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Poznámka sekretariátu *) 

 
 Tento dokument byl vypracován sekretariátem a představuje aktualizaci práce 
dosažené Světovým fórem harmonizace předpisů pro vozidla (WP.29) na revizi 3 Dohody 
z r.1958. Text vychází v podstatě z dokumentu ECE/TRANS/WP.29/2015/40, přičemž byly 
zapracována nová rozhodnutí WP.29 na jejím zasedání v listopadu 2015 (viz zprávu 
ECE/TRANS/WP.29/1118, odst. 53 až 55). Očekává se, že Světové fórum se bude snažit, na 
následujícím zasedání v březnu 2016, dosáhnout jednomyslnosti smluvních stran Dohody 
z r. 1958 na tomto konečném textu. 
 
 
 
 

                                                
*) Podle programu prací Výboru pro vnitrozemskou dopravu pro období 2014-2018 (ECE/TRANS/240, 

odst. 105 a ECE/TRANS/2014/26, programovaná činnost 02.4) Světové fórum vypracuje, bude 
harmonizovat a novelizovat předpisy s cílem zlepšit vlastnosti vozidel. Tento dokument se předkládá 
ve shodě s tímto mandátem. 
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Dohoda o přijetí harmonizovaných technických předpisů Organizace 
spojených národů pro kolová vozidla, zařízení a části, které mohou 
být namontovány a/nebo používány na kolových vozidlech, a o 
podmínkách pro vzájemné uznávání schválení udělených podle těchto 
předpisů Organizace spojených národů 1) 
 
Úvod 
SMLUVNÍ STRANY, 

VEDENY ROZHODNUTÍM změnit Dohodu o přijetí jednotných podmínek pro schvalování a o 
vzájemném uznávání schválení výstroje a součástí motorových vozidel, sjednanou v Ženevě 
dne 20. března 1958, ve znění změněném dne 16. října 1995, a 

VEDENY PŘÁNÍM zmenšit technické překážky mezinárodnímu obchodu tím, že budou 
definovat harmonizované technické předpisy OSN, jejichž splnění u určitých kolových vozidel, 
zařízení a částí postačí k tomu, aby mohly být používány v jejich státech nebo regionech,  

VEDENY UZNÁVÁNÍM důležitosti bezpečnosti, ochrany prostředí, energetické účinnosti a 
opatření proti krádeži u kolových vozidel, zařízení a části, které mohou být namontovány a/nebo 
používány na kolových vozidlech, pro vývoj předpisů, které jsou technicky a ekonomicky 
schůdné a jsou přizpůsobeny technickému pokroku, 

VEDENY PŘÁNÍM používat tyto předpisy OSN ve svých státech nebo regionech kdykoliv je to 
možné,  

VEDENY PŘÁNÍM usnadnit ve svých státech přijímání vozidel, zařízení a částí, když jsou 
schváleny podle těchto předpisů OSN schvalovacími orgány jiné smluvní strany, 

VEDENY PŘÁNÍM vytvořit mezinárodní systém schvalování typu vozidla jako celku (IWVTA) 
v rámci této Dohody za účelem zvýšení výhodnosti jednotlivých předpisů OSN, které jsou 
přílohami k této Dohodě, a aby se tak pro smluvní strany vytvořily vhodné příležitosti ke 
zjednodušení implementace schválení typu vozidel jako celků a k širšímu přijetí jejich 
vzájemného uznávání, a 

VEDENY PŘÁNÍM, aby se zvýšil počet smluvních stran Dohody zdokonalením jejího fungování 
a spolehlivosti a aby se tak zajistilo, že zůstane klíčovým mezinárodním rámcem pro 
harmonizaci technických předpisů v oblasti automobilů, 

SE DOHODLY takto: 
Článek 1 

1.  Smluvní strany vytvoří, prostřednictvím Správního výboru, ustaveného všemi 
smluvními stranami podle procedurálních pravidel stanovených v dodatku k této Dohodě, a na 
základě následujících článků a odstavců, předpisy OSN pro kolová vozidla, zařízení a části, 
které se mohou montovat a/nebo používat na kolových vozidlech. K používání smluvními 
stranami, které se rozhodnou provádět předpisy schvalováním typu, budou obsahovat 
podmínky pro udělování schválení typu a pro jejich vzájemné uznávání. 

                                                
1) Dřívější názvy Dohody: 
 Dohoda o přijetí jednotných podmínek pro schvalování a o vzájemném uznávání schválení výstroje a 

součástí motorových vozidel, sjednaná v Ženevě dne 20.března 1958 (původní verze); 
 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, sjednaná v Ženevě dne 5. října 1995 (revize 2). 
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 Pro účely této Dohody: 
 Pojem "kolová vozidla, zařízení a části" zahrnuje všechna kolová vozidla, zařízení a 
části, jejichž vlastnosti ovlivňují bezpečnost vozidla, ochranu prostředí, úsporu energie a 
vlastnosti technických opatření proti krádeži; 
 Pojem „schválení typu podle určitého předpisu OSN“ znamená správní postup, kterým 
schvalovací orgány jedné smluvní strany prohlásí, po vykonání požadovaných ověření, že určitý 
typ vozidla, zařízení nebo části předaný výrobcem plní požadavky daného předpisu OSN. 
Výrobce potom potvrdí, že každé vozidlo, zařízení nebo část, uvedené na trh, byly vyrobeny 
tak, aby byly shodné se schváleným výrobkem. 
 Pojem „schválení typu vozidla jako celku“ znamená, že schválení typu, která byla 
udělena podle použitelných předpisů OSN pro kolová vozidla, zařízení a části určitého vozidla, 
se spojí do jednoho schválení vozidla jako celku podle ustanovení správního systému IWVTA.  
 Pojem „znění určitého předpisu OSN“ znamená, že určitý předpis OSN po jeho přijetí a 
zavedení může být následně změněn podle postupů popsaných v této Dohodě, zejména 
v článku 12. Nezměněný předpis OSN, právě tak jako tento předpis OSN po včlenění následné 
změny (změn), se pokládají za rozdílná znění tohoto předpisu OSN. 
 Pojem „používat předpis OSN“ znamená, že určitý předpis OSN vstupuje v platnost pro 
určitou smluvní stranu. Když se tak stane, mohou smluvní strany nadále si zachovat svou 
vnitrostátní nebo regionální legislativu. Jestliže si přejí, mohou nahradit svou vnitrostátní nebo 
regionální legislativu požadavky předpisů OSN, které používají, avšak Dohoda je nezavazuje, 
aby tak učinili. Smluvní strany ale přijmou, jako alternativu k příslušným částem své 
vnitrostátní/regionální legislativy, OSN schválení typu udělená podle posledního znění předpisů 
OSN, které používají ve svém státu nebo regionu. Práva a povinnosti smluvních stran, které 
používají předpis OSN, jsou uvedeny podrobně v různých článcích této Dohody.  

 Při používání předpisů OSN mohou existovat různé správní postupy jako alternativa ke 
schvalování typu. Jediným obecně známým alternativním postupem, používaným některými 
členskými státy Evropské hospodářské komise, je autocertifikace, kdy výrobce bez předchozí 
úřední kontroly osvědčuje, že každý z výrobků, které uvádí na trh, splňuje daný předpis OSN; 
příslušné správní orgány mohou nahodilým odběrem na trhu ověřovat, zda autocertifikované 
výrobky splňují požadavky daného předpisu OSN. 

2.  Správní výbor se vytvoří ze všech smluvních stran podle procedurálních pravidel, 
uvedených v dodatku.  

 Po vypracování určitého předpisu OSN postupem, uvedeným v dodatku, zašle jej 
správní výbor generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, dále označovanému jako 
"generální tajemník". Potom generální tajemník zašle oznámení o tomto předpisu OSN co 
nejdříve smluvním stranám. 

 Předpis OSN se bude považovat za přijatý, pokud v období šesti měsíců od data, kdy 
jej generální tajemník oznámil, neinformuje generálního tajemníka o svém nesouhlasu s 
předpisem OSN více než jedna pětina smluvních stran, existujících v době oznámení. 

 Předpis OSN stanoví následující: 

 (a)  kolová vozidla, zařízení nebo části, kterých se týká; 

 (b)  technické požadavky, které musí být, kdykoliv je to možné, orientovány na 
vlastnosti a nesmí být omezující pro konstrukci, které objektivně uvažují případné 
dostupné technické možnosti, náklady a výnosy a mohou zahrnovat alternativy; 

 (c)  zkušební postupy, kterými se prokazuje plnění požadavků na vlastnosti výrobku; 
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 (d)  podmínky pro udělení schválení typu a pro jejich vzájemné uznávání, včetně 
správních ustanovení, všech značek schválení a podmínek pro zajištění 
shodnosti výroby; 

 (e)  datum (data), kdy tento předpis OSN vstupuje v platnost, včetně data, od kterého 
mohou smluvní strany, které jej používají, vydávat schválení podle tohoto 
předpisu OSN, a datum, od kterého musí přijímat schválení (jestliže jsou tato 
data rozdílná); 

 (f) informační dokument, který předloží výrobce. 

 Předpis OSN může případně obsahovat odkazy na laboratoře, akreditované 
schvalovacími orgány, ve kterých se musí vykonávat schvalovací zkoušky typů kolových 
vozidel, zařízení a částí, předaných ke schválení. 
 Kromě výše uvedených předpisů OSN stanovuje tato Dohoda vytvoření předpisu OSN, 
kterým se zavede systém schvalování typu vozidla jako celku. Tento předpis OSN stanoví 
oblast působnosti, správní postupy a technické požadavky, které mohou obsahovat rozdílné 
úrovně přísnosti v jednom znění dotyčného předpisu OSN. 
 Nehledě na ostatní ustanovení článku 1 a článku 12, smluvní strana, která používá 
předpis OSN týkající se IWVTA, je povinna přijímat pouze ta schválení typu, která byla udělena 
podle nejvyšší úrovně přísnosti posledního znění dotyčného předpisu OSN.  
 Tato Dohoda také obsahuje přílohy se správními a procedurálními ustanoveními, jež 
platí pro všechny předpisy OSN, které jsou přílohami k této Dohodě, a pro všechny smluvní 
strany používající jeden nebo více předpisů OSN. 

3. Když byl předpis OSN přijat, oznámí to generální tajemník co možno nejdříve všem 
smluvním stranám a uvede, které smluvní strany vznesly výhradu, nebo oznámily svůj souhlas, 
avšak se záměrem nezačít používat tento předpis OSN datem vstupu v platnost, a pro které 
tento předpis OSN nevstoupí v platnost.  

4. Přijatý předpis OSN vstoupí v platnost datem (daty), které je v něm stanoveno, jako 
předpis OSN, který je přílohou této Dohody, pro všechny smluvní strany, které neoznámily buď 
svůj nesouhlas, nebo svůj záměr nepoužívat jej od tohoto data. 

5. Každá nová smluvní strana může při uložení své listiny o přístupu prohlásit, že nebude 
používat některé předpisy OSN, které jsou v té době přílohou této dohody, nebo že nebude 
používat žádný z nich. Probíhá-li v té době řízení podle odstavců 2, 3 a 4 tohoto článku o 
návrhu nebo o přijatém předpisu OSN, zašle generální tajemník takový návrh nebo přijatý 
předpis OSN nové mluvní straně a ten vstoupí pro novou smluvní stranu v platnost jako předpis 
OSN, jestliže tato smluvní strana neoznámí svůj nesouhlas s přijatým předpisem v době šesti 
měsíců po uložení své listiny o přístupu. Generální tajemník oznámí všem smluvním stranám 
datum tohoto vstupu v platnost. Generální tajemník jim také zašle všechna prohlášení o 
nepřijetí určitých předpisů OSN, které může učinit podle tohoto odstavce kterákoliv ze 
smluvních stran. 

6. Každá smluvní strana používající určitý předpis OSN může kdykoliv, s jednoroční 
výpovědní lhůtou, oznámit generálnímu tajemníkovi svůj záměr přestat tento předpis OSN 
používat. Toto oznámení zašle generální tajemník ostatním smluvním stranám. 

