla. 

Pokud souhlasí identifikační údaje vozidla (výrobní číslo podvozku, výrobní číslo karoserie 

VIN, číslo motoru, typ motoru) uvedené v dokladech vozidla s údaji zjištěnými na vozidle, 

označí políčko ANO, aniž je nutno tyto údaje dále vypisovat. (Pracovnice příjmu pak do 

úvodní části protokolu zapíše údaje o vozidle z jeho technického průkazu.) 

Pokud nesouhlasí identifikační údaje vozidla uvedené v dokladech vozidla s údaji zjištěnými 

na vozidle, označí políčko NE a do následující kolonky vypíše zjištěné údaje na vozidle. 

Tento nesoulad hodnotí jako závadu a do poznámky uvede: Nesouhlasí výrobní číslo 

podvozku; Nesouhlasí výrobní číslo karoserie VIN; Nesouhlasí číslo motoru; Nesouhlasí typ 

motoru. (Pracovnice příjmu pak do úvodní části protokolu zapíše údaje o vozidle z jeho 

technického průkazu a do poznámky protokolu uvede: Zjištěné v. č. podvozku je ……; 

Zjištěné výrobní číslo karoserie VIN je……; Zjištěné výrobní číslo motoru je….; Zjištěný typ 

motoru je….; kde zjištěné číslo nebo typ motoru je údaj uvedený v záznamníku závad 

vozidla.) 

Na závěr stanoví termín příští technické prohlídky vozidla, uvede své číslo, datum prohlídky, 

přidělení kontrolní nálepky a podepíše jej podle výsledku technické prohlídky a v souladu s § 

13 vyhlášky č. 302/2001 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků, umístí na zadní tabulku 

registrační značky kontrolní nálepku. 

Pracovnice příjmu na základě záznamníku závad vozidla vyhotoví počítačový protokol, viz § 

48 zákona č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků, který odpovědný pracovník 

STK zkontroluje, opatří kulatým razítkem s číslem STK a podepíše. Viz příloha č. 2 [4] 

Odpovědný pracovník STK provede zápis do technického průkazu vozidla v souladu s § 13 

vyhlášky č. 302/2001 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků, opatří jej kulatým razítkem 

s číslem STK, doplní číslo protokolu a podepíše.  

Originál počítačového protokolu spolu s doklady od vozidla a se stvrzenkou o zaplacení 

příslušné částky předá pracovnice příjmu nebo odpovědný pracovník STK řidiči vozidla. 

Druhopis nebo kopie počítačového protokolu se archivují z důvodu případné kontroly na 

STK. Doba archivace je pět let. 
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Opakovaná technická prohlídka  

Řidič předá operátorce příjmu doklady od vozidla, tzn. TP, ORV (osvědčení o registraci 

vozidla) nebo OTP (popř. doklad o jeho ztrátě nebo zadržení), platné osvědčení o měření 

emisí, protokol o měření emisí a protokol z předchozí technické prohlídky. 

Pracovnice příjmu vyplní v (záznamníku závad vozidla) tyto údaje: 

• číslo protokolu (počítačové), 

• RZ, 

• datum první registrace, 

• druh technické prohlídky – opakovaná technická prohlídka, 

• druh vozidla, 

• kategorii vozidla, 

• značku vozidla, 

• typ vozidla, 

• rok výroby, 

• emise (č. SME, datum měření, číslo protokolu) 

• počet ujetých kilometrů, 

• datum provedení prohlídky ME. 

Vytiskne záznamník závad. 

Kontrolní technik převezme doklady od vozidla s předvyplněným záznamníkem závad 

vozidla a provede na vozidle požadovaný druh technické prohlídky. Jedná-li se o opakovanou 

technickou prohlídku v částečném rozsahu (do30 -ti kalendářních dnů), pak zkontroluje pouze 

ústrojí, na kterém byla zjištěna při předchozí technické prohlídce vážná nebo nebezpečná 

závada. V případě opakované technické prohlídky v plném rozsahu provede na vozidle 

technickou prohlídku v plném rozsahu. 

Postup zaznamenávání identifikačních údajů o vozidle do záznamníku závad vozidla je stejný 

jako při pravidelné technické kontrole. 

V obou případech zaznamená případné zjištěné závady do záznamníku závad vozidla, uvede 

své číslo, datum prohlídky, termín příští technické prohlídky, přidělení kontrolní nálepky a 

podepíše jej. Podle výsledku technické prohlídky a v souladu s § 13 vyhlášky č. 302/2001 Sb. 

ve znění pozdějších změn a doplňků umístí na zadní tabulku registrační značky kontrolní 

nálepku. 
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Pracovnice příjmu na základě záznamníku závad vozidla vyhotoví počítačový protokol, viz § 

48 zákona č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků, který odpovědný pracovník 

STK zkontroluje, opatří kulatým razítkem s číslem STK a podepíše. 

Odpovědný pracovník STK provede zápis do technického průkazu vozidla v souladu s § 13 

vyhlášky č. 302/2001 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků, opatří jej kulatým razítkem 

s číslem STK, doplní číslo protokolu a podepíše. 

Originál počítačového protokolu spolu s doklady od vozidla a se stvrzenkou o zaplacení 

příslušné částky předá pracovnice příjmu nebo odpovědný pracovník STK řidiči vozidla. 

