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Věc: Doplnění informace pro STK a ORP k aplikaci nařízení 2021/267/EU
V souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/267 ze dne 16. února
2021, kterým se stanoví zvláštní a dočasná opatření s ohledem na přetrvávání krize způsobené
onemocněním COVID-19, jež se týkají obnovení či prodloužení některých osvědčení, licencí
a povolení, odkladu některých pravidelných kontrol a pravidelného školení podle určitých částí
právních předpisů v oblasti dopravy a prodloužení některých období uvedených v nařízení (EU)
2020/698 (dále jen „Omnibus II“), které vstoupilo v platnost dnem 6. 3. 2021, Vám z důvodu
ujednocení praxe a na základě dotazů z řad veřejnosti uvádíme na jaká vozidla se Omnibus II
v případě lhůt pravidelných technických prohlídek a platnosti osvědčení o technické způsobilosti
vztahuje nebo nevztahuje.
Omnibus II se vztahuje výlučně na vozidla, která jsou uvedená v čl. 5 odst. 1 směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EU ze dne 3. dubna 2014 o pravidelných technických
prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a o zrušení směrnice 2009/40/ES, tzn.
vozidla následujících kategorií:
• vozidla kategorie M1 a N1, včetně taxislužby a záchranné služby,
• vozidla kategorie M2, M3, N2, N3, O3 a O4,
• vozidla kategorie T s konstrukční rychlostí převyšující 40 km/hod.
Omnibus II se nevztahuje, zejména na následující vozidla:
• přípojná vozidla kategorie O1 a O2 (přívěsy za osobní vozidla do 3.500 kg),
• motocykly kategorie L,
• traktory a jejich přípojná vozidla kategorie T, R, C a OT, jejichž konstrukční rychlost
nepřevyšuje 40 km/hod.,
• silniční vozidla kategorie Z určené k pohybu na sněhu a ledu.
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