 Dříve udělená schválení touto smluvní stranou podle tohoto předpisu OSN zůstanou 
platná, pokud nejsou odejmuta podle odstavce 4. 

 Pokud určitá smluvní strana přestane vydávat schválení podle některého předpisu 
OSN, je povinna: 

 a) udržovat řádný dozor nad shodností výroby u výrobků, kterým dříve udělila 
schválení typu; 
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 b) učinit nezbytná opatření stanovená v článku 4 v případě, že ji smluvní strana, 
která pokračuje v používání předpisu OSN, oznámí neshodnost; 

 c) oznamovat ostatním smluvním stranám i nadále odejmutí schválení, jak je 
stanoveno v článku 5; 

 d) udělovat i nadále rozšíření k existujícím schválením. 

7. Každá smluvní strana, která nepoužívá určitý předpis OSN, může kdykoliv oznámit 
generálnímu tajemníkovi, že jej hodlá napříště používat, a tento předpis OSN pro tuto stranu 
vstoupí v platnost šedesátým dnem po tomto oznámení. Generální tajemník oznámí všem 
smluvním stranám každý vstup určitého předpisu OSN v platnost pro novou smluvní stranu 
podle ustanovení tohoto odstavce. 

8. Smluvní strany, pro které určitý předpis OSN vstoupil v platnost, se potom označují 
jako „smluvní strany, které používají určitý předpis OSN". 

Článek 2 

1. Každá smluvní strana, která používá předpisy OSN převážně ke schvalování typu, je 
povinna udělovat schválení typu a značky schválení podle popisu v každém předpisu OSN pro 
typy kolových vozidel, zařízení nebo částí, na které se předpis OSN vztahuje, a to za podmínky, 
že je k tomu technicky způsobilá a že uznává opatření, která byla učiněna pro zajištění 
shodnosti výrobku se schváleným typem. Každá smluvní strana, která uděluje schválení typu, 
musí učinit nutná opatření stanovená v příloze 1 této Dohody, aby ověřila, že byly uskutečněny 
příslušné kroky, kterými se zajistí, že kolová vozidla, zařízení a části jsou vyráběny ve shodě se 
schváleným typem. 

2. Každá smluvní strana, která vydává schválení typu podle určitého předpisu OSN, musí 
specifikovat schvalovací orgán pro tento předpis OSN. Schvalovací orgán je odpovědný za 
všechna hlediska schválení typu podle dotyčného předpisu OSN. Tento schvalovací orgán 
může určit technické zkušebny, které provedou z jeho pověření zkoušky a inspekce k ověřením 
požadovaným odstavcem 1 tohoto článku. Smluvní strany zajistí, aby technické zkušebny byly 
posouzeny, určeny a oznámeny podle požadavků stanovených v příloze 2 této Dohody. 

3. Schválení typu, značky schválení a identifikátory pro typy kolových vozidel, zařízení a 
částí musí být specifikovány v předpisu OSN a uděleny podle postupů stanovených v přílohách 
3 až 5 této Dohody. 

4 Pokud nejsou výše uvedené podmínky splněny, odmítne každá smluvní strana, která 
používá určitý předpis OSN, udělit schválení typu a značky schválení podle tohoto předpisu 
OSN. 

Článek 3 
1. U kolových vozidel, zařízení nebo částí, pro které byly smluvní stranou vydána 
schválení typu podle článku 2 této Dohody, se má za to, že jsou v souladu s příslušnou částí 
vnitrostátní legislativy všech smluvních stran, které používají uvedený předpis OSN.  
2. Smluvní strany, které používají předpisy OSN, musí cestou vzájemného uznávání 
k uvádění na své trhy a za podmínek ustanovení článků 1, 8 a 12, nebo podle všech zvláštních 
ustanovení v těchto předpisech OSN, přijímat schválení typu udělená podle těchto předpisů 
OSN, bez požadování jakéhokoli dalšího zkoušení, dokumentace, certifikace nebo značení, 
která by se týkala těchto schválení typu. 

Článek 4 

1. Zjistí-li smluvní strana, která používá určitý předpis OSN, že některá kolová vozidla, 
zařízení nebo části, opatřené značkou schválení přidělenou podle příslušného předpisu OSN 
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jednou ze smluvních stran, se neshodují se schválenými typy nebo s požadavky dotyčného 
předpisu OSN, upozorní na to schvalovací orgán smluvní strany, která udělila schválení.  

 Smluvní strana, která udělila schválení, je povinna učinit nezbytná opatření k tomu, aby 
se zajistilo odstranění neshodnosti. 

2. Pokud je neshodnost důsledkem nesplnění technických požadavků stanovených v 
určitém předpisu OSN podle článku 1.2 b), musí smluvní strana, která vydala schválení, ihned o 
situaci informovat ostatní smluvní strany a musí jim oznámit opatření, která učinila a která 
mohou v případně nezbytnosti zahrnovat odejmutí schválení.  

 Poté, co zhodnotila možný dopad na bezpečnost vozidla, nebo na ochranu životního 
prostředí, úsporu energie, nebo na vlastnosti opatření proti krádeži, mohou smluvní strany na 
svém území zakázat prodej a používání takových kolových vozidel, zařízení nebo částí do doby, 
než bude tato neshodnost odstraněna. V takovém případě informují tyto smluvní strany 
sekretariát Správního výboru o přijatých opatřeních. K řešení sporů mezi smluvními stranami se 
použije postup stanovený v článku 10.4. 

3. Bez ohledu na ustanovení odstavce 1 tohoto článku, pokud neshodný výrobek uvedený 
v odstavci 2 tohoto článku, nebyl uveden do stavu shodnosti ve lhůtě tří měsíců, smluvní strana, 
která odpovídá za schválení typu, musí dočasně nebo trvale odejmout schválení. Výjimečně 
může být tato lhůta prodloužena o dobu nejvýše dalších tří měsíců, pokud jedna nebo více 
smluvních stran, které používají dotyčný předpis OSN, nevznesou námitku. Když se lhůta 
prodlouží, musí smluvní strana, která vydala schválení, v počátečním období tří měsíců oznámit 
všem smluvním stranám, které používají tento předpis OSN, o svém záměru prodloužit lhůtu, v 
níž musí být neshoda odstraněna, a uvést zdůvodnění pro takové prodloužení. 

4.  Když je neshodnost důsledkem neplnění správních ustanovení, požadavků na značky 
schválení, podmínek pro shodnost výroby nebo požadavků na informační dokument 
specifikovaný v dotyčném předpisu OSN, které jsou uvedeny v článku 1.2 d) a 1.2 f), odejme 
smluvní strana, která vydala schválení, dočasně nebo trvale toto schválení, jestliže neshodnost 
nebyla odstraněna ve lhůtě šesti měsíců. 

5. Odstavce 1 až 4 tohoto článku se uplatní také v situaci, kdy smluvní strana, která 
odpovídá za vydávání schválení, sama zjistí, že určitá kolová vozidla, zařízení nebo konstrukční 
části opatřené značkami schválení se neshodují se schválenými typy nebo s požadavky 
určitého předpisu OSN.  

Článek 5 

1. Schvalovací orgány každé smluvní strany, která používá předpisy OSN, zašlou na 
vyžádání ostatním smluvním stranám seznam kolových vozidel, zařízení nebo částí, pro které 
odmítly udělit nebo kterým odejmuly schválení.  

2. Kromě toho, pokud obdrží požadavek od jiné smluvní strany, která používá určitý 
předpis OSN, zašlou ihned, podle ustanovení přílohy 5 této Dohody, této smluvní straně 
vyhotovení všech potřebných informací, na jejichž základě se rozhodly udělit, odmítnout udělení 
nebo odejmout schválení určitého kolového vozidla, zařízení nebo části podle tohoto předpisu 
OSN. 

3. Vyhotovení na papíru může být nahrazeno elektronickým souborem podle přílohy 5 
této Dohody. 

Článek 6 

1. Státy, které jsou členy Evropské hospodářské komise, státy, připuštěné do této komise 
s poradním hlasem podle odstavce 8 mandátu této komise a regionální organizace 
hospodářské integrace, vytvořené členskými státy Evropské hospodářské komise, na které 
jejich členské státy převedly pravomoci v oblasti působnosti této Dohody, včetně pravomoci 
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výkonu závazných rozhodnutí jménem svých členských států, se mohou stát smluvními 
stranami této Dohody. 

Při stanovení počtu hlasů podle článku 1 odstavec 2 a článku 12 odstavec 2 hlasují regionální 
organizace hospodářské integrace počtem hlasů svých členských států, které jsou členy 
Evropské hospodářské komise. 

2. Státy, které jsou členy Organizace spojených národů a které se mohou podílet na 
určitých činnostech Evropské hospodářské komise podle odstavce 11 mandátu této komise, a 
regionální organizace hospodářské integrace takových států, na které jejich členské státy 
převedly pravomoci v oblastech upravených touto Dohodou, včetně pravomoci výkonu 
závazných rozhodnutí jménem svých členských států, se mohou stát smluvními stranami této 
Dohody. 

Při stanovení počtu hlasů podle článku 1 odstavec 2 a článku 12 odstavec 2, hlasují regionální 
organizace hospodářské integrace počtem hlasů svých členských států, které jsou členy 
Organizace spojených národů. 

3. Nové smluvní strany, které nejsou stranami Dohody z r. 1958, přistoupí k této Dohodě 
uložením listiny u generálního tajemníka, po vstupu této Dohody v platnost. 

Článek 7 

1. Tato Dohoda se bude považovat za platnou po uplynutí devíti měsíců ode dne, kdy ji 
generální tajemník rozeslal všem smluvním stranám Dohody z roku 1958. 

2. Tato Dohoda se nebude považovat za platnou, pokud smluvní strany Dohody z r. 1958 
vysloví jakoukoliv výhradu v období šesti měsíců ode dne, kdy jim ji generální tajemník zaslal. 

3. Pro každou novou smluvní stranu, která bude přistupovat k této Dohodě, vstoupí tato 
Dohoda v platnost šedesátým dnem po uložení listiny o přístupu.  

Článek 8 

1. Každá smluvní strana může tuto Dohodu vypovědět oznámením, které zašle 
generálnímu tajemníkovi. 

2. Výpověď vstoupí v platnost po uplynutí dvanácti měsíců ode dne, kdy generální 
tajemník obdržel toto oznámení. 

3.  Veškerá schválení typu, udělená touto smluvní stranou, zůstávají v platnosti po dobu 
dvanácti měsíců po tom, co vypovězení nabylo účinku podle článku 8.2. 

Článek 9 

1. Každá smluvní strana definovaná v článku 6 této Dohody může při přístupu k této 
Dohodě, nebo kdykoliv později, oznámením adresovaným generálnímu tajemníkovi prohlásit, že 
tato Dohoda bude používána na všech nebo na některých územích, za která v mezinárodních 
vztazích odpovídá. Dohoda se na území, uvedené nebo uvedená v oznámení, rozšíří po 
uplynutí šedesáti dnů ode dne, kdy generální tajemník obdržel toto oznámení. 

2. Každá smluvní strana definovaná v článku 6 této Dohody, která podle odstavce 1 
tohoto článku oznámila rozšíření platnosti této Dohody na kterékoliv území, za které v 
mezinárodních vztazích odpovídá, může Dohodu vypovědět pro tato území samostatně podle 
ustanovení článku 8. 

Článek 10 

1. Každý spor mezi dvěma nebo více smluvními stranami ve věci interpretace nebo 
provádění této Dohody bude pokud možno řešen jednáním mezi nimi. 

2. Každý spor, který nebude vyřešen jednáním, bude podroben rozhodčímu řízení, 
jestliže některá ze smluvních stran ve sporu o to požádá, a bude pak předložen jednomu nebo 
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několika rozhodcům, zvoleným ve vzájemné dohodě stran ve sporu. Jestliže se strany ve sporu 
do tří měsíců od podání žádosti o rozhodčí řízení nedohodnou o jmenování rozhodce nebo 
rozhodců, může kterákoli z těchto stran požádat generálního tajemníka, aby určil jediného 
rozhodce, jemuž bude spor předložen k rozhodnutí. 

