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DIAGNOSTIC CON 2020

BUDE!

Přinášíme vám rozhovor s Michalem Fleischhansem o Diagnostic Conu, novém projektu s Univerzitou Pardubice a pokračující iniciativě ASEM.

ku tohoto roku. První část Diagnostic
Conu tak bude doslova nabitá technickými prezentacemi mého otce Libora
Fleischhanse, ke kterým si zve i různé
hosty, aby jej doplnili. Půjde tedy o ta-

Michale, v úterý 22. září přivítáte v Praze

kové superškolení na témata, jako jsou

v nových konferenčních sálech O2 UNIVER-

diagnostika systémů DPF, informace

SUM účastníky již 8. Diagnostic Conu, tedy

zjednodušené pro pochopení funkcí

již tradiční a po dvou letech se opakující

systémů, způsoby, jak maximalizovat

konference a setkání autodiagnostiků. Akce

efektivitu diagnostiky pomocí simulací

oslovuje nejen profesionály z autoservisů

a jiných fíglů. Prezentovat ale budeme

a emisních stanic, ale i zástupce výrobců

také zcela nové problémy, se kterými

automobilů, diagnostických zařízení a dalších

se servisy potýkají např. při diagnos-

organizací. Na jaká témata, informace,

tice hybridů, popř. diagnostice vozidel

diskuse a workshopy se mohou účastníci letos

s nejmodernějšími systémy, kde více

těšit?

než kdy dříve dokáže při analýze příčiny
problému pomoci analyzátor výfukových plynů.

Zdravím všechny čtenáře a děkuji

V druhé části Diagnostic Conu půjde

AutoEXPERTU za pozvání i partnerství
a podporu této akce. Ano, tak jako kaž-

pak o témata, která neblaze ovlivňují

dé dva roky připravujeme i letos témata

naše profesní prostředí a branži jako

konference a zveme k setkání, před-

takovou. Zde cítíme nutnost diskuse

náškám i workshopům důležité hosty.
Témata i hosty Diagnostic Conu volíme

Michal Fleischhans

a společné působení organizované
komunity proti všem nešvarům, protože jednotlivec nic nezmůže. Pak je

podle toho, s jakými problémy nás autoservisy a emisní stanice kontaktovaly

vyučujeme na našich školeních. Velkou

to i současné zapojování se do potenci-

na FCD.eu nebo osobně. Na ty nejčas-

inspirací pro výběr témat byly i dotazy

álně významných a velmi důležitých

tější, popř. nejpalčivější problémy se

a výsledky měření zákazníků, kteří si

projektů, které nám pomohou naši

pak zaměříme při vytváření prezentací

zakoupili naše nová on-line školení,

práci dělat efektivněji, s větší radostí

a výběru dalších odborníků. S nimi se

nabízená na FCD.eu teprve od začát-

a smysluplně. Jako diagnostici a opra-

na akci může kdokoliv potkat a slyšet
od nich důležité informace a doporučení k tématům, která se třeba veřejně
moc neprezentují. Přihlížíme přitom
tradičně i k hodnocení jednotlivých
témat předchozího ročníku a zde nás
trvale těší hojně odevzdávané dotazníky, svědčící o velkém zájmu účastníků.
Z nich vyplynulo, že si nejvíce přejí
technické informace a doporučení
k diagnostickým postupům, které jinak
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váři se snahou odvádět svou práci dobře

k sezení a s velkým vstupním foyer, kde

restrikcím nebo i obavám jednotlivců,

a přitom růst a profitovat nesmíme na

bude zajištěno občerstvení a prostor

je živý přenos přednášek, který účast-

tuto oblast zapomínat. Pokud totiž po-

pro osobní diskuse. Stěhování jsme

níci budou moci sledovat odkudkoliv

zapomeneme na vlastní vývoj a snahu

původně neplánovali z důvodu bezpeč-

on-line. Přitom se stejně jako prezenční

o férové profesní prostředí vzdáme,

nosti, ale především kvůli navýšení

účastníci budou moci zapojit do dotazů

mohou nám problémy brzy přerůst přes

kapacity a zvýšení komfortu. Vzhledem

na přednášejícího, které jak ze sálu, tak

hlavu a třeba naše podnikání nakonec

k aktuálním vládním restrikcím jsme

i on-line bude možné živě zasílat přes

i zlikvidovat. Vezměme příklad specia-

však omezeni na 500 lidí, a tak bude

speciální aplikaci z mobilu nebo PC. Zá-

lizovaných autoservisů, které doposud

pro každého prostoru víc než dost. Při

kazníci tedy mohou nakoupit vstupen-

vlastnily emisní přístroje a jejichž

konferenci využijeme velká promítací

ku a rozhodnout se až v poslední chvíli,

majitele začalo nedávno Ministerstvo

plátna na delší stěně propojených sálů,

zda pojedou, či nikoliv, a nám jen zbývá

dopravy účelově označovat za „osoby ve

která všem účastníkům dovolí pohodl-

správně dimenzovat catering, což je

střetu zájmů“ a úředně jim zakazuje

ně sledovat přednášky ze všech prosto-

spojeno s vyššími náklady. Pokud nám

měřit emise při současném provádění

rů. Nám jako pořadatelům pak umožní

tedy zákazník, který již vstupenku na-

oprav. To se v jiných oborech neděje a je

dodržovat všechna hygienická opatření

koupil, sdělí do 15. 9., kdy končí i regist-

to praktická diskriminace bez logické-

včetně větších rozestupů účastníků,

race na akci, že se osobně nezúčastní,

ho odůvodnění, která nepřímo povede

snadnější dezinfekce povrchů v průbě-

vrátíme mu 1 000 Kč / 40 eur z hodno-

k likvidaci jejich specializace a zániku

hu akce apod.

