
       STANICE MĚŘENÍ EMISÍ V PŮSOBNOSTI MAGISTRÁTU MĚSTA OLOMOUCE 
stav k 28. 5. 2021 

 
Evidenční 
číslo stanice 
měření emisí 
 

Obchodní firma, podnikatel, 
místo provozování stanice 
měření emisí 

Druh stanice 
měření emisí 
 

Rozsah povolení k měření emisí vozidel  
je dán kategoriemi vozidel 

 
Podle § 63 odst. 5 zákona č. 56/2001 Sb. (novela zákona od 1. 10. 2018) viz § 21 vyhlášky č. 211/2018 Sb.  
Stanice měření emisí je pracoviště specializované na měření emisí vozidel a dělí se podle druhu motoru na: 
a) stanice měření emisí pro vozidla poháněná zážehovými motory,  
b) stanice měření emisí pro vozidla poháněná vznětovými motory, 
c) stanice měření emisí pro vozidla poháněná motory upravenými na pohon zkapalněným ropným plynem (LPG)  
    nebo stlačeným zemním plynem (CNG). 
 
   
Kategorie silničních vozidel dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 341/2014 Sb.  
Kategorie M1: vozidla s nejvýše osmi místy k sezení kromě místa k sezení řidiče.                             
Kategorie M2: vozidla s více než osmi místy k sezení kromě místa k sezení řidiče a s maximální  
                          hmotností nepřevyšující 5 tun.                             
Kategorie M3: vozidla s více než osmi místy k sezení kromě místa k sezení řidiče a s maximální  
                          hmotností převyšující 5 tun.                             
Kategorie N1: vozidla s maximální hmotností nepřevyšující 3,5 tuny. 
Kategorie N2: vozidla s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny, ale nepřevyšující 12 tun.                            
Kategorie N3: vozidla s maximální hmotností převyšující 12 tun.                            
Kategorie T 
 
 
48.05.12 EURO-PROFICAR s.r.o.,          měření emisí vozidel dle druhu motoru a, b  
                          Olomouc                                     c - LPG, CNG 
                          Slavonínská 1                             vozidla kategorie: M1, M2, N1, N2;                
                                                                               
                                                                               
48.05.34 STK-AUTOL Olomouc s.r.o.    měření emisí vozidel dle druhu motoru a, b  
                          Olomouc                                    c - LPG     
 Lazecká 552                               vozidla kategorie: M1, M2, N1, N2, T (T – i mobilně);                                    
                                                    
                                      
48.05.43 PLYNOMONT spol. s r.o.       měření emisí vozidel dle druhu motoru a, b                                        
                          Olomouc                                   c - LPG, CNG 
                          Náves Svobody 10                    vozidla kategorie: M1, M2, N1, N2;             
                                                  
                                                                                       
48.05.57 Jaroslav Kučera                        měření emisí vozidel dle druhu motoru a, b 
                          Olomouc                                   vozidla kategorie: M1, M2, M3, N1, N2, N3, T; 
                          Pode Mlýnem 11                          
                                                                                
                                                                                                                                                                         
48.05.58 STK „Na Přerovské“ s.r.o.       měření emisí vozidel dle druhu motoru a, b                     
                          Olomouc                                   c - LPG, CNG 
 Týnecká 39                               vozidla kategorie: M1, M2, N1, N2;        
 
 
48.05.62 DIZIONARIO s.r.o.                 měření emisí vozidel dle druhu motoru a, b                     
                          Olomouc                                   c - LPG, CNG 
 Sladkovského 53A                    vozidla kategorie: M1, M2, N1, N2, T, C, Z;   
                           
                                                        



 2 

                                                                                                                                       
58.05.04 KAR - mobil s.r.o. Ostrava      měření emisí vozidel dle druhu motoru b                                                                               
        pracoviště Olomouc                                   vozidla kategorie: M2, M3, N1, N2, N3, T;          
                          Rolsberská 66                                                                                                                                                                    
                           
                                                                                                         
58.05.05 DPMO, a.s.                               měření emisí vozidel dle druhu motoru b         
                          Olomouc                                   vozidla kategorie: M2, M3;              
                          Dolní Hejčínská 30    
        
                                       
58.05.08 STK nákladních vozidel           měření emisí vozidel dle druhu motoru b            
                          Olomouc s.r.o.                          vozidla kategorie: M1, M2, M3, N1, N2, N3, T (T – i mobilně);        
                          Hamerská 58a                                                    
                           
                                                                                                                                                      
58.05.11 Zemědělské družstvo                měření emisí vozidel dle druhu motoru b                   
                          Senice na Hané                         vozidla kategorie: C, T (T – i mobilně);                                
        pracoviště Třebčín 213                                          
                                                                              
                                                                                 
58.05.19 Adam Stloukal                          měření emisí vozidel dle druhu motoru a, b      
                          Bohuňovice 681                        vozidla kategorie: M1, M2, N1, N2, N3, T    
 
 
58.05.21           TP-SMEOL s.r.o                      měření emisí vozidel dle druhu motoru a, b                     
                          Olomouc                                   c - LPG, CNG 
                          Studentská 5                             vozidla kategorie: M1, M2, N1, N2;              
                                                                              
 
58.05.22           Jiří Klanica                               měření emisí vozidel dle druhu motoru a, b         
                          Olomouc                                  vozidla kategorie: M1, N1;         
                          Hněvotínská 60 a                           
 
 
58.05.23           AUTO ČECHÁK s.r.o.           měření emisí vozidel dle druhu motoru a, b         
                          Olomouc                                  vozidla kategorie: M1, N1;         
                          Hodolanská 38                            
                                                                              
                                                                           
                                                          
                                                 
 
 
          
Informace k měření emisí 
 
Dle sdělení Ministerstva dopravy ČR, měření emisí motorových vozidel se zážehovými i vznětovými motory včetně 
vozidel s řízeným emisním systémem, bez rozdílu značky motorového vozidla, provádí firma: 
 
AUTOTEST – TOUR , spol. s r.o., Březolupy 475 v areálu STK 37.03 Březolupy. Telefon: 572 580 118.                                                 
 
 
 
Zpracoval: Jan Leštinský 
                  Bc. Jan Thomas       