3. Výrok rozhodce nebo rozhodců, určených podle odstavce 2 tohoto článku, je pro 
smluvní strany ve sporu závazný. 

4. Každý spor mezi dvěma nebo více smluvními stranami, který se týká interpretace nebo 
používání předpisů OSN, které jsou přílohami k této Dohodě, se vyřeší jednáním podle postupu 
stanoveného v příloze 6 této Dohody. 

Článek 11 

1. Každá smluvní strana může při přístupu k této Dohodě prohlásit, že se nepovažuje být 
vázána odstavci 1 až 3 článku 10 této Dohody. Ostatní smluvní strany nebudou vázány odstavci 
1 až 3 článku 10 vůči kterékoliv smluvní straně, jež učinila takovou výhradu. 

2. Každá smluvní strana, která učinila výhradu podle odstavce 1 tohoto článku, může tuto 
výhradu kdykoliv odvolat oznámením, zaslaným generálnímu tajemníkovi. 

3. Žádná jiná výhrada k této Dohodě, jejímu dodatku nebo přílohám a k předpisům OSN, 
které jsou jejími přílohami, se nepřipouští; avšak každá smluvní strana má podle článku 1, 
odstavce 5 možnost prohlásit, že nehodlá používat určité z těchto předpisů OSN, nebo že 
nehodlá používat žádný z nich. 

Článek 12 

 Předpisy OSN, které jsou přílohami této Dohody, mohou být změněny následujícím 
postupem: 

1. Změny předpisů OSN stanoví správní výbor, uvedený v článku 1 odstavec 2, a to 
postupem uvedeným v dodatku.  

 Po stanovení změny předpisu OSN ji správní výbor zašle výkonnému tajemníkovi 
Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů. Výkonný tajemník Evropské 
hospodářské komise Organizace spojených národů tuto změnu následně co nejdříve oznámí 
smluvním stranám, které používají tento předpis OSN, a generálnímu tajemníkovi.  

2. Změna předpisu OSN se považuje za přijatou, pokud v průběhu šesti měsíců od jejího 
oznámení výkonným tajemníkem Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů 
neinformuje generálního tajemníka o svém nesouhlasu se změnou více než jedna pětina 
smluvních stran, které používají tento předpis OSN v době oznámení. Když byla změna určitého 
předpisu OSN přijata, prohlásí generální tajemník co nejdříve změnu za přijatou a za závaznou 
pro ty smluvní strany, které používají tento předpis OSN.  

3. Změny předpisu OSN mohou obsahovat přechodná ustanovení, která se týkají vstupu 
změněného předpisu OSN v platnost, datum, do kterého musí smluvní strany přijímat schválení 
podle předchozího znění předpisu OSN a datum, od kterého smluvní strany nejsou povinny 
přijímat schválení vydané podle předchozího znění změněného předpisu OSN. 

4. Nehledě na to, že přechodná ustanovení v kterémkoli znění předpisu OSN mohou 
stanovit jinak, smluvní strany této Dohody, které používají předpisy OSN, s podmínkou, že jsou 
plněna ustanovení článku 2, mohou nicméně vydávat schválení typu podle dřívějších znění 
předpisů OSN. Avšak, s podmínkou uplatnění odstavce 3 tohoto článku, nejsou smluvní strany, 
které používají určitý předpis OSN, povinny přijímat schválení typu vydaná podle těchto 
dřívějších znění. 

5. Všechny smluvní strany, které používají určitý předpis OSN, s výjimkou smluvních 
stran, které oznámily generálnímu tajemníkovi svůj záměr přestat používat tento předpis OSN, 
musí přijímat schválení udělená podle posledního znění tohoto předpisu OSN. Smluvní strana, 
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která oznámila generálnímu tajemníkovi svůj záměr přestat používat určitý předpis OSN, musí 
v průběhu jednoho roku uvedeného v odstavci 6 článku 1 přijímat schválení udělená podle toho 
(těch) znění tohoto předpisu OSN, které (která) tato smluvní strana používala v době, kdy 
odeslala své oznámení generálnímu tajemníkovi. 

6. Smluvní strana, která používá určitý předpis OSN, může udělit schválení podle tohoto 
předpisu OSN s výjimkami pro ojedinělý typ kolového vozidla, zařízení nebo části, který 
obsahuje nová technická řešení, když toto nové technické řešení není pokryto existujícím 
předpisem OSN a nesplňuje jeden nebo více požadavků tohoto předpisu OSN. V takovém 
případě se použijí postupy stanovené v příloze 7 této Dohody. 

7. Přistoupí-li nová smluvní strana k této Dohodě v období mezi tím, kdy výkonný 
tajemník Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů oznámil návrh změny 
předpisu OSN a vstupem této změny v platnost, vstoupí pro tuto smluvní stranu dotyčný předpis 
OSN v platnost, jestliže v období šesti měsíců od data, kdy generální tajemník oznámil její 
přístup, tato strana neinformovala generálního tajemníka o svém nesouhlasu se změnou.  

Článek 13 

Text vlastní Dohody a jejího dodatku se může změnit následujícím postupem: 

1. Každá smluvní strana může navrhnout jednu nebo několik změn této Dohody a jejího 
dodatku. Znění každého návrhu na změnu Dohody a jejího dodatku se zašle generálnímu 
tajemníkovi, který je rozešle všem smluvním stranám a uvědomí o něm všechny ostatní státy 
uvedené v odstavci 1 článku 6 této Dohody. 

2. Každý návrh změny, který bude rozeslán podle odstavce 1 tohoto článku, se považuje 
za přijatý, pokud žádná smluvní strana nesdělí výhrady do devíti měsíců ode dne, kdy generální 
tajemník rozeslal návrh změny. 

3. Generální tajemník oznámí co nejdříve všem smluvním stranám, zda byla k návrhu 
změny sdělena výhrada. Byla-li k návrhu změny sdělena výhrada, má se za to, že změna 
nebyla přijata a že nebude mít žádný účinek. Nebudou-li sděleny žádné takové výhrady, vstoupí 
změna v platnost pro všechny smluvní strany za tři měsíce po uplynutí devítiměsíční lhůty, 
stanovené v odstavci 2 tohoto článku. 

Článek 13 bis 

1. Přílohy se správními a procedurálními ustanoveními, které jsou připojeny k této 
Dohodě, se mohou změnit následujícím postupem: 

1.1 Změny příloh se správními a procedurálními ustanoveními vypracuje správní výbor 
uvedený v článku 1.1 a podle postupu uvedeného v článku 7 dodatku této Dohody. 

1.2 Správní výbor oznámí změnu příloh se správními a procedurálními ustanoveními 
generálnímu tajemníkovi. Následně oznámí generální tajemník co nejdříve tuto změnu 
smluvním stranám, které používají jeden nebo více předpisů OSN. 

2. Změna příloh se správními a procedurálními ustanoveními se pokládá za přijatou, 
jestliže v průběhu šesti měsíců ode dne, kdy ji oznámil generální tajemník, žádná smluvní 
strana, která používá jeden nebo více předpisů OSN, neinformovala generálního tajemníka o 
svém nesouhlasu se změnou. 

3. Generální tajemník musí co nejdříve oznámit všem smluvním stranám Dohody, které 
používají jeden nebo více předpisů OSN, zda byla vyjádřena výhrada k navrhované změně. 
Jestliže k navrhované změně byla vyjádřena výhrada, změna se musí pokládat za nepřijatou a 
nebude mít žádný účinek. Jestliže žádná taková výhrada nebyla vyjádřena, změna vstoupí 
v platnost pro všechny smluvní strany, které používají jeden nebo více předpisů OSN, po třech 
měsících od uplynutí šestiměsíční lhůty uvedené v odstavci 2 tohoto článku. 
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4. Nová příloha se pokládá za změnu příloh se správními a procedurálními ustanoveními, 
a proto se stanoví stejným postupem, jak je specifikováno v tomto článku. 

Článek 14 

1. Podle ustanovení této Dohody oznámí generální tajemník smluvním stranám: 

  a) přístup podle článku 6; 

  b)  data, kdy tato Dohoda vstoupí v platnost podle článku 7; 

  c)  vypovědění podle článku 8; 

  d)  oznámení, obdržená podle článku 9; 

  e)  prohlášení a oznámení obdržená podle článku 11 odstavce 1 a 2; 

  f)  vstup v platnost každého nového předpisu OSN a každé změny 
existujícího předpisu OSN podle článku 1 odstavce 2, 3, 5 a 7, a článku 
12 odstavec 2; 

  g)  vstup v platnost každé změny Dohody, jejího dodatku nebo přílohy se 
správními a procedurálními ustanoveními podle článku 13 odstavec 3, 
nebo podle článku 13 bis odstavec 3, podle případu; 

  h) odstoupení smluvních stran od používání předpisů OSN podle článku 1 
odstavec 6. 

2. Podle ustanovení této Dohody a příloh se správními a procedurálními ustanoveními, 
oznámí výkonný tajemník Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů: 

  a) generálnímu tajemníkovi a smluvním stranám vypracování změny 
určitého předpisu OSN podle článku 12 odstavec 2; 

  b) smluvním stranám rozhodnutí Správního výboru o žádosti o schválení 
s výjimkou, a následně o jeho přijetí podle přílohy 7 odstavec 5. 

Článek 15 

1. Jestliže v době, kdy výše uvedená ustanovení vstupují v platnost, probíhá přijímání 
nového předpisu OSN postupem dle článku 1 odstavce 3 a 4 dřívějšího znění Dohody, vstoupí 
tento nový předpis OSN v platnost podle ustanovení odstavce 4 uvedeného článku. 

2. Jestliže v době, kdy shora uvedená ustanovení vstupují v platnost, probíhá postup 
přijímání změny určitého předpisu OSN podle článku 12 odstavec 1 dřívějšího znění Dohody, 
vstoupí tato změna v platnost podle ustanovení zmíněného článku. 

3. Se souhlasem všech smluvních stran Dohody může být kterýkoliv předpis OSN, přijatý 
podle dřívějšího znění Dohody, považován za předpis OSN, přijatý za podmínek výše 
uvedených ustanovení. 

Článek 16 

 Tato Dohoda byla sjednána v Ženevě, v jednom vyhotovení v anglickém, 
francouzském a ruském jazyku, přičemž každý z textů je rovnocenně autentický. 

 

__________ 
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Dodatek 
Složení a jednací řád správního výboru 

 
Článek 1 

Správní výbor je tvořen členy ze všech smluvních stran změněné Dohody. 
Článek 2 

Výkonný tajemník Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů zabezpečuje 
Výboru služby sekretariátu. 

Článek 3 

Při svém prvním zasedání v každém roce Výbor zvolí předsedu a místopředsedu. 
Článek 4 

Generální tajemník Organizace spojených národů svolá pod záštitou Evropské hospodářské 
komise Výbor vždy, když se požaduje vypracování nového předpisu OSN, změny určitého 
předpisu OSN, oznámení podle postupu pro schválení s výjimkou na nová technická řešení 
(stanovené v příloze 7), nebo změny příloh se správními a procedurálními ustanoveními. 

Článek 5 

O návrzích nových předpisů OSN se hlasuje. Každý stát, smluvní strana Dohody, má jeden 
hlas. Pro přijetí rozhodnutí je potřebný počet hlasů nejméně jedné poloviny smluvních stran. Při 
stanovování potřebného počtu hlasů hlasují regionální organizace hospodářské integrace, které 
jsou smluvními stranami Dohody, počtem hlasů svých členských států. Představitel regionální 
organizace hospodářské integrace může vyjádřit hlasy svrchovaných států, které organizaci 
vytvářejí. Návrhy nových předpisů OSN se přijímají čtyřpětinovou většinou přítomných a 
hlasujících. 

Článek 6 
O návrzích změn předpisů OSN se hlasuje. Každý stát, který je smluvní stranou Dohody a 
používá takový předpis OSN, má jeden hlas. Pro přijetí rozhodnutí jsou potřebné hlasy nejméně 
jedné poloviny smluvních stran, které používají takový předpis OSN. K určování počtu 
odevzdaných hlasů hlasují regionální organizace hospodářské integrace, které jsou smluvními 
stranami Dohody, počtem hlasů svých členských států. Představitel regionální organizace 
hospodářské integrace může vyjádřit hlasy svrchovaných států, které tuto organizaci vytvářejí a 
které používají takový předpis OSN. Návrhy změn předpisů OSN se přijímají čtyřpětinovou 
většinou přítomných a hlasujících. 

