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Všem



Kontrolním technikům a mechanikům,
provozovatelům STK a SME, školicím
organizacím a zájmovým sdružením
a krajským úřadům a obecním úřadům obcí
s rozšířenou působností
prostřednictvím webových stránek
www.mdcr.cz a IS TP

Váš dopis značky / ze dne
/
Věc:

Naše značka
134/2020-150-STK3/1

Vyřizuje / linka
Nosek Pavel, Bc. / 225131507

Praha
29.10.2020

Informace pro kontrolní techniky, provozovatele STK a SME, školicí organizace
v souvislosti s mimořádnými opatřeními vydanými Ministerstvem zdravotnictví
a s nařízenou karanténou v návaznosti na platnost profesních osvědčení

S ohledem na vydávání mimořádných opatření v souvislosti s nepříznivým vývojem
epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem
s označením SARS-CoV-2 v Evropě a druhou vlnou v České republice, která jsou vydávána
Ministerstvem zdravotnictví a probíhající karanténou osob, Ministerstvo dopravy, Odbor provozu
silničních vozidel (dále jen „ministerstvo“) vydává tímto informaci týkající se prodlužování
platnosti Profesních osvědčení kontrolních techniků, Profesních osvědčení, která jsou omezena k
provádění technických prohlídek na měření emisí vozidel a Profesních osvědčení mechaniků (dále
jen „Profesní osvědčení“).
V případě, že nastane situace, že u kontrolního technika (mechanika nebo kontrolního
technika s omezením na měření emisí), kterému končí platnost profesního osvědčení, a to v době
nařízené karantény, kdy tento kontrolní technik nemůže absolvovat prohlubovací kurz nebo vykonat
přezkoušení, právě z důvodu nařízené karantény, nebo v souvislosti s vydanými mimořádnými
opatřeními (dále jen „karanténa“), oznámí tuto skutečnost ministerstvu e-mailem a to výhradně na
e-mail: istp@mdcr.cz a do předmětu uvede „Žádost o prodloužení osvědčení“, kdy v žádosti dále
uvede, následující údaje:





jméno a příjmení:
datum narození:
číslo osvědčení:
platnost do:

a současně na sebe uvede telefonní spojení. V případě držení více profesních osvědčení uvede číslo
a platnost pro každé profesní osvědčení, o jehož prodloužení žádá.
Ministerstvo následně v Informačním systému technických prohlídek (dále jen „IS TP“)
prodlouží stávající platnost Profesního osvědčení. Kontrolní technik bude oprávněn nadále
vykonávat technické prohlídky jako by měl osvědčení platné. Bez oznámení změny výše popsaným
způsobem a provedení úpravy nastavení mu IS TP nedovolí zahájit, a tudíž provést technickou
prohlídku nebo měření emisí vozidel.
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Absolvovat prohlubovací kurz a následné přezkoušení bude kontrolní technik povinen
v nejbližším možném termínu po skončení karantény nebo mimořádných opatření vydaných
Ministerstvem zdravotnictví a to s ohledem na vývoj COVID-19 nejpozději do 31. 3. 2021.
S pozdravem
Digitálně podepsal
Ing. Bc. Ivan Novák
29.10.2020 18:21

Ing. Bc. Ivan Novák
ředitel
Odbor provozu silničních vozidel
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