
 

  

 
E/ECE/324/Rev.2/ 
E/ECE/TRANS/505/Rev.3/ 

© I N T E G R O V A N Ý  P Ř E K L A D  T Ü V  S Ü D  C Z E C H  

000410i0                                               15-07-2022 1/32 

 

DOHODA 
 O PŘIJETÍ JEDNOTNÝCH TECHNICKÝCH PRAVIDEL 

 PRO KOLOVÁ VOZIDLA, ZAŘÍZENÍ A ČÁSTI, KTERÉ SE MOHOU 
 MONTOVAT A/NEBO UŽÍVAT NA KOLOVÝCH VOZIDLECH 

 A O PODMÍNKÁCH PRO VZÁJEMNÉ UZNÁVÁNÍ SCHVÁLENÍ, 
 UDĚLENÝCH NA ZÁKLADĚ TĚCHTO PRAVIDEL */  

 (Revize 3, zahrnuje změny, které vstoupily v platnost dne 14.září 2017) 
 

Příloha 0: Předpis č. 0 
Zahrnuje:  

Add.0/Rev3 serie změn 03 vstupu v platnost 10.06.2021 

Add.0/Rev3/Amend.1 serie změn 04 vstupu v platnost 22.06.2022 

Add.0/Rev4/Amend.1 doplněk 1 serie změn 04 vstupu v platnost 08.10.2022 

 
 
 

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO 
MEZINÁRODNÍ SCHVALOVÁNÍ TYPU VOZIDLA  

JAKO CELKU 
 

 
 

ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ 
 

Tento dokument je míněn pouze jako dokumentační nástroj. 
 

 
*/ Dřívější název Dohody: 

Dohoda o přijetí jednotných podmínek pro schválení a o vzájemném uznávání schválení výstroje 
a součástí motorových vozidel, sjednaná v Ženevě dne 20.března 1958 



© Translation TÜV SÜD Czech   
 Předpis č. 0 

 

000410i0                                               15-07-2022 2/32 

 
JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO MEZINÁRODNÍ SCHVÁLENÍ typu 

VOZIDLA JAKO CELKU (IWVTA) 
 
Obsah 

Strana 
1. Oblast působnosti ............................................................................................................... 3 
2. Definice ............................................................................................................................... 3 
3. Žádost o schválení .............................................................................................................. 4 
4. Schválení ............................................................................................................................ 5 
5. Specifikace ......................................................................................................................... 6 
6. Zkušební postup ................................................................................................................. 6 
7. Změna typu IWVTA a změna schválení .............................................................................. 7 
8. Shodnost výroby ................................................................................................................. 8 
9. Postihy za neshodnost výroby............................................................................................. 8 
10. Ukončení výroby ............................................................................................................. 8 
11. Názvy a adresy technických zkušeben odpovědných za schvalovací zkoušky a orgánů 
pro schvalování typu ................................................................................................................... 8 
12. Úvodní a přechodná ustanovení ...................................................................................... 8 
13. Zvláštní ustanovení pro smluvní strany, které používají tento předpis ............................. 9 
Příloha 1 Vzor OSVĚDČENÍ ..................................................................................................... 14 
Příloha 2 Uspořádání značky schválení .................................................................................... 16 
Příloha 3 Postupy k provedení IWVTA ...................................................................................... 17 
Příloha 4 Seznam požadavků k provedení IWVTA ................................................................... 18 
Příloha 5 Informační dokument pro IWVTA ............................................................................... 21 
Příloha 6 ) Specifikace prohlášení o shodě (DoC) .................................................................... 25 
Příloha 6 – Dodatek 1 Vzor pro IWVTA prohlášení o shodě pro vozidla kategorie M1 ............... 26 
Příloha 6 – Dodatek 2 Seznam plnění požadavků .................................................................... 27 
Příloha 6 – Dodatek 3 Vzor listu překladu prohlášení o shodě pro IWVTA ................................ 28 
Příloha 7 Definice třídy IWVTA a typu IWVTA........................................................................... 29 
Příloha 8 Číslo schválení typu pro IWVTA ................................................................................ 31 
Příloha 9 Oznámení případu, kdy vstoupí v platnost nové požadavky pro existující U-IWTA .... 32 
 
 
 



© Translation TÜV SÜD Czech   
 Předpis č. 0 

 

000410i0                                               15-07-2022 3/32 

1. OBLAST PŮSOBNOSTI 
1.1 Tento předpis se vztahuje na vozidla kategorií M1 1). Stanovuje požadavky pro 

schvalování typu vozidla jako celku.  

2. DEFINICE  
Pro účely tohoto předpisu a předpisů OSN uvedených v seznamu v příloze č. 4, není-li 
uvedeno jinak:  

2.1 „Výrobcem“ je osoba nebo subjekt, které schvalovacímu orgánu odpovídají za všechna 
hlediska postupu schvalování typu a za zajištění shodnosti výroby. Není podstatné, zda 
osoba nebo subjekt je přímo zapojen do všech stupňů výroby vozidla, které je 
předmětem schvalovacího procesu.  

2.1.1 „Zástupcem výrobce“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba sídlící na území jedné 
ze smluvních stran, které používají tento předpis, která je řádně jmenována výrobcem, 
aby ho zastupovala u schvalovacího orgánu a jednala jménem výrobce ve věcech, na 
které se vztahuje tento předpis. Odkazuje-li se v tomto předpisu na výrobce, znamená 
to buď „výrobce" nebo „zástupce výrobce".  

2.2 „Třídou IWVTA“ se rozumí skupina vozidel, která se neliší v zásadních hlediscích 
stanovených v příloze 7, odstavci 1.1.  

2.2.1 „Typem IWVTA“ se rozumí skupina vozidel, která může být schválena v rámci jednoho 
IWVTA, jak je stanovena v příloze 7, odstavci 1.2. Vozidla v rámci určitého typu IWVTA 
patří do téže třídy IWVTA a splňují stejnou úroveň plnění požadavků stanovených 
v příloze 4. Určitý typ IWVTA může zahrnovat varianty a verze definované v příloze 7, 
odstavcích 1.3 a 1.4. 

2.3 „Mezinárodním schválením typu vozidla jako celku (IWVTA)“ se rozumí schválení 
určitého typu IWVTA podle tohoto předpisu, kterým smluvní strana, která používá tento 
předpis, osvědčuje, že určitý typ IWVTA splňuje příslušná ustanovení tohoto předpisu.  

2.3.1 „Univerzálním IWVTA (U-IWVTA)“ se rozumí určité IWVTA , které splňuje požadavky 
všech předpisů OSN uvedených v příloze č. 4, části A, oddílu I ve znění verzí těchto 
předpisů OSN, jak jsou uvedeny v tom oddílu, nebo ve znění kterékoli pozdější verze. 

2.3.2 „IWVTA s omezeným uznáním (L-IWVTA)“ se rozumí IWVTA, kde: 
a) nejsou splněny požadavky všech předpisů OSN uvedených v příloze 4, části A, 

oddílu I; a/nebo 
b) jsou splněny požadavky některých nebo všech předpisů OSN uvedených 

v příloze 4, části A, oddílu I ve znění dřívějších verzí, než které jsou uvedeny ve 
zmíněném oddílu. 

2.4 „Informačním dokumentem“ se rozumí dokument stanovený v příloze 5, který 
předepisuje informace, jež musí poskytnout žadatel. Informace mohou být ve formě 
elektronického souboru.  

2.5 „Dokumentací výrobce“ se rozumí dokumentace, která obsahuje informační dokument, 
data, výkresy, fotografie a další relevantní materiály, které jsou poskytnuty žadatelem. 
Dokumentace může být ve formě elektronického souboru.  

 
1) Jak je uvedeno v Konsolidované rezoluci o konstrukci vozidel (R.E.3), dokument 

ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, odstavec 2.2.1 – 
www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html. 
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2.6 „Schvalovací dokumentací“ se rozumí dokumentace výrobce spolu se všemi 
zkušebními protokoly a ostatními dokumenty, přiloženými technickou zkušebnou nebo 
schvalovacím orgánem k informačnímu dokumentu v průběhu výkonu jejich funkcí, 
včetně seznamu schvalovací dokumentace. Schvalovací dokumentace může být ve 
formě elektronického souboru.  

2.7 „Seznamem schvalovací dokumentace“ se rozumí dokument, který uvádí obsah 
schvalovací dokumentace s vhodným číslováním nebo značením, aby bylo možno 
jasně identifikovat všechny stránky. Formát dokumentu musí být takový, aby uváděl 
záznam o postupných krocích při provádění schvalování typu, zejména při jakékoliv 
jeho revizi nebo aktualizaci.  

2.8 „Technickou způsobilostí“ se rozumí, s ohledem na článek 2 Dohody z roku 1958, že 
smluvní strana je schopná ověřit plnění požadavků tohoto předpisu typem IWVTA na 
základě jednotlivých schválení, předložených výrobcem v jeho žádosti, a že má 
schopnost potvrdit, že vozidlo, systémy a konstrukční části jsou instalovány v souladu s 
jednotlivými předpisy OSN uvedenými v příloze 4. To znamená, že smluvní strana, 
která používá tento předpis, nemusí nutně mít technickou způsobilost požadovanou k 
vydávání schválení typu, pokud jde o všechny předpisy OSN uvedené v příloze 4.  