Článek 7 

 O navržených změnách příloh se správními a procedurálními ustanoveními této 
Dohody, se hlasuje. Každá smluvní strana Dohody, která používá jeden nebo více předpisů 
OSN, má jeden hlas. Pro přijetí rozhodnutí jsou potřebné hlasy nejméně jedné poloviny 
smluvních stran Dohody, které používají jeden nebo více předpisů OSN. K určování počtu 
odevzdaných hlasů hlasují regionální organizace hospodářské integrace, které jsou smluvními 
stranami Dohody, hlasy svých členských států. Představitel regionální organizace hospodářské 
integrace může hlasovat za svrchované státy, které tuto organizaci vytvářejí a které používají 
jeden nebo více předpisů OSN. Návrhy změn příloh se správními a procedurálními 
ustanoveními se přijímají jednomyslným hlasováním přítomných a hlasujících. 

Článek 8 

 O žádosti smluvní strany o autorizaci udělit schválení s navrhovanou výjimkou týkající 
se nových technických řešení se hlasuje. Každá smluvní strana Dohody, která používá tento 



© Translation TÜV SÜD Czech Praha ECE/TRANS/WP.29/2016/2 
 Dohoda z r. 1958, revize 3 

 

Dohoda 58 rev.3/w16-2/REV.doc 2018-04-05 12/34 

předpis OSN, má jeden hlas. Pro přijetí rozhodnutí jsou potřebné hlasy nejméně jedné poloviny 
smluvních stran Dohody, které používají tento předpis OSN. K určování počtu odevzdaných 
hlasů hlasují regionální organizace hospodářské integrace, které jsou smluvními stranami 
Dohody, hlasy svých členských států. Představitel regionální organizace hospodářské integrace 
může hlasovat za svrchované státy, které tuto organizaci vytvářejí a které používají tento 
předpis OSN. Autorizace uvedené smluvní strany k udělení schválení s výjimkou se přijme 
čtyřpětinovou většinou přítomných a hlasujících. 
 

––––––––––– 
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Přílohy se správními a procedurálními ustanoveními 
 
 Následující přílohy se správními a procedurálními ustanoveními jsou připojeny 
k Dohodě z r. 1958 1) a blíže určují správní a procedurální ustanovení, která se použijí na 
všechny předpisy OSN, které jsou přílohami k Dohodě z r. 1958: 
Příloha 1 Postupy k zajištění shodnosti výroby 
Příloha 2 Část první: Posouzení, určení a oznámení technických zkušeben 
  Část druhá: Normy, které technické zkušebny uvedené v části první musí 

splňovat 
  Část třetí: Postup hodnocení technických zkušeben 
Příloha 3 Postupy pro OSN schválení typu 
Příloha 4 Číslování OSN schválení typu 
Příloha 5 Rozesílání schvalovací dokumentace 
Příloha 6 Postupy k řešení problémů interpretace týkajících se používání předpisů OSN a 

udělování schválení podle těchto předpisů OSN 
Příloha 7 Postup schvalování s výjimkou pro nová technická řešení 
Příloha 8 Obecné podmínky kladené na zkušební metody se simulací 
 
 

                                                
1) Dohoda o přijetí harmonizovaných technických předpisů Spojených národů pro kolová vozidla, 

zařízení a části, které mohou být namontovány a/nebo používány na kolových vozidlech, a podmínky 
pro vzájemné uznávání schválení udělených podle těchto předpisů Spojených národů. 
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Příloha 1 
Postupy zajištění shodnosti výroby 
 Cíle 

Postupy zajištění shodnosti výroby mají za cíl zajistit shodu každého vyrobeného 
kolového vozidla, zařízení nebo části se schváleným typem.  
Nedílnou součástí těchto postupů je posouzení systémů řízení jakosti, dále jen „úvodní 
posouzení“, a ověření předmětu schválení a kontroly vztahující se na výrobek, dále jen 
„opatření pro shodnost výrobků“. 

1. Úvodní posouzení  
1.1 Schvalovací orgán smluvní strany ověří – předtím, než udělí OSN schválení typu – zda 

existují uspokojivá opatření a postupy k zajištění takové účinné kontroly, aby vyráběná 
kolová vozidla, zařízení a části byly shodné se schváleným typem.  

1.2 Pokyny k provádění posouzení jsou obsaženy v mezinárodní normě ISO 19011:2011 – 
Směrnice pro provádění auditů systémů managementu.  

1.3 Požadavky podle odstavce 1.1 musí být ověřeny k uspokojení orgánu, který uděluje 
OSN schválení typu.  
Orgán udělující OSN schválení typu musí být uspokojen s úvodním posouzením a s 
opatřeními pro shodnost výrobků podle níže uvedeného oddílu 2, přičemž vezme podle 
potřeby v úvahu jedno z opatření popsaných v odstavcích 1.3.1 až 1.3.3, nebo 
popřípadě úplnou nebo částečnou kombinaci těchto opatření.  

1.3.1 Vlastní úvodní posouzení a/nebo ověření opatření pro shodnost výrobků provádí 
schvalovací orgán, který uděluje OSN schválení typu, nebo určená technická zkušebna 
z pověření tohoto schvalovacího orgánu.  

1.3.1.1 Při zvažování rozsahu úvodního posouzení, které se bude provádět, může schvalovací 
orgán vzít v úvahu dostupné informace týkající se těchto předmětů:  
a) certifikace výrobce popsaná níže v odstavci 1.3.3, která neodpovídá ustanovením 

uvedeného odstavce nebo podle něj nebyla uznána; 
b) v případě OSN schválení typu zařízení nebo částí posouzení systému řízení 

jakosti provedené výrobcem (výrobci) vozidla v prostorách výrobce (výrobců) 
zařízení nebo částí, podle jedné nebo více specifikací průmyslového odvětví, 
které splňují požadavky mezinárodní normy ISO 9001:2008.  

1.3.2 Vlastní úvodní posouzení a/nebo ověření opatření pro shodnost výrobků může také 
provádět schvalovací orgán jiné smluvní strany, nebo technická zkušebna určená k 
tomuto účelu posledně zmíněným schvalovacím orgánem, za podmínky, že tato 
smluvní strana používá nejméně tytéž předpisy OSN, podle nichž bylo uděleno OSN 
schválení typu. 

1.3.2.1 V takovém případě schvalovací orgán jiné smluvní strany vystaví prohlášení o shodě, 
ve kterém uvede prostory a výrobní zařízení, které shledal jako vyhovující z hlediska 
výrobku (výrobků), jehož (jejichž) typ má být schválen, a z hlediska předpisů OSN, 
podle nichž má být typ těchto výrobků schválen.  

1.3.2.2 Po přijetí žádosti o prohlášení o shodě od schvalovacího orgánu smluvní strany 
udělující OSN schválení typu zašle neprodleně schvalovací orgán jiné smluvní strany 
prohlášení o shodě nebo sdělí, že není schopen takové prohlášení poskytnout. 

1.3.2.3 Prohlášení o shodě musí obsahovat alespoň tyto údaje:  
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a) skupina podniků nebo společnost (např. automobilka XYZ);  
b) specifická organizace (např. regionální divize);  
c) závody/lokality (např. závod výroba motorů 1 (ve státu A), závod výroba vozidel 2 

(ve státu B));  
d) rozsah druhů vozidel/konstrukčních částí: (např. všechny modely kategorie M1); 
e) posuzované oblasti (např. montáž motorů, lisování a montáž karoserií, montáž 

vozidel)  
f) prozkoumané dokumenty (např. příručka jakosti a postupy ve společnosti a v 

příslušném závodu)  
g) datum posouzení (např. audit byl vykonán od dd/mm/yyyy do dd/mm/yyyy); 
h) plánovaná kontrolní návštěva (např. mm/yyyy). 

1.3.3 Schvalovací orgán může také uznat certifikaci výrobce podle mezinárodní normy ISO 
9001:2008 (oblast působnosti této certifikace musí zahrnovat výrobek (výrobky), který 
se má schvalovat), nebo podle rovnocenné akreditační normy, za splňující požadavky 
odstavce 1.1 na úvodní posouzení. Výrobce musí poskytnout podrobnosti o certifikaci a 
informovat schvalovací orgán o všech revizích platnosti nebo oblasti působnosti této 
certifikace. 

1.4 Pro účely mezinárodního schválení typu vozidla jako celku není třeba opakovat úvodní 
posouzení provedená pro udělení OSN schválení typu zařízení a částí vozidla, ale 
musí být doplněna posouzením míst, kterých se netýkají dřívější posouzení, zejména 
majících vztah k montáži celého vozidla. 

2. Opatření pro shodnost výrobků  
2.1 Každé vozidlo, zařízení nebo část schválené podle určitého předpisu OSN, který je 

přílohou Dohody z r. 1958, musí být vyrobeny tak, aby byly shodné se schváleným 
typem tak, že splňují požadavky této přílohy a uvedeného předpisu OSN. 

2.2 Schvalovací orgán smluvní strany, který uděluje schválení typu podle určitého předpisu 
OSN, který je přílohou Dohody z r. 1958, ověří, zda existují odpovídající opatření a 
zdokumentované plány řízení dohodnuté s výrobcem pro každé schválení za účelem, 
aby byly ve stanovených intervalech prováděny zkoušky nebo související kontroly 
nezbytné k ověření neustálé shodnosti se schváleným typem, zvláště včetně tam, kde 
je to použitelné, zkoušky stanovené v dotyčném předpisu OSN. 

2.3 Držitel OSN schválení typu musí zejména: 
2.3.1 zajistit existenci a používání postupů účinného řízení shodnosti výrobků (kolových 

vozidel, zařízení nebo částí) se schváleným typem;  
2.3.2 mít přístup ke zkušebnímu nebo jinému vhodnému vybavení nezbytnému pro 

ověřování shodnosti s každým schváleným typem;  
2.3.3 zajistit, aby byly výsledky zkoušek nebo kontrol zaznamenávány a aby připojené 

doklady byly dostupné po dobu stanovenou v dohodě se schvalovacím orgánem. Tato 
doba nesmí přesáhnout 10 roků;  

2.3.4 analyzovat výsledky každého druhu zkoušky nebo kontroly tak, aby se ověřila a 
zajistila stabilita vlastností výrobku, s přípustnými odchylkami průmyslové výroby;  

2.3.5 zajistit, aby se pro každý typ výrobku prováděly alespoň kontroly stanovené v této 
příloze a zkoušky stanovené v příslušných předpisech OSN; 
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2.3.6 zajistit, aby v případě, kdy jakýkoli soubor vzorků nebo zkoušených dílů, který vykáže 
neshodnost při daném druhu zkoušky, následoval další odběr vzorků a nová zkouška. 
Musí být přijata veškerá opatření nezbytná k obnovení shodnosti dané výroby. 

3. Opatření pro průběžná ověřování  
3.1 Orgán, který udělil OSN schválení typu, může kdykoli ověřit metody řízení shodnosti 

používané v každém výrobním provozu.  
3.1.1 Obvyklým opatřením je ověřování trvalé účinnosti postupů stanovených v odstavcích 1 

a 2 této přílohy (úvodní posouzení a opatření pro shodnost výrobků).  
3.1.1.1 Dohled vykonávaný technickými zkušebnami (kvalifikovanými nebo uznávanými podle 

požadavků odstavců 1.3.1 a 1.3.2) se uzná jako vyhovující požadavkům odstavce 3.1.1 
z hlediska postupů stanovených při úvodním posouzení.  

3.1.1.2 Normální četnost těchto ověřování schvalovacím orgánem (jiných než ověřování podle 
odstavce 3.1.1.1) musí být taková, aby zajišťovala, že příslušné kontroly prováděné 
podle odstavců 1 a 2 této přílohy se budou opakovat v intervalech vycházejících 
z metodiky posouzení rizik podle mezinárodní normy ISO 31000:2009 – Zvládání rizik 
– Principy a pokyny, a ve všech případech s četností nejméně jednou za tři roky. Tato 
metodika by se měla zvláště uvážit vždy, když smluvní strany upozorní na neshodnost 
podle článku 4 Dohody z r. 1958. 