Druhopis nebo kopie počítačového protokolu se archivují z důvodu případné kontroly na 

STK. Doba archivace je pět let. 

Technická prohlídka před schválením technické způsobilosti 

Zákazník předá pracovnici příjmu doklady od vozidla, na jejichž základě STK může vyhotovit 

technický protokol (§ 35 zákona č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků). 

Pracovnice příjmu vyplní v (záznamníku závad vozidla) tyto údaje: 

• číslo protokolu (počítačové), 

• druh technické prohlídky – technická prohlídka před schválením technické způsobilosti, 

• druh vozidla, 

• značku vozidla, 

• emise (č. SME, datum měření, číslo protokolu). 

Vytiskne záznamník závad. 

Kontrolní technik převezme doklady předložené k vozidlu, doplní chybějící údaje 

v záznamníku závad vozidla dle skutečnosti zjištěné na vozidle a provede na vozidle 

technickou prohlídku. Zjištěné závady zaznamená do záznamníku závad vozidla, uvede své 

číslo, datum prohlídky a podepíše jej. Termín příští technické prohlídky nestanovuje. 

Pracovnice příjmu na základě záznamníku závad vozidla vyhotoví počítačový protokol, který 

odpovědný pracovník STK zkontroluje, opatří kulatým razítkem s číslem STK a podepíše. 

Originál počítačového protokolu spolu s doklady od vozidla a se stvrzenkou o zaplacení 

příslušné částky předá pracovnice příjmu nebo odpovědný pracovník STK řidiči vozidla. 

Druhopis nebo kopie počítačového protokolu se archivují z důvodu případné kontroly na 

STK. Doba archivace je pět let. 
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Technická prohlídka před registrací 

Řidič předá pracovnici příjmu doklady od vozidla, tzn. TP, platné osvědčení o měření emisí a 

protokol o měření emisí. 

Pracovnice příjmu vyplní v záznamníku závad vozidla tyto údaje: 

• číslo protokolu (počítačové), 

• RZ, 

• datum první registrace, 

• druh technické prohlídky – technická prohlídka před registrací, 

• druh vozidla, 

• kategorii vozidla, 

• značku vozidla, 

• typ vozidla, 

• rok výroby, 

• emise (č. SME, datum měření, č. protokolu), 

• počet ujetých kilometrů. 

Vytiskne záznamník závad. 

Kontrolní technik převezme doklady od vozidla a předvyplněný záznamník závad vozidla a 

provede na vozidle technickou prohlídku. Postup zaznamenávání identifikačních údajů o 

vozidle do záznamníku závad vozidla je stejný jako při pravidelné kontrole. Zjištěné závady 

zaznamená do záznamníku závad vozidla, uvede své číslo, datum prohlídky a podepíše jej. 

Termín příští technické prohlídky nestanovuje. 

Pracovnice příjmu na základě záznamníku závad vozidla vyhotoví (protokol počítačový), 

který odpovědný pracovník STK zkontroluje, opatří kulatým razítkem s číslem STK a 

podepíše. 

Originál počítačového protokolu spolu s doklady od vozidla a stvrzenku o zaplacení příslušné 

částky se předá řidiči vozidla. 

Druhopis nebo kopie počítačového protokolu se archivují z důvodu případné kontroly na 

STK. Doba archivace je pět let. 

Průběh technické prohlídky vozidla mimo STK (technické prohlídky zvláštních vozidel 

druhu T a jejich přípojných vozidel, zimních pásových vozidel a vozidel nadměrných) 

Technickou prohlídku výše uvedených vozidel provádí vždy odpovědný pracovník STK, 

popř. kontrolní technik, ale s tím, že protokol o technické prohlídce vozidla potvrzuje 

(razítkuje a podepisuje) jenom odpovědný pracovník STK. 
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Technické prohlídky výše uvedených vozidel se provádějí na zkušebním úseku a za podmínek 

stanovených v Instrukci pro STK č. 2/2003 MD ČR. Zkušební úsek musí být k tomuto účelu 

místně příslušným Krajskému úřadu. 

Řidič předá technikovi doklady od vozidla, tzn. TP, ORV (osvědčení o registraci vozidla) 

nebo OTP (popř. doklad o jeho ztrátě nebo zadržení), platné osvědčení o měření emisí a 

protokol o měření emisí. 

Odpovědný pracovník STK, popř. kontrolní technik, vyplní čitelně hůlkovým písmem 

v ručním protokolu tyto údaje: 

• číslo protokolu rr/mm/xR, kde je rr - rok  provedení TP, mm - měsíc provedení TP, x -          

pořadové číslo protokolu v daném měsíci, R - ruční protokol, 

• číslo STK,                                                

• IČO DIČ firmy provozující STK,             

• sídlo STK, 

• druh technické prohlídky,                       

• značku vozidla, 

• druh vozidla, 

• typ vozidla, 

• kategorii vozidla, 

• číslo VIN karosérie (podvozku), 

• registrační značku vozidla, 

• typ motoru, 

• rok výroby, 

• počet najetých kilometrů, 

• datum první registrace, 

• provozovatele vozidla, 

• emise (č. SME, datum, č. protokolu). 