2.9 „Prohlášením o shodě (DoC)“ se rozumí informace týkající se jednotlivého vozidla 
patřícího do určitého typu IWVTA schváleného podle tohoto předpisu, jež osvědčuje, 
podle kterých předpisů OSN uvedených v příloze 4 a kterých jejich verzí byl tento typ 
IWVTA schválen v době výroby vozidla. 

2.10 „Konstrukční částí“ se rozumí zařízení nebo část vozidla, pro které platí požadavky 
některého z předpisů OSN uvedených v příloze 4, které jsou určeny být částí vozidla, a 
pro něž lze získat schválení typu nezávisle na vozidle, je-li tato možnost v předpisu 
OSN výslovně uvedena. 

2.11 „Systémem vozidla“ se rozumí sestava zařízení spojených za účelem plnění jedné 
nebo více specifických funkcí ve vozidle a pro kterou platí požadavky některého 
z předpisů OSN uvedených v příloze 4. 

2.12 „Certifikátem schválení typu“ se rozumí dokument, jímž schvalovací orgán úředně 
osvědčuje, že typ vozidla, zařízení nebo částí byl schválen, nebo takové schválení bylo 
změněno.  

3. ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ  
3.1 Žádost o schválení typu IWVTA podle IWVTA musí být předložena výrobcem 

schvalovacímu orgánu smluvní strany podle ustanovení v příloze 3 Dohody z roku 
1958.  

3.2 Žádost musí být doložena dále uvedenou dokumentací: 
3.2.1 dokumentací výrobce, která obsahuje informace požadované podle přílohy 5; 
3.2.2 certifikáty schválení typu požadované odstavcem 5.1.2 (U-IWVTA) nebo odstavcem 

5.1.3 (L-IWVTA), uvedenými dále. 
3.3 Žádost o schválení a průvodní dokumentace musí být vypracovány v anglickém jazyce. 

Výrobce také zajistí překlad dokumentace do jazyka požadovaného smluvní stranou, 
která zpracovává tuto žádost. Certifikáty schválení typu přiložené k žádosti se nemusí 
překládat.  
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3.4 Vozidlo (vozidla) představující typ IWVTA, který se má schválit, se předá 
schvalovacímu orgánu nebo jím určené technické zkušebně odpovědné za provedení 
prohlídek podle přílohy 3. 

3.5 Výrobce přidělí jedinečné označení každému typu IWVTA v rámci určité třídy IWVTA. 
3.6 Všechny varianty a verze v rámci jednoho typu IWVTA musí být pokryty toutéž žádostí 

o IWVTA. 
3.7 Žádosti pro všechny typy IWVTA v rámci jedné třídy IWVTA musí být předloženy témuž 

schvalovacímu orgánu. 

4. SCHVÁLENÍ  
4.1 Postupuje se podle přílohy 3. 
4.2 Pokud typ IWVTA předaný ke schválení podle tohoto předpisu splňuje příslušné 

požadavky tohoto předpisu, udělí se schválení pro tento typ, přičemž se vezme 
v úvahu odstavec 12.2. 

4.3 Každému schválenému typu IWVTA se přidělí číslo schválení typu podle přílohy 8.  
4.4 Zpráva o schválení nebo o rozšíření nebo o odmítnutí nebo odejmutí schválení typu 

IWVTA podle tohoto předpisu musí být oznámena prostřednictvím zabezpečené 
internetové databáze podle přílohy 5 Dohody z roku 1958 smluvním stranám, které 
používají tento předpis, a to na formuláři osvědčení podle vzoru v příloze 1 2).  

4.5 Na každém vozidle shodném s typem IWVTA schváleným podle tohoto předpisu musí 
být nápadně a na snadno přístupném místě, uvedeném v informačním dokumentu 
v příloze 5, umístěna značka schválení typu, jako prostředek k identifikaci typu IWVTA. 
Taková značka schválení typu musí být provedena podle přílohy 2. 

4.6 Značka schválení předepsaná v předchozím odstavci 4.5 nesmí být nahrazena 
jedinečným identifikátorem (UI) podle ustanovení přílohy 5 Dohody z roku 1958.  

4.7 U systémů vozidel definovaných v odstavci 2.11 výše, na jejichž schválení je odkaz 
v určitém IWVTA, nemusí být vyznačeny žádné značky schválení typu. Značky 
schválení konstrukčních částí, definované v odstavci 2.10 výše, musí být vyznačeny 
tak, jak to požadují předpisy OSN uvedené v příloze 4. 

4.8 Značka schválení typu musí být jasně čitelná a nesmazatelná.  
4.9 Jestliže výrobce nainstaloval štítek s údaji o vozidle, musí být značka schválení typu 

umístěna v blízkosti tohoto štítku, nebo na něm. 
4.10 V případě U-IWVTA musí být značka schválení provedena podle vzoru v příloze 2, 

oddílu I. V případě L-IWVTA musí být značka schválení provedena podle vzoru 
v příloze 2, oddílu II.  

4.11 Všechny varianty a verze v rámci jednoho typu IWVTA musí být schváleny v jednom 
IWVTA. 

 
2) Do data, které určí WP.29 po tom, co se dostane do činnosti zajištěná internetová databáze podle 

přílohy 5 revize 3 Dohody z roku 1958 a bude zahrnovat tuto funkci, bude zasláno osvědčení o 
schválení, nebo o rozšíření, odmítnutí nebo odejmutí schválení typu IWVTA podle tohoto předpisu, jak 
je požadováno článkem 5.2 revize 3 Dohody z roku 1958, ve formě výtisku na papíru nebo v 
elektronickém formátu smluvním stranám Dohody, které používají tento předpis, a to podle vzoru 
v příloze 1 tohoto předpisu, spolu s fotografiemi a/nebo diagramy a výkresy dodanými žadatelem o 
schválení, ve formátu nepřesahujícím A4 (210 × 297) mm nebo složeném na tento formát a ve 
vhodném měřítku. 
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4.12 Schválení pro všechny typy IWVTA v rámci jedné třídy IWVTA musí být vypracována 
tímtéž schvalovacím orgánem. 

4.13 Nová třída IWVTA se vytvoří po udělení prvního schválení pro typ IWVTA, který je 
obsažen v této třídě IWVTA. Následující schválení pro jiné typy IWVTA se mohou 
odkazovat na tuto existující třídu IWVTA za podmínky, že jsou splněny požadavky 
stanovené v odstavci 1.1 přílohy 7. 

5. SPECIFIKACE  
5.1 Požadované certifikáty  
5.1.1 Typ IWVTA musí splňovat předepsané požadavky tohoto předpisu a požadavky 

předpisů OSN uvedených v příloze č. 4, části A, oddílu I. To musí být doloženo 
certifikáty schválení typu podle uvedených předpisů OSN, které pokrývají všechny 
varianty a verze typu IWVTA. V případech, kdy tyto předpisy OSN obsahují požadavky 
jak na části, tak na jejich montáž na vozidlo, musí být obě tato hlediska pokryta 
schváleními typu. 

5.1.2 U schválení typu U-IWVTA musí být připojeny certifikáty schválení typu podle všech 
příslušných předpisů OSN uvedených v příloze č. 4, části A, oddílu I, udělené podle 
verzí, které jsou uvedeny ve zmíněném oddílu, nebo podle kterékoli pozdější verze.  

5.1.3. U schválení typu L-IWVTA může být jeden nebo více certifikátů schválení typu, 
požadovaných předchozím odstavcem 5.1.2, vynechán nebo nahrazen certifikátem 
podle dřívější verze dotyčného předpisu OSN. 

5.2 Prohlášení o shodě (DoC) 3) 
5.2.1 Jestliže to některá smluvní strana požaduje, musí výrobce vytvořit a uložit do zajištěné 

internetové databáze OSN pro všechna jednotlivá vozidla, určená k uvedení na trh 
dotyčné smluvní strany a patřící k typu schválenému podle tohoto předpisu, potřebné 
informace, které v této databázi vygenerují DoC pro daná vozidla. Postup a potřebné 
informace jsou stanoveny v příloze 6. 

5.2.2 Nehledě na předchozí odstavec 5.2.1 může výrobce také vytvořit a uložit informace 
požadované pro všechna jednotlivá vozidla pokrytá určitým IWVTA, bez ohledu na 
určení těchto vozidel. 

5.2.3 Informace uvedené výše v odstavci 5.2.1 musí být uloženy ve lhůtě potřebné k uvedení 
těchto vozidel na trh ve smluvních stranách. 

5.2.4 Informace uvedené výše v odstavci 5.2.1 také mohou být uloženy schvalovacím 
orgánem jménem výrobce. V tomto případě je výrobce odpovědný za dodání 
potřebných informací schvalovacímu orgánu a zůstává právně odpovědný za jejich 
správnost. 

6. ZKUŠEBNÍ POSTUP  
6.1 Tam, kde bylo prokázáno plnění požadavků výše uvedeného odstavce 5.1 předložením 

všech potřebných certifikátů, které pokrývají všechny varianty a verze typu IWVTA, 
nepožadují se žádné další zkoušky u položek, které jsou pokryty těmito certifikáty.  

