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OSVĚDČENÍ  
o schválení rozšíření přístrojů BOSCH o další moduly snímání otáček pro měření emisí 

ve stanicích měření emisí, ve stanicích technických kontrol a při technických silničních 
kontrolách 

 
Ministerstvo dopravy v souladu s § 47 odst. 3 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách 

provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů a podle § 16 odst. 6 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 211/2018 Sb., o technických 
prohlídkách vozidel, ve znění vyhlášky č. 303/2020 Sb., 

 

s c h v a l u j e 

rozšíření přístrojů BOSCH o další moduly snímání otáček pro měření emisí výfukových 
plynů vozidel se vznětovými a zážehovými motory ve stanicích měření emisí, ve stanicích 

technických kontrol a při technických silničních kontrolách na území České republiky,  

 

Externí moduly snímání otáček AVL:  BEA 8xx, BDM 300 

Určeno pro přístroje:  

Analyzátory:       BEA 055, BEA 060  

      BEA 051, BEA 460 

BEA 050 nebo BEA 450 dovybavené optickou lavicí 
Andros 6500/6510  

Přístroje třetích stran vybavené vstupem 
z vysokonapěťových kleští (pouze modul BDM 300) 
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Kouřoměry:    BEA 070  

    Přístroje třetích stran vybavené vstupem z vysokonapěťových  
    kleští (pouze modul BDM 300) 
 

Výrobce:    Robert Bosch Gmbh 
    Robert – Bosch – Platz 1 
    70839 Gerlingen – Schillerhöhe  
    Německo 
 
Nositel osvědčení:   Robert Bosch odbytová s.r.o. 
    IČ: 43872247 
    Radlická 350/107d 
    158 00 Praha 5 
 

Platnost osvědčení:  Osvědčení pozbývá platnosti v případě změny předpisů nebo 
technických požadavků, podle kterých bylo toto osvědčení 
vydáno. 

 

Upřesnění schválení:  Zařízení jsou určena pro modulární sestavy emisních přístrojů 
Bosch se softwarovým vybavením EmiTest ETC 1.0 CZ, ETC 1.0 
CZ-TSK a vyšší (1.0.xxxx). Zařízení BDM 300 je určeno i pro 
přístroje třetích stran vybavené vstupem z vysokonapěťových 
kleští.  

 

Zkušební protokol:    410593 – 22 – TAC 

 
 
V Praze dne 5. října 2022 

 
 
 

- otisk úředního razítka - 
 

 
 
Ing. Bc. Ivan Novák 
ředitel 
Odbor provozu silničních vozidel 
 
Za správnost vyhotovení: Mgr. Milena Holcrová 

 

Rozdělovník: 

– Robert Bosch odbytová s.r.o. 

– spis 
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