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Zahrnuje 

RTCE/CONF/4 původní znění  které vstoupilo v platnost dne  27.01.2001 

RTCE/CONF/4/Corr.1 opravu pův.znění která vstoupila v platnost dne  04.03.2004 

RTCE/CONF/4/Amend.1 změnu 1 která vstoupila v platnost dne  01.12.2004 

RTCE/CONF/4/Amend.2 změnu 2 která vstoupila v platnost dne  04.07.2007 
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DOHODA O PŘIJETÍ JEDNOTNÝCH PODMÍNEK  
PRO PERIODICKOU TECHNICKOU PROHLÍDKU KOLOVÝCH VOZID EL  

A O VZÁJEMNÉM UZNÁVÁNÍ TAKOVÝCH PROHLÍDEK 

 

Preambule  

Smluvní strany, 

 SHLEDÁVAJÍ, že růst silniční dopravy vede k vzestupu nebezpečí a nepříjemností, 
které představují pro všechny smluvní strany problémy s ochranou bezpečnosti a životního 
prostředí s podobným charakterem a vážností; 

 PŘEJÍ SI dosáhnout v Evropě větší jednotnosti v pravidlech k řízení silniční dopravy 
a zajistit vyšší úroveň bezpečnosti a ochrany životního prostředí; 

 PŘEJÍ SI definovat pro tyto účely jednotné podmínky periodických technických 
prohlídek kolových vozidel, které budou pro tato vozidla dostačovat k tomu, aby byla v jejich 
státech certifikována; 

 PROTOŽE čas, potřebný k takové periodické technické prohlídce určitých kolových 
dopravních prostředků a náklady tím způsobené jsou faktory, které mohou ovlivnit 
konkurenční podmínky mezi provozovateli silniční dopravy na územích smluvních stran; 
zatímco současný systém zkoušení se mezi jednotlivými oblastmi liší; 

 PROTOŽE je třeba co možno harmonizovat četnost zkoušek a povinné položky 
zkoušení; 

 PROTOŽE stanovené datum aplikace opatření, která se vztahují k této Dohodě, by 
mělo poskytnout dostatečný časový prostor pro správní a technické přípravy, potřebné pro 
zajištění zkoušek a pro rozšíření jejich rozsahu platnosti; 

 

 DOHODLY SE takto: 

 

Článek 1  

 Smluvní strany stanoví pravidla pro periodické technické prohlídky kolových vozidel, 
registrovaných na jejich území, a budou vzájemně uznávat prohlídky dle těchto pravidel. 
Pravidla budou ustanovena Správním výborem, složeným ze zástupců všech smluvních 
stran v souladu s jednacím řádem, stanoveným v Příloze 1 a dle následujících odstavců a 
článků. 

Pro účely této Dohody, 

pojem „ kolová vozidla“ zahrnuje jakákoliv motorová vozidla a jejich přípojná vozidla; 

pojem „technická prohlídka“ zahrnuje prohlídku jakéhokoli vybavení a částí, užívaných 
na kolových vozidlech, jejichž vlastnosti mají podíl na bezpečnosti silničního provozu, 
ochraně životního prostředí a úspoře energie; pojem „pravidla pro periodickou technickou 
prohlídku kolových vozidel“ zahrnuje ustanovení pro jednotný periodický správní postup, 
kterým příslušné orgány smluvních stran po požadovaném ověření osvědčí, že kolové 
vozidlo odpovídá požadavkům daných v pravidlech. Jako důkaz bude sloužit osvědčení o 
technické prohlídce, jehož vzor je uveden v Příloze č.2 této Dohody. 
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Článek 2  

1. Jednotlivé pravidlo, které bylo vytvořeno postupem dle přílohy č.1, zašle Správní 
výbor generálnímu tajemníkovi Organizaci spojených národů, dále jen generálnímu 
tajemníkovi. Generální tajemník oznámí toto Pravidlo co nejdříve Smluvním stranám. 

 Jednotlivé pravidlo se považuje za přijaté, pokud do šesti měsíců od jeho oznámení 
generálním tajemníkem, nesdělí více než jedna třetina Smluvních stran v době oznámení 
generálnímu tajemníkovi svůj nesouhlas s Pravidly. 