 
3) Tento odstavec bude platit od data, které určí WP.29 po tom, co se dostane do činnosti zajištěná 

internetová databáze podle přílohy 5 revize 3 Dohody z roku 1958 a bude zahrnovat tuto funkci. 
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7. ZMĚNA TYPU IWVTA A ZMĚNA SCHVÁLENÍ  
7.1 U každé změny typu IWVTA z hlediska určitého předmětu zaznamenaného 

v dokumentaci výrobce se použije postup stanovený odstavcem 2 přílohy 3 Dohody 
z r. 1958. 

7.1.1 Orgán pro schvalování typu, který uděluje rozšíření schválení, musí aktualizovat číslo 
schválení číslem rozšíření, které odpovídá počtu za sebou následujících rozšíření, 
která již byla udělena, podle přílohy 8 a vydat revidované osvědčení označené tímto 
číslem rozšíření. 

7.2 Existující IWVTA může být změněno rozšířením nebo revizí jen tehdy, jestliže jsou 
splněny všechny následující podmínky: 

7.2.1 Vozidla patří před změnou a po ní do téže třídy IWVTA. 
7.2.2 Status IWVTA před změnou a po ní se nemění mezi univerzální a omezenou úrovní.  
7.2.3 Po změně splňují všechna vozidla, kterých se týká rozšíření nebo revize, stejnou verzi 

každého z příslušných předpisů OSN. 
7.3 U změn, které nesplňují některou z podmínek odstavců 7.2.1 a 7.2.2, musí být vydáno 

nové IWVTA. U změn, které nesplňují podmínku stanovenou v odstavci 7.2.3, musí být 
IWVTA rozděleno (viz také odstavec 7.4.4). 

7.4 Když vstoupí v platnost nové požadavky (vzniklé změnami v příloze 4), musí výrobce, 
který je držitelem schválení typu, oznámit schvalovacímu orgánu, který vydal  
U-IWVTA, jednu z volitelných možností specifikovaných v následujících pododstavcích. 
Oznámení se pokládá za provedené, když výrobce je oznámí schvalovacímu orgánu 
formulářem podle vzoru v příloze 9. 

7.4.1 Dotyčný typ IWVTA není dotčen novými požadavky. V tomto případě se nepožaduje 
žádná změna schválení  typu. 

7.4.2 Typ IWVTA je dotčen a výrobce si přeje udržet univerzální status IWVTA a proto žádá 
o rozšíření schválení typu. Značka schválení typu se musí aktualizovat, jak je potřebné. 

7.4.3 Typ IWVTA je dotčen, avšak výrobce si nepřeje udržet univerzální status IWVTA. 
V tomto případě se odejme U-IWVTA (s účinností od data, kdy IWVTA přestane být 
univerzálním). Pro dále trvající výrobu se vydá nové L-IWVTA. Avšak při vydání tohoto 
nového L-IWVTA se interpretují přechodná ustanovení předpisu OSN č. 0 a předpisů 
OSN uvedených v příloze 4 jako by bylo rozšiřováno existující IWVTA. 

7.4.4 V případě, kdy výrobce si přeje využít zároveň obě volby (podle odstavců 7.4.2 a 7.4.3 
výše) pro různé části své výroby, rozdělí se schválení typu podle definice typu IWVTA 
(příloha 7, část A, odstavec 1.2.1, pododstavec b)). V tomto případě se existující  
U-IWVTA rozšíří a zůstává U-IWVTA pro část výroby, která je změněna, aby splňovala 
nově povinné požadavky. Pro část výroby, která zůstává nezměněna, se vydá nové  
L-IWVTA s novým číslem schválení. Avšak když se uděluje toto nové schválení  
L-IWVTA, přechodná ustanovení předpisu OSN č. 0 a předpisů OSN uvedených 
v příloze 4 se interpretují, jako by bylo rozšiřováno existující IWVTA. Označení typu 
výrobcem musí jasně identifikovat rozdílné typy IWVTA u těchto dvou schválení. 

7.5 V případě, kdy výrobce provede technické změny na typu vozidla, který byl pokryt  
L-IWVTA, tak aby nyní vozidlo splňovalo požadavky pro univerzální úroveň, vydá se 
nové U-IWVTA. Předtím existující L-IWVTA může pokračovat dále, nebo se může 
odejmout, jestliže není nadále potřebné. 
V průběhu udělování nového U-IWVTA musí se uplatnit následující pravidla: 
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a) technické požadavky na existující typ vozidla platí pro všechna zařízení a části, 
které již byly schváleny podle verzí předpisů OSN uvedených v příloze č. 4, 
části A, oddílu I a byly včleněny do předtím existujícího L-IWVTA, za podmínky, 
že u příslušných zařízení a částí nebyla provedena žádná změna, která by měla 
za následek potřebu nového typu; 

b) technické požadavky na nový typ vozidla platí ve všech ostatních případech. 

8. SHODNOST VÝROBY 
Postupy kontroly shodnosti výroby musí být v souladu s postupy stanovenými 
v příloze 1 Dohody z roku 1958, s následujícími požadavky:  

8.1 Vozidlo schválené podle tohoto předpisu musí být vyrobeno tak, aby odpovídalo 
schválenému typu tím, že splňuje požadavky výše uvedeného odstavce 5.  

8.2 Schvalovací orgán, který udělil schválení typu, může kdykoliv ověřit metody kontroly 
shodnosti používané v každém výrobním zařízení. Takové ověření by mělo být 
primárně zaměřeno na vozidlo jako celek a na operace prováděné při jeho montáži a 
nesmí, bez přiměřeného odůvodnění, opakovat předchozí hodnocení vykonaná podle 
jednotlivých předpisů OSN, jež jsou částí IWVTA.  

9. POSTIHY ZA NESHODNOST VÝROBY 
9.1 Schválení udělené pro typ IWVTA podle tohoto předpisu může být odejmuto, pokud 

nejsou splněny požadavky, nebo pokud vozidlo označené značkou schválení není ve 
shodě se schváleným typem IWVTA. 

9.2 Pokud smluvní strana, která používá tento předpis, odejme schválení, které dříve 
udělila, neprodleně o tom informuje ostatní smluvní strany, které používají tento 
předpis, a to prostřednictvím formuláře podle vzoru v příloze 1.  

10. UKONČENÍ VÝROBY 
Pokud držitel schválení zcela ukončí výrobu typu IWVTA schváleného podle tohoto 
předpisu, uvědomí o tom schvalovací orgán, který udělil schválení. Po obdržení 
příslušného sdělení tento schvalovací orgán informuje ostatní smluvní strany, které 
používají tento předpis, prostřednictvím formuláře sdělení podle vzoru v příloze 1, 
přičemž použije zabezpečenou internetovou databázi podle přílohy 5 Dohody z r. 1958, 
revize 3. 
 

11. NÁZVY A ADRESY TECHNICKÝCH ZKUŠEBEN ODPOVĚDNÝCH ZA 
SCHVALOVACÍ ZKOUŠKY A ORGÁNŮ PRO SCHVALOVÁNÍ TYPU 
Podle ustanovení článku 2.2 Dohody z roku 1958 sdělí smluvní strany, které používají 
tento předpis, názvy a adresy technických zkušeben, které určily k ověřování, že 
příslušná ustanovení tohoto předpisu byla splněna, a dále schvalovacích orgánů, které 
udělují schválení a kterým se zasílají formuláře sdělení uvedené v příloze 1. 

12. ÚVODNÍ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ  
12.1 Po uplynutí 9 měsíců od data vstupu v platnost tohoto předpisu a za podmínek 

stanovených v odstavcích 13.1 a 13.5, přijme smluvní strana, která používá tento 
předpis, IWVTA vydané podle tohoto předpisu a nebude požadovat jednotlivá 
schválení podle předpisů OSN, které jsou uvedeny v seznamu v příloze 4, části A, 
oddílu I a splnění jejíchž požadavků je osvědčováno tímto IWVTA. 
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12.2 Při udělování schválení typu podle tohoto předpisu se dodrží přechodná ustanovení 
verzí předpisů OSN, které jsou uvedeny v příloze 4, a kterýchkoli pozdějších verzí 
těchto předpisů OSN, přičemž se však vezmou v úvahu zvláštní ustanovení dále 
uvedeného odstavce 13.3. 

12.3 Od data vstupu v platnost série změn 01 nesmí žádná smluvní strana, která používá 
tento předpis, odmítnout udělit nebo odmítnout přijmout schválení typu (IWVTA) podle 
tohoto předpisu změněného sérií změn 01. 

12.4 Od 1. září 2019 smluvní strany, které používají tento předpis, nejsou povinny přijmout 
schválení typu (IWVTA) podle předchozí série změn vydaná poprvé po 1. září 2019. 

12.5. Od oficiálního data vstoupení 04 série změn v platnost, žádná ze smluvních stran, 
přistoupivších k tomuto předpisu OSN neodmítne vydat nebo akceptovat schválení 
IWVTA, vydané v souladu s tímto předpisem OSN a odpovídající 04 sérii změn. 

12.6. Od 1. září 2022 smluvní strany, přistoupivší k tomuto předpisu OSN, nebudou povinny 
akceptovat schválení IWVTA odpovídající 03 sérii změn tohoto předpisu OSN, které 
bylo poprvé vydáno 1. září 2022 nebo v pozdějším termínu. 

13. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO SMLUVNÍ STRANY, KTERÉ POUŽÍVAJÍ TENTO 
PŘEDPIS 

13.1 Bez ohledu na to, zda určitá smluvní strana používá kterékoli z předpisů OSN 
uvedených v příloze 4, části A, oddílu I, musí přijmout, podle zásad stanovených 
v článcích 1 a 3 Dohody z roku 1958, U-IWVTA jako důkaz o splnění požadavků pro 
všechny systémy vozidla, vybavení a části v něm schválené. Avšak pro kolová vozidla 
mající U-IWVTA podle předpisu OSN č. 0 zůstávají v platnosti vnitrostátní nebo 
regionální požadavky pro systémy, zařízení a části vozidla, na které se nevztahují 
předpisy OSN uvedené v příloze 4.  

13.2 Bez ohledu na to, zda smluvní strana používá kterékoli předpisy OSN uvedené v 
příloze 4, části A, oddílu I, může vydat schválení typu podle tohoto předpisu, za 
podmínky dodržení ustanovení článku 2 Dohody z roku 1958, přičemž vezme v úvahu 
výše uvedený odstavec 2.8. 

13.3 Bez ohledu na to, zda smluvní strana používá kterékoli z předpisů OSN uvedených 
v příloze 4, části A, oddílu I, musí za účelem udělení IWVTA přijímat všechna schválení 
typu vydaná podle předpisů OSN uvedených v seznamu v příloze 4, části A, oddílu I. 
Pro U-IWVTA musí přijímat schválení typu vydaná podle verzí předpisů OSN 
uvedených v seznamu v příloze 4, části A, oddílu I, nebo schválení typu vydaná podle 
kterékoli z pozdějších verzí předpisů OSN, předložená podle výše uvedeného 
odstavce 5.1.2. 
Jestliže poslední verze jednotlivého předpisu OSN není uvedena v příloze 4, části A, 
oddílu I a nehledě na to, že přechodná ustanovení této poslední verze už nezavazují 
smluvní strany přijímat schválení podle dřívější verze, musí být přijata schválení podle 
verze dotyčného předpisu OSN uvedené v seznamu v příloze 4, části A, oddílu I. 

13.4 Bez ohledu na to, zda smluvní strana používá kterékoli z předpisů OSN uvedených 
v seznamu v příloze 4, části A, oddílu I, musí pro účely uvádění na trh zařízení a 
náhradních dílů pro vozidla pokrytá schválením U-IWVTA, které bylo přijato dotyčnou 
smluvní stranou, přijmout schválení typu podle předpisů OSN uvedených v seznamu 
v příloze 4, části A, oddílu I jako důkaz o tom, že  příslušná zařízení a části splňují 
požadavky.  
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Avšak smluvní strana, která nepoužívá některé předpisy OSN uvedené v seznamu 
v příloze 4, části A, oddílu I, může oznámit sekretariátu správního výboru, že u těchto 
předpisů OSN není vázána povinností přijímat schválení typu vydaná podle těchto 
předpisů OSN jako důkaz o plnění požadavků pro příslušná zařízení a části. Toto 
oznámení musí specificky identifikovat předpis (předpisy) OSN, podle kterých náhradní 
díly schválené jako typ, nebudou přijímány bez dalšího vnitrostátního nebo 
regionálního schválení.  

13.5 Předmět notifikace sekretariátu Administrativnímu výboru, může smluvní strana 
Dohody akceptovat v souladu principy uvedenými v článcích 1, 3 a 12 Dohody z roku 
1958, jako L-IWVTA. Pro tento účel, smluvní strana oznámí sekretariátu 
Administrativního výboru Předpisy OSN a jejich verze, pro které akceptuje typová 
schválení jako důkaz shody pro vybrané nebo všechny vozidlové systémy, vybavení a 
v nich obsažené součásti. Jakékoliv změny úrovně akceptování budou oznámeny před 
datem jejich uplatnění. 
 
Pro takové oznámení použijí smluvní strany Dohody online systém sdílení informací 
UNECE a označí úroveň (úrovně) akceptování pro každý jednotlivý předpis OSN. 
Smluvní strana následně akceptuje jako důkaz shody L-IWVTA, které obsahuje 
alespoň typová schválení, která jsou ve shodě s její notifikací. 

 
 Verze předpisu OSN 
Číslo Předmět Předpis OSN Série změn 

1 Reflexní zařízení motorových vozidel a jejich 
přívěsů 

35 03 

2 Zařízení pro osvětlení zadní poznávací značky 
motorových vozidel a jejich přívěsů 

43 01 

3 Směrové ukazatele motorová vozidel a jejich 
přívěsů 

63 02 

4 Přední a zadní posiční světla, brzdová světla a 
obrysová světla motorových vozidla a jejich přívěsů 

73 03 

5 Vozidla s ohledem na elektromagnetickou 
kompatibilitu 

10 05 

6 Vozidla s ohledem na zámky dveří a jejich zajištění 11 04 
7 Vozidla s ohledem na ochranu řidiče proti nárazu 

na sloupek řízení při nárazu vozidla 
12 04 

8 Brzdové systémy vozidel kategorie M1a N1 13-H 01 
9 Vozidla s ohledem na kotevní místa 

bezpečnostních pásů 
14 09 

10 Bezpečnostní pásy, zádržná zařízení, dětská 
zádržná zařízení, dětské zádržné systémy ISOFIX 

16 08 

11 Vozidla z pohledu sedadel, jejich kotevní míst a 
hlavových opěrek 

17 09 

12 Přední mlhová světla motorových vozidel 19*,4 05 
13 Vnitřní výbava vozidel 21 01 
14 Couvací a manévrovací světla motorových vozidel 

a jejich přívěsů 
233 01 
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15 Vozidla z hlediska jejich vnějších výčnělků 26 03 
 Verze předpisu 

OSN 
 

Číslo Předmět Předpis OSN Série změn 

16 Výstražná zvuková zařízení a zvuková signalizace 
motorových vozidel 

28 00 

17 Pneumatiky motorových vozidel a jejich přívěsů 
(Pneumatiky budou typově schváleny podle OSN 
předpisů č.30 a 54) 

30 02 

18 Vozidla s ohledem na prevenci rizika požáru 34 03 
19 Zadní mlhová světla motorových vozidel a jejich 

přívěsů 
383 01 

20 Otáčkoměry a tachometry včetně instalačních 
požadavků 

39 01 

21 Bezpečnostní zasklívací materiály a jejich instalace 
do vozidel 

43 01 

22 Dětská zádržná zařízení pro motorová vozidla 
(pouze pro fixované sedačky s vložkou a netýká se 
samostatných dětských sedaček) 

44* 04 

23 Prostředky čistící světlomety a motorová vozidla 
s ohledem na čištění hlavních světlometů 

45* 01 

24 Zařízení pro nepřímé vidění včetně instalačních 
opatření 

46 04 

25 Instalace osvětlení vozidla a zařízení světelné 
signalizace 

48 06 

26 Nejméně čtyřkolá M 
motorová vozidla z pohledu hlukových emisí 

51 03 

27 Pneumatiky pro komerční vozidla a jejich přívěsy 
(Pneumatiky budou typově schváleny podle OSN 
předpisů č.30 a 54) 

54 00 

28 Zadní zábrany proti podjetí (RUPDs) a instalační 
nároky schválených typů zadních zábran proti 
podjetí (RUP) 

58 03 

29 Náhradní díly pro omezenou možnost dojetí 
vozidla, pneumatiky umožňující dojetí při proražení 

64* 03 

30 Parkovací světla motorových vozidel 77*,3 01 
31 Vozidla z pohledu systému řízení 79 03 
32 Spalovací motory nebo elektrické pohonné 

jednotky určené pro pohon motorových vozidel 
kategorií M a N, s ohledem na měření čistého 
výkonu a maximálního 30 minutového výkonu 
elektrických pohonných systémů (Výkon motoru)  

85 00 

33 Osvětlení pro denní provoz motorových vozidel 873 01 
34 Boční obrysová světla motorových vozidel a jejich 

přívěsů 
91*,3 01 

35 Ochrana posádky při čelním nárazu 94 03 
36 Ochrana posádky při bočním nárazu 95 03 
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 Verze předpisu OSN 
Číslo Předmět Předpis OSN Série změn 

37 Hlavní světlomety motorových vozidel vybavené 
výbojkovými zdroji 

98*,4 02 

38 Vozidla s ohledem na specifické nároky pro 
elektrický pohon 

100* 02 

39 Hlavní světlomety motorových vozidel emitující 
asymetrická potkávací světla, dálková světla nebo 
obojí se zdrojem se žhaveným vláknem nebo LED 
moduly 

112*,4 02 

40 Pneumatiky z pohledu emitovaného hluku a/nebo 
adhezních vlastností na mokrém povrchu a/nebo 
valivého odporu 

117 02 

41 Světlomety motorových vozidel svítící do zatáčky 119*,4 02 
42 Vozidla s ohledem na umístění a identifikaci 

ručních ovladačů a různých typů indikátorů 
121 01 

43 Adaptivní přední osvětlení motorových vozidel 
(AFS) 

123*,4 02 

44 Motorová vozidla s ohledem na výhledy řidiče 
směrem vpřed 

125 01 

45 Motorová vozidla z pohledu úrovně bezpečnosti 
chodců 

127 02 

46 Brzdové asistenční systémy 139 00 
47 Elektronické systémy ovlivňující stabilitu vozidla 140 00 
48 Systém monitorující tlak v pneumatikách 141 00 
49 Montáž pneumatik 142 00 
50 Světelná signalizační zařízení (LSD) 1483 00 
51 Zařízení pro osvětlení vozovky 1494 00 
52 Reflexní zařízení (RRD) 1505 00 
 
1  V případě, že za číslem OSN předpisu následuje hvězdička znamená to, že příslušný 
požadavek se aplikuje pouze v případě, je-li tento systém instalován ve vozidle. To potom 
znamená, že pro účely U-IWVTA jak vozidla s instalovaným, tak vozidla bez instalovaného 
systému jsou akceptována. Ovšem u vozidla s instalovaným systémem se uplatní příslušný 
požadavek. Stejný přístup platí i pro systémy neidentifikované hvězdičkou (*), kde je možné 
demonstrovat, že dotčený požadavek není aplikovatelný u typu IWVTA. 
   