3.2 Při každém přezkoušení musí být inspektorovi poskytnuty záznamy o zkouškách a 
kontrolách a záznamy o výrobě, a to zejména záznamy zkoušek nebo kontrol 
zdokumentovaných podle požadavku v odstavci 2.2.  

3.3 Inspektor může namátkově odebrat vzorky k odzkoušení v laboratoři výrobce nebo v 
prostorech technické zkušebny. V takovém případě se provede pouze praktická 
zkouška. Minimální počet vzorků může být určen podle výsledků ověřování 
vykonaných samým výrobcem.  

3.4 Pokud je úroveň kontroly neuspokojivá, nebo pokud je třeba ověřit platnost zkoušek 
vykonaných podle odstavce 3.3, musí inspektor odebrat vzorky, které se odešlou do 
technické zkušebny k provedení praktických zkoušek.  

3.5 V případě, že jsou v průběhu inspekce nebo kontrolního přezkoumání zjištěny 
nevyhovující výsledky, musí schvalovací orgán zajistit, aby byla co nejdříve přijata 
veškerá nezbytná opatření k obnovení shodnosti výroby. 
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Příloha 2  
Část první: Posouzení, určení a oznámení technických zkušeben 
1. Určení technických zkušeben 
1.1 Když schvalovací orgán určí technickou zkušebnu, musí tato zkušebna splňovat 

ustanovení této přílohy. 
1.2 Technické zkušebny provádějí samy, nebo na ně dohlížejí, zkoušky požadované ke 

schválení nebo k inspekcím, uvedené v předpisech OSN, s výjimkou případů, u nichž 
jsou výslovně povoleny alternativní postupy. Nesmějí provádět zkoušky nebo inspekce, 
k nimž nejsou řádně určeny. 
Výkony technických zkušeben a jakost zkoušek a inspekcí, které provádějí, musí 
zajistit, že výrobky, pro něž se žádá OSN schválení typu, jsou náležitě ověřeny 
z hlediska plnění požadavků příslušných předpisů OSN, pro které jsou technické 
zkušebny určeny. 

1.3 Technické zkušebny se určí, podle oblasti své odborné způsobilosti, do jedné nebo 
více z těchto čtyř kategorií činností: 
a) kategorie A: technické zkušebny, jež provádějí zkoušky uvedené v předpisech 

OSN ve svých vlastních zařízeních; 
b) kategorie B: technické zkušebny, jež dohlížejí na zkoušky uvedené v předpisech 

OSN, které jsou prováděny v zařízeních výrobce nebo v zařízeních třetí strany; 
c) kategorie C: technické zkušebny, jež pravidelně posuzují a sledují postupy 

výrobce pro kontrolu shodnosti výroby; 
d) kategorie D: technické zkušebny, jež v rámci dohledu nad shodností výroby 

dohlížejí na zkoušky nebo inspekce, nebo provádějí zkoušky nebo inspekce, 
1.4 Technické zkušebny musí prokázat odpovídající kvalifikaci, zvláštní technické znalosti 

a průkazné zkušenosti v konkrétních oblastech, na něž se vztahují předpisy OSN, pro 
které jsou určeny. 
Kromě toho musí technické zkušebny splňovat normy uvedené v části druhé této 
přílohy, které se týkají kategorií činnosti, pro něž jsou určeny, avšak nemusí být nutně 
podle nich schváleny nebo akreditovány. 
Musí být zajištěno, aby technické zkušebny nebyly nijak řízeny a ovlivňovány 
zúčastněnými stranami a nemohlo tak být nepříznivě působeno na jejich nestrannost a 
jakost zkoušek a inspekcí. 
Technické zkušebny musí mít přístup ke zkušebním zařízením a měřicím přístrojům, 
které jsou nutné k dohlížení na zkoušky nebo k vykonávání zkoušek a inspekcí 
uvedených v předpisech OSN, pro které jsou technické zkušebny určeny. 

1.5 Schvalovací orgán může být činný jako technická zkušebna pro jednu nebo více 
činností uvedených v odstavci 1.3. Když schvalovací orgán působící jako technická 
zkušebna byl ustanoven vnitrostátním právním předpisem smluvní strany a je touto 
stranou financován, musí být splněna ustanovení této přílohy nebo pravidla 
rovnocenná ustanovením odstavců 1, 2 a 3.4 této přílohy. Totéž platí pro technické 
zkušebny, které byly ustanoveny vnitrostátním právním předpisem smluvní strany a 
jsou finančně a manažersky řízeny vládou této smluvní strany. Rovnocenná pravidla 
musí zaručit tutéž úroveň výkonů a nezávislosti. 
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1.6 Nehledě na odstavec 3.3 může výrobce, nebo jeho představitel jednající jeho jménem, 
být určen jako technická zkušebna pro činnosti kategorie A jen pro ty předpisy OSN, 
které obsahují ustanovení pro takové určení. V tomto případě, a nehledě na 
odstavec 1.4, musí být taková technická zkušebna akreditována podle norem 
uvedených v odstavci 1 části druhé této přílohy. 

1.7 Subjekty uvedené v odstavcích 1.5 a 1.6 musí splňovat ustanovení odstavce 1. 

2. Posouzení kvalifikace technických zkušeben 
2.1 Kvalifikace uvedená v odstavci 1 se prokazuje prostřednictvím hodnotící zprávy 

vyhotovené kompetentním orgánem 1). Tato zpráva může zahrnovat certifikát o 
akreditaci vydaný akreditačním orgánem. 

2.2 Hodnocení uvedené v odstavci 2.1 se provede podle ustanovení části třetí této přílohy. 
U hodnotící zprávy se nejpozději po třech letech provede přezkum. 

2.3 Hodnotící zpráva se zašle sekretariátu EHK OSN a smluvním stranám na vyžádání. 
2.4 Schvalovací orgán, jenž vykonává činnost technické zkušebny, prokazuje splnění 

požadavků průkaznou dokumentací. 
Ta zahrnuje posouzení, jež provádějí auditoři nezávislí na činnosti, jež se posuzuje. 
Tito auditoři mohou být z téže organizace za podmínky, že jsou řízeni nezávisle na 
pracovnících provádějících posuzovanou činnost. 

2.5 Výrobce nebo jeho představitel vykonávající činnost jeho jménem, určení jako 
technická zkušebna, musí splňovat příslušná ustanovení odstavce 2. 

3. Postupy oznámení 
3.1 Smluvní strany oznámí sekretariátu EHK OSN u každé určené zkušebny název, 

adresu, včetně elektronické adresy, a kategorii činností. Sekretariátu EHK OSN oznámí 
také veškeré další změny těchto údajů. 
V oznámení musí být uvedeno, pro které předpisy OSN byly technické zkušebny 
určeny. 

3.2 Technická zkušebna může provádět činnosti popsané v odstavci 1 za účelem OSN 
schválení typu pouze tehdy, pokud byla oznámena sekretariátu EHK OSN. 

3.3 Táž technická zkušebna může být určena a oznámena více smluvními stranami, bez 
ohledu na kategorii činností, jež vykonává. 

3.4 Sekretariát EHK OSN zveřejní na své internetové stránce seznam schvalovacích 
orgánů a technických zkušeben a údaje pro spojení s nimi. 

 

                                                
1) „Kompetentní orgán“ znamená buď schvalovací nebo určený orgán, nebo příslušný akreditační orgán, 

který jedná jejich jménem. 
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Část druhá: Normy, které musí splňovat technické zkušebny uvedené 
v části první této přílohy 
1. Činnosti spojené se zkoušením pro OSN schválení typu, jež je třeba 

provést podle předpisů OSN 
1.1 Kategorie A (zkoušky prováděné ve vlastních zařízeních):  

ISO/IEC 17025:2005 o obecných požadavcích na způsobilost zkušebních a 
kalibračních laboratoří.  
Technická zkušebna pověřená činnostmi kategorie A může provádět nebo dohlížet na 
zkoušky podle předpisů OSN, pro které byla určena, v zařízeních výrobce nebo jeho 
představitele. 

1.2 Kategorie B (dohled nad zkouškami prováděnými v zařízeních výrobce nebo v 
zařízeních jeho představitele):  
ISO/IEC 17020:2012 o obecných kritériích pro činnost různých typů orgánů 
provádějících inspekci.  
Před prováděním jakékoliv zkoušky nebo dohledem nad ní v zařízeních výrobce nebo 
jeho představitele zkontroluje technická zkušebna, zda zkušební zařízení a měřicí 
přístroje splňují příslušné požadavky odstavce 1.1.  

2. Činnosti související se shodností výroby  
2.1 Kategorie C (postup pro úvodní posouzení a dohledové audity na systém řízení jakosti 

výrobce):  
ISO/IEC 17021:2015 o požadavcích na orgány provádějící audit a certifikaci systémů 
řízení. 

2.2 Kategorie D (inspekce nebo zkoušení vzorků z výroby, nebo dohled nad nimi):  
ISO/IEC 17020:2012 o obecných kritériích pro činnost různých typů orgánů 
provádějících inspekci. 
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Část třetí: Postupy posouzení technických zkušeben 
1. Účel 
1.1 Tato část přílohy 2 stanoví podmínky, podle nichž kompetentní orgán uvedený 

v odstavci 2 části první této přílohy posuzuje technické zkušebny.  
1.2 Tyto požadavky se obdobně vztahují na všechny technické zkušebny, bez ohledu na 

jejich právní postavení (nezávislá organizace, výrobce nebo schvalovací orgán 
vykonávající činnost technické zkušebny).  

2. Zásady posouzení  
Při posuzování se vychází z několika zásad:  
a) nezávislost, jež je základem pro nestrannost a objektivitu závěrů,  
b) přístup založený na důkazech, jenž je zárukou spolehlivých a reprodukovatelných 

závěrů.  
Auditoři musí prokázat spolehlivost a bezúhonnost a musí zachovávat důvěrnost a 
mlčenlivost. Musí podávat zprávy s pravdivými a přesnými zjištěními a závěry. 

3. Kvalifikace auditorů  
3.1 Posuzovat mohou pouze auditoři, kteří mají technické a správní znalosti nezbytné pro 

tyto účely.  
3.2 Auditoři musí být vyškoleni se zaměřením na činnost posuzování. Kromě toho musí mít 

odborné znalosti v technické oblasti, v níž bude technická zkušebna činná. 
3.3 Aniž jsou dotčena ustanovení výše uvedených odstavců 3.1 a 3.2, posouzení zmíněné 

v odstavci 2.5 části první této přílohy provádějí auditoři, kteří jsou nezávislí na 
činnostech, které jsou předmětem posouzení.  

4. Žádost o určení  
4.1 Řádně pověřený představitel kandidátské technické zkušebny podá kompetentnímu 

orgánu formální žádost. Tato žádost obsahuje nejméně následující:  
a) základní údaje o technické zkušebně, včetně obchodní firmy, názvu, adresy, 

právního postavení a lidských a technických zdrojů;  
b) podrobnou charakteristiku pracovníků provádějících zkoušení a/nebo inspekce a 

vedoucích pracovníků, včetně jejich životopisů, spolu s doložením jejich vzdělání 
a odborné kvalifikace;  

c) kromě výše uvedeného prokážou technické zkušebny, které používají zkušební 
metody se simulací, že jsou schopny pracovat v prostředí využívajícím podporu 
počítače;  

d) obecné informace o technické zkušebně, jako jsou její činnosti, případně její 
vazby v rámci větší firemní struktury, a adresy všech jejích provozoven, na něž 
se má vztahovat rozsah určení;  

e) prohlášení o plnění požadavků k určení a ostatních povinností technické 
zkušebny podle příslušných předpisů OSN, pro které je určena;  

f) popis výkonů při posuzování shodnosti, jež technická zkušebna provádí v rámci 
použitelných předpisů OSN, a seznam předpisů OSN, pro něž technická 
zkušebna žádá o určení, včetně případných omezení rozsahu jejích možností;  
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g) výtisk příručky jakosti nebo srovnatelných provozních pravidel technické 
zkušebny. 