 

Odpovědný pracovník STK, popř. kontrolní technik provede požadovanou technickou 

prohlídku vozidla a případné zjištěné závady a další požadované údaje zaznamená do ručního 

protokolu, uvede své číslo, termín příští technické prohlídky a podepíše jej. Podle výsledku 

technické prohlídky a v souladu s § 13 vyhlášky č. 302/2001 Sb. ve znění pozdějších změn a 

doplňků, umístí na zadní tabulku registrační značky kontrolní nálepku. 
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Odpovědný pracovník STK ruční protokol zkontroluje, opatří kulatým razítkem s číslem STK 

a podepíše. 

Odpovědný pracovník STK rovněž v souladu s § 13 vyhlášky č. 302/2001 Sb. ve znění 

pozdějších změn a doplňků, provede zápis do technického průkazu vozidla, opatří jej kulatým 

razítkem s číslem STK a podepíše. 

Originál ručního protokolu spolu s doklady od vozidla a se stvrzenkou o zaplacení příslušné 

částky se předá řidiči vozidla. 

Kopie ručního protokolu se opatří v kanceláři STK počítačovým číslem a veškeré údaje se 

zaznamenají do počítače. Kopie se archivují z důvodu případné kontroly na STK. Doba 

archivace je pět let. 

Na STK je vedena kniha Evidence ručně vyplňovaných protokolů. Záznam v knize musí 

obsahovat:   

• datum, druh a místo provedení technické prohlídky, 

• číslo protokolu – pořadové a přiřazené počítačem, 

• RZ, kategorii vozidla, 

• příjmení kontrolního technika, 

• údaj o vylepení kontrolní nálepky. 

Technická prohlídka na žádost zákazníka 

Řidič předá pracovnici příjmu pouze ty doklady od vozidla, které mají vztah k požadovanému 

rozsahu (plný, částečný, částečný v rozsahu evidenční kontroly) technické prohlídky. 

Pracovnice příjmu vyhotoví záznamník závad a vytiskne jej. 

Kontrolní technik převezme doklady od vozidla a předvyplněný záznamník závad vozidla a 

provede na vozidle technickou prohlídku. Zjištěné závady zaznamená do záznamníku závad 

vozidla, uvede své číslo, datum prohlídky a podepíše jej. Termín příští technické prohlídky 

nestanovuje. 

Pracovnice příjmu na základě záznamníku závad vozidla vyhotoví protokol počítačový, který 

odpovědný pracovník STK zkontroluje, opatří kulatým razítkem s číslem STK a podepíše. 

Originál počítačového protokolu spolu s doklady od vozidla a stvrzenku o zaplacení příslušné 

částky se předá řidiči vozidla. 
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Průběh technické prohlídky vozidel MV, PČR, MO, AČR, BIS. 

Technické prohlídky vozidel výše uvedených resortů, která přijedou na civilní STK, se 

provádí stejným způsobem, jako se provádí technické prohlídky civilních vozidel, tzn. 

v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb. a vyhláškou č. 302/2001 Sb. ve znění pozdějších změn a 

doplňků. 

Technickou prohlídkou vozidla ve stanici technické kontroly mohou být zjištěny tyto 

stupně závad: 

• lehká závada, která nemá vliv na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, 

• vážná závada, která ovlivňuje provozní vlastnosti vozidla a nepříznivě působí na 

životní prostředí, ale neohrožuje bezprostředně bezpečnost jízdy vozidla nebo provoz 

na pozemních komunikacích, 

• nebezpečná závada, která bezprostředně ohrožuje bezpečnost jízdy silničního vozidla 

nebo provoz na pozemních komunikacích.[1] 

Seznam kontrolních úkonů pro zjišťování a hodnocení technického stavu vozidla při 

technické prohlídce a použitelné stupně hodnocení závad pro svou obsáhlost uvádím v příloze 

č. 3 [4] 

 

3.2 Podvody při provádění technických kontrol 
Nejčastějším podvodným jevem při provádění technické kontroly je potvrzení o provedení 

technické kontroly bez fyzické kontroly samotného vozidla, tedy bez jeho přistavení 

k prohlídce. Dalším podvodným jednáním je za úplatu zjednodušování průběhu technické 

kontroly a nehlášení zjištěných závad na motorovém vozidle. Objevují se i případy, kdy je 

nedostatečně zkontrolován identifikační údaj vozidla – VIN, u dovážených automobilů 

nesouhlasí rok výroby, typ motoru atd. 
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Diagram příčin obcházení STK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní 

 

Ve své bakalářské práci se věnuji jednomu a dle mého názoru největšímu problému při 

provádění technických kontrol. Tím je stále ještě „známá“ skutečnost, že vozidlo se provádění 

technické kontroly vůbec nezúčastní a kontrola se provede jen papírově. Pro lepší vysvětlení 

problému zde uvedu dva příklady, které byly zveřejněny v tisku. 

První případ: Krádež tašky z vozidla dne 3. 2. 2011. Čtyřiašedesátiletému muži z Brna byla 

zcizena diplomatická taška, kde mimo jiných věcí osobního charakteru se nacházely technické 

průkazy, falešná razítka ze stanic technické kontroly, doklady o povinném ručení, protokoly o 

provedených prohlídkách a další písemnosti. Dle nalezených protokolů a dokladů se policie 

spojila s majiteli vozidel, kteří za úplatu vyžadovali provedení technické kontroly na svém 

vozidle bez přítomnosti vozidla ve stanici technické kontroly. Majitelé těchto vozidel svěřili 

tomuto muži technický průkaz a doufali v hladké vyřízení technické kontroly.   