2   Tento případ je chápán, jako požadované minimum, tzn. včetně všech doplňků platných 
v době vydání typového schválení. Schválení podle jakékoliv pozdější verze bude stejně 
akceptováno v souladu s odstavce 13.3 tohoto předpisu. 
 
3  Jakékoliv typové schválení podle OSN předpisu č.148 nebo aplikovatelné(á) typové(á) 
schválení podle OSN předpisů č. 4,6,7, 23, 38, 77, 87 a/nebo č.91 je/jsou nutné(á). 
 
4  Každé typové schválení podle OSN předpisu č.149 nebo aplikovatelné(á) typové(á) schválení 
podle OSN předpisů č. 19, 98, 112, 119 a/nebo č.123 je/jsou nutné(á). 
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5  Každé typové schválení podle OSN předpisu č.150 nebo podle předpisu č.3 je nutné(á). 
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PŘÍLOHA 1 
VZOR OSVĚDČENÍ 

Část A: Vozidla kategorie M1  
(Maximální formát: A4 (210 x 297 mm))  
 

1) 
Vydal:   Název správního orgánu:  

 .............................................  
..............................................  
..............................................  

týkající se: 2)  
Schválení uděleno  
Schválení rozšířeno  
Schválení odejmuto s účinností od dd/mm/rrrr 

  Schválení odmítnuto  
Schválení odejmuto  
Výroba ukončena  

typu IWVTA, podle předpisu OSN č. 0.  
Číslo schválení:  ............ ................................................................................................................. 
Číslo rozšíření:  ............ .................................................................................................................. 
Důvod rozšíření:  ............. ………………………………………………………………………………… 
ČÁST I  
0.1 Značka (obchodní název výrobce):  ................................................................................  
0.2 Třída IWVTA:  .................................................................................................................  
2.2.0 Typ IWVTA:  ...................................................................................................................  
0.2.1 Obchodní název(názvy): 3)  .............................................................................................  
0.3 Způsob identifikace typu IWVTA, pokud je na vozidle vyznačena:  .................................  
0.3.1 Umístění tohoto vyznačení:  ............................................................................................  
0.4 Kategorie vozidla: 4)  .......................................................................................................  

 
1) Rozlišovací číslo státu, který udělil/ rozšířil/ odmítl/ odejmul schválení (viz ustanovení o schválení 

v tomto předpisu). 
2) Nehodící se škrtněte. 
3) Jestliže není známo v době udělení schválení typu, doplní se tato položka nejpozději při uvádění 

vozidla na trh. 
4) Jak je definována v odstavci 2 Souhrnné rezoluce o konstrukci vozidel (R.E.3)  

(dokument ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6). 
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0.5 Název a adresa výrobce:  ...............................................................................................  
0.8 Název (názvy) a adresa (adresy) montážního závodu (závodů):  ....................................  
0.9 Název a adresa zástupce výrobce (pokud existuje):  ......................................................  
  .......................................................................................................................................  
ČÁST II (Položky i až 4 se nepoužijí, jestliže je výroba ukončena) 

Níže podepsaný tímto osvědčuje správnost popisu udaného výrobcem v připojeném 
informačním dokumentu, který se týká výše popsaného vozidla (vozidel) (vzorku 
(vzorků), který byl vybrán schvalovacím orgánem a předán výrobcem jako prototyp 
(prototypy) typu IWVTA), a použitelnost připojených výsledků zkoušek pro tento typ 
IWVTA.  

1. Typ IWVTA splňuje / nesplňuje 2) technické požadavky pro U-IWVTA, jak je 
předepsáno v odstavci 5.1.2 tohoto předpisu.  

2. Typ IWVTA splňuje / nesplňuje 2) technické požadavky pro L-IWVTA, jak je 
předepsáno v odstavci 5.1.3 tohoto předpisu. 

3. Schválení typu je uděleno / rozšířeno / odejmuto s účinností od dd/mm/rrrr  
/odmítnuto 2). 

4. Schválení je uděleno podle postupu pro nové technologie, jak jsou definovány 
v příloze 7 Dohody z roku 1958 a doba platnosti schválení je tedy omezena do 
dd/mm/rrrr 2). 

(Místo)   .......................................................................................................................................  
(Podpis)  .......................................................................................................................................  
(Datum)  .......................................................................................................................................  
Přílohy:  
Schvalovací dokumentace 
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PŘÍLOHA 2 
USPOŘÁDÁNÍ ZNAČKY SCHVÁLENÍ 

 
(Viz odstavec 4.5 tohoto předpisu)  
 
Ustanovení této přílohy o značce schválení typu pro IWVTA ve spojení s článkem 3.2 Dohody 
z r. 1958 nevylučují doplňkové vnitrostátní nebo regionální požadavky, které se týkají 
identifikace vozidla, jako jsou povinné štítky nebo identifikační čísla vozidla. 
 
Oddíl I: Značka schválení typu pro U-IWVTA  

 
a = 8 mm min.  

 Výše uvedená značka schválení, umístěná na vozidle, udává, že tato třída IWVTA byla 
schválena jako U-IWVTA v Nizozemsku (E4) podle tohoto předpisu změněného sérií změn 01. 
Písmeno U označuje schválení jako univerzální (viz odstavec 2.3.1 tohoto předpisu). Schválení 
bylo uděleno pro třídu IWVTA pod číslem 1234 a pro typ IWVTA pod číslem 01. 
 
Oddíl II: Značka schválení typu pro L-IWVTA  

 
a = 8 mm min.  

 Výše uvedená značka schválení, umístěná na vozidle, udává, že tato třída IWVTA byla 
schválena jako L-IWVTA v Nizozemsku (E4) podle tohoto předpisu změněného sérií změn 01. 
Písmeno L označuje schválení jako s omezeným uznáním (viz odstavec 2.3.2 tohoto předpisu). 
Schválení bylo uděleno pro třídu IWVTA pod číslem 1234 a pro typ IWVTA pod číslem 02. 
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PŘÍLOHA 3 
POSTUPY K PROVEDENÍ IWVTA 

 
1. Cíle a oblast působnosti  

Tato příloha stanoví postupy k provedení IWVTA podle ustanovení odstavce 4.1 tohoto 
předpisu. 

2. Postup schvalování typu  
Po obdržení žádosti o IWVTA, musí schvalovací orgán:  
a) ověřit, zda všechny certifikáty schválení typu vydané podle předpisů OSN, které 

jsou použitelné pro IWVTA, pokrývají tento typ IWVTA a odpovídají předepsaným 
požadavkům;  

b) ujistit se, že specifikace vozidla a údaje obsažené v informačním dokumentu 
(část II přílohy 5) byly zahrnuty do údajů ve schvalovacích dokumentacích a v 
certifikátech schválení typu týkajících se příslušných předpisům OSN;  

c) pokud není číslo položky v informačním dokumentu (část II přílohy 5) zahrnuto do 
schvalovací dokumentace některého z předpisů OSN, musí být s údaji o 
příslušné části nebo charakteristice nakládáno jako s referenční informací 
k identifikaci základního vozidla; 

d) na vybraném vzorku vozidel typu, který má být schválen, provést nebo nechat 
provést kontrolu k ověření, zda vozidlo (vozidla) je (jsou) vyrobeno podle 
odpovídajících údajů ve schvalovací dokumentaci se zřetelem na příslušné 
certifikáty schválení typu;  

e) případně provést nebo nechat provést nezbytnou kontrolu montáže systémů, 
zařízení a částí. 