 Pravidla se vztahují na: 

(a) kategorie příslušných kolových vozidel a na četnost jejich prohlídek; 

(b) vybavení a/nebo části, které mají být kontrolovány; 

(c) zkušební postupy, kterými se dokládají požadované vlastnosti; 

(d) podmínky pro udělení osvědčení o prohlídce; 

(e) datum (data), kdy pravidlo vstupuje v platnost. 

 Pravidla mohou případně zahrnovat odvolávky na zkušebny, pověřené příslušnými 
orgány prohlídkami kolových vozidel. 

2. Generální tajemník oznámí co nejdříve všem smluvním stranám, že bylo přijato 
určité Pravidlo, s údajem, které smluvní strany vznesly námitky a pro které proto nevstupuje 
Pravidlo v platnost. 

3. Pro všechny Smluvní strany, které neohlásily svůj nesouhlas, vstoupí přijaté 
Pravidlo v platnost jako Pravidlo, připojené k této Dohodě, dnem(dny), který(é) je(jsou) v něm 
stanoven(y). 

4. Kterákoli nová Smluvní strana může po uložení svého oznámení o přistoupení 
prohlásit, že není vázána některými z Pravidel, připojených v té době k této Dohodě, nebo  
že není vázána žádným z nich. Pokud v tuto dobu probíhá postup dle odstavců 1, 2, a 3 
tohoto článku, zašle generální tajemník takový návrh pravidla nové Smluvní straně a návrh 
vejde jako Pravidlo pro novou Smluvní stranu v platnost jen za podmínek, stanovených 
v odstavci 3 tohoto článku, poskytnutá doba k vyjádření se počítá od data předání návrhu 
Smluvní straně. Generální tajemník oznámí všem Smluvním stranám datum takového vstupu 
v platnost. Sdělí jim také všechna oznámení o neaplikování určitých Pravidel, které některá 
Smluvní strana může podat dle ustanovení tohoto odstavce. 

5. Kterákoliv Smluvní strana, která aplikuje určité Pravidlo, může kdykoli oznámit 
generálnímu tajemníkovi v jednoleté výpovědi, že jeho státní správa hodlá ukončit aplikaci 
takového Pravidla. Takové oznámení bude sděleno generálním tajemníkem ostatním 
Smluvním stranám.  

6. Kterákoliv Smluvní strana, která neaplikuje určité Pravidlo, může kdykoli oznámit 
generálnímu tajemníkovi, že je hodlá napříště aplikovat a Pravidlo potom vejde pro tuto 
Smluvní stranu v platnost šedesátého dne od tohoto oznámení. Generální tajemník sdělí 
všem Smluvním stranám každé vstoupení určitého Pravidla pro novou Smluvní stranu v 
platnost dle podmínek tohoto odstavce. 

7. Smluvní strany, pro které je určité Pravidlo v platnosti, se dále označují jako 
„Smluvní strany, které aplikují určité Pravidlo“. 

8. Pravidla, připojená k této Dohodě jako Dodatky k této Dohodě, tvoří nedílnou 
součást Dohody. 

Článek 3  

 Pravidla, připojená k této Dohodě, mohou být měněna následujícím postupem: 
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1. Změny Pravidel stanoví Správní výbor dle článku 1 a 2 postupem, uvedeným 
v Příloze č.1. Změnu Pravidla oznámí Správní výbor generálnímu tajemníkovi. Generální 
tajemník pak co nejdříve oznámí tuto změnu Smluvním stranám, které toto Pravidlo aplikují. 

2. Změna určitého Pravidla se považuje za přijatou, pokud do šesti měsíců od jejího 
oznámení generálním tajemníkem nesdělí generálnímu tajemníkovi svůj nesouhlas se 
změnou Pravidel více než jedna třetina Smluvních stran, které Pravidlo v době oznámení 
aplikují. Pokud k ukončení této doby neobdržel generální tajemník prohlášení o nesouhlasu 
se změnou od více než jedné třetiny smluvních stran, které Pravidlo aplikují, prohlásí 
generální tajemník co nejdříve změnu za přijatou a za závaznou pro Smluvní strany, které 
aplikují toto Pravidlo a které proti změně neprotestovaly. Pokud je určité Pravidlo měněno a 
nejméně jedna pětina Smluvních stran, které aplikují Pravidlo beze změny, následně ohlásí, 
že si přeje pokračovat v aplikování nezměněného Pravidla, bude nezměněné Pravidlo 
považováno za alternativu ke změněnému Pravidlu a alternativa bude formálně začleněna 
jako Pravidlo s účinností od data schválení změny nebo od jejího vstupu v platnost. 
V takovém případě jsou závazky Smluvních stran, které aplikují Pravidlo, stejné jako je 
stanoveno v odstavci 1. 