ty vstupenky, což mu jeho fyzickou

jejich podnikání. Nikdo z nich totiž bez
měření emisí tyto přístroje dostatečně

Tím druhým opatřením, kterým se
snažíme jít naproti případným dalším

neúčast bude částečně kompenzovat.

→

No a pro případ, že by účastník ten

neuživí. Kdo pak bude opravovat, opravdu nevím. To bychom neměli dopustit.
V našich aktivitách nás pravidelně
podporují i partneři Diagnostic Conu,
kteří akci navštíví se svými produkty
a budou s branží nejen diskutovat, ale
nabídnou i případné workshopy, kde si
jejich hardware bude moci každý prakticky vyzkoušet. Těmto partnerům,
kteří jsou s námi de facto od začátku,
chci moc poděkovat, protože bychom
bez nich podobnou akci asi ani nebyli
schopni pořádat. Proto velké díky
i AutoEXPERTU.
Děláme to rádi a i pro nás je tato akce vždy
velkou inspirací a přínosem v mnoha ohledech. Diagnostic Con má neustále rostoucí
účast a větší prestiž. Co však očekáváte letos,
kdy zájem o informace sice růst může, ale jak
víme, všechny akce znepříjemňuje koronavirus? Jak jste si poradili v tomto ohledu?
Nebylo to lehké a čekali jsme i na vývoj
případné druhé vlny, která sice přišla,
ale ne natolik silně, abychom akci stornovali. Motivoval nás přitom i stálý zájem účastníků, kteří kupovali vstupenky i s velkým předstihem dopředu, aniž
by znali témata. O to méně jsme chtěli
otázku bezpečnosti směrem k našim
zákazníkům, až fanouškům, zlehčovat, a zavedli jsme proto dvě nezávislá
opatření. Prvním je samotné stěhování
akce do větších prostor O2 UNIVERSUM,
kde nám bude k dispozici jeden velký
sál propojený ze dvou velkých konferenčních sálů s kapacitou 1 850 míst
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den nemohl přijet a ani sledovat živý

a vysokými sankcemi ve správním říze-

lům a klientelismus a všudypřítomná

přenos, získá stejně jako každý přímý

ní. Česká policie, pokud vím, zatím nic

korupce opět vrhají špatné světlo na

návštěvník alespoň neomezený přístup

takového nedělá. Tyto nepoctivé servisy

služby v autoopravárenství a technic-

k záznamům ze všech přednášek, kde

pak dělají špatnou pověst i těm pocti-

kých prohlídkách.

plánujeme i další bonusový obsah ke

vým a odborným, což samozřejmě spo-

každému tématu.

třebitel může jen těžko rozlišit. Dokud

ničí, kde je tato služba levná a dostupná

podobně zmanipulovaná vozidla – a ne-

i ve venkovských autoservisech. Tam

Ve druhé části konference je jedním z témat

musí vůbec vypadat jako vraky, naopak,

není počet kontrolních míst státem

analýza všech záznamů z měření emisí od

jsou to skvěle vyhlížející auta – prochází

omezován, nikdo tam o „zprostředko-

r. 2018 až po červen 2020, kterou umožňuje

i emisní kontrolou na SME, tak je to

vání“ nebo „zařízení známky“ z STK

Ministerstvem dopravy zavedený Informační

začarovaný kruh, který ty nepoctivé

neslyšel a možné pokusy o podvody tam

systém technických prohlídek (nyní „ISTP“,

podporuje dál v jejich podnikání.

vůbec nechápou. Proč by takový decen-

Stačí se podívat do vyspělého zahra-

ASEM chce formou analýz z ISTP

tralizovaný systém nemohl být i u nás?

očekávat?

upozorňovat veřejnost i státní odborný

ISTP už existuje a jak my v ASEM víme,

Tato iniciativa spadá pod Asociaci

dozor na nedostatky v emisních kon-

je počítačové monitorování výsledků

emisních techniků a opravářů, z.s.

trolách, aby je do budoucna vymýtil.

transparentní a z hlediska kontrolní

(zkr. ASEM). Jak jistě víte, jejím cílem

S MDČR již v této oblasti spolupracuje-

činnosti levné, rychlé a účinné.