3. Kombinace technických specifikací  
Počet vozidel, která mají být předána, musí být dostatečný, aby umožnil řádnou 
kontrolu variant a verzí typu, který má být schválen. 
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PŘÍLOHA 4 
SEZNAM POŽADAVKŮ K PROVEDENÍ IWVTA 

 
Seznam regulačních aktů  
Část A: Požadavky pro vozidla kategorie M1 
Oddíl I: Seznam požadavků pro U-IWVTA  

 

 Verze předpisu OSN 

Číslo Předmět Předpis 
OSN1 

Série 
změn2 

1 Reflexní bezpečnostní prvky pro vozidla a jejich přívěsy či návěsy 35 03 

2 Zařízení pro osvětlení zadní registrační značky vozidel a jejich 
přívěsů či návěsů 

43 01 

3 Směrové ukazatele vozidel a jejich přívěsů či návěsů 63 02 

4 Přední a zadní obrysová světla, brzdová světla a zadní obrysová 
světla vozidel a jejich přívěsů či návěsů 

73 03 

5 Vozidla z hlediska elektromagnetické kompatibility 10 05 

6 Vozidla z hlediska dveřních zámků a dveřních záchytných zařízení 11 04 

7 Vozidla z hlediska ochrany řidiče vůči kontaktu se sloupkem řízení 
při nárazu vozidla 

12 04 

8 Brzdy vozidel M1 a N1 13-H 01 

9 Vozidla z hlediska ukotvení bezpečnostních pásů 14 09 

10 Bezpečnostní pásy, zádržné systémy, dětské zádržné systémy a 
dětské zádržné systémy ISOFIX 

16 08 

11 Vozidla z hlediska sedadel, jejich zakotvení a hlavové opěrky 17 10 

12 Přední mlhová světla motorových vozidel 19*,4 05 

13 Vozidla s ohledem na vnitřní vybavení a výčnělky 21 01 

14 Couvací a manévrovací světla motorových vozidel a jejich přívěsů 
či návěsů 

233 01 

15 Motorová vozidla z pohledu vnějších výčnělků 26 04 

16 Zvuková výstražná zařízení motorových vozidel z pohledu 
zvukových signálů 

28 00 

17 Pneumatiky motorových vozidel a jejich přívěsů či návěsů 30 02 

18 Vozidla s ohledem na nebezpečí požáru 34 03 

19 Zadní mlhová světla motorových vozidel a jejich přívěsů či návěsů 383 01 
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20 Rychloměry a tachometry včetně instalačních specifikací 39 01 

21 Bezpečnostní zasklívací materiály a instalační specifikace 43 01 

22 Zádržná zařízení dětských pasažerů u motorových vozidel (pouze 
v případě zabudovaných podsedáků, ale ne v případě 
samostatných dětských sedaček) 

44* 01 

23 Čištění hlavních světlometů a motorová vozidla s ohledem na 
čištění světlometů 

45* 01 

24 Prostředky nepřímého vidění, včetně instalačních specifikací 46 04 

25 Instalace osvětlení a světelné signalizace 48 07 

26 Motorová vozidla se čtyřmi a více koly z hlediska emise hluku 51 03 

27 Pneumatiky komerčních vozidel a jejich přívěsů či návěsů 
(Pneumatiky musí být typově schválené podle předpisu OSN č. 30 
nebo OSN č. 54 

54 00 

28 Zadní zábrana proti podjetí (RUPDs) a instalační specifikace 
schváleného typu, zábrana proti zezadu (RUP) 

58 03 

29 Náhradní jednotky pro dočasné použití 64* 03 

30 Parkovací světla motorových vozidel 77*,3 01 

31 Vozidla s ohledem na systém řízení 79 03 

32 Spalovací motory nebo elektrické pohonné systémy, určené pro 
pohon motorových vozidel kategorie M a N, s ohledem na měření 
čistého výkonu a 30-minutového výkonu elektrických pohonných 
systémů (výkon motoru) 

85 00 

33 Světla pro denní osvětlení motorových vozidel 873 01 

34 Boční světla motorových vozidel a jejich přívěsů či návěsů 91*,3 01 

35 Ochrana posádky v případě čelního střetu 94 03 

36 Ochrana posádky v případě bočního střetu 95 04 

37 Hlavní světla motorového vozidla vybavená výbojkou 98*,4 02 

38 Vozidla z pohledu specifických požadavků na elektrický pohonný 
systém 

100* 02 

39 Požadavky zohledňující instalaci specifických komponentů, které 
umožňují použití CNG a/nebo LNG v pohonném systému vozidla 

110* 04 

40 Hlavní světla motorových vozidel emitujících asymetrický kužel 
potkávacích nebo dálkových světel a osazených klasickými 
žárovkami (se žhaveným vláknem) nebo LED moduly 

112*,4 02 

41 Pneumatiky s ohledem na emisi hluku odvalujících se pneumatik, 
jejich adhezní vlastnosti za mokra a/nebo valivý odpor 

117 02 

42 Zatáčecí světla motorových vozidel (světla koordinovaná s řízením) 119*,4 02 
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43 Vozidla z pohledu umístění a identifikaci ručních ovladačů, 
indikačních symbolů a indikátorů 

121 01 

44 Adaptivní hlavní světlomety (AFS) motorových vozidel 123*,4 02 

45 Motorová vozidla s ohledem na výhled řidiče vpřed 125 01 

46 Motorová vozidla s ohledem na bezpečnost chodců 127 02 

47 Bezpečnostní požadavky, vztahující se na vodíkem poháněná 
motorová vozidla 

134* 00 

48 Vozidla s ohledem na jejich vlastnosti při bočním nárazu na sloup 135 01 

49 Osobní vozidla při čelním nárazu s ohledem na zádržné systémy 137 01 

50 Vozidla se sníženou emisí hluku z pohledu jejich menší slyšitelnosti 138* 01 

51 Brzdové asistenční systémy 139 00 

52 Elektronické systémy řídící stabilitní funkce vozidla 140 00 

53 Systémy monitorující tlak vzduchu v pneumatikách 141 01 

54 Montáž pneumatik 142 01 

55 Světelná signalizační zařízení (LSD) 1483 00 

56 Vybavení pro osvětlení silnic (RID) 1494 00 

57 Retro-reflexní zařízení (RRD) 1505 00 

58 WLTP 154 01 

59 Ochrana motorových vozidel proti neoprávněnému použití (systém 
zamykání) 

161  

60 Imobilizéry 162*  

61 Vozidlový alarm systém 163*  

 
1 Pokud je číslo předpisu označeno hvězdičkou „*“, znamená to, že příslušné požadavky budou použity pouze 

v případě, že je vozidlo vybaveno příslušným systémem. To znamená, že pro účely U-IWVTA se požadavky 
uplatní jak u vozidla s příslušným systémem, tak i u vozidla bez použití systému. Ovšem u vozidla, které je 
systémem vybaveno požadavky použijeme. To samé platí u systémů, které nejsou označeny symbolem „*“, 
kde je možno demonstrovat, že se příslušné požadavky neuplatní v případě typu IWVTA. 

2 Aplikace požadavků se chápe, jako vyžadované minimum, tzn. včetně všech doplňků platných v době 
vydání schválení vozidla. Schválení podle pozdějších verzí bude rovněž akceptováno v souladu se zněním 
odstavce 13.3. tohoto předpisu. 

3 Je/jsou nezbytné(á) buď schválení podle předpisu OSN č. 148 nebo příslušné(á)  typové(á) schválení podle 
předpisů OSN č. 4, 6, 7, 23, 38, 77 a nebo 91. 

4 Je zapotřebí buď typové schválení podle předpisu OSN č. 149 nebo příslušné(á)  typové(á) schválení podle 
předpisů OSN č. 19, 98, 112, 119 a/nebo č. 123. 

5 Je zapotřebí buď typové schválení podle předpisu OSN č. 150 nebo předpisu OSN č. 3. 
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PŘÍLOHA 5 
INFORMAČNÍ DOKUMENT PRO IWVTA 

 
Obecná ustanovení 
Následující informace musí být dodány v trojím vyhotovení a musí obsahovat seznam. Všechny 
výkresy musí být dodány ve vhodném měřítku a s dostatečnými podrobnosti na archu formátu 
A4, nebo složené na formát A4. Fotografie, pokud jsou přiloženy, musí zobrazovat dostatečně 
podrobně.  
Předání informací ve formě elektronického souboru, který je možno vytisknout ve formátu A4, 
se pokládá za splnění požadavků tohoto odstavce. 
Část I: Identifikace variant a verzí  
V rámci IWVTA, pro které je požadováno schválení, zajistěte vhodnou identifikaci všech variant 
a verzí (jak je definováno v příloze 7). V části II se použije tento identifikační systém s 
transparentním označením, které položky údajů se v rámci typu IWVTA v informačním 
dokumentu vztahují na kterou variantu (varianty) a verzi (verze).  
Část II: Informační dokument  
Vozidla kategorie M1 
0.  Obecně  
0.1 Značka (obchodní název výrobce):  ...................... ...........................................................  
0.2 Třída IWVTA:  ........ .............................................................................…..........................  
0.2.0 Typ IWVTA:  ...................................................................................................................  
0.2.1 Obchodní název (názvy) (pokud existuje):  ................... ...................................................  
0.3  Prostředky identifikace typu IWVTA, je-li na vozidle vyznačena a):  
0.3.1 Umístění tohoto označení:  ...............................................................................................  
0.4 Kategorie vozidla b):  ..................................... ................................................…................  
0.5  Název a adresa výrobce:  ..................... ...........................................................................  
0.6 Umístění značky schválení: ............................................................................................  
0.8 Název (názvy) a adresa (adresy) montážního závodu (závodů): ......................................  
0.9 Název a adresa případného zástupce výrobce: ....................... ……………..........……….  
1.  Obecné konstrukční vlastnosti vozidla  
1.1 Fotografie a/nebo výkresy reprezentativního vozidla: ..... .................................................  
1.3 Počet náprav a kol: ......................... ............................. ....................................................  
1.3.3 Hnané nápravy (počet, umístění, propojení):  ...................... ............................................  
1.4 Případný rám (celkový výkres): .................. ......................... ............................................  
1.6 Umístění a uspořádání motoru:  ...................... ............................ ....................................  
1.8.  Řízení vlevo/vpravo 1)  
1.8.1 Vozidlo je vybaveno pro jízdu na pravé/levé straně směru provozu 1)  