3. Pokud se nová Smluvní strana připojí k této Dohodě v období mezi ohlášením 
změny určitého Pravidla generálním tajemníkem a jejím vstupem v platnost, nevstoupí toto 
Pravidlo v platnost pro tyto Smluvní strany do dvou měsíců od formálního přistoupení ke 
změně nebo dva měsíce po uplynutí období šesti měsíců od sdělení o navržené změně 
těmto stranám generálním tajemníkem. 

 

Článek 4  

1. Smluvními stranami této Dohody se mohou stát členské státy Evropské 
hospodářské komise, státy přijaté do Komise s poradní funkcí dle odstavce 11 mandátu této 
Komise, a organizace regionální hospodářské integrace takových států, na které jejich 
členské státy převedly pravomoci upravené touto Dohodou, včetně pravomoci výkonu  
závazných rozhodnutí jménem svých členských států, se mohou stát Smluvními stranami pro 
tuto Dohodu. 

 Při stanovování potřebného počtu hlasů dle článku 2, odstavec 1 a článku 3, 
odstavec 2, hlasují regionální organizace hospodářské integrace počtem hlasů svých 
členských států, které jsou členy Evropské hospodářské komise. 

2. Smluvními stranami této Dohody se mohou stát členské státy Organizace spojených 
národů, země přijaté do Evropské hospodářské komise s poradní funkcí dle odstavce 11 
mandátu této komise, a organizace regionální hospodářské integrace takových států, na 
které jejich členské státy převedly pravomoci  upravené touto Dohodou, včetně pravomoci 
výkonu  závazných rozhodnutí jménem svých členských. 

 Při stanovování potřebného počtu hlasů dle článku 2, odstavec 1 a článku 3, 
odstavec 2, hlasují regionální organizace hospodářské integrace počtem hlasů svých 
členských států, které jsou členy Organizace spojených národů 

3. Státy dle odstavce 1 a 2 tohoto Článku se mohou stát Smluvními stranami této 
Dohody: 

(a) podpisem Dohody bez výhrad ke schválení 

(b) její ratifikací po podpisu, podmíněným ratifikací 

(c) přistoupením k Dohodě 

4. Ratifikace nebo přistoupení jsou účinné po uložení dokumentů u generálního 
tajemníka Organizace spojených národů. 



© Translation TÜV SÜD Auto CZ  ECE/RCTE/CONF/4 

 

dohoda97-a2.pdf 2008-11-06  5/12 

5. Dohoda bude zpřístupněna k podpisu od 13. listopadu 1997 do 30. června 1998 
včetně. Poté bude možno k Dohodě přistupovat. 

 

Článek 5  

1. Tato Dohoda vstupuje v platnost šestnáctého dne od podpisu Dohody bez výhrady 
ratifikace, nebo od uložení oznámení o ratifikaci nebo o přistoupení pěti ze států, uvedených 
v odstavci 1 Článku 4. 

2. Pro kterýkoliv stát, který ratifikuje nebo přistupuje k této Dohodě po jejím vstupu 
v platnost, vstoupí tato Dohoda v platnost  šedesátého dne ode dne, kdy tento stát uložil 
svoje oznámení o ratifikaci nebo o přistoupení k Dohodě. 

 

Článek 6  

1. Kterákoliv Smluvní strana může vypovědět tuto Dohodu sdělením generálnímu 
tajemníkovi Organizace spojených národů. 

2. Výpověď z této Dohody vstoupí platnosti po uplynutí dvanácti měsíců ode dne, kdy 
generální tajemník obdržel toto sdělení. 