4.2 Kompetentní orgán přezkoumá přiměřenost informací poskytnutých technickou 
zkušebnou.  

4.3 Technická zkušebna oznámí schvalovacímu orgánu všechny změny v informacích, 
které poskytla podle odstavce 4.1. 

5. Přezkoumání zdrojů  
Kompetentní orgán přezkoumá svou schopnost provádět posouzení technické 
zkušebny z hlediska své vlastní politiky, své kompetentnosti a dostupnosti vhodných 
auditorů a odborníků.  

6. Zadání posouzení subdodavateli  
6.1 Kompetentní orgán může části posouzení zadat jinému určenému orgánu jako 

subdodavateli, nebo požádat o spolupráci technické odborníky poskytnuté jinými 
kompetentními orgány. Technická zkušebna, jež podala žádost, musí tyto 
subdodavatele a odborníky přijmout. 

6.2 Kompetentní orgán musí pro úplnost celkového posouzení technické zkušebny vzít 
v úvahu certifikáty o akreditaci s odpovídající oblastí působnosti.  

7. Příprava posouzení  
7.1 Kompetentní orgán oficiálně jmenuje hodnotitelský tým. Kompetentní orgán zajistí, aby 

každé zadání bylo vykonáno na odpovídající odborné úrovni. Tým jako celek musí 
zejména: 
a) mít odpovídající znalosti v dané speciální oblasti působnosti, pro niž je 

požadováno určení, a  
b) mít dostatečné znalosti k tomu, aby mohl spolehlivě posoudit kompetentnost 

technické zkušebny v oblasti působnosti jejího určení. 
7.2 Kompetentní orgán jasně vymezí zadání uložené hodnotitelskému týmu. Úkolem 

hodnotitelského týmu je přezkoumat dokumenty předané kandidátskou technickou 
zkušebnou a provést posouzení na místě.  

7.3 Kompetentní orgán se společně s technickou zkušebnou a jmenovaným 
hodnotitelským týmem dohodnou na termínu a časovém rozvrhu posuzování. Zůstává 
však na odpovědnosti kompetentního orgánu, aby byl stanoven termín, jenž je v 
souladu s plánem dohledu a opětovného posouzení.  

7.4 Kompetentní orgán zajistí, aby hodnotitelský tým obdržel pro posuzování příslušné 
dokumenty stanovící kritéria, záznamy z předchozího posouzení a příslušné 
dokumenty a záznamy o technické zkušebně.  

8. Posouzení na místě  
Hodnotitelský tým posoudí technickou zkušebnu v jejích zařízeních, v nichž je 
prováděna jedna nebo více klíčových činností, a případně provede osobní ověření na 
jiných vybraných místech, kde technická zkušebna vykonává svou činnost.  

9. Analýza zjištění a hodnotící zpráva  
9.1 Hodnotitelský tým analyzuje všechny příslušné informace a důkazy získané během 

přezkumu dokumentů a záznamů a během posouzení na místě. Tato analýza musí být 
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dostatečná k tomu, aby tým mohl stanovit rozsah způsobilosti technické zkušebny a 
plnění požadavků na určení.  

9.2 Postupy kompetentního orgánu při podávání zpráv musí zaručovat splnění 
následujících požadavků.  

9.2.1 Hodnotitelský tým se před svým odchodem z místa posouzení musí sejít se zástupci 
technické zkušebny. Na této schůzce hodnotitelský tým poskytne písemnou a/nebo 
ústní zprávu o svých zjištěních, která získal z analýzy. Technická zkušebna musí mít 
možnost klást dotazy ke zjištěním, včetně případných neplnění, a k podkladům pro ně.  

9.2.2 Technické zkušebně se neprodleně předá písemná zpráva o výsledcích posouzení. 
Tato hodnotící zpráva musí obsahovat vysvětlení ke způsobilosti a k plnění požadavků 
a uvést případná neplnění, která je třeba odstranit, aby byly splněny všechny 
požadavky k určení.  

9.2.3 Technická zkušebna se vyzve, aby na hodnotící zprávu odpověděla a aby popsala 
konkrétní kroky, jež přijala nebo plánuje do určité doby přijmout s cílem odstranit 
případně zjištěná neplnění. 

9.3 Kompetentní orgán musí dbát na to, aby odpovědi technické zkušebny byly dostatečné 
a účinné k odstranění neplněných požadavků. Pokud se zjistí, že odpovědi technické 
zkušebny jsou nedostatečné, požadují se další informace. Kromě toho lze požadovat 
důkaz o účinném provedení přijatých opatření, nebo provést následné posouzení s 
cílem ověřit, zda byla nápravná opatření provedena účinně.  

9.4 Hodnotící zpráva musí obsahovat nejméně následující:  
a) jednoznačnou identifikaci technické zkušebny;  
b) datum (data) posouzení na místě;  
c) jména auditorů a/nebo odborníků podílejících se na posouzení;  
d) jednoznačnou identifikaci všech posuzovaných zařízení;  
e) navrhovanou oblast působnosti určení, jež byla posuzována;  
f) prohlášení o přiměřenosti vnitřní organizace a postupů přijatých technickou 

zkušebnou, které vyjadřují její kompetentnost, o níž bylo rozhodnuto na základě 
plnění požadavků na určení;  

g) informace o odstranění všech nedostatků;  
h) doporučení, zda by žadatel měl být určen nebo potvrzen jako technická 

zkušebna, a pokud ano, oblast působnosti určení.  

10. Udělení/potvrzení určení  
10.1 Schvalovací orgán na základě zprávy (zpráv) a ostatních příslušných informací 

rozhodne bez zbytečného odkladu, zda udělí, potvrdí nebo rozšíří určení.  
10.2 Schvalovací orgán vystaví technické zkušebně certifikát. Tento certifikát musí 

obsahovat tyto údaje:  
a) název a logo schvalovacího orgánu;  
b) jednoznačnou identifikaci určené technické zkušebny;  
c) datum vstupu v platnost udělení určení a datum uplynutí jeho platnosti;  
d) stručné informace o oblasti působnosti určení nebo odkaz na tuto oblast 

(použitelné předpisy OSN nebo jejich části);  
e) prohlášení o splnění požadavků a odkaz na tuto přílohu.  
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11. Opětovné posouzení a dohled  
11.1 Opětovné posouzení je obdobné úvodnímu posouzení s výjimkou toho, že je třeba 

zohlednit zkušenosti získané během předchozích posouzení. Posuzování za účelem 
dohledu na místě jsou méně obsáhlá než opětovná posouzení.  

11.2 Kompetentní orgán navrhne plán opětovného posouzení a dohledu pro každou 
určenou technickou zkušebnu tak, aby byly pravidelně posuzovány reprezentativní 
vzorky z oblasti působnosti určení.  
Časový odstup mezi posouzeními na místě, ať už jde o opětovné posouzení nebo o 
dohled, závisí na prokázané stabilitě, kterou technická zkušebna dosáhla.  

11.3 Pokud jsou během dohledu nebo opětovného posouzení zjištěny nedostatky, stanoví 
kompetentní orgán přísné lhůty k vykonání nápravných opatření. 

11.4 Pokud nejsou nápravná opatření nebo opatření ke zlepšení učiněna v dohodnutém 
časovém rámci nebo nejsou považována za dostatečná, přijme kompetentní orgán 
vhodná opatření, jako je provedení dalšího posouzení, pozastavení/odejmutí určení pro 
jednu nebo více činností, pro něž byla technická zkušebna určena.  

11.5 Pokud kompetentní orgán rozhodne o pozastavení nebo odejmutí určení technické 
zkušebny, vyrozumí tuto zkušebnu doporučenou poštou a informuje o tom sekretariát 
EHK OSN. V každém případě kompetentní orgán přijme veškerá nezbytná opatření k 
zajištění pokračování činností, jež technická zkušebna již vykonává.  

12. Záznamy o určených technických zkušebnách  
12.1 Kompetentní orgán uchovává záznamy o technických zkušebnách, aby doložil, že byly 

účinně splněny požadavky na určení, včetně kompetentnosti.  
12.2 Kompetentní orgán musí uchovávat záznamy o technických zkušebnách tak, aby byla 

zajištěna jejich důvěrnost.  
12.3 Záznamy o technických zkušebnách musí obsahovat nejméně následující:  

a) příslušnou korespondenci;  
b) záznamy z posuzování a zprávy;  
c) kopie certifikátů určení. 
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Příloha 3 
Postupy OSN schválení typu 
1. Žádost o OSN schválení typu a postup tohoto schválení 
1.1 Výrobce, nebo jeho zplnomocněný představitel (dále uvedený jako „žadatel“), podává 

žádost o OSN schválení typu schvalovacímu orgánu smluvní strany.  
1.2 Pro konkrétní typ vozidla, zařízení nebo části lze podat pouze jednu žádost, a to pouze 

jedné smluvní straně, která používá předpis OSN, podle nějž se žádá o OSN schválení 
typu. Pro každý typ, který má být schválen, se podává samostatná žádost.  

1.3 K žádosti se přiloží informace stanovená v předpisu OSN, podle kterého se žádá o 
schválení. Tato informace musí obsahovat podrobný popis detailů typu, který se má 
schválit, včetně výkresů, diagramů a vyobrazení podle potřeby. 

1.4 Schvalovací orgán se může obrátit na žadatele s odůvodněným vyžádáním jakýchkoli 
dalších informací potřebných k rozhodnutí o požadovaných schvalovacích zkouškách 
nebo k usnadnění těchto zkoušek. 

1.5 Žadatel dá schvalovacímu orgánu k dispozici tolik kolových vozidel, zařízení nebo částí 
kolik jich je vyžadováno k provedení zkoušek požadovaných předpisy OSN, podle 
kterých se žádá o schválení. 

1.6 Plnění požadavků stanovených v předpisech OSN se prokáže odpovídajícími 
zkouškami vykonanými s kolovými vozidly, zařízeními a částmi, které představují typ, 
který se má schválit. 
Schvalovací orgán postupuje podle principu „nejhoršího případu“, a to tak, že vybere 
variantu nebo verzi dotyčného typu, který bude pro účely zkoušení představovat typ, 
který se má schválit za nejnepříznivějších podmínek. Toto rozhodnutí a jeho 
odůvodnění se musí zaznamenat do schvalovací dokumentace. 
Žadatel však může po dohodě se schvalovacím orgánem vybrat vozidlo, zařízení nebo 
části, které, třebaže nepředstavují schvalovaný typ, spojují řadu nejméně příznivých 
charakteristik ve vztahu k úrovni vlastností požadované předpisy OSN (nejhorší možný 
případ). K podpoře rozhodování při výběru nejhoršího případu lze využít zkušební 
metody se simulací. 

1.7 Schvalovací zkoušky vykonají nebo dozorují technické zkušebny. Použijí se postupy 
zkoušek a specifická zařízení a nástroje, které jsou stanoveny v předpisech OSN. 

1.8 Jako alternativy ke zkušebním postupům uvedeným výše v odstavcích 1.6 a 1.7 lze 
použít, na vyžádání žadatele, metody zkoušek se simulací, pokud je to stanoveno 
v příslušných předpisech OSN a při splnění obecných podmínek stanovených 
v příloze 8 Dohody z r. 1958. 

1.9 Smluvní strany vydají schválení typu jen tehdy, když je zajištěno plnění požadavků na 
shodnost výroby podle přílohy 1 Dohody z r. 1958. 

1.10 Když schvalovací zkoušky prokázaly, že typ splňuje technické požadavky předpisu 
OSN, udělí se pro tento typ schválení, přiřadí se mu číslo schválení podle přílohy 4 
Dohody z r. 1958, a pro každý typ se určí značka schválení podle příslušných 
ustanovení dotyčného předpisu OSN. 
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1.11 Schvalovací orgán zajistí, aby do schvalovací dokumentace bylo zahrnuto následující: 
a) záznam o výběru nejnepříznivějšího případu a odůvodnění tohoto výběru. Ten 

může obsahovat informaci poskytnutou výrobcem; 
b) záznam o každé významné interpretaci učiněné v technické oblasti, o různých 

metodách zkoušek, které byly použity, nebo o nových technických řešeních, která 
byla zavedena; 

c) zkušební protokol technické zkušebny, který zahrnuje hodnoty zaznamenané při 
měřeních a zkouškách, které jsou vyžadovány předpisem OSN; 

d) informační dokumenty výrobce, náležitě uvádějící charakteristiky typu, který se 
má schválit; 

e) prohlášení o plnění požadavků na shodnost výroby podle přílohy 1 Dohody 
z r.1958, a jež podrobně uvádí, která z opatření uvedených v odstavci 1.3 
přílohy 1 Dohody z r. 1958, byla vzata jako základ pro úvodní posouzení, a dále 
datum úvodního posouzení a všechny činnosti dohledu;  

f) certifikát schválení typu. 

