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P!iná"íme vám rozhovor s Michalem Fleischhansem o Dia-
gnostic Conu, novém projektu s Univerzitou Pardubice a#po-
kra$ující iniciativ% ASEM.

Michale, v úter! "". zá#í p#ivítáte v Praze 
v nov!ch konferen$ních sálech O" UNIVER-
SUM ú$astníky ji% &. Diagnostic Conu, tedy 
ji% tradi$ní a po dvou letech se opakující 
konference a setkání autodiagnostik'. Akce 
oslovuje nejen profesionály z autoservis' 
a emisních stanic, ale i zástupce v!robc' 
automobil', diagnostick!ch za#ízení a dal(ích 
organizací. Na jaká témata, informace, 
diskuse a workshopy se mohou ú$astníci letos 
t)(it?

Zdravím v!echny "tená#e a d$kuji  
AutoEXPERTU za pozvání i partnerství 
a podporu této akce. Ano, tak jako ka%-
dé dva roky p#ipravujeme i letos témata 
konference a zveme k setkání, p#ed-
ná!kám i workshop&m d&le%ité hosty. 
Témata i hosty Diagnostic Conu volíme 
podle toho, s jak'mi problémy nás au-
toservisy a emisní stanice kontaktovaly 
na FCD.eu nebo osobn$. Na ty nej"as-
t$j!í, pop#. nejpal"iv$j!í problémy se 
pak zam$#íme p#i vytvá#ení prezentací 
a v'b$ru dal!ích odborník&. S(nimi se 
na akci m&%e kdokoliv potkat a sly!et 
od nich d&le%ité informace a doporu-
"ení k témat&m, která se t#eba ve#ejn$ 
moc neprezentují. P#ihlí%íme p#itom 
tradi"n$ i k hodnocení jednotliv'ch 
témat p#edchozího ro"níku a zde nás 
trvale t$!í hojn$ odevzdávané dotazní-
ky, sv$d"ící o velkém zájmu ú"astník&. 
Z nich vyplynulo, %e si nejvíce p#ejí 
technické informace a doporu"ení 
k(diagnostick'm postup&m, které jinak 
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vyu"ujeme na na!ich !koleních. Velkou 
inspirací pro v'b$r témat byly i(dotazy 
a v'sledky m$#ení zákazník&, kte#í si 
zakoupili na!e nová on-line !kolení, 
nabízená na FCD.eu teprve od za"át-

ku tohoto roku. První "ást Diagnostic 
Conu tak bude doslova nabitá technic-
k'mi prezentacemi mého otce Libora 
Fleischhanse, ke kter'm si zve i r&zné 
hosty, aby jej doplnili. P&jde tedy o ta-
kové super!kolení na témata, jako jsou 
diagnostika systém& DPF, informace 
zjednodu!ené pro pochopení funkcí 
systém&, zp&soby, jak maximalizovat 
efektivitu diagnostiky pomocí simulací 
a jin'ch fígl&. Prezentovat ale budeme 
také zcela nové problémy, se kter'mi 
se servisy pot'kají nap#. p#i diagnos-
tice hybrid&, pop#. diagnostice vozidel 
s(nejmodern$j!ími systémy, kde více 
ne% kdy d#íve doká%e p#i anal'ze p#í"iny 
problému pomoci analyzátor v'fuko-
v'ch plyn&.

V druhé "ásti Diagnostic Conu p&jde 
pak o témata, která neblaze ovliv)ují 
na!e profesní prost#edí a bran%i jako 
takovou. Zde cítíme nutnost diskuse 
a spole"né p&sobení organizované 
komunity proti v!em ne!var&m, pro-
to%e jednotlivec nic nezm&%e.(Pak je 
to i(sou"asné zapojování se do potenci-
áln$ v'znamn'ch a velmi d&le%it'ch 
projekt&, které nám pomohou na!i 
práci d$lat efektivn$ji, s v$t!í radostí 
a(smyslupln$. Jako diagnostici a opra-
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vá!i se snahou odvád"t svou práci dob!e 
a p!itom r#st a profitovat nesmíme na 
tuto oblast zapomínat. Pokud toti$ po-
zapomeneme na vlastní v%voj a snahu 
o férové profesní prost!edí vzdáme, 
mohou nám problémy brzy p!er#st p!es 
hlavu a t!eba na&e podnikání nakonec 
i'zlikvidovat. Vezm"me p!íklad specia-
lizovan%ch autoservis#, které doposud 
vlastnily emisní p!ístroje a jejich$ 
majitele za(alo nedávno Ministerstvo 
dopravy ú(elov" ozna(ovat za „osoby ve 
st!etu zájm#“ a ú!edn" jim zakazuje 
m"!it emise p!i sou(asném provád"ní 
oprav. To se v jin%ch oborech ned"je a je 
to praktická diskriminace bez logické-
ho od#vodn"ní, která nep!ímo povede 
k likvidaci jejich specializace a zániku 
jejich podnikání. Nikdo z nich toti$ bez 
m"!ení emisí tyto p!ístroje dostate(n" 
neu$iví. Kdo pak'bude opravovat, oprav-
du nevím. To bychom nem"li dopustit.

V na&ich aktivitách nás pravideln" 
podporují i partne!i Diagnostic Conu, 
kte!í akci nav&tíví se sv%mi produkty 
a budou s bran$í nejen diskutovat, ale 
nabídnou i p!ípadné workshopy, kde si 
jejich hardware bude moci ka$d% prak-
ticky vyzkou&et. T"mto partner#m, 
kte!í jsou s námi de facto od za(átku, 
chci moc pod"kovat, proto$e bychom 
bez nich podobnou akci asi ani nebyli 
schopni po!ádat. Proto velké díky  
i'AutoEXPERTU.