je technicky udržitelný stav emisí po-

me a dostáváme data po každém měsí-

cházejících z dopravy silničních vozidel,

ci, která budeme pravidelně analyzovat

První úvodní analýza z ISTP za rok 2018

a to především skrze údržbu motoro-

a zveřejňovat jejich výsledky. Nechceme

byla již zveřejněna v blogu asem.cz, kde

vých vozidel a jejich emisních systémů

házet všechny SME do jednoho pytle,

tvoří přílohu k dopisu směrovanému na

dříve „CIS“). Co můžeme od této přednášky

ve funkčním technickém

ale mnoho emisních stanic

ministra dopravy. Druhá analýza bude

stavu. To nejen podporuje, ale

prodej kladných protokolů

již více do hloubky, nicméně nadále ne-

doslova si žádá vyšší kvalitu

živí a vozidla se neopravu-

budeme vyjmenovávat konkrétní emis-

opravárenství, na kterou

jí. A jestliže zákonem naříze-

ní stanice – problém je totiž systémový

cílíme. Když se nad tím hlou-

ná regulace zvýhodňuje jen

a mělo by se k němu tak i přistupovat.

běji zamyslíme, tak poctivé

jednu skupinu podnikatelů

Pro nápravu současného stavu bude

kontroly na SME nebudou mít v budouc-

STK, nebude návrat k levným, všude

potřeba decentralizovaná síť s co největ-

nu kladný efekt jen na snižování emisí

dostupným a přitom kvalitním kontro-

ším počtem kontrolních míst. Tendence

z dopravy, ale také na očištění trhu od

lám prakticky vůbec možný.

pokutovat a zavírat jednotlivé stanice by

nepoctivých autoservisů. Na školeních

Autoservisy pozorují tento nerovný

mohla vést spíše k prohloubení mnoha

a přednáškách totiž dost často slýchává-

boj s hořkostí v ústech, protože zákaz-

současných problémů. Začít se musí

me, že autoservis má problém konku-

níkovi, který má evidentně defektní

s komplexní rekonstrukcí systému

rovat těm nepoctivým opravnám, které

a nefunkční emisní systém, nepoctivá

emisních kontrol, kde nás trápí už jen

mnohdy problémy ve vozidlech řeší tím,

STK nakonec kladný protokol stejně

samotný základ, zcela děravá a nedo-

že problematické díly jako DPF filtry,

„prodá“. Stát tím přichází o značné fi-

konalá metodika měření emisí, kvůli

EGR ventily apod. odstraní, provrtají,

nance na DPH z opravárenského odvět-

které se u kontrol vyhazují i zcela zdravá

zaslepí atd. a přeprogramují řídicí jed-

ví, protože legální zakázky na opravy

auta, což nikdo nechce.

notku, aby nehlásila závadu. To pocho-

emisních systémů se prostě nekonají

pitelně dělají levněji, než dokáže poctivá

To, že stojí lidé u STK linek fronty, je

Protože program ISTP dnes žádné
podobné analýzy sám doposud bohužel

opravna řádnou diagnostikou a opra-

důsledek centralizace STK do velkoka-

kontinuálně neprovádí, bude nutné si

vou. Důvěřivé zákazníky nepoctivý

pacitních linek a chybně pojatý výpočet

na ručně získávané výsledky počkat.

opravář přesvědčí lichými argumenty,

kapacitní nasycenosti STK v regionech,

Cca 2,5 mil. prohlídek ročně vyhodnocu-

avšak každý takový nelegální a technic-

který je zprůměrován z dní celého roku.

je nyní hned několik specialistů, kteří

ky nepřípustný zásah do systému řízení

To je stejné, jako kdybyste počítali

se starají o co možná nejsvědomitější

motoru má i druhou stranu mince. Z vo-

kapacitu lyžařského vleku z průměrné

a nejširší analýzy. ASEM má podporu

zidla se stává jakýsi nestandard, který

návštěvnosti hor včetně léta. Je to bohu-

více partnerů, včetně ČVUT v čele s prof.