Muž údaje v technických průkazech dopisoval ručně, pod čísly protokolů o technických 

prohlídkách se skrývala jiná vozidla, nebo tato čísla byla zcela smyšlená.  
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Pak stačilo jen pořídit si nálepky stvrzující technickou kontrolu a emise a za pomocí kleštiček 

vyznačit platnost. Pro dokonalost bylo nutné ještě neexistující prohlídku zlegalizovat 

v systému. Údaje o provedení technické kontroly běžně vpisují stejně jako do technických 

průkazů i do systému výhradně pracovníci STK. V našem případě tak činila za úplatu 

pracovnice magistrátu, vždy společně s výměnou registračních značek, technického průkazu 

nebo jinou změnou. Bez těchto změn by do systému a spisů neměla oprávnění zasahovat. 

Za přečin, podvod a padělání a pozměňování veřejné listiny hrozí obviněným tříletý trest 

odnětí svobody.[6] 

Druhý případ: Padělané doklady o provedení technické kontroly bez účasti vozidla. 

Autobazar R. O. měl auta na technickou kontrolu pouze připravit, místo toho pachatel 

majitelům aut přímo vystavil padělané doklady o tom, že vozidlo technickou kontrolou 

prošlo. 

 Na všechno se přišlo ve skutečné stanici technické kontroly v pražském Břevnově. Přišel tam 

řidič, který chtěl kopii protokolu o kontrole, která zde měla být podle razítka provedena.  

Porovnáním údajů v technickém průkazu a v systému CIS STK vyšlo najevo, že se jedná o 

padělek. 

Muž je obviněn ze čtyř trestných činů.[7] 

V praxi jsou až příliš četné případy hrubého porušování povinností ve vztahu k provádění 

technických prohlídek vozidel, ať už jednotlivými kontrolními techniky nebo provozovateli 

konkrétních stanic technické kontroly. Do provozu se tak dostávají omlazené vozy, auta s 

pozměněnými identifikátory či jinými motory, nebo vozidla, jejichž technický stav může 

znamenat hrozbu pro ostatní účastníky silničního provozu. Podvody často doprovází snaha o 

přihlášení dovážených ojetin. Nedostatečně stanovené povinnosti, které nepokrývají celé 

spektrum činností těchto stanic a neodpovídají nárokům, jenž lze oprávněně klást, zejména 

jako na stanice zajišťující periodickou kontrolu technického stavu silničních motorových 

vozidel, vytváří prostor pro korupční prostředí. Je potom na každém technikovi, jak se s tímto 

korupčním tlakem vyrovná a zda mu nepodlehne. 

V současnosti je státní dozor vykonáván formou občasné kontroly a s použitím centrálního 

informačního systému dokáže odhalit jednotlivé případy těchto nepoctivých kontrol. 

Pravděpodobnost odhalení takovýchto praktik vzhledem k počtu 348 stanic technických 

kontrol, počtu techniků a provedených kontrol vozidel je poměrně malá. 
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Je nepochybně ve veřejném zájmu, aby stanice technické kontroly, které provádí kontroly 

silničních vozidel a stát ji tuto pravomoc předal, provozovala svou činnost v souladu se 

zákonem. 

 

4 Možný způsob ochrany před podvodným jednáním na stanicích technické 

kontroly 
Řešením problému, jak být účinnější v odhalování případů nepoctivého provádění 

technických kontrol, zejména takových, kdy vozidlo ve skutečnosti na stanici technické 

kontroly není přítomno, ale v informačním systému je zaevidována úspěšná kontrola vozidla. 

A jakým způsobem předejít podvodnému jednání na stanicích technické kontroly a zabránit 

tak tomu, aby se na našich silnicích pohybovala vozidla, která zdaleka nemají nárok na to, aby 

ve svém technickém průkazu a na registrační značce měla záznam o tom, že ú sp ěšn ě 

absolvovala technickou kontrolu a jejich majitelé tak splnili svoji zákonnou povinnost. 

Kamerový systém v kombinaci s CIS STK se jeví jako nejefektivnější opatření k zamezení 

podvodů při provádění technických kontrol vozidel. 

Na následujících dvou schématech je zjednodušeně znázorněn princip umístění kamer pro 

snímání vozidel a cesta tohoto signálu  d o CIS STK, což b y řešilo náš p rob lém p řítomnosti 

vozidel na lince ve stanici technické kontroly. 
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Pro profesionální zhotovení kamerového systému jsem vybral dva výrobky od různých firem, 

které se tímto problémem zabývají. Jedná se vesměs o výrobky, které jsou schopné 

identifikovat pomocí kamerového systému státní poznávací značku a typ vozidla. Tímto 

způsobem je možné i historicky zkontrolovat, zda daný konkrétní automobil byl fyzicky 

přítomný na technické kontrole, nebo jestli byla technická kontrola provedena „ naslepo“.   