D!láme to rádi a i pro nás je tato akce v"dy 
velkou inspirací a p#ínosem v mnoha ohle-
dech. Diagnostic Con má neustále rostoucí 
ú$ast a v!t%í presti". Co v%ak o$ekáváte letos, 
kdy zájem o informace sice r&st m&"e, ale jak 
víme, v%echny akce znep#íjem'uje koronavi-
rus? Jak jste si poradili v tomto ohledu?
Nebylo to lehké a (ekali jsme i na v%voj 
p!ípadné druhé vlny, která sice p!i&la, 
ale ne natolik siln", abychom akci stor-
novali. Motivoval nás p!itom i stál% zá-
jem ú(astník#, kte!í kupovali vstupen-
ky i s velk%m p!edstihem dop!edu, ani$ 
by znali témata. O to mén" jsme cht"li 
otázku bezpe(nosti sm"rem k'na&im 
zákazník#m, a$ fanou&k#m, zleh(o-
vat, a zavedli jsme proto dv" nezávislá 
opat!ení. Prvním je samotné st"hování 
akce do v"t&ích prostor O) UNIVERSUM, 
kde nám bude k dispozici jeden velk% 
sál propojen% ze dvou velk%ch konfe-
ren(ních sál# s kapacitou *'+,- míst 

restrikcím nebo i obavám jednotlivc#, 
je $iv% p!enos p!edná&ek, kter% ú(ast-
níci budou moci sledovat odkudkoliv 
on-line. P!itom se stejn" jako prezen(ní 
ú(astníci budou moci zapojit do dotaz# 
na p!edná&ejícího, které jak ze sálu, tak 
i on-line bude mo$né $iv" zasílat p!es 
speciální aplikaci z'mobilu nebo PC. Zá-
kazníci tedy mohou nakoupit vstupen-
ku a rozhodnout se a$ v poslední chvíli, 
zda pojedou, (i nikoliv, a nám jen zb%vá 
správn" dimenzovat catering, co$ je 
spojeno s vy&&ími náklady. Pokud nám 
tedy zákazník, kter% ji$ vstupenku na-
koupil, sd"lí do *,. .., kdy kon(í i'regist-
race na akci, $e se osobn" nezú(astní, 
vrátíme mu *'--- K( / /- eur z'hodno-
ty vstupenky, co$ mu jeho fyzickou 
neú(ast bude (áste(n" kompenzovat. 
No a pro p!ípad, $e by ú(astník ten 

k'sezení a s velk%m vstupním foyer, kde 
bude zaji&t"no ob(erstvení a'prostor 
pro osobní diskuse. St"hování jsme 
p#vodn" neplánovali z d#vodu bezpe(-
nosti, ale p!edev&ím kv#li nav%&ení 
kapacity a zv%&ení komfortu. Vzhledem 
k aktuálním vládním restrikcím jsme 
v&ak omezeni na ,-- lidí, a'tak bude 
pro ka$dého prostoru víc ne$ dost. P!i 
konferenci vyu$ijeme velká promítací 
plátna na del&í st"n" propojen%ch sál#, 
která v&em ú(astník#m dovolí pohodl-
n" sledovat p!edná&ky ze v&ech prosto-
r#. Nám jako po!adatel#m pak umo$ní 
dodr$ovat v&echna hygienická opat!ení 
v(etn" v"t&ích rozestup# ú(astník#, 
snadn"j&í dezinfekce povrch# v pr#b"-
hu akce apod.

Tím druh%m opat!ením, kter%m se 
sna$íme jít naproti p!ípadn%m dal&ím 
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den nemohl p!ijet a"ani sledovat #iv$ 
p!enos, získá stejn% jako ka#d$ p!ím$ 
náv&t%vník alespo' neomezen$ p!ístup 
k záznam(m ze v&ech p!edná&ek, kde 
plánujeme i dal&í bonusov$ obsah ke 
ka#dému tématu.

Ve druhé !ásti konference je jedním z témat 
anal"za v#ech záznam$ z m%&ení emisí od 
r. '()* a+ po !erven '('(, kterou umo+,uje 
Ministerstvem dopravy zaveden" Informa!ní 
systém technick"ch prohlídek (nyní „ISTP“, 
d&íve „CIS“). Co m$+eme od této p&edná#ky 
o!ekávat?
Tato iniciativa spadá pod Asociaci 
emisních technik( a opravá!(, z.s. 
(zkr. ASEM). Jak jist% víte, jejím cílem 
je technicky udr#iteln$ stav emisí po-
cházejících z dopravy silni)ních vozidel, 
a"to p!edev&ím skrze údr#bu motoro-
v$ch vozidel a jejich emisních systém( 
ve funk)ním technickém 
stavu. To nejen podporuje, ale 
doslova si #ádá vy&&í kvalitu 
opravárenství, na kterou 
cílíme. Kdy# se nad tím hlou-
b%ji zamyslíme, tak poctivé 
kontroly na SME nebudou mít v"budouc-
nu kladn$ efekt jen na sni#ování emisí 
z dopravy, ale také na o)i&t%ní trhu od 
nepoctiv$ch autoservis(. Na &koleních 
a p!edná&kách toti# dost )asto sl$chává-
me, #e autoservis má problém konku-
rovat t%m nepoctiv$m opravnám, které 
mnohdy problémy ve vozidlech !e&í tím, 
#e problematické díly jako DPF filtry, 
EGR ventily apod. odstraní, provrtají, 
zaslepí atd. a p!eprogramují !ídicí jed-
notku, aby nehlásila závadu. To pocho-
piteln% d%lají levn%ji, ne# doká#e poctivá 
opravna !ádnou diagnostikou a"opra-
vou. D(v%!ivé zákazníky nepoctiv$ 
opravá! p!esv%d)í lich$mi argumenty, 
av&ak ka#d$ takov$ nelegální a"technic-
ky"nep!ípustn$ zásah do systému !ízení 
motoru má i druhou stranu mince. Z"vo-
zidla se stává jak$si nestandard, kter$ 
v budoucnu nikdo neopraví. Zásah v#dy 
devastuje bu* samotné vozidlo, nebo 
#ivotní prost!edí, nej)ast%ji v&ak obojí, 
a pak je pot!eba v&e uvést do p(vodního 
stavu a"není z")eho vycházet, chybová 
hlá&ení jsou um%le potla)ena. Známe 
hodn% prekérních p!ípad(, kdy v"zahra-
ni)í odhalila místní policie úmyslné 
manipulace na vozidlech a"skon)ilo to 
vesm%s do)asn$m zabavením vozidla 

a"vysok$mi sankcemi ve správním !íze-
ní."+eská policie, pokud vím, zatím nic 
takového ned%lá. Tyto nepoctivé servisy 
pak d%lají &patnou pov%st i t%m pocti-
v$m a"odborn$m, co# samoz!ejm% spo-
t!ebitel m(#e jen t%#ko rozli&it. Dokud 
podobn% zmanipulovaná vozidla – a ne-
musí v(bec vypadat jako vraky, naopak, 
jsou to skv%le vyhlí#ející auta – prochází 
i emisní kontrolou na SME, tak je to 
za)arovan$ kruh, kter$ ty nepoctivé 
podporuje dál v jejich podnikání."