v budoucnu nikdo neopraví. Zásah vždy

žel dáno vyhláškou 211/2018 Sb., a tím

Michalem Vojtíškem, dále pak Akade-

devastuje buď samotné vozidlo, nebo

je dostupnost této služby plošně značně

mie věd a TUL (Technická Univerzita Li-

životní prostředí, nejčastěji však obojí,

poddimenzovaná. To je voda na mlýn

berec), jejichž odbornost nám poskytuje

a pak je potřeba vše uvést do původního

provozovatelům STK, kterých lobby

velkou oporu a celý tým má radost,

stavu a není z čeho vycházet, chybová

je díky pohádkovým ziskům značně

že pracujeme s velkým potenciálem

hlášení jsou uměle potlačena. Známe

silná jak mezi politiky, tak na úředních

změnit věci k lepšímu. Domnělá špatná

hodně prekérních případů, kdy v zahra-

místech. Ve skutečnosti se regulací

kvalita technických prohlídek obzvlášť

ničí odhalila místní policie úmyslné

a předepsanými linkami STK technické

v měření emisí ve spojení se studií, kte-

manipulace na vozidlech a skončilo to

kontroly zbytečně prodražují, prohlídky

rou provedly ÚAMK, ČVUT a ČZU v 2017

vesměs dočasným zabavením vozidla

jsou často svěřovány zprostředkovate-

v Praze, tak do sebe právě v kontextu
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lů. Proto se k němu většina autoservisů
uchyluje, i když se úspěšnost blíží věštění z křišťálové koule. Jenže výměna
dílů zkusmo je potenciálním problémem ve všem. Od řešení konfliktů se
zákazníkem a jejich ztráty, ztrátových
zakázek, narušení servisního plánu těmito problematickými zakázkami až po
možnou špatnou pověst servisu a jeho
minimální záruku v případě soudního
sporu.
Zákazník se samozřejmě i zde rozhoduje podle ceny a pro autoservisy je
těžké mu pak dražší, leč kvalitnější
službu prodat. Log je však mnohem
přesnější metoda a naším cílem je, aby
byla i značně dostupnější a jednodušší
k provedení. Dopředu mohu prozradit,
že s námi budou FCD Servisy brzy moci
nechat testovací jízdy a pořizování
záznamů na svých zákaznících, a zás překvapivými výsledky analýz z ISTP

Otázka na závěr:

znamy budou jako takové do servisu

dobře zapadají.

Na Diagnostic Conu chcete představit dlouho

přenášeny on-line. Zjednodušený

Studie mimo jiné potvrdila, že

očekávaný koncept FCD Servisy, který bude

bude i převod do grafů, přičemž nově

v roce 2017 přibližně 9 % vozidel vyba-

propojený se zcela novým projektem Inteli-

nebudou potřebovat ani na obsluhu

vených DPF má tento filtr odstraněný

gentní autodiagnostika, na který jste dokonce

složitější software typu MS Excel. Vše

či nefunkční a že přibližně 5 % vozidel

získali grant. Co nám k tomu můžete říci již

bude zapojeno do komunity FCD.eu pro

v nevyhovujícím technickém stavu tak

dnes?

možné snadnější požadavky na tech-

způsobuje 50 % emisí a 10 % takových

Tento projekt mi dělá snad největší

nickou podporu od ostatních diagnos-

vozidel způsobuje tři pětiny celkových

radost. Výzkum a vývoj v této oblasti

tiků, a od r. 2022 plánujeme dokonce

škodlivých emisí z dopravy, přičemž ne-

nás ohromně baví a jde myslím i skvěle

i spuštění umělé inteligence, která

jde nutně jen o starší vozidla. Podobné

dopředu. Jsme teprve před polovinou

díky matematickým algoritmům bude

výsledky nechávají tušit analýzy z ISTP

naplnění všech cílů a je zde i určitá míra

umět monitorovat technický stav vozi-

dat. Je zde tedy vysoký potenciál na

nejistoty, ale když postupně zapojujete

del a hledat chyby v logových zázna-

zlepšení kvality ovzduší ve městech, což

odborníky a vidíte, že je vize a téma jako

mech automaticky, resp. upozorňovat

je pro nás velkou motivací.

takové nadchnou, je to skvělý pocit a už

na podezřelá místa s vysvětlením, co je

se těším, až se do projektu v příštím

třeba zkontrolovat.

V této souvislosti se chci zeptat – co váš otec

roce zapojí i tým matematiků Univerzi-

a jeho soudní spor se spol. DEKRA? Jaký je zde

ty Pardubice. I zásluhou zapojení jejích

gnostic Conu přitom nabídneme, aby

vývoj? Už je znám termín soudního jednání?

odborníků jsme od tohoto roku získali

se zapojili již od testovací fáze projektu

Ano, a je to shodou okolností hned

finanční podporu od Technologické

a zajistili si výhodnější podmínky.

druhý den po Diagnostic Conu, tedy ve

agentury ČR v rámci dotačního progra-

Víme, že na Diagnostic Con směřují

středu 23. 9. Soud bude veřejný a můžete

mu Doprava 2020+. To, že zde projekt

srdcaři, a chceme je zapojit do vývoje.

si to přijít poslechnout. Je to 23. 9. 2020

uspěl a dobře se i umístil, je další znám-

Pokud se vše nakonec povede, bude pro

v 08.30 hod., Krajský soud v Praze,

kou zdravé vize, kterou máme.

nás obrovskou satisfakcí podat další

Všem účastníkům letošního Dia-

Cílem je zjednodušit a zrychlit práci

pomocnou ruku autoservisům specia-

místnost č. dv. 8 / II. patro, budova A.

diagnostikům. Již dnes řešíme 80–90 %

lizujícím se na diagnostiku, které na

To je asi tak vše, co k tomu umím říct.

případů na technické podpoře FCD.eu

FCD.eu sdružujeme a na které v tomto

Vše otec řeší s jednou právní kanceláří,

logem (pozn.redakce: log = nahrávka

projektu cílíme – v rámci FCD Servi-

která ho zastupuje, a ke mně se nic moc

živých dat z testovací jízdy skrze řídicí

sů je chceme i propojit s konečnými

nedostane – jsem vlastně sám zvědav,

jednotku vozidla) a na této metodě je

zákazníky, mezi které se řadí i velké

jak soudní jednání bude probíhat. On

celý projekt postaven. Log sice není

společnosti, jež s námi již podepsaly

sám jen říká, že největším úspěchem je

mezi odborníky na diagnostiku žádná

smlouvu se zájmem o konečný produkt

to, že se soud DEKRA/Fleischhans vůbec

novinka, ale problém je v tom, že je ná-

a služby.

bude konat a že tam před veřejností

ročnější než samotné vyčítání a mazání

padne, co tam padne. Je v tomto směru

chybových hlášení a zkusmé výměny

optimistou.

náhradních dílů dle servisních manuá-

nám. Kinských 5, Praha 5-Smíchov,

.

