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Vážené poslankyně a vážení poslanci 
Parlament České republiky 

Poslanecká sněmovna 
Sněmovní 176/4  

118 26 Praha 1 – Malá Strana  

V Kosmonosech, dne 15. prosince 2020 

Otevřený dopis k návrhu novely zákona 56/2001 Sb. 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, 

dovolujeme si Vás oslovit v souvislosti s aktuálně projednávaným návrhem novely zákona 
56/2001 Sb. - sněmovní tisk 1046 ; zařazeno aktuálně na pořad 72. schůze Poslanecké 
sněmovny. 
 
Jsme Asociace emisních techniků a opravářů, z.s. (zkr.: ASEM), zájmová organizace, jejímž 
hlavním cílem je udržitelný stav emisí pocházejících z dopravy motorových vozidel. Společně 
působíme na maximální využití současných technologií a jejich udržování v takovém 
technickém stavu, aby ohrožení zdraví obyvatel a zatížení životního prostředí v důsledku emisí 
z těchto zdrojů bylo co nejmenší. ASEM sdružuje 50+ odborníků a odbornou správní radu. 

Tímto otevřeným dopisem Vás laskavě žádáme o projednání níže uvedených nedostatků v 
oblasti technických prohlídek, jelikož zásadním způsobem zvyšují dopady na životní prostředí 
a naopak snižují ochranu spotřebitele a neblaze ovlivňují i českou ekonomiku. 

Níže zasíláme (1) stručný komplexní přehled k problematice technických prohlídek s odkazy 
pro snadné ověření si zdrojových informací, (2) výsledky prozatím jediné známé analýzy dat 
Informačního systému technických prohlídek (zkr.: ISTP), který lze považovat za 
nejefektivnější a možná i jediný objektivní ukazatel kvality technických prohlídek v ČR, (3) 
informace k nařízením EU, které ČR zatím neplní a z důvodů překračovaných emisních limitů 
jí tak i hrozí sankce, a nakonec i (4) naše dotazy a doporučená témata k Vašemu projednání. 

(1) Úvodní přehled k problematice technických prohlídek 

Mobilita je velmi důležitá součást našeho každodenního života a je třeba pečovat o její 
udržitelnost, jelikož právě doprava je současně hlavním zdrojem skleníkových plynů a dalších 
škodlivých látek, které denně škodí více a více životnímu prostředí a nakonec i našemu zdraví.  

Nejvíce emisemi z dopravy ohroženou skupinou obyvatelstva jsou bezesporu obyvatelé měst a 
technický stav vozidel má na kvalitu ovzduší dle níže uvedených poznatků jednoznačně 
elementární vliv. Z neznámých důvodů se však funkčnost technických prohlídek v ČR 
dostatečně nesleduje a nevyhodnocuje, a tak se situace dále zhoršuje. 

http://www.asem.cz/o-asemu.html
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Důležitá statistika pro posouzení závažnosti emisí z dopravy jako takových, je statistika od 
Evropské komise (program EDGAR), která informuje, že emise CO2 z dopravy vzrostly v ČR 
mezi roky 1990 až 2019 o 162 %, a jde tak o jediný sektor v průmyslu, kde se v ČR zatím 
nepodařil pokles, ale naopak emise rapidně narůstají. 

Že se znečištěné ovzduší netýká jen Ostravy a blízkého okolí těžkého průmyslu, je jasné také 
již jen z faktu, že Praha je po Ostravě hned 2. městem s nejhorší kvalitou ovzduší v ČR. 

Znečištěné ovzduší přitom způsobí ročně více jak 10 tisíc předčasných úmrtí (10 900 v roce 
2018 - zdroj: Air Quality in Europe 2020, Evropská agentura pro životní prostředí, 2020). 
Světová banka v roce 2016 odhadla škody znečištěného venkovního ovzduší v Evropě na 5 % 
HDP a Evropská komise odhaduje škody v  ČR na 6 miliard EUR ročně (bez udání zdroje, 
vztažného časového období a metodiky). 

Pozn.: Dle ČSÚ byl HDP ČR v  roce 2018 5,4 bilionů Kč. Dle Evropské centrální banky byl 
průměrný kurz v roce 2018 25,647 CZK/EUR. Výše uvedené škody tak představují hodnotu cca 
150 miliard Kč ročně, tj. cca 3 % HDP. 