2. Změny OSN schválení typu 
2.1 Výrobce, který je držitelem OSN schválení typu jeho vozidla, zařízení nebo části, 

neprodleně sdělí smluvní straně, která vydala OSN schválení typu, každou změnu 
údajů o typu uvedených v informaci zmíněné v odstavci 1.3.  

2.2 Smluvní strana rozhodne, který ze dvou postupů ke změně OSN schválení typu 
uvedených v odstavcích 2.5 a 2.6 se použije. V případě potřeby může smluvní strana 
po konzultaci s výrobcem rozhodnout, že je třeba udělit nové OSN schválení typu. 

2.3 Žádost o změnu OSN schválení typu se podává výlučně smluvní straně, která vydala 
původní OSN schválení typu. 

2.4 Pokud smluvní strana shledá, že pro účely změny OSN schválení typu jsou nezbytné 
nové kontroly nebo nové zkoušky, vyrozumí o tom výrobce.  

2.5 Pokud se změnily údaje o typu uvedené v informačních dokumentech a ve zkušebních 
protokolech, a smluvní strana usoudí, že změny pravděpodobně nebudou mít znatelný 
nepříznivý účinek na environmentální vlastnosti a/nebo na vlastnosti funkční 
bezpečnosti, a že v každém případě tento typ stále splňuje požadavky dotyčných 
předpisů OSN, označí se změna OSN schválení typu jako „revize“.  
V takovém případě vydá smluvní strana podle potřeby revidované stránky informačních 
dokumentů a zkušebních protokolů, přičemž na každé revidované stránce zřetelně 
vyznačí povahu změny a datum jejího nového vydání. Za splnění tohoto požadavku se 
považuje rovněž vydání konsolidované a aktualizované verze informačních dokumentů 
spolu s podrobným popisem změn. 

2.6 Změna určitého OSN schválení typu se označí jako „rozšíření“, pokud navíc ke změně 
údajů zaznamenaných v informačních dokumentech: 
a) jsou požadovány další kontroly nebo zkoušky, nebo 
b) se změní jakékoliv informace na dokumentu zprávy o OSN schválení typu (s 

výjimkou jeho příloh), nebo 
c) žádá se o schválení podle pozdější série změn po jejím vstupu v platnost, které 

může být uděleno za podmínky, že jsou splněny požadavky pozdější série změn. 
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2.7 Potvrzení nebo odmítnutí změny OSN schválení typu, s uvedením úprav, se sdělí 
smluvním stranám Dohody z r. 1958, které používají tento předpis OSN, na formuláři 
zprávy. Kromě toho musí být příslušně změněn seznam informačních dokumentů a 
zkušebních protokolů, které jsou přiloženy k dokumentu zprávy, tak aby bylo zřejmé 
datum nejnovější revize nebo rozšíření. 

2.8 Orgán pro schválení typu, který uděluje rozšíření schválení, musí aktualizovat číslo 
schválení číslem rozšíření zvýšeného podle počtu za sebou následujících rozšíření, 
která byla udělena podle přílohy 4 Dohody z r. 1958, a vydat revidovaný formulář 
zprávy označený tímto číslem rozšíření. 
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Příloha 4 
Číslování OSN schválení typu 
 

1. Od vstupu Dohody z r. 1958 v platnost musí smluvní strany vydávat čísla schválení 
typu podle odstavců 1.10 a 2.8 přílohy 3 pro každé nové schválení typu a pro každé 
rozšíření takového schválení. 

2. Od vstupu Dohody z r. 1958 v platnost a nehledě na to, že ustanovení o značkách 
schválení v kterékoli verzi předpisů OSN mohou stanovit jinak, musí výrobce vyznačit 
značku schválení, jestliže je požadována, podle ustanovení příslušných předpisů OSN, 
avšak v této značce použije první dvě číslice podle části 2 a číslice podle části 3 čísla 
schválení, jak je uvedeno v této příloze, jako číslo schválení pro každé kolové vozidlo, 
zařízení nebo část, pro které bylo uděleno nové schválení, nebo pro které byla taková 
schválení rozšířena. Avšak toto ustanovení neplatí tam, kde určitý předpis OSN 
vyžaduje, aby ve značce schválení byl použit kód schválení nebo identifikační kód 
místo čísla schválení. Předřazené nuly podle části 3 se mohou vypustit. 

3. Pro každý schválený typ se přidělí číslo schválení. Číslo schválení typu se skládá ze 
čtyř částí. Každá část je oddělena znakem „*“. 
Část 1: Velké písmeno „E“, za nímž následuje rozlišovací číslo smluvní strany, 

která udělila schválení typu. 
Část 2: Číslo příslušného předpisu OSN, za nímž následuje písmeno „R“, a za ním 

následují po sobě: 
a) dvě číslice (popřípadě s předřazenými nulami), které udávají sérii 

změn, jež vyjadřuje technická ustanovení předpisu OSN, která byla 
použita ke schválení (00 pro předpis OSN v jeho původním znění); 

b) lomítko a dvě číslice (popřípadě s předřazenými nulami), které udávají 
číslo doplňku k sérii změn použité ke schválení (00 pro sérii změn v 
jejím původním znění); 

c) lomítko a jeden nebo dva znaky, které popřípadě udávají zavedený 
stupeň požadavků. 

Část 3: Čtyřmístné pořadové číslo (popřípadě s předřazenými nulami). Pořadí 
začíná od čísla 0001. 

Část 4: Dvoumístné pořadové číslo (popřípadě s předřazenými nulami), které 
označuje rozšíření. Pořadí začíná od 00. 

Všechny číslice musí být arabskými číslicemi. 
4. Tatáž smluvní strana nesmí přidělit totéž číslo jinému schválení. 

Příklady: 
Příklad druhého rozšíření čtvrtého schválení typu vydaného Nizozemskem podle 
předpisu OSN č. 58 v jeho původním znění: 
E4*58R00/00*0004*02 
Příklad prvního rozšíření 2439. schválení typu vydaného Spojeným královstvím Velké 
Britanie a Severního Irska pro schválení vozidla podle předpisu OSN č. 83 ve znění 
třetí série změn, pro vozidlo kategorie M, N1 třídy I, z hlediska emisí znečišťujících 
látek podle požadavků motoru na palivo:  
E11*83R03/00/J*2439*01   
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Příloha 5 
Rozesílání schvalovací dokumentace 
 
1. Když je schvalovací orgán povinen nebo je žádán poskytnout vyhotovení schválení a 

jeho příloh, pošle dokumenty ve formě kopií na papíru, nebo v elektronickém formátu 
prostřednictvím e-mailu, nebo použitím zabezpečené internetové databáze zřízené 
Evropskou hospodářskou komisí Organizace spojených národů. 

2. Dokumenty uložené v zabezpečené internetové databázi se musí skládat nejméně 
z dokumentů specifikovaných v každém předpisu OSN. Musí zahrnovat dokumentaci, 
kterou se sděluje smluvním stranám zpráva o schválení, o rozšíření, o odmítnutí nebo 
o odejmutí schválení, nebo o ukončení výroby typu kolových vozidel, zařízení nebo 
částí podle předpisu OSN. 

3. Jestliže schválení typu pro kolová vozidla, zařízení nebo části jsou uložena v 
zabezpečené internetové databázi, pak mohou značky schválení požadované předpisy 

OSN být nahrazeny jedinečným identifikátorem (UI), před kterým je znak , 
jestliže v předpisech OSN není specifikováno jinak. Takový jedinečný identifikátor je 
vygenerován automaticky databází.  

4. Všechny smluvní strany, které používají určitý předpis OSN, musí mít, prostřednictvím 
jedinečného identifikátoru, přístup k informacím týkajícím se tohoto předpisu OSN, 
které jsou obsaženy v databázi, a tak získat přístup k příslušným informacím o určitém 
schválení (schváleních). 

5. Předpisy OSN, které jsou přílohami Dohody z r. 1958, mohou požadovat rozesílání 
schválení typu formou elektronických kopií využívajících zabezpečenou internetovou 
databázi, kde je to nutné pro účinný průběh schvalovacího procesu, za podmínky 
přístupových práv stanovených smluvními stranami. 
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Příloha 6 
Postupy k řešení problémů interpretace týkajících se používání 
předpisů OSN a udělování schválení podle těchto předpisů OSN 
 
1. Problémy interpretace před udělením OSN schválení typu 

Když při žádosti o OSN schválení typu je potřebné, aby schvalovací orgán učinil 
podstatnou interpretaci k použití předpisu OSN, nebo když je tento orgán o to požádán 
žadatelem o schválení, musí schvalovací orgán, dříve než rozhodne, o tom iniciativně 
informovat jiné schvalovací orgány a vyžádat si od nich radu. 
Dotyčný schvalovací orgán oznámí ostatním schvalovacím orgánům, které používají 
dotyčný předpis OSN, problém a řešení interpretace, které navrhuje, včetně všech 
podpůrných informací od výrobce. Obecným pravidlem je, že se to děje cestou 
elektronických médií. Pro odpověď ostatních schvalovacích orgánů je povolena lhůta 
čtrnácti dnů. 
a) Schvalovací orgán uváží všechna stanoviska, která obdržel, a může pak udělit 

schválení na základě nové interpretace. 
b) Jestliže schvalovací orgán nemůže rozhodnout na základě stanovisek, která 

obdržel, usiluje o další vyjasnění postupem popsaným dále v odstavci 3. 

2. Problémy interpretace po udělení OSN schválení typu 
V situacích, kdy dochází k rozdílným interpretacím mezi smluvními stranami, avšak až 
po vydání schválení, postupuje se následovně. 
Nejdříve musí dotyčné smluvní strany usilovat o vyřešení problému vzájemnou 
dohodou. To bude vyžadovat vzájemnou komunikaci a u každé smluvní strany 
přezkoumání postupů používaných ke zkoušení a schvalování kolových vozidel, 
zařízení a částí, které jsou předmětem interpretačního sporu. Použijí se následující 
postupy: 
a) V případě omylu, který uzná schvalovací orgán, postupuje schvalovací orgán 

podle ustanovení Dohody z r. 1958 a zejména jejího článku 4. 
b) Když bylo dosaženo dohody, která vyžaduje interpretaci novou nebo rozdílnou od 

dosavadní praxe (kterékoli smluvní strany), sdělí se to ostatním smluvním 
stranám, které používají tento předpis OSN, jako naléhavá záležitost. Ostatní 
smluvní strany mají lhůtu čtrnácti dnů k vyjádření stanoviska k rozhodnutí, a po 
jejím uplynutí schvalovací orgány, po tom co uvážily všechna stanoviska, která 
obdržely, mohou vydávat OSN schválení typu podle nové interpretace. 

c) Když nemůže být dosaženo dohody, pak dotyčné smluvní strany musí usilovat o 
další přezkoumání cestou rozhodčího řízení popsaného dále v odstavci 3. 

d) V každém případě na věc musí být upozorněna kompetentní pracovní skupina 
podřízená Světovému fóru pro harmonizaci předpisů pro vozidla (WP.29). 
Jestliže se to pokládá za potřebné, podřízená pracovní skupina předloží do 
WP.29 návrhy na vhodné změny v předpisech za účelem rozřešení rozdílů 
v interpretacích. 
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3. Rozhodčí řízení vykonané WP.29 a jeho podřízenými pracovními 
skupinami 
Předsedové podřízených pracovních skupin musí identifikovat problémy, které vznikly 
z rozdílných interpretací mezi smluvními stranami, a které se týkají používání předpisů 
OSN a udělování schválení podle těchto předpisů OSN, za účelem učinit při nejbližší 
příležitosti opatření k řešení rozdílných interpretací. 
Předsedové pracovních skupin vypracují vhodné postupy k řešení takových 
interpretačních problémů, aby mohli prokázat WP.29, že: 
a) věnují plnou pozornost rozdílným názorům schvalovacích orgánů dotyčných 

smluvních stran, jakož i názorům ostatních smluvních stran, které používají tento 
předpis OSN; 

b) rozhodnutí jsou založena na odpovídajících technických informacích, s plným 
zřetelem na dotyčnou oblast; 

c) jak jen je možné, bylo dosaženo jednohlasného rozhodnutí; a 
d) postupy jsou transparentní a mohou být podrobeny auditům. 
Jestliže je to potřebné k rozřešení problému, je předseda zmocněn doplnit na pořad 
jednání nejbližšího zasedání podřízené pracovní skupiny nový bod o tomto problému, 
aniž by k tomu potřeboval předchozí souhlas WP.29. V takové situaci musí předseda 
podat při nejbližší příležitosti do WP.29 zprávu o pokroku jednání v této věci. 
Na konci rozhodčího řízení podá předseda o něm zprávu do WP.29. 

3.1 Když je možno rozřešit problém v rámci obvyklého pořadu v oblasti předpisů: 
Interpretace dotyčného předpisu OSN, jak byla dohodnuta v pracovní skupině, se 
implementuje a schvalovací orgány vydávají podle ní OSN schválení typu. 

3.2 Když není možno rozřešit problém v rámci obvyklého pořadu v oblasti předpisů: 
WP.29 musí být o problému příslušně informována a požádá příslušnou podřízenou 
pracovní skupinu, aby projednala problém jako prioritní bod na svém nejbližším 
zasedání. Jednací pořad zasedání se odpovídajícím způsobem změní. 
Podřízená pracovní skupina projedná všechny návrhy týkající se problému 
interpretace, a předloží do WP.29 řádné návrhy na změnu dotyčného předpisu OSN 
normálním postupem. WP.29 projedná problém jako prioritní bod na svém příštím 
zasedání. 
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Příloha 7 
Postup schvalování s výjimkou pro nová technická řešení 
 
1. Smluvní strany, které používají určitý předpis OSN, mohou na žádost výrobce udělit 

schválení s výjimkou, podle určitého předpisu OSN, pro vozidlo, zařízení nebo části 
obsahující technická řešení, jež jsou neslučitelná s jedním nebo více požadavky 
dotyčného předpisu OSN, za podmínky, že to autorizuje správní výbor zřízený 
Dohodou z r. 1958, a to postupem popsaným v odstavcích 2 až 12 této přílohy.  

2. Smluvní strana, která používá dotyčný předpis OSN, může do doby rozhodnutí, zda 
bude nebo nebude uděleno takové schválení s výjimkou, udělit prozatímní schválení 
platné pouze na jejím území. Ostatní smluvní strany, které používají dotyčný předpis 
OSN, se mohou rozhodnout, zda přijmou toto prozatímní schválení na svém území. 

3. Smluvní strana, která udělí prozatímní schválení, uvedené v odstavci 2 této přílohy, 
oznámí správnímu výboru své rozhodnutí a předloží soubor obsahující tyto údaje: 
a) důvody, proč daná technická řešení nebo koncepce činí vozidlo, zařízení nebo 

část neslučitelnými s požadavky dotyčného předpisu OSN; 
b) popis dotyčných bezpečnostních, environmentálních nebo jiných důvodů a 

přijatých opatření; 
c) popis zkoušek a jejich výsledků, jež prokazují, že v porovnání s požadavky, z 

nichž se žádá výjimka, je zajištěna alespoň rovnocenná úroveň bezpečnosti a 
ochrany prostředí; 

d) žádost o autorizaci udělit schválení s výjimkou, podle dotyčného předpisu OSN, 
pro typ vozidla, zařízení nebo části. 

4. Správní výbor projedná úplné oznámení uvedené v odstavci 3 této přílohy na svém 
nejbližším zasedání, které následuje po obdržení oznámení, za podmínky, že 
oznámení došlo nejméně tři měsíce před tímto zasedáním. Po zvážení oznámení, 
může správní výbor rozhodnout, zda autorizuje nebo odmítne udělit schválení 
s výjimkou, nebo postoupí záležitost příslušné podřízené pracovní skupině. 

5. Rozhodnutí Správního výboru se vykoná postupem uvedeným v dodatku, článku 8. 
6.  Požadované schválení s výjimkou podle určitého předpisu OSN, uvedené v odstavci 3 

této přílohy, bude považováno za autorizované, pokud ve lhůtě jednoho měsíce od 
data, kdy výkonný tajemník Evropské hospodářské komise Organizace spojených 
národů oznámil rozhodnutí správního výboru o autorizaci, neoznámí více než jedna 
pětina smluvních stran, které používají předpis OSN v době oznámení, výkonnému 
tajemníkovi Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů svůj 
nesouhlas se schválením s výjimkou. 

7. Jakmile byla přijata autorizace k udělení schválení s výjimkou, výkonný tajemník 
Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů informuje o tomto přijetí 
neprodleně smluvní strany, které používají dotyčný předpis OSN. 
Od data tohoto oznámení může pak smluvní strana uvedená v odstavci 3 této přílohy 
vydat schválení s výjimkou podle dotyčného předpisu OSN. Toto schválení s výjimkou 
musí být přijato smluvními stranami, které používají dotyčný předpis OSN, s výjimkou 
těch smluvních stran, které oznámily svůj nesouhlas, nebo svůj záměr nepřijmout 
schválení s výjimkou ihned, výkonnému tajemníkovi Evropské hospodářské komise 
Organizace spojených národů. Smluvní strany, které oznámily svůj nesouhlas 
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s autorizací vydanou správním výborem, nebo svůj záměr nepřijmout schválení 
s výjimkou ihned, mohou později přijmout toto schválení s výjimkou tím, že oznámí své 
rozhodnutí výkonnému tajemníkovi Evropské hospodářské komise Organizace 
spojených národů. 

8. Správní výbor v rozhodnutí o autorizaci stanoví, zda toto rozhodnutí obsahuje nějaká 
omezení. Časová omezení nesmí být kratší než třicet šest měsíců. Smluvní strany, 
které používají tento předpis OSN, musí schválení s výjimkou přijmout nejméně do 
uplynutí časového omezení, pokud existuje, nebo jestliže se dotyčný předpis OSN 
následně změnil podle odstavců 9 a 10 této přílohy tak, aby zahrnul technická řešení 
pokrytá schválením s výjimkou, až do data, od kterého mohou smluvní strany 
odmítnout schválení podle předchozího znění tohoto předpisu OSN, podle toho, které z 
těchto dvou dat nastane dříve. 

 Smluvní strana, mající autorizaci k udělení schválení s výjimkou zajistí, aby výrobce 
zcela splňoval všechna omezení týkající se tohoto schválení a aby formulář zprávy o 
schválení jasně udával, že schválení vychází z výjimky autorizované správním 
výborem. 

9. Správní výbor zároveň informuje podřízenou pracovní skupinu, odpovědnou za tento 
předpis OSN, o autorizaci k udělení schválení s výjimkou. 
Smluvní strana autorizovaná k udělení schválení s výjimkou musí předložit podřízené 
pracovní skupině odpovědné za tento předpis OSN návrh na změnu předpisu OSN, u 
kterého bylo žádáno o schválení s výjimkou, za účelem přizpůsobit jej technickému 
vývoji. K tomuto předložení musí dojít ne později než na nejbližším zasedání podřízené 
pracovní skupiny, které následuje po oznámení o rozhodnutí správního výboru o 
autorizaci podle odstavce 6 této přílohy. 

10. Jakmile byl předpis OSN změněn tak, aby zahrnul technická řešení, pro která bylo 
uděleno schválení s výjimkou, a tato změna vstoupila v platnost, je výrobce 
autorizován požádat o schválení typu podle změněného předpisu OSN, jako náhradu 
za předtím udělené schválení s výjimkou podle tohoto předpisu OSN. Schvalovací 
orgán, který udělil toto schválení typu, odejme v přiměřené době schválení s výjimkou, 
nebo informuje schvalovací orgán, který udělil schválení s výjimkou, že toto schválení 
s výjimkou má být odejmuto. 

11. Jestliže proces změny předpisu OSN není dokončen před uplynutím časových 
omezení stanovených v odstavci 8 této přílohy, je možno prodloužit platnost schválení 
s výjimkou na žádost smluvní strany, která udělila schválení s výjimkou, za podmínky 
uplatnění rozhodnutí přijatého podle postupu popsaného v odstavcích 2 a 3 této 
přílohy. Avšak jestliže smluvní strana, která byla autorizována k udělení schválení 
s výjimkou, opomenula předložit návrh na změnu dotyčného předpisu OSN před 
termínem stanoveným v odstavci 9 této přílohy, musí tato smluvní strana ihned 
odejmout toto schválení s výjimkou, avšak musí přitom vzít v úvahu časové omezení 
stanovené v odstavci 8 této přílohy. Smluvní strana, která odejmula schválení 
s výjimkou, informuje o tom správní výbor na jeho nejbližším zasedání. 

12. Jestliže se správní výbor rozhodne odmítnout autorizaci k udělení schválení 
s výjimkou, pak smluvní strana, která vydala prozatímní schválení uvedené v odstavci 
2 této přílohy, může odejmout toto prozatímní schválení. V takovém případě musí tato 
smluvní strana ihned oznámit držiteli prozatímního schválení, že toto prozatímní 
schválení udělené podle odstavce 2 této přílohy bude odejmuto po uplynutí šesti 
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měsíců od data tohoto rozhodnutí, přičemž se bere v úvahu, že prozatímní schválení 
zůstane platné po dobu nejméně dvanácti měsíců od data jeho udělení. 
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Příloha 8 
Obecné podmínky kladené na zkušební metody se simulací 
 
1. Vzor zkoušky se simulací  

K popisu a provádění zkoušky se simulací se jako základní skladba použije toto 
schéma:  
a) cíl;  
b) model konstrukce;  
c) mezní podmínky;  
d) předpokládaná zatížení;  
e) výpočet;  
f) vyhodnocení;  
g) dokumentace.  

2. Základy počítačové simulace a výpočtu  
2.1 Matematický model  

Matematický model poskytne výrobce. Model musí odpovídat složitosti konstrukce 
kolových vozidel, zařízení a částí, které se mají zkoušet podle požadavků dotyčných 
předpisů OSN a jejich mezních podmínek.  
Stejná ustanovení obdobně platí pro zkoušení konstrukčních částí nezávisle na 
vozidle.  

2.2 Postup validace matematického modelu  
Matematický model se validuje porovnáním se skutečnými podmínkami zkoušky.  
Za tímto účelem se provede praktická zkouška, jejíž výsledky se porovnají s výsledky 
získanými matematickým modelem. Musí se prokázat srovnatelnost výsledků zkoušek. 
Výrobce, nebo technická zkušebna, vypracuje zprávu o validaci a předloží ji 
schvalovacímu orgánu.  
Jakákoli změna matematického modelu nebo software, která by mohla způsobit 
neplatnost zprávy o validaci, se oznámí schvalovacímu orgánu, jenž může požadovat 
provedení nové validace.  

2.3 Dokumentace 
Výrobce musí poskytnout údaje a pomocné nástroje použité k simulaci a výpočet, které 
musí být zdokumentovány způsobem vhodným pro technickou zkušebnu.  

3. Nástroje a podpora  
Výrobce na žádost schvalovacího orgánu nebo technické zkušebny poskytne, nebo 
zpřístupní, potřebné nástroje, včetně příslušného software.  
Kromě toho výrobce poskytne schvalovacímu orgánu nebo technické zkušebně 
odpovídající podporu.  
Poskytnutí přístupu a podpory technické zkušebně nezbavuje nijak tuto zkušebnu 
povinností týkajících se kvalifikace svých pracovníků, platby poplatků za licenční práva 
a zachovávání důvěrnosti. 

_________ 
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