Online kamerový systém tak z velké části je schopný pomoci odhalit podvodné jednání ze 

strany techniků a provozovatelů stanic technické kontroly. Většina kamerových systémů 

nabízí jednak on-line video přenos a jednak archivaci pořízených záznamů a tak i zpětnou 

kontrolu. Dále je možné propojit kamerový systém se speciálně vyvinutým softwarem a další 

práci se získanými daty. Na trhu elektroniky je nepřeberné množství kamerových systémů a je 

jen na uživateli, který z nich si vybere. Některé jsou speciálně přizpůsobené pro monitoring 

státních poznávacích značek. Je samozřejmě možné využít i klasické videozáznamové a 

kamerové techniky ke kontrole pracovníků stanice technické kontroly. Kde je možné pořídit 

záznamy jednotlivých úkonů. Jedna kamera může být nastavena tak, aby snímala příjezd 

vozidla a detailně jeho státní poznávací značku a typ vozidla, dalším rozmístěním kamer 

můžeme dosáhnout kontrolu jednotlivých úkonů prováděných techniky. K videozáznamům je 

potřebné přiřadit časový údaj, kde výstupem je poté záznam s časovou stopáží prohlídky. 

Díky těmto záznamům pak můžeme vyhodnotit způsob a kvalitu provedení prohlídky a 

posoudit, zda nebyly vynechány některé její části.  
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Pro online monitorování technických prohlídek na stanicích technické kontroly bych 

doporučil následující dva typy kamerových systémů. 

 

4.1 Absolution STK Control od společnosti GeoVision 
Značka Absolution představuje jednoho z předních výrobců digitálních bezpečnostních 

kamerových systémů na našem trhu, výrobky společnosti pracují v softwarové platformě Geo- 

vision s operačním systémem Windows. Prodej těchto produktů zprostředkovává např. 

společnost Plettac Security.  

 

Aplikace Absolution STK Control byla speciálně vyvinuta pro požadavky dohledu nad 

stanicemi technické kontroly.  Systém dohledu funguje na základě integrace údajů, které jsou 

součástí záznamníků závad, přímo do videozáznamů z kontroly konkrétního vozidla. Údaje 

z čárového kódu tak mohou být zaneseny do vlastního videozáznamu i do databáze, kde poté 

její uživatelé mohou vyhledávat a dále pracovat s pořízenými daty. Tento IT systém umožňuje 

kontrolu až osmi samostatných kontrolních kamer na stanicích technických kontrol. 

Systém Absolution STK Control umožňuje několik variant vyhodnocení informací. První 

variantou je tzv. Live provoz, kde je možné sledovat živé, aktuální zobrazení všech 

připojených kamer k systému  a online přiřazovat údaje čárových kódů k právě promítaným 

událostem. Druhou možností je ex post vyhledávání vozidel dle registrační značky, 

vyhledávání automobilu dle data a časového údaje, vyhledávání dle čárových kódů. 

Posledním způsobem výstupu ze systému je tzv. síťový provoz, kde je možné provádět práci 

přímo v síti LAN nebo na internetu nebo si uživatel může nechat zasílat textové či obrazové 

informace na nadřízený FTP server. 

Systém Absolution STK Control splňuje zásadní nároky a požadavky uživatelů, nabízí 

přesnou kontrolu, jeho výstupem je nezaměnitelné označení videozáznamu kontrolovaných 

vozidel, umožňuje integraci kontrolního čárového kódu přímo do videozáznamu, má širokou 

paletu vyhledávacích funkčností – vyhledávání podle textu, událostí, pohybu, času. Záznamy 

jsou v rozlišení PAL 720 x 576 pixel, velikost výstupních souborů je 10-100 kB/snímek. 

Nedílnou součástí snímků je jejich ochrana vodoznakem.[8] 
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Pokusím se nastínit, jak systém Absolution STK Control funguje. Protokoly o technické 

prohlídce (záznamník závad), jsou vybaveny čárovým kódem. Při kontrole daného 

motorového vozidla tedy technik obdrží protokol, poté vyzve vlastníka automobilu, aby 

přistavil kontrolovaný vůz na linku technické kontroly. Automobil vjede uvnitř na výchozí 

bod kontrolní linky, tím se přeruší obvod infra závory, kterou tvoří kamerový systém a cca po 

osmi vteřinách (tento čas je možné v softwaru nastavit dle vlastního přání), 

co dojde k porušení obvodu infra závory, je spuštěna optická a akustická signalizace. Která 

upozorňuje na nutnost načtení čárového kódu protokolu čtečkou čárového kódu. Technik je 

tedy povinen pomocí čtečky čárových kódů z protokolu kód načíst, tímto úkonem vypne 

akustickou i zvukovou signalizaci a zároveň se automaticky provede videozáznam 

z nainstalovaných kamer. Dále je pokračováno v technické prohlídce běžným způsobem. Na 

základě takto pořízených záznamů je poté zpětně možno kontrolovat a vyhodnocovat průběh 

technické prohlídky například z hlediska času a je jasný důkaz o tom, že kontrolovaný 

automobil byl skutečně přítomen na dané prohlídce. Dle videokamerových záznamů můžeme 

také dohledat jak, probíhaly jednotlivé části kontroly, v jakých časových intervalech. 

 

 

Obrázek č. 2: Umístění kamery vůči registrační značce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento úhel α může být v rozmezí 45°±20° ve vzdálenosti od 4m do 16m. 
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Obrázek č. 3: Schéma fungování kamerového systému 

 

Legenda:  

1. Kamera č. 1 snímání přední registrační 

značky a vložení údaje z čárkového kódu do 

záznamu 

2. Kamera č. 2 snímání zadní registrační 

značky 

3. Infra závora, sepnutí 8 sekund po 

narušení 

4. Čtečka čárkového kódu 

5. Geovision bar code kontrol modul 

6. Protokol o provedení technické prohlídky 

(záznamník závad) 

7. Světelná signalizace 

8. Zvuková signalizace 

 

 

 

 

 

  

Zdroj: Propagační materiál společnosti 

Plettac Security 

 

4.2 Kamerový systém Look na rozpoznávání státních poznávacích značek 
Další vybranou variantou pro kontrolu registračních značek na stanicích technické kontroly je 

systém Look. Jedná se o softwarovou aplikaci, kterou je možné propojit s osobním počítačem. 

