Zveřejnění informací o kontrolách
Podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Celkový počet kontrol Stanic měření emisí dle ustanovení § 81 a § 82 zákona č. 56/2001
Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (dále jen „zákon“) za
rok 2014:
1 kontrola
Oblasti kontroly:
- ověření, zda provozovatel Stanice měření emisí (dále jen „SME“) má platné oprávnění
a osvědčení k provozování SME (§ 65 a 66 zákona).
- ověření, zda měření emisí provádějí jen osoby, které jsou držiteli platného profesního
osvědčení mechanika (§ 69 odst. 1 zákona).
- kontrola evidence provedených měření, ověření, zda je řádně vedena kniha evidence
měření emisí a zda má všechny předepsané náležitosti.
- ověření, zda měření emisí vozidel jsou v SME prováděny jen u těch druhů a kategorií
vozidel, pro která má SME uděleno oprávnění a osvědčení. K ověření lze využít
záznamů v knize evidence měření emisí i kontroly kopií protokolů o měření emisí
archivovaných ve SME.
- kontrola základního technického vybavení a uspořádání SME, zejména zda
provozovatel SME disponuje předepsanými a pro použití v SME schválenými přístroji
a vybavením, a zda přístroje kterými se provozovatel SME vybavil až v průběhu
činnosti SME (tj. po datu vypracování závěrečné odborné expertízy), jsou schváleného
typu a jsou metrologicky navázány dle platného předpisu (§ 67 odst. 1 písm. c)
zákona).
- ověření správnosti obsahu několika protokolů o měření emisí namátkově vybraných
z archívu protokolů (§ 45 odst. 2 zákona) a kontrola, zda tyto protokoly po obsahové
stránce odpovídají stanoveným vzorům.
- kontrola knihy evidence kontrolních nálepek osvědčení o měření emisí, ověření, zda je
řádně vedena a zda má všechny předepsané náležitosti, porovnání skutečného
zůstatku kontrolních nálepek a osvědčení emisí s evidovaným stavem.
- kontrola dostupnosti a kompletnosti závazných předpisů pro činnost SME, tj. zákona
č. 56/2001 Sb., v platném znění, vyhlášky č. 302/2001 Sb., v platném znění a Věstníků
dopravy.
- kontrola dostupnosti dokumentace k vozidlům, pro která má SME udělené osvědčení
a k těm vozidlům, jejichž měření emisí provedla.
- ověření správného označení SME.
Počet nedostatků zjištěných při kontrolách:
Počet sankcí:

0

0

Zjištěné nedostatky při kontrole a učiněná opatření:
Namátkově předložené protokoly měly požadované náležitosti, evidence osvědčení a
kontrolní nálepky souhlasily s evidencí, měření je prováděno v souladu s rozsahem
osvědčení

