
Silniční vozidla bez platné známky o technické kontrole více jak 6 měsíců  

Dne 30. 4. 2020 vstoupila v účinnost novela zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“). Zákon o pozemních komunikacích 
zakazuje v §19, odst. 2, písm. h) odstavovat na pozemních komunikacích silniční vozidlo, které po dobu 
více jak 6 měsíců nesmí být podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 
provozováno na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné 
technické prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozila zjištěné technickou prohlídkou nebo 
technickou silniční kontrolou. 

Za odstavení vozidla v rozporu s ust. §19 odst. 2, písm. h), zák. č. 13/1997 1997 Sb. o pozemních 
komunikacích v platném znění může být provozovateli uložena pokuta až do výše 300.000,- Kč. 

Společnost Brněnské komunikace a. s. (BKOM) postupuje při odstraňování výše uvedených silničních 
vozidel v souladu s §19 d) zákona o pozemních komunikacích na základě dodatku č. 1 k příkazní 
smlouvě.  Odstraňování silničních vozidel z místních komunikací na území města Brna provádí BKOM 
za vlastníka místních komunikací, kterým je statutární město Brno.  Na základě podnětů je zpravidla do 
2 týdnů provedena vizuální kontrola dotčeného vozidla. V případě zjištění, že vozidlo nemá podle RZ 
platnou známku o technické kontrole (TK), je odeslána na odbor dopravy MMB žádost o poskytnutí 
údajů o vozidle a provozovateli. V případě, že vozidlo nemá RZ a ani viditelný VIN, je požádán příslušný 
silniční úřad o ohledání silničního vozidla (tj. otevření a uzamčení) za účelem zjištění VIN, podle kterého 
jsou dále vyžádány údaje o vozidle a provozovateli. 

Následně je provozovateli odeslána výzva, aby odstranil důvod, pro který nesmí být silniční vozidlo 
provozováno: aby opatřil vozidlo platnou známkou o TK nebo vozidlo odstranil a odstavil mimo 
pozemní komunikaci.  Po marném uplynutí 2 měsíců od doručení výzvy bude vozidlo na náklady 
provozovatele odstraněno a odstaveno na odstavné ploše. Pokud si jej provozovatel ve lhůtě 3 měsíců 
z odstavné plochy nevyzvedne, bude podán návrh na silniční správní úřad, aby povolil prodej vozidla 
ve veřejné dražbě. V případě že se vozidlo ve veřejné dražbě neprodá, bude předáno k ekologické 
likvidaci a informace o likvidaci budou předány na úřad. 

 

Jak postupovat při zjištění  výše popsaných vozidel  bez platné TK? 

Oznámení o výskytu silničních vozidel přijímají: 
 
Na místních komunikacích: 

- Brněnské komunikace a.s., Renneská tř.787/1a, 639 00 Brno-Štýřice,  Bc. Alena Hejmalíčková -   
tel. 532 144 365, email – hejmalickova@bkom.cz,  

- Městská policie Brno 
Na veřejně přístupných účelových komunikacích (např. vnitroblok) 

- jednotlivé městské části statutárního města Brna 
Na pozemcích ve vlastnictví města Brna mimo pozemní komunikace (např. zeleň) 

- MMB, odbor životního prostředí 
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