Organizace WHO odhaduje škody spojené s předčasnými úmrtími v ČR v důsledku znečištění 
ovzduší na  20,9 mld. USD ročně. 

Co říkají poznatky a studie z měření emisí silničních vozidel: 

• Za příčinou problému stále se zvyšujících emisí z dopravy je určitě přibývající počet 
vozidel, ten je však umocněn technickým stavem těchto vozidel. I moderní vozidlo ve 
špatném technickém stavu totiž mnohdy produkuje 1000x vyšší emise, než za běžného 
stavu. Pokud jsme se u skandálu “Dieselgate” pro příklad bavili o až šestinásobném 
překročení hodnot NOx oproti homologovanému stavu, má nevyhovující technický stav 
vozidla ještě podstatně větší vliv na tvorbu emisí z dopravy. 

• Jak již v 2018 potvrdily výsledky studie ČVUT, ČZÚ a ÚAMK po bezkontaktním měření 
emisí z vozidel přímo v ulicích Prahy, tak (1) přibližně 9 % vozidel, která měla být od 
výroby vybavena filtrem částic, tento postrádají nebo jej mají nefunkční a (2) zhruba jen 
5 % vozidel produkuje 50 % z celkových škodlivých emisí částic. 
Prof. Vojtíšek z ČVUT a člen správní rady ASEM, jako jeden z hlavních autorů studie 
přitom dále poukazuje na fakt, že zásadním zdrojem škodlivých emisí nejsou nutně 

https://edgar.jrc.ec.europa.eu
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2020-report/
http://(https://ec.europa.eu/environment/air/pdf/Conclusions%20from%20CZ%20Clean%20Air%20Dialogue%207-8Nov18.pdf
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/276772/Economic-cost-health-impact-air-pollution-en.pdf
http://www.asem.cz/uploads/3/9/3/1/39314181/p%C5%99%C3%ADloha_4_-_zpr%C3%A1va_o_technick%C3%A9m_stavu_vozov%C3%A9ho_parku_na_%C3%BAzem%C3%AD_hl_m%C4%9Bsta_prahy_za_rok_2017.pdf
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starší vozidla, ale problémem je obecně špatný technický stav menšího počtu vozidel - 
Dle studie vozidla s nefunkčním DPF ve špatném stavu měla horší průměrné emise než 
byly průměrné emise starších vozidel bez DPF! 

• Ministerstva dopravy i životního prostředí po pilotním mobilním měření v terénu v 
prosinci 2019 sama konstatovala, že téměř čtvrtina vytipovaných aut emise nesplnila 
(měření provádělo Centrum služeb pro silniční dopravu za účasti Policie ČR). 

Národní legislativa se již pokusila situaci zlepšit: 

• zákon č. 63/2017 Sb., předepsal servisním technikům informační povinnost vůči svým 
zákazníkům, informující je o ztrátě schválení k provozu vozidla na pozemních 
komunikacích, v případě, že by jim servis prováděl neoprávněný zásah do systémů 
sloužícímu k regulaci emisí (např. provrtání nebo demontáž DPF, zaslepování EGR 
ventilů, apod). Pro případ porušení této povinnosti zde autoservisům hrozí pokuta ve 
výši 500 tisíc Kč. 

• byl přijat i nový metodický postup měření emisí vozidel ve stanicích měření emisí 
(SME), ve stanicích technických kontrol (STK) a při provádění technických silničních 
kontrol (TSK), dané vyhláškou č. 211/2018 Sb., která taktéž prošla novelou, resp. ji 
doplnila nová vyhláška č. 303/2020 Sb. 

Bohužel, jak ukazuje následující analýza Informačního systému technických prohlídek (ISTP), 
ani hrozící sankce, ani žádná z novel na kvalitu technických prohlídek žádný vliv neměla. 

(2) Výsledky analýzy dat z ISTP z více jak 6 mil. prohlídek 

I když byl Informační systém technických prohlídek (ISTP) uveden do provozu již v 2018, nebyl 
doposud z nejasných důvodů využit k analýze kvality technických prohlídek, leč jde nejspíš o 
jediný objektivní nástroj, který má i předně tomuto účelu sloužit. 

