V Kosmonosech, dne 18.11.2019

Nabídka odborné pomoci Ministerstvu dopravy se zlepšením stavu
kvality technických prohlídek vozidel v České republice
Vážený pane Mgr. Kopřivo,
na nedávné konferenci o budoucí podobě STK v sálu poslanecké sněmovny jste zmínil, že
uvítáte návrhy, které povedou ke zlepšení situace v technických prohlídkách v ČR. Velmi
vítáme Váš návrh novely zákona 56/2001 Sb., nicméně by dle argumentů zmíněných na
konferenci mělo dojít k mnohem většímu objemu změn, dost možná nejen ve Vyhlášce
211/2018 Sb. a metodice, ale taktéž i v zákoně 56/2001 Sb., aby k reálnému zlepšení kvality
technických prohlídek vůbec dojít mohlo, což je jistě naším společným cílem.
Rádi bychom byli za ASEM budoucím změnám pozitivně nápomocni a těšíme se na schůzky
odborné skupiny, které by však dle názorů ostatních zúčastněných měly proběhnout v
“širším” kruhu odborníků, než bylo doposud zvykem.
Nyní se některá vážná témata začínají projednávat již na schůzkách výrobců emisních
zařízení a dodavatelů “zprostředkovatelských programů emisních přístrojů”, ale změny v
metodice by neměly zůstat neprojednány širším okruhem odborníků, a to už jen pro zaručení
funkčnosti té příští, v pořadí bohužel již “x-té” metodiky.
Abychom se na budoucí jednání co nejlépe připravili a předložili co nejvíce podložené
argumenty, žádáme Vás přílohou tohoto dopisu dle zákona 106/1999 Sb. o přístup k
informacím, které budeme k naší hlubší analýze práce, zejména emisních kontrol,
potřebovat.
Principiálně nechci, aby se ASEM zabýval minulostí a požadované podklady chceme využít k
co nejkvalitnějším návrhům, podloženým analýzami, pro zcela objektivní změnu současného
systému k lepšímu.
Na přání pana Mgr. Pavla Noska na posledním jednání výrobců emisních a diagnostických
přístrojů taktéž podklady využijeme k požadovanému návrhu kontrolních algoritmů do
systému IS-TP Ministerstva dopravy.
Děkujeme za odpověď a možnost spolupráce na spravedlivém a funkčním systému kontrol
motorových vozidel.
S uctivým pozdravem,
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