Tato aplikace slouží k automatickému zpracování dat, v jejichž záběru jsou projíždějící 

vozidla, označená státní registrační značkou. Data jsou zpracována v reálném čase, je tedy 

možná i časová kontrola. Výstupem z tohoto systému je textový seznam státních poznávacích 

značek, které projely záznamem kamery, spolu s časovým údajem je možné pořídit i fotografii 

vozidla. 
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Technické řešení je počítač PC kompatibilní s operačním systémem MS Windows a speciální 

kartou pro vstup videa a rozpoznávání registračních značek, osazenou do sběrnice PCI. 

Databáze může, ale nemusí být umístěna na stejném PC nebo na vzdáleném úložišti pomocí 

sítě. Na počítači mohou být nainstalovány i další aplikace za předpokladu, že nebude příliš 

zatížen samotný běh rozpoznávání registračních značek v reálném čase. Systém může 

pracovat samostatně, nebo spolupracovat s dalšími prvky systému CIS STK. 

Levnější varianta Look Parking, je určena pro vozidla stojící, nebo pohybující se velmi 

pomalu, kde se rozpoznávání RZ aktivuje detektorem přítomnosti vozidla (infrazávora, zemní 

smyčka, softwarový detektor pohybu). Tato alternativa je odstupňována podle počtů vstupů 

(kamer), z kterých se může číst. Pro 1 kameru je cena cca 70 000 Kč bez daně, 2 kamery cca 

85 000 Kč, nebo 4 kamery cca 105 000 Kč s možností použití digitálních kamer. Rychlost 

rozpoznávacího procesu je cca 3 s. Kamera musí být schopna nastavení času závěrky na 

1/1000 s a provozu odolného proti bodovému protisvětlu (reflektory vozidel). Obraz může být 

barevný nebo černobílý. Šířka registrační značky v obraze musí být cca ¼ šířky záběru.[9]  

Příklad kamery, která splňuje takovéto požadavky je Avico ACH-WTD6000 + objektiv. 

 

 
Obrázek č. 3: Kamera ACH-WTD6000 

Dražší alternativa Look Parking Free Flow je určena pro vozidla pohybující se libovolnými 

rychlostmi. Vstupem mohou být jak analogové, tak digitální kamery. Specializovaná IP 

kamera pro rozpoznávání registračních značek s infrableskovým osvětlením, vyšším 

rozlišením stojí cca 45 000 Kč. Doba rozpoznání jednoho snímku je v závislosti na záběru od 

50 do 500 ms. Podle režimu provozu může být rozpoznán každý snímek, nebo může být 

použit softwarový detektor pohybu. 
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PCI karta má vždy fyzicky 4 vstupy videa, bez ohledu na licenci. Při použití dvou kamer 

(vjezd, výjezd) se zbylé dva vstupy mohou použít pro snímky z přehledových kamer a 

zaznamenávat tak celou situaci z další kamery se širším záběrem. 

V našem konkrétním případě by šlo o variantu Parking se dvěma čtecími vstupy cca 85 000 

Kč za software a kartu, nebo systém Free Flow cca 160 000 Kč za software a kartu. 

Na stránkách prodejce není primárně uvedeno, že tento systém je možné použít pro 

monitorování stanic technické kontroly, ale vzhledem k jeho funkčnostem se domnívám, že je 

možné jej použít i pro zabránění podvodům na stanicích technické kontroly, poskytuje 

potřebný údaj o tom, zda automobil v daném časovém rozpětí byl nebo nebyl přítomen na 

lince technické kontroly. Díky databázi je možné vyhledávat v záznamech pořízených tímto 

kamerovým systémem a prohledat tak i historické údaje. Systém Look je prodáván 

společností HYSIS.[9] 

Obrázek č. 4: Ukázka výstupu ze systému Look 

 
Zdroj: Webové stránky prodejce systému 

Ve srovnání se staršími systémy, kdy se video ukládá na pásku videorekordéru, mají tyto 

kamerové systémy prakticky neomezený prostor pro ukládání videa. 

Celý systém lze sledovat i nastavovat z kteréhokoliv počítače připojeného k internetu nebo 

místní LAN sítě pomocí dodávaného programu, chráněného uživatelským jménem a heslem. 

Zároveň lze ze vzdáleného počítače prohlížet archivované záznamy na video serveru, nastavit 

kvalitu záznamu, počet snímků za sekundu, světelné podmínky, vybrat konkrétní stanici 
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technické kontroly. Obsluhu programu zvládne i počítačový laik, volby zobrazení se provádí 

pouhým kliknutím myší na příslušná tlačítka. 