Do ISTP jsou v čase kontroly online přenášena všechna data z technických prohlídek a při 
měření emisí jsou data do ISTP zapisována dokonce přímo z emisních přístrojů vč. detailních 
informací např. o podílu jednotlivých složek plynů, hodnotách kouřivosti, časů akcelerací, vč, 
identifikačních údajů k vozidlu, technikovi, stanici samotné, času kontroly, apod. 

Dle Zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím jsme proto začátkem roku 
2020 požádali MDČR o data z ISTP, které nám následně byly poskytnuty, a získáváme od té 
doby též každý měsíc požadované přírůstky, které nadále analyzujeme. 

Analyzovali jsme tak za období od začátku roku 2018 do současnosti více jak 6 mil. měření z 
dat ISTP s doslova zarážejícími výsledky prokazující četná porušování metodiky měření 
emisí a rozsáhlou manipulaci výsledků v počtu milionů měření. 

https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Pilotni-mereni-Temer-ctvrtina-vytipovanych-aut-ne
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Výsledky jsme předali MDČR, některým poslancům a z důvodu neadekvátní reakce jsme vše 
nakonec sdíleli i s veřejností, nicméně se i tak naše argumenty a analýzy do projednávaní 
současné novely zákona 56/2001 Sb., nepromítají, a to i s ohledem na to, že: 

• ASEM připomínkoval novelu vyhlášky 211/2018 Sb., v březnu tohoto roku a 
opakovaně i v dubnu formou otevřeného dopisu na Ministra dopravy při novele 
zákona 56/2001 Sb., (bohužel doposud bez oficiální reakce). 

• Naše připomínky podpořil předseda Komise pro životní prostředí Akademie věd 

• 22. září 2020 jsme výsledky zveřejnili na konferenci Diagnostic Con v O2 Universum v 
Praze. Informovala o nich také v zápětí ČT v Událostech a server zDopravy.cz 

• Na základě četných dotazů jsme zveřejnili i další informační videa k analýze dat z 
ISTP na našem Youtube kanále a také v blogu ASEM. 

Pod výše uvedenými odkazy můžete shlédnout všechny naše připomínky v souvislostech, vč. 
videozáznamů z konference, vysvětlující prokazatelné obcházení metodiky a četnost 
neplatných a mnohdy podvodných měření. 

V tomto dopise poukazujeme však i na jeden závažný systémový problém, díky kterému se 
zdají být rozhodnutí MDČR pokračovat v silné regulaci kontrolních stanic neracionální, jelikož 
prokazatelně zhoršují kvalitu prohlídek a komplikují nakonec i dozoru nad nimi. 
Následující statistika ukazuje, že již tak nízký počet nevyhovujících vozidel při měření emisí v 
ČR dále silně snižují ty stanice, které provádí tisíce prohlídek ročně - tedy ty co kontroly 
provádí jako svou hlavní činnost a nikoliv jako doplňkovou, jak je tomu ve většině autoservisů. 
Zde je přehled těch stanic, které kontrolují v průměru 100 a více vozidel týdně a počet 
nevyhovujících vozidel se neuvěřitelně blíží 0 % z celkově kontrolovaných! 

http://www.asem.cz/blog/nejen-asem-podal-zasadni-pripominky-k-navrhu-novely-vyhlasky-o-technickych-prohlidkach-vozidel
http://www.asem.cz/blog/otevreny-dopis-na-ministra-dopravy-havlicek-technicke-prohlidky
http://www.asem.cz/blog/mudr-sram-komise-pro-zivotni-prostredi-akademie-ved-se-pripojuje-k-pripominkam-asem-v-oblasti-technickych-prohlidek-vozidel
http://www.diagcon.cz
http://www.asem.cz/blog/asem-prezentace-diagnostic-con-analyza-istp-sme-udalosti-ct
https://www.youtube.com/channel/UCM5qU1vPX3yrrQdFNTL5IbQ/videos
http://www.asem.cz/blog
https://vimeo.com/showcase/7864989
https://vimeo.com/showcase/7864989


+420 777 657 762 info@asem.cz Kosmonosy, Boleslavská 902 www.asem.cz

Vnímáme jako zásadní problém, že se výše uváděné výsledky z analýz technických prohlídek 
neobjevují ve zprávách o kontrolní činnosti dozorového orgánu, který svou zákonnou 
zpravodajskou povinnost ostatně ani neplní a taktéž vidíme problém v tom, že se závažné 
nedostatky v technických prohlídkách nyní neprojednávají ani v aktuálním návrhu novely 
zákona 56/2001 Sb., leč se této oblasti novela má zabývat. 