ASEM chce formou anal$z z ISTP 
upozor'ovat ve!ejnost i státní odborn$ 
dozor na nedostatky v emisních kon-
trolách, aby je do budoucna vym$til. 
S"MD+R ji# v této oblasti spolupracuje-
me a dostáváme data po ka#dém m%sí-
ci, která budeme pravideln% analyzovat 
a zve!ej'ovat jejich v$sledky. Nechceme 
házet v&echny SME do jednoho pytle, 

ale mnoho emisních stanic 
prodej kladn$ch protokol( 
#iví a"vozidla se neopravu-
jí."A"jestli#e zákonem na!íze-
ná regulace zv$hod'uje jen 
jednu skupinu podnikatel( 

STK, nebude návrat k levn$m, v&ude 
dostupn$m a"p!itom kvalitním kontro-
lám prakticky v(bec mo#n$.

Autoservisy pozorují tento nerovn$ 
boj s ho!kostí v ústech, proto#e zákaz-
níkovi, kter$ má evidentn% defektní 
a"nefunk)ní emisní systém, nepoctivá 
STK nakonec kladn$ protokol stejn% 
„prodá“. Stát tím p!ichází o zna)né fi-
nance na DPH z"opravárenského odv%t-
ví, proto#e legální zakázky na opravy 
emisních systém( se prost% nekonají

To, #e stojí"lidé u STK linek fronty, je 
d(sledek centralizace STK do velkoka-
pacitních linek a chybn% pojat$ v$po)et 
kapacitní nasycenosti STK v"regionech, 
kter$ je zpr(m%rován"z dní celého roku. 
To je stejné, jako kdybyste po)ítali 
kapacitu ly#a!ského vleku z pr(m%rné 
náv&t%vnosti hor v)etn% léta. Je to bohu-

#el"dáno vyhlá&kou ,--/,.-/ Sb., a tím 
je dostupnost této slu#by plo&n% zna)n% 
poddimenzovaná. To je voda na ml$n 
provozovatel(m STK, kter$ch lobby 
je díky pohádkov$m zisk(m zna)n% 
silná jak mezi politiky, tak na ú!edních 
místech. Ve skute)nosti se regulací 
a"p!edepsan$mi linkami STK technické 
kontroly zbyte)n% prodra#ují, prohlídky 
jsou )asto sv%!ovány zprost!edkovate-

l(m a klientelismus a v&udyp!ítomná 
korupce op%t vrhají &patné sv%tlo na 
slu#by v autoopravárenství a technic-
k$ch prohlídkách."

Sta)í se podívat do vysp%lého zahra-
ni)í, kde je tato slu#ba levná a dostupná 
i ve venkovsk$ch autoservisech. Tam 
není po)et kontrolních míst státem 
omezován, nikdo tam o „zprost!edko-
vání“ nebo „za!ízení známky“ z STK 
nesly&el a mo#né pokusy o podvody tam 
v(bec nechápou. Pro) by takov$ decen-
tralizovan$ systém"nemohl b$t i u nás? 
ISTP u# existuje a jak my v ASEM víme, 
je po)íta)ové monitorování v$sledk( 
transparentní a z hlediska kontrolní 
)innosti levné, rychlé a ú)inné. 

První úvodní anal$za z ISTP za rok ,.-/ 
byla ji# zve!ejn%na v blogu asem.cz, kde 
tvo!í p!ílohu k dopisu sm%rovanému na 
ministra dopravy. Druhá anal$za bude 
ji# více do hloubky, nicmén% nadále ne-
budeme vyjmenovávat konkrétní emis-
ní stanice – problém je toti# systémov$ 
a"m%lo by se k n%mu tak i"p!istupovat. 
Pro nápravu sou)asného stavu bude 
pot!eba decentralizovaná sí0 s co nejv%t-
&ím po)tem kontrolních míst."Tendence 
pokutovat a zavírat jednotlivé stanice by 
mohla vést spí&e k"prohloubení mnoha 
sou)asn$ch problém(. Za)ít se musí 
s komplexní rekonstrukcí systému 
emisních kontrol, kde nás trápí u# jen 
samotn$ základ, zcela d%ravá a"nedo-
konalá metodika m%!ení emisí, kv(li 
které se u kontrol vyhazují i zcela zdravá 
auta, co# nikdo nechce.

Proto#e program ISTP dnes #ádné 
podobné anal$zy sám doposud bohu#el 
kontinuáln% neprovádí, bude nutné si 
na ru)n% získávané v$sledky po)kat. 
Cca ,,1 mil. prohlídek ro)n% vyhodnocu-
je nyní hned n%kolik specialist(, kte!í 
se starají o co mo#ná nejsv%domit%j&í 
a nej&ir&í anal$zy. ASEM má podporu 
více partner(, v)etn% +VUT v )ele s"prof. 
Michalem Vojtí&kem, dále pak Akade-
mie v%d a TUL (Technická"Univerzita"Li-
berec), jejich# odbornost nám poskytuje 
velkou oporu a cel$ t$m má radost, 
#e pracujeme s velk$m potenciálem 
zm%nit v%ci k lep&ímu. Domn%lá &patná 
kvalita technick$ch prohlídek"obzvlá&0 
v m%!ení emisí ve spojení se studií, kte-
rou provedly ÚAMK, +VUT a +ZU v ,.-2 
v Praze, tak do sebe práv% v kontextu !
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s!p"ekvapiv#mi v#sledky anal#z z ISTP 
dob"e zapadají.!