Kamerový systém lze nastavit tak, že obsluha má přístup k veškerému nastavení záznamů, ale 

i tak, což nás zajímá nejvíce, že bez znalosti hesla nelze nastavení záznamů měnit, ukončit 

záznam, ani vypnout počítač. Po zapnutí počítače se automaticky spustí záznam, není nutný 

žádný zásah uživatele. Počítač lze pojistit proti výpadku elektrické sítě záložním zdrojem, 

čímž se zabrání výmluvám „ nešel elektrický proud“ a systém bude pracovat zcela nezávisle 

dál. 
Tyto dva systémy jsem vybral zcela náhodně z nepřeberného množství nabídek prodejců a 

výrobců kamerových systémů, které se nabízí na internetových stránkách. Ceny těchto 

výrobků se odvíjejí podle podoby a provedení různých výrobců. V následující tabulce je 

cenové srovnání těchto dvou systémů. 

Předpokládaná 
cena 

systému 

Systém 
GeoVision 

Systém Look 

Absolution STK 
control Parking Free Flow 

120 000 Kč bez DPH 85 000 Kč bez DPH 160 000 Kč bez DPH 

 

 Cenu těchto systémů a náklady na jejich údržbu nejsem schopen seriózně určit, ale vycházím 

z toho, že cena jako veřejná zakázka bude určitě nižší než cena maloobchodní. Také se musí 

přihlédnout ke konkrétním podmínkám v jednotlivých stanicích a možnostech instalace. 

V následující tabulce jsou vyčísleny předpokládané pořizovací náklady a náklady na provoz. 

Počet stanic 
technických 

kontrol 
 

Systém 
GeoVision 

Systém Look Roční náklady 
na provoz 

Absolution STK 
control 

Parking Free Flow 

120 000 Kč bez 
DPH 

85 000 Kč bez 
DPH 

160 000 Kč bez 
DPH 

Náklady na 1 
STK 12 000 Kč 

348 41 760 000 Kč 29 580 000 Kč 55 680 000 Kč 4 176 000 Kč 

 

 Ve své práci se snažím najít jednoduchý, ale účinný nástroj pro kontrolu nepoctivých stanic 

technické kontroly. 
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5  Informační povinnost a ochrana osobních údajů 
V současné době jsou informace a osobní údaje jednou z nejcennějších a nejžádanějších 

komodit na trhu s informacemi. K tomu, aby nedošlo k jejich zneužití je nutno s nimi pracovat 

tak, jak nám ukládá Zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

Kamerové systémy mají velký význam při ochraně života a zdraví osob i ochraně majetku. 

Provozování kamerového systému je považováno za zpracování osobních údajů, pokud je 

prováděn záznam pořizovaných záběrů, případně informací k identifikaci fyzických osob 

v souvislosti s jejich jednáním. Kamerové sledování nesmí nadměrně zasahovat do soukromí 

a je třeba předem jednoznačně stanovit účel pořizování záznamů, který musí korespondovat 

s důležitými, právem chráněnými zájmy správce. 

Zákon odkazuje na povinnost dodržovat určitých daných pravidel, zásad a opatření při 

získávání, zpracování a následným nakládáním s informacemi, ve kterých jsou obsaženy 

osobní a jiné citlivé údaje.[3] 

 

Základní pojmy ze Zákona o ochraně osobních údajů: 

• Osobní údaj, jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu 

údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů 

přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více 

prvků specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, 

kulturní nebo sociální identitu.  

• Citlivý údaj, osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém 

původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a 

filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním 

životě, genetický údaj. Citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje 

přímou identifikaci. 

• Subjekt údajů, fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují. 

• Zpracování osobních údajů, jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce 

nebo zpracovatel systematicky provádí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo 

jinými prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, 

ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, 

používání, šíření, zveřejňování, uchovávání, třídění nebo kombinování, blokování a 

likvidace. 
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• Shromažďování osobních údajů, systematický postup nebo soubor postupů, jehož 

cílem je získání osobních údajů za účelem jejich dalšího uložení na nosič informací 

pro jejich okamžité nebo pozdější zpracování. 

• Uchování osobních údajů, udržování údajů v takové podobě, která je umožňuje dále 

zpracovávat. 

• Správcem osobních údajů, je každý subjekt, který určuje účel a prostředky 

zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj. Zpracováním 

osobních údajů může správce zmocnit nebo pověřit zpracovatele, pokud zvláštní 

zákon nestanoví jinak. 

• Zpracovatel osobních údajů, každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo 

pověření správcem zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona. 

• Evidencí nebo datovým souborem osobních údajů, je jakýkoliv soubor osobních 

údajů uspořádaný nebo zpřístupnitelný podle společných nebo zvláštních kritérií. 

• Souhlasem subjektu údajů, je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož 

obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.[3] 

 

5.1  Oznamovací povinnost 
Povinností správce kamerového systému je provést písemné oznámení Úřadu pro ochranu 

osobních údajů vyplněním formuláře pro Oznámení o zpracování údajů. Provoz kamerového 

systému může být zahájen datem registrace nebo třicet dnů po oznámení, pokud se úřad 

nevyjádří. To platí v případě podaném oznámení, které obsahovalo všechny náležitosti, a dále 

z oznámení nevznikla důvodná obava, že při zpracování osobních údajů by mohlo dojít 

k porušení zákona. Písemné oznámení obsahuje informace o správci, popis zamýšleného 

účelu kamerového systému včetně účelu zpracování osobních údajů prováděné kamerovým 

systémem. Dále obsahuje popis samotného kamerového systému, popis způsobu zpracování 

osobních údajů a způsob zabezpečení osobních údajů, kategorie subjektů, zdroje osobních 