Z předchozí statistiky bohužel nepřímo vyplývá, že stát silnou regulaci v STK dokonce vytváří 
prostředí pro menší počet silných hráčů vykonávající kontroly jako svou hlavní činnost, které 
však očividně více vydělávají na prodeji kladných protokolů, než-li by se věnovali poctivým 
kontrolám. Průměrné stáří kontrolovaných vozidel u uvedených TOP 10 průchodných SME 
přitom nijak nevybočuje a nízkou kvótu nevyhovujících vozidel tak není čím vysvětlit. Zároveň 
bohužel platí, že uvedené TOP 10 SME zpravidla vždy sousedí se silně regulovanou STK. 

Jak je mezi profesionály obecně známo, státem regulované stanice technických kontrol (STK), 
mají na stanice měření emisí (SME) značný vliv, jelikož vozidlo musí podstupovat kontroly obě. 
Provozovatelům SME není však umožněno zřídit si vlastní STK a tak jsou odkázáni na to s 
některou spolupracovat. STK si přitom však svou silnou pozici a konkurenční výhody plynoucí 
z regulace uvědomuje. Tím, že většinou provozují vlastní SME (ne nutně pod stejným IČ pro 
snížení rizika ze ztráty licence STK) nebo v regionu již s některou spřátelenou spolupracuje, 
vidí přirozeně nezávislé SME spíše jako nežádoucí konkurenci, která však v nerovném 
konkurenčním boji zvítězit nemůže, což samo o sobě vytváří i silně korupční prostředí. 

Nikoliv náhodou tak nezávislé malé SME postupně zanikají - konkrétně z původních 2.735 v 
2015, měří dnes emise ca jen 800 stanic. Tento neblahý trend bohužel posiluje i samotné 
Ministerstvo dopravy, které staví kontrolní techniky a opraváře v jedné osobě od nedávna do 
střetu zájmů, leč tuto oblast směrnice EU (2014/45/EU) dokonce výslovně dovoluje za 
podmínky dosažení dostatečné míry objektivity, která je díky ISTP v ČR již kontrolovatelná. 

Z výše uvedených důvodů tak v ČR dále rok od roku sledujeme nejen sílící podíl na trhu ve 
prospěch velkých hráčů, ale spolu s ním i zvyšující se procento vyhovujících vozidel z celkově 
kontrolovaných. Kontroly tak bohužel ztrácí svůj účel, kterým, ochrana spotřebitele, životního 
prostředí a nakonec i zdraví nás všech. Pod snižující se kvalitou kontrol bohužel navíc trpí i 
samotné autoopravářství, jelikož umožňuje růst neodborné až nekalé konkurenci. 
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Ze statistiky porovnání s Německem přitom plyne ještě jedno další poučení. Pakliže 
dostatečně funguje státní odborný dozor, který více pracuje s daty než by se zabýval 
nefunkčními plošnými fyzickými kontrolami stanic, nemusel by být ani počet stanic pro 
dosažení vyšší kvality kontrol regulován. 
Akademie německého automobilového průmyslu (TAK) totiž ve statistice uvádí nejen to, že 
Německo má kvótu nalezených emisních závad i při o 5 let mladším vozovém parku 
podstatně vyšší než je tomu u nás, ale také to, že je v Německu na 1000 vozidel provozováno 
6x více SME, než je tomu v ČR (u regulovaných STK je přitom tento podíl vozidel na jednu 
stanici ještě mnohem vyšší). Toto porovnání jednoznačně značí různost podmínek pro 
provozovatele stanic a o značných rozdílech v regulaci mezi oběma zeměmi. 

Hustší síť i menších stanic přitom jednak dále zlepšuje jejich dostupnost pro provozovatele 
vozidel, ale též snižuje dopravní zátěž, kterou každoročně v ČR způsobí přejíždění ca 2,5 
milionu vozidel mezi autoservisem a STK, což se při zjištěných závadách děje opakovaně. 

K ubývání nezávislých SME nakonec dochází bohužel i proto, že MDČR nejspíš nevadí ani to, 
že regulované STK nabízí výhodnější cenu balíčků, resp. provedení obou kontrol (ME+TK) za 
nižší cenu, čemu samostatné SME jednoduše konkurovat nemohou. 

(3) Konsekvence s platností Evropského nařízení 

Neušlo naší pozornosti, že platí Evropské nařízení (EU) 2018/858, které má od 1. září 2020 
přímý účinek v celé Unii. 

Po poučení se ze skandálu “Dieselgate”, je delegována nadnárodní kontrola technického 
stavu silničních vozidel na Komisi EU, která tak díky ujednání může kdykoliv převzít 
dozorovou funkci od MDČR a může tak auditovat vnitrostátní schvalování vozidel, kontrolovat 
technické stanice nebo zkušebny a nakonec i majitele vozidel na ulici. Dle čl. 85 Komise 
dokonce muže přímo uložit správní sankce výrobcům či technickým zkušebnám v max. výši až 
30 000 EUR za jedno nevyhovující vozidlo (!). 

Český zákonodárce zatím neadaptoval do české legislativy závazky, které z nařízení plynou. 
Dotčené orgány zatím jinými slovy na nařízení nereagují. Novy návrh novely zákona o provozu 
vozidel na pozemních komunikacích (sněmovní tisk č. 1046/0, část č.  1/8), který byl 
poslancům rozeslán 7.  října 2020 plánuje účinnost až od léta 2021 a řešení námi uváděné 
problematiky přitom opět ani nezohledňuje. 

Požadavky nařízení, které však ukládají přímé povinnosti českým výrobcům (např. čl. 13–15), 
dovozcům (čl. 16–17) nebo distributorům (čl. 18–20) či technickým zkušebnám atd. tyto 
subjekty od 1. 9. 2020 přímo k dodržování zavazují a to i bez novelizace českých předpisů! 

Ačkoliv aktuální návrh novely zákona č. 56/2001 Sb., obsahuje komplexní změnu schvalování 
technické způsobilosti, bohužel neobsahuje změny vedoucí ke zlepšení špatného stavu na poli 
technických prohlídek, leč by toto měla být jedna z priorit s největším potenciálem ke 
zlepšení současné negativní zátěže silniční dopravy na životní prostředí. 
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Co konkrétně návrhu novely zákona 56/2001 Sb., vytýkáme: 

• zachovává stávající systém kompetencí, díky kterému Ministerstvo dopravy zůstává 
jakýmsi super-orgánem, jenž schvaluje a zároveň dozoruje nad celkovou dopravou. 
To je sice dle čl. 6 odst. 1 nařízení povoleno, ale v  takovém případě musí členské 
státy zajistit, aby tyto činnosti prováděné v  rámci téže organizace byly řízeny 
nezávisle v  rámci oddělených struktur a to bohužel z návrhu novely zákona není 
jasné, jak ministerstvo plánuje tyto požadavky splnit.  Více v článku Dr. Simon z 
Ústavu státu a práva Akademie věd. 

• nevytváří legislativní tlak na posílení státního odborného dozoru jako takového, resp. 
se nesnaží změnit podmínky jeho fungování, přičemž by při využití moderních 
nástrojů založených na analýze dat z ISTP, umožňoval pokutovat stanice na dálku 
bez nutnosti aplikovat neúčinné a drahé fyzické kontroly, kterými lze ostatně 
každoročně zkontrolovat jen malý počet stanic a je neúčinný i při zachování současné 
regulace. 

Při zlepšení výsledku technických prohlídek, by stát přitom dosáhl vyšší ochrany životního 
prostředí, spotřebitele a nakonec by i kladně působil na kvalitu autoopravárenství, na který 
takto žádný tlak vytvářen není, jelikož díky nefunkčním technickým prohlídkám bohužel 
prochází i nekvalitně opravená či vůbec neudržovaná vozidla, která stojí za největším zdrojem 
produkce škodlivých emisí z dopravy a stát díky nim tratí i na daních z oprav a údržby. 

(4) Naše doporučení na témata k diskusi 

Z výše uvedených důvodů bychom považovali za správné, aby poslanci uvážili při novele 
zákona 56/2001 Sb., následující body, resp. si kladli tyto otázky: 

• Jak minimalizovat střet zájmů mezi schvalovacími i dozorovacími činnostmi MDČR? 

• Jak efektivněji a transparentněji provádět dozorovou činnost na základě analýz dat z 
ISTP? ISTP je nejefektivnější avšak stále nevyužívaný nástroj, kterým MDČR 
disponuje již od roku 2018. 

• Udělit MDČR či jinému budoucímu dozorovému orgánu nad technickými prohlídkami 
povinnost zveřejňování bližších analytických výstupů z kontrolní činnosti nad trhem? 
Nabízí se využití “watchdog” webové aplikace, kterou jsme MDČR v roli aplikačního 
garanta dokonce sami nabízeli i s financováním, ale byli jsme bohužel bez uvedení 
důvodů odmítnuti. 

• Proč neodbourat regulaci STK v regionech a další nařízení ve vztahu s rozměry a 
charakterem kontrolní linky či další podmínky, které diskriminačně brání zdravému 
rozvoji nezávislého trhu technických prohlídek? Stát by tím rozpustil velký byznys 
přitahující velké hráče a přetavil by technické kontroly na doplňkovou službu 

https://www.ilaw.cas.cz/vyzkum/class/komentujeme/komentujeme-dozor-nad-vozidly.html
https://www.ilaw.cas.cz/vyzkum/class/komentujeme/komentujeme-dozor-nad-vozidly.html
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nabízenou mnoha subjekty s motivací vozidla opravovat. Současná silná regulace 
naopak jak vidno motivuje k obchodu s kladnými protokoly a ke zhoršení kvality 
technických prohlídek. Obcházení metodiky v důsledku bohužel i snižuje analytickou 
výpovědischopnost dat z ISTP - až příliš často se totiž do ISTP ukládají i umělá data, 
kdy vozidlo ve skutečnosti ani vůbec měřeno nebylo. Analýza kvalitních dat by uměla 
nejen lépe poukazovat na podvody, ale také přinést větší poznatky o skutečné emisní 
zátěži vozového parku vč. důležitých statistik k jednotlivým značkám a typům vozidel. 

• Zavést sankce za provádění demontáže filtrů částic či jiných neoprávněných zásahů 
do emisních systémů vozidel namísto pokut za pouhé nedodržení oznamovací 
povinnosti? Bohužel nevíme v kolika případech byly sankce uplatněny. 

• Zavést zákaz prodeje emulátorů AdBlue a jiných komponent, sloužících k manipulaci 
emisních systémů ve vozidlech? Bohužel české eshopy podobné produkty bez 
postihů dlouhodobě nabízí. 

Domníváme se, že bez řádného projednání této problematiky a následných změn v systému 
technických prohlídek, se kvalita kontrol a s tím i kvalita ovzduší nejen nezlepší, ale ČR tím 
hrozí i vysoké sankce od Evropské komise za dlouhodobé překračování emisních limitů a 
nakonec nebude možné před pokutami ochránit ani české výrobce, technické zkušebny či 
samotné provozovatele vozidel. Na následujícím grafu přitom vidíte počet překročení 
emisních limitů v městských částech Prahy v roce 2018. 
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Závěrem bychom chtěli vyjádřit, že v současné nelehké době samozřejmě vnímáme 
důležitější témata, nicméně pozitivní změny v oblasti technických prohlídek jednoznačně 
přinesou i mnohá další pozitiva pro společnost, která jsou v současné krizi dokonce vítány 
jako nikdy dříve - čistší ovzduší ve městech napomůže lepší imunitě obyvatel měst (jak 
dokazují studie i proti COVID-19), ČR získá vyšší příjem na daních z oprav vozidel, podpoří 
autoopravárenský průmysl a nakonec poskytne i větší ochranu spotřebitelům nejen ve 
smyslu bezpečného provozu vozidla, ale i při jeho nákupu, při kterém kupující na vyhovující 
kontrolu bohužel mylně spoléhá.  

Děkujeme za Vaší pozornost a budeme se těšit na případnou součinnost. 

V případě dotazů jsme Vám rádi s naší odbornou správní radou k dispozici. 

S uctivým pozdravem, 

Michal Fleischhans 
Ředitel Asociace emisních techniků a opravářů, z.s. 

michal.fleischhans@asem.cz 
+420 777 657 762
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