 

Článek 7  

1. Kterýkoliv stát může v době podepsání této Dohody bez výhrad ratifikace, nebo v 
době uložení svých oznámení o ratifikaci nebo o přistoupení, nebo kdykoliv později, oznámit 
generálnímu tajemníkovi rozšíření platnosti této Dohody na všechna nebo na některá z 
území, za která v mezinárodních vztazích zodpovídá. Platnost této Dohody se rozšíří na 
území, uvedená v oznámení, šedesátým dnem po dni, kdy generální tajemník obdržel  
sdělení, nebo pokud tohoto dne Dohoda ještě nenabyla platnosti, ode dne nabytí její 
platnosti. 

2. Každý stát, který rozšíří platnost této Dohody pro jeho mezinárodní vztahy na 
kterékoliv území dle odstavce 1. tohoto článku, může tuto Dohodu vypovědět samostatně pro 
tato území dle článku 6. 

 

Článek 8  

1. Každá sporná otázka mezi dvěma nebo více stranami, která se týká výkladu nebo 
aplikace této Dohody, musí se pokud možno vyřešit jednáním mezi těmito stranami. 

2. Každý spor, který nebude vyřešen jednáním, se podrobí rozhodčímu řízení, jestliže 
některá ze smluvních stran ve sporu o to požádá, a bude pak předložen jednomu nebo 
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. 

 

Článek 9  

1. Každá Smluvní strana může v době podepsání, schválení nebo přistoupení k této 
Dohodě prohlásit, že se necítí být vázána článkem 8 této Dohody. Ostatní Smluvní strany 
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nebudou článkem 8 vázány vůči kterékoliv Smluvní straně, která dala takovou výhradu na 
vědomí. 

2. Jakákoli smluvní strana která vyslovila výhradu dle odstavce 1 tohoto článku, může 
takovou výhradu kdykoli stáhnout oznámením generálnímu tajemníkovi Organizace 
spojených národů. 

3. Nejsou přípustné žádné další výhrady k této Dohodě nebo k Pravidlům, která jsou 
k ní připojena; kterákoliv Smluvní strana může v souladu s údaji článku 2 ale prohlásit, že 
nezamýšlí aplikovat určité z Pravidel, nebo že nehodlá aplikovat žádné z nich. 

 

Článek 10  

 Text vlastní Dohody a jejích Dodatků se může změnit následujícím postupem: 

1. Každá smluvní strana může navrhnout jednu nebo několik změn této Dohody a 
jejích dodatků. Znění každého návrhu na změnu Dohody a jejích dodatků se zašle 
generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, který je rozešle všem smluvním 
stranám a uvědomí o něm  ostatní státy uvedené v článku 4, odstavec 1, této Dohody. 

2. Každý návrh změny, rozeslaný dle odstavce 1 tohoto článku, se považuje za přijatý, 
pokud žádná smluvní strana nesdělí výhrady do šesti měsíců ode dne, kdy generální  
tajemník návrh změny rozeslal. 

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

 

Článek 11  

 Kromě sdělení na základě článků 2, 3 a 5 této Dohody oznámí generální tajemník 
Organizace spojených národů Smluvním stranám: 

(a) podpisy, ratifikaci a přistoupení dle článku 4; 

(b) data vstupu v platnost této Dohody dle článku 5; 

(c) vypovězení dle článku 6; 

(d) oznámení, obdržená dle článku 7; 

(e) prohlášení a oznámení, obdržená dle odstavce 1 a 2 článku 9; 

(f) vstup v platnost každé změny dle odstavce 1 a 2 článku 3; 

(g) vstup v platnost každé změny dle odstavce 3 článku 10. 

 

Článek 12  

 Orgány nebo instituce, určené Smluvní stranou, mohou provádět periodické 
technické prohlídky dle této Dohody za jinou Smluvní stranu za předpokladu, že obě strany, 
jak strana, kde jsou vozidla registrována, tak i strana, která provádí technické prohlídky, jsou 
ve vzájemné dohodě. 
Osvědčení, vystavené podle článku 12, musí mít zřetelnou odvolávku na dohodu mezi 
příslušnými smluvními stranami.  
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Článek 13  

 Po 30. květnu 1998 bude originál této Dohody uložen u generálního tajemníka 
Organizace spojených národů, který předá ověřené věrné kopie každému státu, uvedenému 
v odstavci 1 a 2 článku 4 Dohody. 

