
Prohlášení ke zkoušce zákonem předepsaného měření emisí 

 

Věcné zdůvodnění k „Prohlášení“: 

Zákazník předáním svého vozidla k provedení diagnostik bere na vědomí následující poučení a skutečnosti a 

prohlašuje následující.  

Při měření emisí může v ojedinělých případech dojít k poruchám motoru, které by se s největší 

pravděpodobností staly i v běžném provozu. Dochází k nim sice ojediněle, ale výhradně z důvodu špatného 

technického stavu motoru či neprovádění výrobcem předepsaných údržeb. Nezřídka bývá poškození motoru 

důsledkem přetáčení tachometru (odometru -palubního počítače ujeté vzdálenosti). Obětí ilegálního přetáčení 

bývá dle statistického průměru téměř každé 3. až 4. prodávané ojeté vozidlo. 

Technický popis problematiky: 

Výrobci automobilů předepisují pro svá vozidla pravidelné servisní úkony a kontroly, které musí být odborným 

servisem prováděny podle jejich pokynů. Tyto údržby mohou být předepisovány v kratších intervalech, např. dle 

denní zátěže a dle prostředí, v jakém je vozidlo uživatelem provozováno. Pokud vozidla nejsou servisována a 

kontrolována v těchto pravidelných intervalech, dochází k nadměrnému opotřebení některých dílů motoru až 

k jejich nevratné destrukci. 

K pravidelným údržbám patří i výrobci předepisované výměny rozvodových řemenů nebo řetězů. Někteří výrobci 

však nemusí předepisovat po celou životnost výměnu rozvodového řetězu, to však neznamená, že nedochází 

k destrukci motoru zaviněné právě nadměrně opotřebeným (vytahaným) řetězem, nebo řemenem, který nebyl 

vyměněn včas, nebo který byl opotřeben v důsledku opotřebení olejové náplně, ať už z jakéhokoliv důvodu. 

K přetržení rozvodového řemene (k přeskočení rozvodového řetězu) však může dojít i u nedávno vyměněného 

řemene (řetězu), který byl namontován neodborně, při montáži poškozen, nebo měl nějakou jinou vadu (třeba 

skrytou výrobní, nebo byl řemen nakousnutý od hlodavce, nebo byl jeho materiál poškozen chemicky či jinak, 

např. potřísněn olejem, palivem apod.). V těchto případech následná destrukce doslova „čeká“ na příležitost, 

kdy nastane a tento časový moment nelze spolehlivě předpovědět. 

Nastane-li destrukce právě při pravidelném, zákonem stanoveném měření emisí, není to nikdy vina emisního 

mechanika, pokud ten neporuší pokyny výrobce vozidla pro měření emisí, pokud tyto existují. Pokud neexistují, 

je na zákazníkovi, zda k měření emisí dá svůj souhlas tím, že podepíše toto „Prohlášení“. 

Při zákonem nařízeném povinném měření emisí je motor provozován v režimech vyšších otáček bez zátěže, 

která není pro motor zcela obvyklá. Zátěž sama však při této zkoušce problémem zpravidla není, nebyl by ani 

tento neobvyklý režim. Při zvýšených otáčkách však dochází po kulminaci otáček k uvolnění tahu řemene 

(řetězu), kdy se mohou projevit nepřiměřené vůle v napínáku, jeho opotřebení, slabá místa v načatém řemeni 

(řetězu) apod. a následně jeho přeskočení o zub nebo více zubů, k jeho přetržení a následně k mechanickému 

poškození motoru. 

Důležité: Pokud dojde k poškození motoru při zkoušce ze shora popsaných důvodů, došlo by k němu velmi 

pravděpodobně v provozu také, avšak by k němu mohlo dojít za situace ohrožující i životy či zdraví posádky. 

Prohlašuji, že jsem si vědom shora uvedených rizik a souhlasím s provedením „Měření emisí“ na vlastní riziko a 

jsem srozuměn s tím, že na právním subjektu ani fyzické osobě provádějící „Měření emisí“ nemohu požadovat 

náhradu eventuálně vzniklé škody, pokud za ní z výše uvedených důvodů tyto subjekty neodpovídají. 

Toto prohlášení stvrzuji svým vlastnoručním podpisem  

 

(jméno, podpis) …………………….………………………………………………….. 