 
1) Vypusťte, kde je bezpředmětné (jsou případy, kdy není potřebné nic vypouštět, jestliže lze použít více 

než jednu položku). 
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2. Hmotnosti a rozměry  
2.8 Maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla:  .......................................  
3. Hnací ústrojí c) 
3.1 Výrobce motoru:  ......................... ......................................................................................  
3.1.1 Kód motoru stanovený výrobcem (vyznačený na motoru nebo jiná identifikace):  .... .......  
3.2 Spalovací motor  
3.2.1.1 Pracovní princip: zážehový/ vznětový 1):  
 Cyklus: čtyřdobý/ dvoudobý/ rotační 1)  
3.2.1.2 Počet a uspořádání válců:  ........................ ....................................................................... 
3.2.1.3 Zdvihový objem motoru: d): … .............. ..................................................................… cm3 
3.2.1.6 Normální volnoběžné otáčky 2):  ........................... …...........................................… min-1 
3.2.1.8 Maximální netto výkon: ………………… kW při  ......................... …..................... … min-1 

(hodnota deklarovaná výrobcem)  
3.2.2.1 Lehká vozidla: motorová nafta / benzin / LPG / NG nebo biomethan / ethanol (E85) / 

bionafta / vodík 1) 3) 
3.2.2.4 Druh vozidla podle paliva: jednopalivové, dvoupalivové, flex fuel 1)  
3.3 Elektrický motor  
3.3.1 Typ (vinutí, buzení):  ............................................... .........................................................  
3.3.1.1.2 Maximální 30minutový výkon:  ................... …........................................................… kW 
3.3.1.2 Pracovní napětí: …......................................................................... ........................... … V 
3.3.2 Baterie  
3.3.2.4 Umístění:  .......................... ...............................................................................................  
3.4 Motor nebo kombinace motorů  
3.4.1 Hybridní elektrické vozidlo: ano/ne 1)  
3.4.2 Kategorie hybridního elektrického vozidla: vnější nabíjení / nikoliv vnější nabíjení: 1)  
4. Převody e)  
4.2 Druh (mechanický, hydraulický, elektrický, atd.):  .............................. ..............................  
4.5 Převodovka  
4.5.1 Druh (manuální / automatická / CVT (spojitě proměnný převod) 1)  
4.7 Maximální konstrukční rychlost vozidla (km/h):  ..................................... .........................  
5. Nápravy  
5.1 Popis každé nápravy: . ............................ .........................................................................  
6. Zavěšení  
6.2 Druh a konstrukce zavěšení každé nápravy nebo kola:............ ........................................  
6.2.1 Seřizování úrovně: ano/ ne/ volitelně 1)  

 
2) Uveďte dovolené odchylky. 
3) Vozidla, která mohou být plněna oběma jak benzinem, tak plynným palivem, avšak když jsou 

vybavena benzinovým systémem jen pro nouzové účely nebo startování a nádržka na benzin nemůže 
pojmout více než 15 litrů benzinu, se pokládají pro účely zkoušky za vozidla, jež mohou být poháněna 
jen plynným palivem. 
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6.2.3 Vzduchové odpružení hnací nápravy (náprav) ano/ne 1)  
6.2.4 Vzduchové odpružení nepoháněné nápravy (náprav) ano/ne 1)  
6.6.1 Kombinace pneumatika/kolo  

a) u pneumatik uveďte označení rozměru, index zatížení, symbol kategorie 
rychlosti f),  

b) u kol uveďte rozměr (rozměry) ráfku a hloubku (hloubky) zálisu  
6.6.1.1 Nápravy  
6.6.1.1.1 Náprava 1:  ........................... ...........................................................................................  
6.6.1.1.2 Náprava 2:  ......................................................................................................................  
6.6.1.2 Náhradní kolo (pokud je ve vozidle): .............................. ..................................................  
6.6.2 Horní a dolní meze poloměru valení 
6.6.2.1 Náprava 1: ..................................... ...................................................................................  
6.6.2.2 Náprava 2:  ........................... ............................................................................................  
8. Brzdy  
8.5 Protiblokovací systém brzd: ano/ ne/ volitelný 1)  
9. Karoserie  
9.1 Druh karoserie za užití kódů z odstavce 2, části A, přílohy 7:  .................. .......................  
9.3 Dveře osob ve vozidle, zámky a závěsy  
9.3.1 Uspořádání dveří a počet dveří:............................. ...........................................................  
9.10 Vnitřní uspořádání  
9.10.3 Sedadla  
9.10.3.1 Počet mist k sedění g): ....................... ..............................................................................  
9.10.3.1.1 Umístění a uspořádání: ............................ .....................................................................  
 
Vysvětlivky: 
a) Pokud způsob označení typu IWVTA obsahuje znaky, které nejsou důležité pro popis tohoto typu, na které 

se vztahuje tento informační dokument, nahradí se tyto znaky v dokumentaci symbolem "?" (např. ABC?? 
123??).  

b)  Klasifikace podle definic v Souhrnné rezoluci o konstrukci vozidel (R.E.3), (dokument 
TRANS/WP.29/78/Rev.6.  

c) U vozidla, které může pracovat s benzinem, motorovou naftou atd., nebo také v kombinaci s jiným 
palivem, se položky opakují. U nekonvenčních motorů a systémů musí výrobce dodat údaje rovnocenné 
zde uvedeným údajům. 

d) Tato hodnota se vypočte (π = 3,1416) a zaokrouhlí se na nejbližší cm3. 
e) Pro každou z navrhovaných variant se uvedou specifické podrobnosti. 
f) U pneumatik kategorie Z určených k montáži na vozidla, jejichž maximální rychlost přesahuje 300 km/h, se 

předloží rovnocenné informace. 
g) Počet míst k sedění, který se uvede, platí pro vozidlo v pohybu. V případě modulového uspořádání může 

být specifikován rozsah. 
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Část III: Čísla schválení typu 
Předloží se informace požadované následující tabulkou z hlediska položek použitelných na toto 
vozidlo podle přílohy 4. Musí se sem zahrnout všechna příslušná schválení pro každou položku. 
U položek, které nejsou použitelné na dotyčné vozidlo, se musí uvést číslo předpisu pro každou 
položku, zároveň s důvodem, pro které není použitelná. Avšak informace týkající se 
konstrukčních částí se zde nemusí uvádět, jestliže příslušné informace jsou zahrnuty 
v certifikátu schválení, který se týká ustanovení pro montáž. Nehledě na výše uvedené nejsou 
nutné informace o schváleních typu podle předpisů OSN č. 30, 54 a 117, jestliže je předložena 
informace o schválení typu podle předpisu OSN č.142. Kdykoli se mění obsah této tabulky, 
musí být předložena aktualizovaná konsolidovaná verze. 

Předpis č. Číslo schválení typu Datum rozšíření Varianta (varianty) / 
verze 

    

 
Podpis:  .......................................................................................................................................  
Funkce v podniku:  .......................................................................................................................  
Datum:  .......................................................................................................................................  
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PŘÍLOHA 6 1) 
SPECIFIKACE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (DOC) 

 
1. Obecný popis DoC 
1.1 DoC obsahuje: 

a) informace o identifikaci jednotlivého vozidla (ve většině případů identifikační číslo 
vozidla VIN); 

b) prohlášení o shodě (dodatek 1); 
c) podrobný seznam předpisů OSN, podle kterých je typ IWVTA schválen 

(dodatek 2). 
1.2 DoC musí být vygenerováno ze zajištěné internetové databáze OSN v tisknutelném 

maximálním formátu A4 (210 × 297 mm). 
1.3 Zajištěná internetové databáze OSN musí poskytnout DoC, sestavené podle struktury 

dané v dodatku 3, v překladu do jazyka požadovaného smluvní stranou, která bude 
pracovat s DoC, jestliže je to potřebné. 

2. Postup k vytvoření DoC 
2.1 Podle odstavce 4.4 tohoto předpisu musí být informace o určitém schválení podle 

tohoto předpisu obsažena v zajištěné internetové databázi OSN. 
2.2   Výrobce zajistí a natáhne do bezpečné internetové sítě OSN, pro každé jednotlivé    
              vyrobené vozidlo schválené v souladu s IWVTA, všechny informace popsané   
              v odstavci 1.1, nezbytné pro vygenerování DoC (prohlášení o shodě), včetně: 
2.2.1.    Informace umožňující identifikaci jednotlivého vozidla (za normálních okolností VIN); 
2.2.2. Číslo typového schválení vozidla IWVTA, které pokrývá toto vozidlo. 
2.3 Uvedením informací stanovených v odstavci 2.2 této přílohy výrobce prohlašuje, že 

toto vozidlo je shodné s dotyčným IWVTA. 
2.4 Bezpečná internetová databáze OSN umožní, na základě požadavku kterékoliv 

autorizované strany, vygenerovat prohlášení o shodě (DoC) na základě VIN kódu, který 
byl přidělen tomuto konkrétnímu vozidlu, v souladu s odstavcem 2.2. této přílohy. 