*         *         * 

 

NA DŮKAZ TOHO podepsali tuto Dohodu, náležitě k tomu zmocnění a podepsaní: 

 

 

DÁNO ve Vídni 13. listopadu 1997 v samostatných kopiích v anglickém, francouzském a 
ruském jazyce, každý z textů je rovnocenný. 
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Dodatek 1  

SLOŽENÍ A JEDNACÍ ŘÁD SPRÁVNÍHO VÝBORU 

 

Článek 1 

 Správní výbor je tvořen členy ze všech smluvních stran Dohody. 

 

Článek 2 

 Výkonný tajemník Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů 
zabezpečí správnímu výboru služby sekretariátu. 

 

Článek 3 

 Při svém prvém zasedání v každém roce volí Výbor předsedu a místopředsedu. 

 

Článek 4 

 Generální tajemník Organizace spojených národů svolá pod záštitou Evropské 
hospodářské komise Výbor vždy, když se požaduje vypracování nového Pravidla nebo 
změna určitého Pravidla 

 

Článek 5 

 O návrzích nových Pravidel 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 hlasovat za svrchované 
státy, které organizaci vytvářejí. Nové návrhy Pravidel se přijímají dvoutřetinovou většinou 
přítomných a hlasujících. 

 

Článek 6 

 O návrzích změn Pravidel se hlasuje. Každý stát, který je Smluvní stranou Dohody a 
který aplikuje takové Pravidlo, má jeden hlas. Pro přijetí rozhodnutí jsou potřebné hlasy 
nejméně jedné poloviny Smluvních stran, které aplikují toto Pravidlo. Regionální organizace 
hospodářské integrace, které jsou Smluvními stranami Dohody, hlasují při stanovování počtu 
odevzdaných hlasů počtem hlasů svých členských států. Představitel regionální organizace 
hospodářské integrace může hlasovat za svrchované státy, které aplikují takové Pravidlo a 
které organizaci vytvářejí. Změny Pravidel se přijímají dvoutřetinovou většinou přítomných a 
hlasujících. 

________________________ 
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Dodatek 2  

MEZINÁRODNÍ OSVĚDČENÍ O TECHNICKÉ PROHLÍDCE 

 

1. Pověřené Stanice technické kontroly zodpovídají za kontrolní zkoušky, za udělení 
schválení o vyhovění kontrolním požadavkům odpovídajícího(ch) Pravidla(el), 
připojeného(ých) k Vídeňské Dohodě z roku 1997, a za stanovení mezního data příští 
prohlídky, které bude uvedeno na řádku č. 12.5 Mezinárodního osvědčení o technické 
prohlídce dle dále uvedeného vzoru. 

2. Mezinárodní osvědčení o technické prohlídce obsahuje níže uvedené informace. 
Osvědčení může mít tvar sešitu formátu A6 (148x105 mm) se zelenou obálkou a bílými 
stranami uvnitř, nebo zelený či bílý arch papíru formátu A4 (210x197), složený na formát A6 
takovým způsobem, aby část, která nese rozlišovací znak státu nebo Organizace spojených 
národů, tvořila vrchní část složeného osvědčení. 

3. Při zachování číslování se body osvědčení a jejich obsah se vytisknou v národním 
jazyce vydávající Smluvní strany. 

4. Zprávy o periodických prohlídkách, které se užívají ve Smluvních stranách Dohody, 
mohou být užívány jako alternativa. Jejich vzorek musí být předán generálnímu tajemníkovi 
Organizace spojených národů pro informaci Smluvním stranám. 

5. Rukopisné, strojem psané nebo na počítači psané údaje do Mezinárodního 
osvědčení o technické prohlídce zapisují výlučně příslušné orgány a píší se latinkou. 

 

________________ 
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OBSAH MEZINÁRODNÍHO OSVĚDČENÍ O TECHNICKÉ PROHLÍDCE  

 

   

 Prostor pro rozlišovací  

znak státu   

nebo OSN 

 

 

 

 

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

 

(Správní orgán, odpovědný za technické prohlídky) 

 

 

 

.......................................................................... 1/ 

 

CERTIFICAT INTERNATIONAL DE CONTROLE TECHNIQUE  2/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 / Nadpis „MEZINÁRODNÍ OSVĚDČENÍ O TECHNICKