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DOHODA 
O PŘIJETÍ JEDNOTNÝCH PODMÍNEK  

PRO PERIODICKOU TECHNICKOU PROHLÍDKU KOLOVÝCH VOZIDEL  
A O VZÁJEMNÉM UZNÁVÁNÍ TAKOVÝCH PROHLÍDEK, 

dáno ve Vídni dne 13.listopadu 1997 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Příloha 1: Pravidlo č. 1 

 

Datum vstupu v platnost: 4. prosince 2001 

 

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ O PRAVIDLECH PERIODICKÝCH TECHNICKÝCH PROHLÍDEK 
KOLOVÝCH VOZIDEL VE VZTAHU K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  

 

 
ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ 
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Pravidlo č.1 

 

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRAVIDEL PERIODICKÝCH TECHNICKÝCH PROHLÍDEK  
KOLOVÝCH VOZIDEL Z HLEDISKA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
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1.  ROZSAH 

1.1. Pro účel článku 1 Dohody o přijetí jednotných podmínek pro periodickou technickou 
prohlídku kolových vozidel a o vzájemném uznávání takových prohlídek jsou 
předmětem prohlídky položky ve vztahu k požadavkům životního prostředí. 

1.2. Kolová vozidla, užívaná v mezinárodní dopravě, musejí splňovat níže uvedené 
požadavky. 

1.3. Smluvní strany mohou rozhodnout o tom, že požadavky  uvedené v odst. 1.2. se 
vztahují i na vozidla, užívaná při vnitrostátní dopravě. 

2.  DEFINICE 

Pro účely těchto pravidel  

2.1. „Dohoda“ znamená Dohodu o přijetí jednotných podmínek pro periodickou technickou 
prohlídku kolových vozidel a o vzájemném uznávání takových prohlídek; 

2.2. „Mezinárodní osvědčení o technické prohlídce“ znamená osvědčení o první registraci 
po výrobě a o periodických technických prohlídkách kolových vozidel dle ustanovení 
článku 1 a dodatku 2 této Dohody, 

2.3. „Periodická technická prohlídka“ znamená jednotný periodický správní postup, na jehož 
základě pověřená stanice technické kontroly, zodpovídající za technické prohlídky, po 
požadovaném přezkoušení prohlásí, že přistavené kolové vozidlo odpovídá 
požadavkům těchto pravidel; 

2.4. „Kolová vozidla“ znamenají vozidla kategorií M2, M3, N2 a N3 dle ustanovení 
Souborné rezoluce R.E. 3, dokumentu TRANS/SC1/WP29/78, Změna 3, jejichž 
maximální přípustná hmotnost přesahuje 3500 kg s výjimkou těch vozidel, která jsou 
užívána pro osobní dopravu a která nemají kromě sedadla řidiče více než 8 sedadel; 

2.5. „Prohlídka“ znamená ověření, zda jsou dodrženy požadavky, stanovené v příloze 
tohoto pravidla, ověřuje se zkouškami a kontrolou za užití techniky a vybavení, které je 
běžně dostupné a bez demontáže nebo odstranění jakékoliv části vozidla; 

2.6. „Ženevská Dohoda z 1958“  znamená Dohodu 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 homologací, udělených na 
základě těchto pravidel, která nabyla účinnosti v Ženevě dne 20. března 1958 a která 
byla změněna dne 16. října 1995; 

2.7. „Předpisy EHK„ znamenají předpisy, přiložené k Ženevské Dohodě z r.1958. 
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3.  PERIODICITA TECHNICKÝCH PROHLÍDEK 

 

Kategorie vozidla Maximální intervaly prohlídek 

Automobily pro dopravu osob:  
M 2 nad 3500 kg a 
M 3 

 
 
Jeden rok po první registraci  

Nákladní automobily 
N 2 a 
N 3 

a potom každoročně 

 

4.  TECHNICKÁ PROHLÍDKA 

Vozidla, na která se vztahují tato opatření, absolvují technickou prohlídku dle níže 
uvedené přílohy 

Po prohlídce se vyhovění nejméně ustanovením této přílohy potvrdí Mezinárodním 
osvědčením o technické prohlídce. 

5.  POŽADAVKY NA PROHLÍDKU 

Prohlídka zahrnuje: 

5.1. identifikaci vozidla 

5.2. emise výfukových plynů 

5.3. emisi hluku 

5.4. další požadavky ve vztahu k životnímu prostředí, uvedené v odst. 5 níže uvedené 
přílohy. 

6.  NÁZVY A ADRESY 

Smluvní strany Dohody, které aplikují toto pravidlo, oznámí sekretariátu Organizace 
spojených národů základní informace o orgánech státní správy, odpovědných za 
kontrolní zkoušky a za vydávání Mezinárodních osvědčení o technické prohlídce. 
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PŘÍLOHA  
MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA PROHLÍDKU 

1.  ROZSAH 

Kontrolují se alespoň níže uvedené položky 

2.  IDENTIFIKACE VOZIDLA 

POLOŽKY HLAVNÍ DŮVODY ZAMÍTNUTÍ 

 
Registrační tabulka 
 

− chybí nebo je (jsou)tak špatně 
upevněná(é), že může (mohou) odpadnout 

− chybí popis 
− nečitelná 

VIN kód vozidla (výrobní číslo) − chybí, nebo nemůže být nalezeno 
− nekompletní, nečitelné 

3.  NEDOSTATKY, KTERÉ OHROŽUJÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

3.1. VÝFUKOVÉ EMISE 

3.1.1.  Vozidla se zážehovými motory 

VÝFUKOVÉ EMISE 

POLOŽKY HLAVNÍ DŮVODY ZAMÍTNUTÍ 

Výfukový systém, včetně systému čištění 
výfukových plynů 

− děravý, silně zkorodovaný 
− chybějící 
− nekompletní 
− poškozený 

Obsah CO ve 
volnoběhu motoru 

Výfukové emise 
bez řízeného 
systému 

− vyšší emise, než je mezní hodnota dle 
výrobce pro určené volnoběžné otáčky 
motoru, nebo pokud tento údaj chybí, nebo 
pokud smluvní strana rozhodla neužívat 
referenční hodnoty: 

− vyšší než 4,5 obj. %  1/ nebo dle 
vnitrostátních ustanovení 

− vyšší než 3,5 obj. %  2/ nebo dle 
vnitrostátních ustanovení 

 Výfukové emise u 
řízeného systému 

− vyšší emise, než je hodnota specifikovaná 
výrobcem pro určené volnoběžné otáčky 
motoru, nebo pokud tento údaj chybí, pak 
0,5 obj.%  2/ 

− více než 0,3 obj. % při vysokých 
volnoběžných otáčkách (nejméně 2000 min-1) 

                                                 
1 / pro vozidla registrovaná nebo prvně uvedená do provozu před 1.10.1986 
2 / pro vozidla registrovaná nebo prvně uvedená do provozu po 1.10.1986 
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3.1.2.  Vozidla se vznětovými motory 

VÝFUKOVÉ EMISE   

POLOŽKY HLAVNÍ DŮVODY ZAMÍTNUTÍ 
Výfukový systém včetně systému čištění 
výfukových plynů 

− děravý, silně zkorodovaný 
− chybějící 
− nekompletní 
− poškozený 

Absorpční koeficient kouře 
(dle předpisu EHK č. 24). 1/ 2/ 

− vyšší než limitní hodnota, uvedená 
výrobcem v typové homologační 
značce, nebo pokud není referenční 
hodnota dostupná, nebo pokud se 
Smluvní strana rozhodla neužívat 
referenční hodnotu: 

− vyšší než 2,5 (m-1 ) pro motory bez 
přeplňování 

− vyšší než 3,0 (m-1 ) pro přeplňované 
motory 

4.  EMISE HLUKU  

EMISE HLUKU  

POLOŽKY HLAVNÍ DŮVODY ZAMÍTNUTÍ 

Systém tlumení hluku - chybí nebo je vážně poškozen 

5.  Další požadavky ve vztahu k životnímu prostředí 

DALŠÍ BODY VE VZTAHU K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ 

POLOŽKY HLAVNÍ DŮVODY ZAMÍTNUTÍ 

Palivové nádrže a potrubí - propouští 

Převody - propouští 

Hydraulický brzdový systém - propouští 

Posilovač řízení - propouští 

Další hydraulické celky - propouští 

Baterie - propouští 

Klimatizační a chladící systém - propouští chladící médium 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

                                                 
1/ Vozidla registrovaná nebo prvně uvedená do provozu před 1.1.1980 jsou z tohoto požadavku vyjmuta. 
2 / Povoleny jsou ekvivalentní měřícímetody 