 
3. (Vyhrazeno ) 2) 
 

 
1) Tato příloha se použije od data, které určí WP.29 po tom, co se dostane do provozu zabezpečená 

internetová databáze podle přílohy 5 revize 3 Dohody z r. 1958 a bude zahrnovat tuto funkčnost. 
2) Vyhrazeno pro doplnění dokumentu k registraci jednotlivého vozidla, včetně technického popisu, za 

podmínky, že předpis OSN č. 0 zahrne všechna ustanovení požadovaná pro IWVTA ke schválení 
vozidla jako celku, které umožní registraci bez dalších požadavků. 
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PŘÍLOHA 6 – DODATEK 1 
 

Formulář prohlášení o shodě v systému IWVTA 
 
Výrobce tímto osvědčuje, že vozidlo: 
 
0.2. IWVTA třídy: ………………………………………………………………………………… 
0.2.0. IWVTA typu: ………………………………………………………………………………… 
0.4. Kategorie vozidla    ………………………………………………………………………….. 
0.5. Výrobce vozidla    ………………………………………………………………………... 
0.10. Identifikační číslo vozidla   …………………………………………………………… 
 
odpovídá ve všech aspektech typu vozidla popsanému v typovém schválení ………………..1 

vydaném dne …………………… 2 a tento IWVTA typ byl schválen v souladu s předpisy OSN 
uvedenými v tomto dokumentu. 
 

PODROBNÉ INFORMACE O VÝROBCI VOZIDLA JE MOŽNÉ ZÍSKAT U ORGANIZACE 
POVĚŘENÉ VYDÁVÁNÍM TYPOVÝCH OSVĚDČENÍ.
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PŘÍLOHA 6 – DODATEK 2 
 

Seznam předpisů OSN s ohledem na shodnost výroby 
 
Seznam požadavků, na základě kterých bylo vydáno typové schválení IWVTA 
 

Předpis OSN č. Série změn č. 
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PŘÍLOHA 6 – DODATEK 3 
VZOR LISTU PŘEKLADU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ PRO IWVTA 

 
Číslo 
položky Specifikace v anglickém jazyku Překlad do jiného jazyka 
0.2 IWVTA class:  

0.2.0 IWVTA type:  

0.4. Vehicle category:  

0.5. Name of manufacturer:  

0.10. Vehicle identification number:  

 conforms in all respects to the 
type described in the 
documents for application of 
approval and that this IWVTA 
type is approved according to 
the UN Regulations as listed in 
this document. 
The detailed information about 
the manufacturer may be 
obtained from the  
type approval authority 
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PŘÍLOHA 7 
DEFINICE TŘÍDY IWVTA A TYPU IWVTA 

 
Část A:  Vozidla kategorie M1  
1. Definice třídy IWVTA, typu IWVTA, varianty a verze  
1.1 Třída IWVTA  
1.1.1 “Třída IWVTA” je tvořena vozidly, která mají společné všechny dále uvedené vlastnosti:  

a) Název společnosti výrobce. 
 Změna právní formy vlastníka společnosti nevyžaduje nové udělení schválení. 
b) Konstrukce a sestava podstatných částí konstrukce karoserie u samonosných 

karoserií. 
 Totéž platí s příslušnými změnami pro vozidla, u kterých jsou části karoserie 

přišroubovány nebo přivařeny k samostatnému rámu.  
1.1.2 Pokud výrobce používá podlahové části karoserie stejně jako základní prvky, které 

tvoří přední část karoserie přímo před čelním sklem u konstrukcí různých druhů 
karoserií (např. sedan a kupé), lze tato vozidla odchylně od požadavků odstavce 1.1.1 
pododstavce b) považovat za patřící do téže třídy IWVTA. Výrobce to musí doložit.  

1.1.3 Třída IWVTA se musí skládat z nejméně jednoho typu IWVTA. 
1.2 Typ IWVTA 
1.2.1 „Typ IWVTA“ zahrnuje vozidla, která mají společné všechny následující vlastnosti: 

a) třída IWVTA; 
b) úroveň plnění požadavků předpisů OSN uvedených v příloze 4, které jsou 

použitelné na varianty a verze v rámci typu IWVTA. 
1.2.2 Úrovní plnění požadavků uvedenou výše v odstavci 1.2.1, pododstavci b) se rozumí 

následující: 
a) Jestliže určitý předpis OSN uvedený v seznamu v příloze 4 je použitelný na různé 

varianty nebo verze v rámci typu IWVTA, pak všechny tyto varianty a verze musí 
splňovat tutéž verzi dotyčného předpisu OSN. 

b) Nehledě na výše uvedený odstavec 1.2.2 a) nemusí některé z předpisů OSN 
uvedených v seznamu v příloze 4, části A, oddílu I být použitelné na všechny 
varianty nebo verze v rámci téhož typu IWVTA (např. ochrana proti vysokému 
napětí se týká jen elektrických nebo hybridních variant). 

c) Při rozšíření IWVTA může být úroveň plnění požadavků zvýšena, např. existující 
typ se změní tak, aby splňoval požadavky novější verze tohoto předpisu. Avšak 
taková změna musí zároveň pokrýt všechny varianty a verze v rámci tohoto typu 
IWVTA. 

1.2.3 Typ IWVTA musí obsahovat nejméně jednu variantu a jednu verzi.  
1.3 Varianta  
1.3.1 V rámci typu IWVTA sdružuje „varianta“ vozidla, která mají společné všechny dále 

uvedené konstrukční vlastnosti:  
a) počet bočních dveří nebo druh karoserie podle definice v následujícím odstavci 2, 

pokud výrobce užívá kritérium podle odstavce 1.1.2;  
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b) hnací ústrojí z hlediska následujících konstrukčních vlastností:  
i) druh energie pohonu (spalovací motor, elektrický motor, jiný motor);  
ii) pracovní princip (zážehový, vznětový nebo jiný); 
iii) u spalovacích motorů počet a uspořádání válců (L4, V6 nebo jiné); 

c) počet náprav;  
d) počet a propojení hnacích náprav;  
e) počet řízených náprav.  

1.4 Verze  
1.4.1 V rámci varianty sdružuje „verze“ vozidla, která mají společné všechny dále uvedené 

vlastnosti:  
a) maximální technicky přípustnou hmotnost naloženého vozidla;  
b) u spalovacích motorů zdvihový objem válců;  
c) maximální výkon netto motoru;  
d) druh paliva (benzin, motorová nafta, LPG, dvojí palivo, nebo jiný);  
e) maximální počet míst k sedění;  
f) hladina zvuku za jízdy;  

2. Druhy karoserie  
Použijí se kódy vozidel kategorie M1 1) 

 
_________ 

 
 

 
1) Jak jsou uvedeny v Konsolidované rezoluci o konstrukci vozidel (R.E.3), dokument 

ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, odstavec 2.9.1 – 
www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html   
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PŘÍLOHA 8 
ČÍSLO SCHVÁLENÍ TYPU PRO IWVTA 

 
Každému typu IWVTA, který má být schválen, se přidělí číslo schválení typu. Aby vyjadřovalo 
zvláštní situaci týkající se IWVTA, musí se určitým způsobem lišit od generického čísla 
schválení typu definovaného v příloze 4 Dohody z r. 1958. 
1. Číslo schválení typu se skládá ze 4 částí. Každá část je oddělena znakem „*“, 
1.1 Část 1: Velké písmeno „E“, za nímž následuje rozlišovací číslo smluvní strany, která 

udělila schválení typu. 
1.2 Část 2: Číslo příslušného předpisu OSN, za nímž následuje velké písmeno „R“, za 

kterým pak postupně následují: 
a) dvě číslice (podle potřeby s počáteční nulou), udávající sérii změn, která 

obsahuje technická ustanovení tohoto předpisu OSN aplikovaná pro schválení 
(04 u tohoto předpisu jak byla modifikovaná sérií změn 04; 

b) lomítko a velké písmeno U v případě univerzálního IWVTA, nebo velké 
písmeno L v případě IWVTA s omezeným uznáváním. 

1.3 Část 3: Číslo ze šesti číslic skládající se z: 
a) pořadového čísla ze čtyř číslic (podle potřeby s počátečními nulami), které 

identifikuje třídu IWVTA.  ; 
b) lomítka a pořadového čísla ze dvou číslic (podle potřeby s počáteční nulou), 

které identifikuje typ IWVTA v rámci určité třídy IWVTA. Pořadí číslic začíná od 
01. 

1.4 Část 4: Pořadové číslo ze dvou číslic (podle potřeby s počáteční nulou) označující 
rozšíření. Pořadí číslic začíná od 00. 

2. Všechny číslice musí být arabskými číslicemi. 

Příklad: Číslo schválení E4*0R03/U*0025/01*02 označuje druhé rozšíření univerzálního IWVTA 
uděleného Nizozemskem (E4) podle třetí série změn tohoto předpisu pro první typ 
IWVTA v rámci třídy IWVTA schválené pod číslem 0025. 
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PŘÍLOHA 9 
OZNÁMENÍ PŘÍPADU, KDY VSTOUPÍ V PLATNOST NOVÉ POŽADAVKY PRO EXISTUJÍCÍ 

U-IWTA 

 

Číslo 
U-IWVTA 

Předpis (předpisy) OSN, 
pro které vstupují 
v platnost nové 
požadavky 

Identifikujte jednu z následujících volitelných 
možností: 
a) Dotyčného typu se netýkají (odstavec 7.4.1) 
b) U-IWVTA se nadále zachová (odstavec 7.4.2) 
c) U-IWVTA se nahradí L-IWVTA (odstavec 7.4.3) 
d) U-IWVTA se rozdělí (odstavec 7.4.4) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

__________ 
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