údajů a adresu místa zpracování osobních údajů. Oznamovací povinnosti podléhá i rozšíření, 

omezení či změna účelu kamerového systému.[3] 

 

5.2  Informační povinnost 
Při shromažďování osobních údajů je povinen správce kamerového systému informovat 

fyzickou osobu, subjekt údajů o zpracování jeho osobních údajů ještě před zahájením získání, 

shromažďování osobních údajů bez zbytečného odkladu. 
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Náhodný návštěvník, subjekt údajů musí být vhodně informován, upozorněn před vstupem do 

sledovaných prostorů, ze kterých se získávají osobní údaje. Toho lze dosáhnout pomocí 

informační tabulky nebo samolepícího štítku s nápisem o monitorování prostoru kamerovým 

systémem, dále zde musí být uvedena kontaktní osoba nebo sdělení, kde bude subjektu údajů 

sdělena informace o zpracování osobních údajů v takovém rozsahu, jak požaduje zákon. 

Informační cedule, tabulky a samolepící štítky ve formátu A6; A5; A4 je potřeba rozmístit po 

obvodu a u vchodů do objektu v odpovídající velikosti a množství tak, aby nebylo možné je 

přehlédnout i v rozsáhlejších objektech, zónách a byla tím splněna informační povinnost daná 

zákonem. 

Při provozování kamerových systémů a následným zpracováním osobních údajů musí být 

vytvořena řádná dokumentace popisující způsob ochrany osobních údajů, aby bylo možné 

ověřit, provést kontrolu, splnění požadavků § 13 zákona č. 101/2000 Sb. 

Vytvořená dokumentace může mít podobu bezpečnostní směrnice ochrany osobních údajů pro 

kamerový systém, vydaná formou interní normy organizace. Nedostatečně vytvořená 

dokumentace nebo vynechání, zapomenutí některých povinností k ochraně osobních údajů, 

může znamenat problém při kontrole Úřadem pro ochranu osobních údajů, který provádí 

dozor nad dodržováním zákonem stanovených povinností. Shledáním závad a nedostatků 

v oblasti ochrany osobních údajů mohou být uloženy sankce vedoucí k nápravě.[3] 

 

 

6  Závěr 
Ve své práci jsem řešil největší nedostatek při provádění pravidelných technických kontrol 

vozidel a tím je „neúčast vozidla při prohlídce“. Návrhem jednoduchých, ale účinných 

opatření lze těmto machinacím na stanicích technické kontroly zabránit. 

Přijetí těchto opatření by vyvíjelo tlak na kvalitnější práci kontrolních techniků a vytvářelo 

lepší podmínky pro kontrolní činnost. 
Díky počítačovému systému budou mít pracovníci státního dohledu, ministerstva dopravy, 

policie, krajských úřadů a všech zainteresovaných institucí, které jsou součástí centrálního 

elektronického systému dohledu nad Stanicemi technické kontroly online informace o tom, 

jaké vozidlo v daném okamžiku prochází kontrolou a jaký úkon na něm technik provádí. To 

pak budou moci porovnat se skutečným stavem. 
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 Každý ze systému, který navrhuji ve své práci má schopnost zajistit: 

• Zjednodušení a zefektivnění kontroly stanic technické kontroly 

prostřednictvím systému CIS STK. 

• Možnost využít kamerových záznamů, jako důkazů o trestné činnosti a 

v řízeních o správních deliktech. 

• Archivaci provedených kontrol pro zpětnou kontrolu kontrolních 

orgánů a majitelů STK. 

• Výrazně ovlivnit dodržování správných postupů a zásad při provádění 

technických kontrol v jednotlivých stanicích. 

Kamerový systém v kombinaci s CIS STK se jeví jako nejefektivnější opatření k zamezení 

podvodů při provádění technických kontrol vozidel. 

K přijetí navrhovaného řešení by bylo nezbytné připravit příslušné zákonné normy a zvýšit 

kapacitu informačního systému. Tyto dodatečné náklady, které vzniknou při doplňování 

systému, stojí za to, aby se zvýšila bezpečnost silničního provozu a všech jeho účastníků. 

Držitelé oprávnění pro provozování Stanic technické kontroly vozidel a také technici, 

provádějící tyto kontroly, musí vzít na vědomí, že jsou důležitým článkem v systému 

bezpečnosti na pozemních komunikacích a že při svém pochybení mohou o svůj výlučný 

status přijít. 

Navrhovaný systém kontroly bude chránit jak technika, tak také žadatele o provedení 

technické kontroly vozidla a zvýší tak transparentnost provádění těchto kontrol. 

V dnešní době informační systémy spojené s motorovými vozidly nabývají na významu, 

nesmí se ale zapomínat, že nejsou samospasitelné. Předpokladem pro řádné fungování 

celostátního informačního systému stanic technické kontroly doplněného o kamerový systém, 

je harmonie právního řádu, organizačních schémat, nasazení komunikační a výpočetní 

techniky a kvalitních zainteresovaných lidských zdrojů. Tyto systémy musí vždy a za každých 

okolností sloužit jako zdroj garantovaných dat, určených k řídicí a kontrolní činnosti. 

Závěrem lze konstatovat, že je v zájmu všech účastníků silničního provozu a všech 

zainteresovaných institucí, aby se na pozemních komunikacích vyskytovala pouze motorová 

vozidla ve vyhovujícím technickém stavu, což bylo cílem mé bakalářské práce. 
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