Děkujeme za rozhovor a těšíme se na setkání
na letošním Diagnostic Conu.
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T EXT:

Jiří Rejmon

FOTO:

archiv Profesní komory STK

JAK TO VIDÍ
PROFESNÍ KOMORA STK
V rámci odborné debaty k tématu měření emisí a STK nás
požádali zástupci Profesní komory STK o prostor v časopisu.
Rádi jim jej poskytujeme a přinášíme článek jejího předsedy
Jiřího Rejmona, doplněný o krátký rozhovor.
O emisích aut se hodně diskutuje

v ČR přibližně 3 000 stanic měření

nejen z pohledu zelené Evropy, ale

emisí. Po zpřísnění podmínek měření

i skutečné potřeby zlepšit stav ovzduší

(zavedení focení na emisích či on-line

na naší planetě. Přísné emisní limity

protokolů) jich však většina ukončila

dělají vrásky automobilkám, a ty se

činnost. V současné době existuje

tak snaží přejít na systémy, které by

přes 900 stanic měření emisí v celé re-

plnily tyto limity. V nedávné minulos-

publice. Z tohoto počtu STK provozují

ti se však ukázalo, že některá vozidla

cca 170 stanic měření emisí. Ostatní,

v provozu vypouští mnohem větší

tedy i ty, které jsou při STK, provozují

množství škodlivých látek než při tes-

jiné subjekty, autoservisy. Počet STK

tech v laboratorním prostředí.

je nyní v ČR přibližně 380, tedy více

Na samotný proces měření emisí
v rámci pravidelné technické prohlídky však celosvětová kauza manipulací

než 700 stanic měření emisí provozují
autoservisy.

Předseda Profesní komory STK
Jiří Rejmon.

Nespokojenost s měřením emisí se

s emisemi vliv příliš neměla. Měření

promítla i do novely zákona 56/2001

i to, že servisy si mohou vybrat, koho

emisí je stále prováděno na stacionár-

Sb. v roce 2018, kdy Ministerstvo do-

mohou změřit, SME v rámci STK musí

ním pracovišti, jelikož časová, tech-

pravy dalo za povinnost do pěti let po-

vzít všechny druhy pohonů.

nologická i finanční náročnost měření

stavit stanice měření emisí při všech

emisí v provozu by mnohonásobně

stanicích technických kontrol.

překračovala současné meze, tudíž je

Takže např. při měření emisí se

Řeč statistik
Ze statistik poskytnutých Minister-

zatím v praxi nerealizovatelné. Úko-

zjišťuje, zda vozidlo v danou chvíli

stvem dopravy za rok 2019 vyplývá, že

lem technické prohlídky je totiž podle

plní požadavky předpisů. Není tedy

v ČR při měření emisí nevyhoví okolo

evropské směrnice co možná nejrych-

primárním úkolem zajistit kompletní

2,2 % aut u STK a při vlastní prohlídce

leji a nejlevněji bez použití demontáže

diagnostiku s určením příslušné záva-

pak nevyhoví podmínkám zhruba de-

posoudit technický stav vozidla.

dy, od toho je pak servisní pracoviště.

setina všech vozů. Zástupci některých

Navíc na pracovišti měření emisí by

autoservisů přitom tvrdí, že měření

se přibrzdila činnost a vznikaly by zde

emisí při STK probíhá nekvalitně a má

ještě větší fronty. K frontám přispívá

zásadní vliv na tvorbu emisí z dopravy.

Situace v České republice
V České republice může stanici měření

Z níže uvedené tabulky

emisí provozovat jakýkoli
subjekt, který splní zákonné
podmínky. Pracoviště tedy
nemusí být jen u stanice
technické kontroly, ale může
být i při autoservisu. Ještě
v nedávné minulosti bylo

8
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Celkem je v České republice 374 STK

Počet stanic
emisí

Propustnost
emisí (%)

Z toho provozují STK přímo emise

173

97,8

Emise autoservisů nebo nezávislé u STK

201

98,1

Emise u autoservisů nebo nezávislé mimo STK

587

Celkem stanic emisí

961

98,0

je ale vidět, že propustnost v autoservisech
je naopak mírně větší,
nevyhoví 1,9 až 2 %.

→

NA AKTUÁLNÍ TÉMA LEGISLATIVA
Přesto je neustále nutné klást důraz

emisí z principu své činnosti vykonává

ideální a že se najdou i lidé, kteří se

na kvalitu provedených prohlídek

přenesenou působnost státní správy,

snaží vše obejít. Zde je pak na dozoro-

emisních systémů a dodržování pře-

provádí tedy kontrolu dle platných

vých orgánech, aby takovou činnost

depsaných postupů. K tomu je třeba

právních předpisů. Bohužel však

vyhledaly a potíraly.

si připomenout, že stanice měření

víme, že v praxi není vždy vše tak

.

Pane Rejmone, děkujeme za
článek, prosím dovolte
několik doplňujících dotazů:
1) Můžete nám prosím představit vaši
Profesní komoru? Koho sdružuje, čí
zájmy zastupuje, kolik má členů a jaký
je její status směrem k orgánům státní
správy?
Profesní komora STK sdružuje především
zástupce odborné veřejnosti a provozovatele STK, neboť jsme technicky orientováni. Snahou Profesní komory je sdělit státní
správě poznatky z praxe. Díky naší komoře
bylo například zavedeno focení aut, i když
to trvalo asi deset let, než to státní správa
byla ochotna zavést. Naši členové fotili
téměř celou dobu.
Status vůči státní správě nemáme jako
žádná zájmová organizace žádný. Stát
s námi jednat nemusí, ale může. V uplynulém období s námi stát více než tři roky

otevřít, někdy i pod „jiným provozova-

telefonický rozhovor, který probíhal

téměř vůbec nekomunikoval, resp. komu-

telem autoservisu“, aniž by stát vymohl

přibližně následovně:

nikoval pouze formálně.

z předchozího subjektu pokutu (v někte-

Nyní se zdá, že budou obnovena jednání

rých případech). Zavřených stanic emisí

„Pane poslanče, stát přece nemůže pustit kon-

odborných skupin, která dříve fungovala.

zejména v minulosti byly desítky ročně, ně-

trolu nad technickým stavem vozidel do soukro-

Na těchto skupinách se podlí i další profes-

které právě i opakovaně. To o STK neplatí,

mých rukou a udělat z ní předmět podnikání..“

ní organizace.

pokud přijde o oprávnění, nemůže znovu

„A proč by nemohl?“

otevřít a přichází na řadu ten, kdo má
2) Když jsme se domlouvali na spo-

podanou žádost. Za dobu platnosti zákona

„To přece není oblast, ve které by se mělo pod-

lupráci, napsal jste v naší e-mailové

56/2001 Sb. máme asi tři stanice zavřené.

nikat, to je státní zájem nad tím, aby tady jez-

komunikaci: „Navíc určité složky, jež

To je diametrální rozdíl proti stanicím

dila auta v dobrém technickém stavu. Žádný

měly i např. u vás článek, používají

měření emisí

podnikatel, který podniká proto, aby dosaho-

zkreslené údaje, …“. Prosím, které

Také je třeba připomenout, že stanic

val zisku, nebude přísný. Protože pokud bude,

složky a jaké zkreslené údaje máte na

měření emisí je třeba více (cca 3x až 4x),

lidi k němu přestanou jezdit a půjdou tam, kde

mysli?

než kolik je funkčních STK. V současné

budou benevolentnější. Když jsem byl malý,

Jedná se o vámi dále zmiňovaný ASEM. Na-

době odhadujeme potřebu na asi 1 200

tak si tatínek bral týden dovolené před tím,

příklad tvrzení, že za špatné měření emisí

stanic, aby se netvořily fronty v krizových

než jsme jeli s naším wartburgem na STK,

mohou STK, když ty provozují pouze malou

měsících, tj. květen, červen.

a pak jsme se před technikem klepali, jestli

část emisních stanic, je tedy jistě zkreslené

projdeme, nebo ne. Když to teď pustíte do

(cca 790 stanic provozují autoservisy, proti

3) Dovolte mi vrátit se v čase do roku

soukromých rukou, tak si každý s prominutím

170, jež provozují STK). Také je zamlčováno,

2000, kdy se připravoval zákon 56.

vekslák, který vozí auta ze zahraničí, zařídí

že stanice měření emisí nemají regulovaný

Projednával se tehdy v Parlamentu

STK a všechna auta u něj budou procházet…“

počet a jsou nezávislé na STK.

ČR a měl jej na starosti p. poslanec

„My jsme pravicová strana a nebudeme

Sehoř za ODS. Zákon v té době popr-

bránit podnikání.“

Stanici měření emisí může provozovat
každý, kdo o to požádá. Tento stav přináší

vé delegoval provádění STK a ME do

i problémy při kontrolách, neboť pokud je

soukromých rukou. Já jsem tehdy jako

„To je v pořádku, to nebraňte, ale oblast KON-

stanice zavřena, lze ji velmi rychle znovu

mladý redaktor měl s panem Sehořem

TROLY státu přece nemůže být předmětem

AutoEXPERT 09.2020 |
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podnikání za účelem dosahování zisku.“
„Já se o tom s nějakým redaktorem nebudu
bavit…“ a práskl telefonem.
Byla to tehdy pro mě zajímavá zkušenost a zajímá mě váš pohled na celou
věc ze samotné podstaty.
K tomu mohu říci, že toto rozhodnutí přijal
stát, my jsme na něm nebyli nijak účastni.
Naše Profesní komora vznikla až po přijetí
zákona 56/2001 Sb. právě proto, že v zákoně bylo mnoho chyb a naší snahou pak již
bylo zajistit, aby vůbec mohly být řádně
prohlídky prováděny.
4) Já jsem tehdy asi naivně nerozuměl
postoji p. poslance Sehoře a odpovědi
na své otázky jsem našel až o mnoho
let později v knize ekonomky Ilony
Švihlíkové „Jak jsme se stali kolonií“.
Celkově to není moc veselé čtení, nicméně na straně 154 se píše (zkráceno):
„Zajetí státu, jak už pojem naznačuje, je

5) Po dvaceti letech fungování toho-

situace, kdy veřejný zájem jako kategorie mizí

to systému máme stav, kdy, jak sám

protože do r. 2018 byla jiná metodika

a stát se ocitá v rukou zájmových skupin. Jed-

píšete, „v ČR při měření emisí nevyhoví

k vyhodnocování, proto tedy jde o fakta,

ná se o vysoký stupeň systémové korupce, ve

okolo 2 % aut“ (při průměrném stáří

která se nedají srovnávat. Že i tam není vše

které si zástupci soukromých zájmů vytvářejí

vozového parku téměř 15 let).

v pořádku, svědčí fakt, že v poslední době

pravidla tak říkajíc na míru.

ÚAMK, ČVUT a ČZU v 2017 vypraco-

např. německá police zjistila, že nákladní

valy studii, z jejíchž závěrů vyplývá,

auta nepoužívají AdBlue, a tím tedy při

‚Slabší‘ verzí zajetí státu je tzv. dobývání

že (v roce 2017): přibližně 9 % vozidel

běžném provozu neplní emisní limity.

renty. Stručně řečeno jde o využívání zdrojů

vybavených DPF jej mají odstraněný

z veřejných rozpočtů či opatření hospodářské

či nefunkční a že přibližně 5 % vozidel

položit některé otázky. Neznám tu studii.

politiky ve prospěch určitých skupin na úkor

v nevyhovujícím technickém stavu tak

Je však třeba pracovat s fakty podložený-

daňových poplatníků.

způsobuje 50 % emisí a 10 % takových

mi, což bohužel ne vždy studie je. Nemohu

vozidel způsobuje tři pětiny celkových

se tedy k tomu vyjádřit.

Pravicové vlády si počínaly zhruba takto: svou

škodlivých emisí z dopravy.

Porovnání s Německem je zkreslené,

Co se týká vozidel s DPF, pak je třeba si

Podle nás se problém netýká nejstarších vozů, i když patří mezi velké znečišťo-

škrtací politikou zapříčinily problém v určitém
sektoru. Následně oznámily, že stát ‚nemá

V sousedním Německu nevyhoví v prů-

vatele a vzhledem ke stáří vozového parku

na to‘, aby se o danou oblast staral, a že tedy

měru něco přes 6 % vozidel při tamním

je jich na našich silnicích stále požehnaně.

bude přenechána soukromému subjektu,

průměrném stáří vozového parku

Ty nic neměly z výroby, a i když kouří,

resp. ruce trhu. Tato politika vedla až téměř

cca 9 let. Jaký je váš pohled na tuto

splní velmi často limity, protože se prostě

k naprostému rozkladu státu, což i občané

situaci? Není to potvrzení mé dávné

auto musí posuzovat podle doby, kdy

nezajímající se o politiku museli zaznamenat

obavy, že soukromý sektor sleduje pře-

bylo vyrobeno. V určitém období byla jen

například u registru vozidel nebo v případu

devším dosahování zisku, a ne to, co je

některá auta dodávána s DPF, tam je asi ta

zhroucení úřadů práce.“

primárním cílem kontroly?

největší skupina vozidel, která to nemají

Vyhodnocujeme data, která jsme získali

v pořádku. U novějších aut to vždy vyvolá

Čili mi dovolte otázku: Není případ

od Ministerstva dopravy, a zjišťujeme, že

signalizaci na palubní desce (rozsvícení

privatizace STK a ME přesně tímto pří-

měření emisí jsou ukončována bez jasného

kontrolky MIL) čili bez zásahu autoservisu

padem dnes již popsaného fenoménu,

důvodu. To je též příčinou zdánlivě nízkého

si toto doma nikdo nezakryje. Ano, i my

pro který existují dokonce ekonomické

počtu vozů, které neprojdou. Tento fakt je

jsme pro tato auta vyřadit z provozu. Ně-

definice?

také zamlčován. My se stavíme za to, aby

které autoservisy ale nesmí tyto praktiky

Neumím na toto odpovědět, nejsem poli-

toto ukončování nebylo přípustné. Zhor-

provádět či krýt. K tomu je třeba, aby se

tik, jsem technik. Toto je politická otázka

šuje to postavení slušných provozovatelů

udělal pořádek v některých autoservisech.

a ovlivňují ji politici. Asi to není otázka na

STK, resp. emisí, kteří pak těžko vysvětlují

mne, ale je nutné ji položit politikům.

zákazníkům, proč oni to neukončili bez

6) Píšete: „Je však třeba si nezamě-

zápisu, když jinde to jde.

ňovat servis s provedením technické
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nikdo nestaví, právě z obavy, aby nedošlo
ke zmaření jejich investice. Uklidnění by
nepochybně pomohlo, kdyby bylo jasné,
jak se situace bude vyvíjet… K další části
otázky – podle mne se jedná o nepravdivé
tvrzení, neboť stejně je na tom i poctivá
STK, tj. těžko konkuruje. A konkurence na
poli STK již je, a nemalá, právě na základě zásahů z vnějšku. Uvedený problém
v otázce je problém autoservisů, které
si neumí udělat pořádek mezi sebou. To
není chyba STK. I my v rámci své odbornosti přispíváme ke zlepšení kvality práce
(např. právě focením, i když fotek je podstatně více, než bylo nutné).
Dále je třeba hledat spolupráci v práci
servisů, které mají co zlepšovat, a na STK
zavádět měření, která jsou nezpochybnitelná.
7) Píšete: „Nespokojenost s měřením
emisí se promítla i do novely zákona
56/2001 Sb. v roce 2018, kdy Minisprohlídky. Úkolem technické prohlídky

Technická prohlídka není servis vozu. Je

terstvo dopravy dalo za povinnost

a samostatného pracoviště měření

nutné si vzít text směrnice EU. Ano, za

do pěti let postavit stanice měření

emisí je podle směrnice co možná

uvedeným tvrzením si stojíme. Chceme

emisí při všech Stanicích technických

nejrychleji, nejlevněji a co nejlépe bez

přece s autoservisy spolupracovat, nikoli

kontrol.“

použití demontáže posoudit technický

jim brát práci.

stav vozidla. Takže např. při měření

Technická prohlídka vozu má zkont-

Nevede toto opatření pouze k další

emisí se zjišťuje, zda vozidlo v danou

rolovat části. Jejím hlavním omezením je

centralizaci systému, ztěžující posta-

chvíli plní požadavky předpisů. Není

však úplný zákaz demontáží, resp. prací

vení malých nezávislých stanic ME (ve

tedy primárním úkolem zajistit kom-

na voze. Důvodem tohoto omezení je, aby

smyslu, že STK budou nabízet „balí-

pletní diagnostiku s určením příslušné

nedocházelo k přebujení systému kontroly

ček“ STK a ME a zákazníci nebudou mít

závady, od toho je pak servisní praco-

a tím k jejímu neúměrnému prodlužování.

motivaci provádět ME někde jinde)?

viště.“

To ale vede k tomu, že někteří nepoctivci

Nespokojenost vzniká právě kvůli fron-

zneužívají této situace, ač právě oni mají

tám, které emise vytváří. Autoservisy na

To by ale fungovalo v okamžiku, kdy by

v rámci spolupráce s technickými prohlíd-

tuto poptávku nereagují. Navíc auto-

všechna kontrolní pracoviště praco-

kami zajistit včasné odstranění závad.

servisy provozující stanice měření emisí si
vybírají, co budou měřit.

vala přísně a všechna stejně. To se ale

Je však třeba si připomenout, že

neděje. Bohužel tento stav má dopad

autoservis vidí auto 2x častěji než STK,

na autoopravárenství v tom smyslu, že

a vzhledem k tomu, že může na rozdíl

nevím, ale nemyslím si to. Spíše je otázka,

znevýhodňuje poctivé opraváře, o po-

od STK rozebírat, má možnost přijít i na

zda se nemá začít i s regulací stanic měře-

ctivých provozovatelích SME nemluvě.

skryté závady. Koneckonců proto jsou

ní emisí, když je s nimi taková nespokoje-

Asociace ASEM argumentuje: „Poctivý

i nastaveny pravidelné prohlídky aut

nost. ■

autoservis má problém konkurovat

v servisech. V dnešní době je jen malá část

těm nepoctivým, které mnohdy pro-

lidí zanedbává.

blémy ve vozidlech řeší tím, že proble-

Nikdo jiný než autoservis nemá přístup

Zda to povede k nějaké centralizaci, to

Poznámka redakce:
Protože tento rozhovor vznikal korespondenční

matické díly jako DPF filtry, EGR ven-

do vnitřních systémů vozidel, aby mohl

formou těsně před uzávěrkou časopisu, nestihli

tily, apod. odstraní, provrtají, zaslepí

udělat úpravy, jež pak navenek signalizují,

jsme panu Rejmonovi položit doplňující otázky

atd. a přeprogramují řídicí jednotku,

že je nějaká část v nepořádku, např. chybě-

k jeho zaslaným odpovědím.

aby nehlásila závadu. To pochopitel-

jící airbag. Opět tedy pořádek si musí udě-

ně dělají levněji než ti poctiví řádnou

lat především autoservisy mezi s sebou,

vydání rovněž vyzýváme vás čtenáře k tomu,

diagnostikou a opravou.“

a ne to svádět na STK.

abyste se do diskuse zapojili.

Jaká je z toho podle vás cesta ven? Jaké

stávajícího stavu, ale v jeho zlepšování.

kroky navrhuje vaše profesní komora

V současné situaci je poměrně dost vyda-

a jak může napomoci současné situaci?

ných oprávnění na nové stanice. Ty však

Určitě se proto k tématu vrátíme v příštm

Cesta ven určitě není v rozbíjení
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