Studie mimo jiné potvrdila, $e 
v!roce %&'( p"ibli$n) * % vozidel vyba-
ven#ch DPF má tento filtr odstran)n# 
+i nefunk+ní a $e p"ibli$n) , % vozidel 
v!nevyhovujícím technickém stavu tak 
zp-sobuje ,& % emisí a '& % takov#ch 
vozidel zp-sobuje t"i p)tiny celkov#ch 
.kodliv#ch emisí z!dopravy, p"i+em$ ne-
jde nutn) jen o star.í vozidla. Podobné 
v#sledky nechávají tu.it anal#zy z!ISTP 
dat. Je zde tedy vysok# potenciál na 
zlep.ení kvality ovzdu.í ve m)stech, co$ 
je pro nás velkou motivací.!

V!této souvislosti se chci zeptat – co vá" otec 
a!jeho soudní spor se spol. DEKRA? Jak# je zde 
v#voj? U$ je znám termín soudního jednání? 
Ano, a je to shodou okolností hned 
druh# den po Diagnostic Conu, tedy ve 
st"edu %/. *. Soud bude ve"ejn# a!m-$ete 
si to p"ijít poslechnout. Je to %/.!*.!%&%& 
v!&0./& hod., Krajsk# soud v Praze, 
nám. Kinsk#ch ,, Praha ,-Smíchov, 
místnost +. dv. 0 / II. patro, budova A. 
To je asi tak v.e, co k tomu umím "íct. 
V.e otec "e.í s jednou právní kancelá"í, 
která ho zastupuje, a ke mn) se nic moc 
nedostane – jsem vlastn) sám zv)dav, 
jak soudní jednání bude probíhat. On 
sám jen "íká, $e nejv)t.ím úsp)chem je 
to, $e se soud DEKRA/Fleischhans v-bec 
bude konat a $e tam p"ed ve"ejností 
padne, co tam padne. Je v tomto sm)ru 
optimistou.

Otázka na záv)r: 
Na Diagnostic Conu chcete p%edstavit dlouho 
o&ekávan# koncept FCD Servisy, kter# bude 
propojen# se zcela nov#m projektem Inteli-
gentní autodiagnostika, na kter# jste dokonce 
získali grant. Co nám k tomu m'$ete %íci ji$ 
dnes?
Tento projekt mi d)lá snad nejv)t.í 
radost. V#zkum a v#voj v této oblasti 
nás ohromn) baví a jde myslím i!skv)le 
dop"edu. Jsme teprve p"ed polovinou 
napln)ní v.ech cíl- a je zde i!ur+itá míra 
nejistoty, ale kdy$ postupn) zapojujete 
odborníky a!vidíte, $e je vize a!téma jako 
takové nadchnou, je to skv)l# pocit a!u$ 
se t).ím, a$ se do projektu v p"í.tím 
roce zapojí i!t#m matematik- Univerzi-
ty Pardubice. I!zásluhou zapojení jejích 
odborník- jsme od tohoto roku získali 
finan+ní podporu od Technologické 
agentury 1R v rámci dota+ního progra-
mu Doprava %&%&+. To, $e zde projekt 
usp)l a dob"e se i umístil, je dal.í znám-
kou zdravé vize, kterou máme.

Cílem je zjednodu.it a zrychlit práci 
diagnostik-m. Ji$ dnes "e.íme 0&–*&!% 
p"ípad- na technické podpo"e FCD.eu 
logem (pozn.redakce: log = nahrávka 
$iv#ch dat z testovací jízdy skrze "ídicí 
jednotku vozidla) a na této metod) je 
cel# projekt postaven. Log sice není 
mezi odborníky na diagnostiku $ádná 
novinka, ale problém je v tom, $e je ná-
ro+n)j.í ne$ samotné vy+ítání a!mazání 
chybov#ch hlá.ení a!zkusmé v#m)ny 
náhradních díl- dle servisních manuá-

l-. Proto se k!n)mu v)t.ina autoservis- 
uchyluje, i!kdy$ se úsp).nost blí$í v).-
t)ní z k"i.2álové koule. Jen$e v#m)na 
díl- zkusmo je potenciálním problé-
mem ve v.em. Od "e.ení konflikt- se 
zákazníkem a jejich ztráty, ztrátov#ch 
zakázek, naru.ení servisního plánu t)-
mito problematick#mi zakázkami a$ po 
mo$nou .patnou pov)st servisu a jeho 
minimální záruku v p"ípad) soudního 
sporu. 

Zákazník se samoz"ejm) i zde roz-
hoduje podle ceny a pro autoservisy je 
t)$ké mu pak dra$.í, le+ kvalitn)j.í 
slu$bu prodat. Log je v.ak mnohem 
p"esn)j.í metoda a na.ím cílem je, aby 
byla i!zna+n) dostupn)j.í a jednodu..í 
k!provedení. Dop"edu mohu prozradit, 
$e s námi budou FCD Servisy brzy moci 
nechat testovací jízdy a po"izování 
záznam- na sv#ch zákaznících, a!zá-
znamy budou jako takové do servisu 
p"ená.eny on-line. Zjednodu.en# 
bude i p"evod do graf-, p"i+em$ nov) 
nebudou pot"ebovat ani na obsluhu 
slo$it)j.í software typu MS Excel. V.e 
bude zapojeno do komunity FCD.eu pro 
mo$né snadn)j.í po$adavky na tech-
nickou podporu od ostatních diagnos-
tik-, a od r.!%&%% plánujeme dokonce 
i!spu.t)ní um)lé inteligence, která 
díky matematick#m algoritm-m bude 
um)t monitorovat technick# stav vozi-
del a!hledat chyby v logov#ch zázna-
mech automaticky, resp. upozor3ovat 
na podez"elá místa s!vysv)tlením, co je 
t"eba zkontrolovat.

V.em ú+astník-m leto.ního Dia-
gnostic Conu p"itom nabídneme, aby 
se zapojili ji$ od testovací fáze projektu 
a!zajistili si v#hodn)j.í podmínky. 
Víme, $e na Diagnostic Con sm)"ují 
srdca"i, a chceme je zapojit do v#voje. 
Pokud se v.e nakonec povede, bude pro 
nás obrovskou satisfakcí podat dal.í 
pomocnou ruku autoservis-m specia-
lizujícím se na diagnostiku, které na 
FCD.eu sdru$ujeme a na které v tomto 
projektu cílíme – v!rámci FCD Servi-
s- je chceme i propojit s!kone+n#mi 
zákazníky, mezi které se "adí i velké 
spole+nosti, je$ s námi ji$ podepsaly 
smlouvu se zájmem o!kone+n# produkt 
a slu$by.! .

D!kujeme za rozhovor a t!"íme se na setkání 
na leto"ním Diagnostic Conu.
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V!rámci odborné debaty k!tématu m"#ení emisí a STK nás 
po$ádali zástupci Profesní komory STK o prostor v!%asopisu. 
Rádi jim jej poskytujeme a p#iná&íme %lánek jejího p#edsedy 
Ji#ího Rejmona, dopln"n' o krátk' rozhovor.

O emisích aut se hodn! diskutuje 
nejen z"pohledu zelené Evropy, ale 
i"skute#né pot$eby zlep%it stav ovzdu%í 
na na%í planet!. P$ísné emisní limity 
d!lají vrásky automobilkám, a ty se 
tak sna&í p$ejít na systémy, které by 
plnily tyto limity. V"nedávné minulos-
ti se v%ak ukázalo, &e n!která vozidla 
v"provozu vypou%tí mnohem v!t%í 
mno&ství %kodliv'ch látek ne& p$i tes-
tech v"laboratorním prost$edí.

Na samotn' proces m!$ení emisí 
v"rámci pravidelné technické prohlíd-
ky v%ak celosv!tová kauza manipulací 
s emisemi vliv p$íli% nem!la. M!$ení 
emisí je stále provád!no na stacionár-
ním pracovi%ti, jeliko& #asová, tech-
nologická i finan#ní náro#nost m!$ení 
emisí v"provozu by mnohonásobn! 
p$ekra#ovala sou#asné meze, tudí& je 
zatím v"praxi nerealizovatelné. Úko-
lem technické prohlídky je toti& podle 
evropské sm!rnice co mo&ná nejrych-
leji a nejlevn!ji bez pou&ití demontá&e 
posoudit technick' stav vozidla.

Situace v!"eské republice
V"(eské republice m)&e stanici m!$ení 
emisí provozovat jak'koli 
subjekt, kter' splní zákonné 
podmínky. Pracovi%t! tedy 
nemusí b't jen u stanice 
technické kontroly, ale m)&e 
b't i p$i autoservisu. Je%t! 
v"nedávné minulosti bylo 

  T EXT: Ji$í Rejmon  FOTO:  archiv Profesní komory STK  

#

P#edseda Profesní komory STK  
Ji#í Rejmon.

JAK TO VIDÍ  
PROFESNÍ KOMORA STK

v"(R p$ibli&n! *"+++ stanic m!$ení 
emisí. Po zp$ísn!ní podmínek m!$ení 
(zavedení focení na emisích #i on-line 
protokol)) jich v%ak v!t%ina ukon#ila 
#innost. V"sou#asné dob! existuje 
p$es ,++ stanic m!$ení emisí v"celé re-
publice. Z"tohoto po#tu STK provozují 
cca"-.+ stanic m!$ení emisí. Ostatní, 
tedy i ty, které jsou p$i STK, provozují 
jiné subjekty, autoservisy. Po#et STK 
je nyní v"(R p$ibli&n! */+, tedy více 
ne& .++ stanic m!$ení emisí provozují 
autoservisy.

Nespokojenost s"m!$ením emisí se 
promítla i do novely zákona 01/2++- 
Sb. v"roce 2+-/, kdy Ministerstvo do-
pravy dalo za povinnost do p!ti let po-
stavit stanice m!$ení emisí p$i v%ech 
stanicích technick'ch kontrol.

Tak&e nap$. p$i m!$ení emisí se 
zji%3uje, zda vozidlo v"danou chvíli 
plní po&adavky p$edpis). Není tedy 
primárním úkolem zajistit kompletní 
diagnostiku s ur#ením p$íslu%né záva-
dy, od toho je pak servisní pracovi%t!. 
Navíc na pracovi%ti m!$ení emisí by 
se p$ibrzdila #innost a vznikaly by zde 
je%t! v!t%í fronty. K"frontám p$ispívá 

i to, &e servisy si mohou vybrat, koho 
mohou zm!$it, SME v"rámci STK musí 
vzít v%echny druhy pohon). 

$e% statistik
Ze statistik poskytnut'ch Minister-
stvem dopravy za rok 2+-, vypl'vá, &e 
v"(R p$i m!$ení emisí nevyhoví okolo 
2,2 % aut u STK a p$i vlastní prohlídce 
pak nevyhoví podmínkám zhruba de-
setina v%ech voz). Zástupci n!kter'ch 
autoservis) p$itom tvrdí, &e m!$ení 
emisí p$i STK probíhá nekvalitn! a má 
zásadní vliv na tvorbu emisí z"dopravy. 

Z"ní&e uvedené tabulky 
je ale vid!t, &e propust-
nost v"autoservisech 
je naopak mírn! v!t%í, 
nevyhoví -,, a& 2 %.

Celkem je v "eské republice &'( STK Po%et stanic 
emisí

Propustnost 
emisí (%)

Z toho provozují STK p!ímo emise "#$ %#,&

Emise autoservis' nebo nezávislé u STK ()" %&,"

Emise u autoservis' nebo nezávislé mimo STK *&#

Celkem stanic emisí %+" %&,)
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P!esto je neustále nutné klást d"raz 
na kvalitu proveden#ch prohlídek 
emisních systém" a dodr$ování p!e-
depsan#ch postup". K%tomu je t!eba 
si p!ipomenout, $e stanice m&!ení 

ideální a $e se najdou i lidé, kte!í se 
sna$í v'e obejít. Zde je pak na dozoro-
v#ch orgánech, aby takovou (innost 
vyhledaly a potíraly.% .

emisí z%principu své (innosti vykonává 
p!enesenou p"sobnost státní správy, 
provádí tedy kontrolu dle platn#ch 
právních p!edpis". Bohu$el v'ak 
víme, $e v%praxi není v$dy v'e tak 

Pane Rejmone, d!kujeme za 
"lánek, prosím dovolte  
n!kolik dopl#ujících dotaz$:

") M#$ete nám prosím p%edstavit va&i 
Profesní komoru? Koho sdru$uje, 'í 
zájmy zastupuje, kolik má 'len# a jak( 
je její status sm)rem k*orgán#m státní 
správy?
Profesní komora STK sdru$uje p%edev&ím 
zástupce odborné ve%ejnosti a provozova-
tele STK, nebo' jsme technicky orientová-
ni. Snahou Profesní komory je sd(lit státní 
správ( poznatky z)praxe. Díky na&í komo%e 
bylo nap%íklad zavedeno focení aut, i kdy$ 
to trvalo asi deset let, ne$ to státní správa 
byla ochotna zavést. Na&i *lenové fotili 
tém(% celou dobu.

Status v+*i státní správ( nemáme jako 
$ádná zájmová organizace $ádn,. Stát 
s)námi jednat nemusí, ale m+$e. V)uply-
nulém období s)námi stát více ne$ t%i roky 
tém(% v+bec nekomunikoval, resp. komu-
nikoval pouze formáln(. 

Nyní se zdá, $e budou obnovena jednání 
odborn,ch skupin, která d%íve fungovala. 
Na t(chto skupinách se podlí i dal&í profes-
ní organizace.
 
+) Kdy$ jsme se domlouvali na spo-
lupráci, napsal jste v*na&í e-mailové 
komunikaci: „Navíc ur'ité slo$ky, je$ 
m)ly i*nap%.*u vás 'lánek, pou$ívají 
zkreslené údaje, …“. Prosím, které 
slo$ky a jaké zkreslené údaje máte na 
mysli?
Jedná se o vámi dále zmi-ovan, ASEM. Na-
p%íklad tvrzení, $e za &patné m(%ení emisí 
mohou STK, kdy$ ty provozují pouze malou 
*ást emisních stanic, je tedy jist( zkreslené 
(cca ."! stanic provozují autoservisy, proti 
/.!, je$ provozují STK). Také je zaml*ováno, 
$e stanice m(%ení emisí nemají regulovan, 
po*et a jsou nezávislé na STK.

Stanici m(%ení emisí m+$e provozovat 
ka$d,, kdo o to po$ádá. Tento stav p%iná&í 
i problémy p%i kontrolách, nebo' pokud je 
stanice zav%ena, lze ji velmi rychle znovu 

telefonick( rozhovor, kter( probíhal 
p%ibli$n) následovn):

„Pane poslan!e, stát p"ece nem#$e pustit kon-
trolu nad technick%m stavem vozidel do soukro-
m%ch rukou a ud&lat z ní p"edm&t podnikání..“
„A pro* by nemohl?“

„To p"ece není oblast, ve které by se m&lo pod-
nikat, to je státní zájem nad tím, aby tady jez-
dila auta v dobrém technickém stavu. 'ádn% 
podnikatel, kter% podniká proto, aby dosaho-
val zisku, nebude p"ísn%. Proto$e pokud bude, 
lidi k n&mu p"estanou jezdit a p#jdou tam, kde 
budou benevolentn&j(í. Kdy$ jsem byl mal%, 
tak si tatínek bral t%den dovolené p"ed tím, 
ne$ jsme jeli s na(ím wartburgem na STK, 
a pak jsme se p"ed technikem klepali, jestli 
projdeme, nebo ne. Kdy$ to te) pustíte do 
soukrom%ch rukou, tak si ka$d% s prominutím 
vekslák, kter% vozí auta ze zahrani!í, za"ídí 
STK a v(echna auta u n&j budou procházet…“
„My jsme pravicová strana a nebudeme 
bránit podnikání.“

„To je v po"ádku, to nebra*te, ale oblast KON-
TROLY státu p"ece nem#$e b%t p"edm&tem 

otev%ít, n(kdy i pod „jin,m provozova-
telem autoservisu“, ani$ by stát vymohl 
z)p%edchozího subjektu pokutu (v)n(kte-
r,ch p%ípadech). Zav%en,ch stanic emisí 
zejména v)minulosti byly desítky ro*n(, n(-
které práv( i opakovan(. To o STK neplatí, 
pokud p%ijde o oprávn(ní, nem+$e znovu 
otev%ít a)p%ichází na %adu ten, kdo má 
podanou $ádost. Za dobu platnosti zákona 
01/#!!/)Sb. máme asi t%i stanice zav%ené. 
To je diametrální rozdíl proti stanicím 
m(%ení emisí

Také je t%eba p%ipomenout, $e stanic 
m(%ení emisí je t%eba více (cca 2x a$ 3x), 
ne$ kolik je funk*ních STK. V)sou*asné 
dob( odhadujeme pot%ebu na asi / #!! 
stanic, aby se netvo%ily fronty v)krizov,ch 
m(sících, tj. kv(ten, *erven. 

,) Dovolte mi vrátit se v*'ase do roku 
+---, kdy se p%ipravoval zákon ./. 
Projednával se tehdy v*Parlamentu 
0R a*m)l jej na starosti p. poslanec 
Seho% za ODS. Zákon v*té dob) popr-
vé delegoval provád)ní STK a ME do 
soukrom(ch rukou. Já jsem tehdy jako 
mlad( redaktor m)l s*panem Seho%em 
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podnikání za ú!elem dosahování zisku.“
„Já se o tom s$n%jak&m redaktorem nebudu 
bavit…“ a práskl telefonem.

Byla to tehdy pro m" zajímavá zku#e-
nost a zajímá m" vá# pohled na celou 
v"c ze samotné podstaty.
K$tomu mohu 'íci, (e toto rozhodnutí p'ijal 
stát, my jsme na n%m nebyli nijak ú)astni. 
Na*e Profesní komora vznikla a( po p'ijetí 
zákona +,/#!!- Sb. práv% proto, (e v$záko-
n% bylo mnoho chyb a na*í snahou pak ji( 
bylo zajistit, aby v.bec mohly b&t 'ádn% 
prohlídky provád%ny.

$) Já jsem tehdy asi naivn" nerozum"l 
postoji p. poslance Seho%e a odpov"di 
na své otázky jsem na#el a& o mnoho 
let pozd"ji v'knize ekonomky Ilony 
(vihlíkové „Jak jsme se stali kolonií“. 
Celkov" to není moc veselé )tení, nic-
mén" na stran" *+$ se pí#e (zkráceno):

„Zajetí státu, jak u" pojem nazna!uje, je 
situace, kdy ve#ejn$ zájem jako kategorie mizí 
a stát se ocitá v rukou zájmov$ch skupin. Jed-
ná se o vysok$ stupe% systémové korupce, ve 
které si zástupci soukrom$ch zájm& vytvá#ejí 
pravidla tak #íkajíc na míru.

‚Slab'í‘ verzí zajetí státu je tzv. dob$vání 
renty. Stru!n( #e!eno jde o vyu"ívání zdroj& 
z ve#ejn$ch rozpo!t& !i opat#ení hospodá#ské 
politiky ve prosp(ch ur!it$ch skupin na úkor 
da%ov$ch poplatník&. 

Pravicové vlády si po!ínaly zhruba takto: svou 
'krtací politikou zap#í!inily problém v ur!itém 
sektoru. Následn( oznámily, "e stát ‚nemá 
na to‘, aby se o danou oblast staral, a "e tedy 
bude p#enechána soukromému subjektu, 
resp. ruce trhu. Tato politika vedla a" tém(# 
k naprostému rozkladu státu, co" i ob!ané 
nezajímající se o politiku museli zaznamenat 
nap#íklad u registru vozidel nebo v p#ípadu 
zhroucení ú#ad& práce.“

,ili mi dovolte otázku: Není p%ípad 
privatizace STK a ME p%esn" tímto p%í-
padem dnes ji& popsaného fenoménu, 
pro kter- existují dokonce ekonomické 
definice?
Neumím na toto odpov%d%t, nejsem poli-
tik, jsem technik. Toto je politická otázka 
a ovliv/ují ji politici. Asi to není otázka na 
mne, ale je nutné ji polo(it politik.m. 

Porovnání s$N%meckem je zkreslené, 
proto(e do r. #!-0 byla jiná metodika 
k$vyhodnocování, proto tedy jde o fakta, 
která se nedají srovnávat. 1e i tam není v*e 
v$po'ádku, sv%d)í fakt, (e v poslední dob% 
nap'. n%mecká police zjistila, (e nákladní 
auta nepou(ívají AdBlue, a tím tedy p'i 
b%(ném provozu neplní emisní limity. 

Co se t&ká vozidel s$DPF, pak je t'eba si 
polo(it n%které otázky. Neznám tu studii. 
Je v*ak t'eba pracovat s$fakty podlo(en&-
mi, co( bohu(el ne v(dy studie je. Nemohu 
se tedy k$tomu vyjád'it.

Podle nás se problém net&ká nejstar-
*ích voz., i kdy( pat'í mezi velké zne)i*2o-
vatele a vzhledem ke stá'í vozového parku 
je jich na na*ich silnicích stále po(ehnan%. 
Ty nic nem%ly z v&roby, a i kdy( kou'í, 
splní velmi )asto limity, proto(e se prost% 
auto musí posuzovat podle doby, kdy 
bylo vyrobeno. V ur)itém období byla jen 
n%která auta dodávána s DPF, tam je asi ta 
nejv%t*í skupina  vozidel, která to nemají 
v$po'ádku. U nov%j*ích aut to v(dy vyvolá 
signalizaci na palubní desce (rozsvícení 
kontrolky MIL) )ili bez zásahu autoservisu 
si toto doma nikdo nezakryje. Ano, i my 
jsme pro tato auta vy'adit z$provozu. N%-
které autoservisy ale nesmí tyto praktiky 
provád%t )i kr&t. K$tomu je t'eba, aby se 
ud%lal po'ádek v$n%kter&ch autoservisech.

.) Pí#ete: „Je v#ak t%eba si nezam"-
/ovat servis s'provedením technické 

+) Po dvaceti letech fungování toho-
to systému máme stav, kdy, jak sám 
pí#ete, „v',R p%i m"%ení emisí nevyhoví 
okolo 0 % aut“ (p%i pr1m"rném stá%í 
vozového parku tém"% *+ let). 
ÚAMK, ,VUT a ,ZU v 02*3 vypraco-
valy studii, z'jejích& záv"r1 vypl-vá, 
&e (v roce 02*3): p%ibli&n" 4 % vozidel 
vybaven-ch DPF jej mají odstran"n- 
)i nefunk)ní a &e p%ibli&n" + % vozidel 
v'nevyhovujícím technickém stavu tak 
zp1sobuje +2 % emisí a *2 % takov-ch 
vozidel zp1sobuje t%i p"tiny celkov-ch 
#kodliv-ch emisí z dopravy.

V'sousedním N"mecku nevyhoví v'pr1-
m"ru n"co p%es . % vozidel p%i tamním 
pr1m"rném stá%í vozového parku 
cca'4'let. Jak- je vá# pohled na tuto 
situaci? Není to potvrzení mé dávné 
obavy, &e soukrom- sektor sleduje p%e-
dev#ím dosahování zisku, a ne to, co je 
primárním cílem kontroly?
Vyhodnocujeme data, která jsme získali 
od Ministerstva dopravy, a zji*2ujeme, (e 
m%'ení emisí jsou ukon)ována bez jasného 
d.vodu. To je té( p'í)inou zdánliv% nízkého 
po)tu voz., které neprojdou. Tento fakt je 
také zaml)ován. My se stavíme za to, aby 
toto ukon)ování nebylo p'ípustné. Zhor-
*uje to postavení slu*n&ch provozovatel. 
STK, resp. emisí, kte'í pak t%(ko vysv%tlují 
zákazník.m, pro) oni to neukon)ili bez 
zápisu, kdy( jinde to jde.
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prohlídky. Úkolem technické prohlídky 
a!samostatného pracovi"t# m#$ení 
emisí je podle sm#rnice co mo%ná 
nejrychleji, nejlevn#ji a co nejlépe bez 
pou%ití demontá%e posoudit technick& 
stav vozidla. Tak%e nap$. p$i m#$ení 
emisí se zji"'uje, zda vozidlo v!danou 
chvíli plní po%adavky p$edpis(. Není 
tedy primárním úkolem zajistit kom-
pletní diagnostiku s ur)ením p$íslu"né 
závady, od toho je pak servisní praco-
vi"t#.“

To by ale fungovalo v!okam%iku, kdy by 
v"echna kontrolní pracovi"t# praco-
vala p$ísn# a v"echna stejn#. To se ale 
ned#je. Bohu%el tento stav má dopad 
na autoopravárenství v!tom smyslu, %e 
znev&hod*uje poctivé opravá$e, o po-
ctiv&ch provozovatelích SME nemluv#. 
Asociace ASEM argumentuje: „Poctiv& 
autoservis má problém konkurovat 
t#m nepoctiv&m, které mnohdy pro-
blémy ve vozidlech $e"í tím, %e proble-
matické díly jako DPF filtry, EGR ven-
tily, apod. odstraní, provrtají, zaslepí 
atd. a p$eprogramují $ídicí jednotku, 
aby nehlásila závadu. To pochopitel-
n# d#lají levn#ji ne% ti poctiví $ádnou 
diagnostikou a opravou.“

Jaká je z!toho podle vás cesta ven? Jaké 
kroky navrhuje va"e profesní komora 
a!jak m(%e napomoci sou)asné situaci?

Technická prohlídka není servis vozu. Je 
nutné si vzít text sm$rnice EU. Ano, za 
uveden%m tvrzením si stojíme. Chceme 
p&ece s'autoservisy spolupracovat, nikoli 
jim brát práci. 

Technická prohlídka vozu má zkont-
rolovat (ásti. Jejím hlavním omezením je 
v)ak úpln% zákaz demontá*í, resp. prací 
na voze. D+vodem tohoto omezení je, aby 
nedocházelo k'p&ebujení systému kontroly 
a tím k'jejímu neúm$rnému prodlu*ování. 
To ale vede k'tomu, *e n$kte&í nepoctivci 
zneu*ívají této situace, a( práv$ oni mají 
v'rámci spolupráce s'technick%mi prohlíd-
kami zajistit v(asné odstran$ní závad.

 Je v)ak t&eba si p&ipomenout, *e 
autoservis vidí auto #x (ast$ji ne* STK, 
a'vzhledem k'tomu, *e m+*e na rozdíl 
od STK rozebírat, má mo*nost p&ijít i na 
skryté závady. Koneckonc+ proto jsou 
i'nastaveny pravidelné prohlídky aut 
v'servisech. V'dne)ní dob$ je jen malá (ást 
lidí zanedbává.

Nikdo jin% ne* autoservis nemá p&ístup 
do vnit&ních systém+ vozidel, aby mohl 
ud$lat úpravy, je* pak navenek signalizují, 
*e je n$jaká (ást v'nepo&ádku, nap&.'chyb$-
jící airbag. Op$t tedy po&ádek si musí ud$-
lat p&edev)ím autoservisy mezi s'sebou, 
a'ne to svád$t na STK.

Cesta ven ur(it$ není v'rozbíjení 
stávajícího stavu, ale v'jeho zlep)ování. 
V'sou(asné situaci je pom$rn$ dost vyda-
n%ch oprávn$ní na nové stanice. Ty v)ak 

nikdo nestaví, práv$'z'obavy, aby nedo)lo 
ke zma&ení jejich investice. Uklidn$ní by 
nepochybn$ pomohlo, kdyby bylo jasné, 
jak se situace bude vyvíjet… K'dal)í (ásti 
otázky – podle mne se jedná o nepravdivé 
tvrzení, nebo, stejn$ je na tom i poctivá 
STK, tj. t$*ko konkuruje. A konkurence na 
poli STK ji* je, a nemalá, práv$ na zákla-
d$ zásah+ z vn$j)ku. Uveden% problém 
v'otázce je problém autoservis+, které 
si neumí ud$lat po&ádek mezi sebou. To 
není chyba STK. I my v'rámci své odbor-
nosti p&ispíváme ke zlep)ení kvality práce 
(nap&.'práv$ focením, i kdy* fotek je pod-
statn$ více, ne* bylo nutné).

Dále je t&eba hledat spolupráci v'práci 
servis+, které mají co zlep)ovat, a na STK 
zavád$t m$&ení, která jsou nezpochybni-
telná.

+) Pí"ete: „Nespokojenost s!m#$ením 
emisí se promítla i do novely zákona 
,-/.//0 Sb. v!roce ./01, kdy Minis-
terstvo dopravy dalo za povinnost 
do p#ti let postavit stanice m#$ení 
emisí p$i v"ech Stanicích technick&ch 
kontrol.“

Nevede toto opat$ení pouze k!dal"í 
centralizaci systému, zt#%ující posta-
vení mal&ch nezávisl&ch stanic ME (ve 
smyslu, %e STK budou nabízet „balí-
)ek“ STK a ME a zákazníci nebudou mít 
motivaci provád#t ME n#kde jinde)? 
Nespokojenost vzniká práv$ kv+li fron-
tám, které emise vytvá&í. Autoservisy na 
tuto poptávku nereagují. Navíc auto-
servisy provozující stanice m$&ení emisí si 
vybírají, co budou m$&it. 

Zda to povede k'n$jaké centralizaci, to 
nevím, ale nemyslím si to. Spí)e je otázka, 
zda se nemá za(ít i s'regulací stanic m$&e-
ní emisí, kdy* je s'nimi taková nespokoje-
nost. !

Poznámka redakce:
Proto!e tento rozhovor vznikal koresponden"ní 
formou t#sn# p$ed uzáv#rkou "asopisu, nestihli 
jsme panu Rejmonovi polo!it dopl%ující otázky 
k&jeho zaslan'm odpov#dím.

Ur"it# se proto k tématu vrátíme v&p$í(tm 
vydání rovn#! vyz'váme vás "tená$e k tomu, 
abyste se do diskuse zapojili.
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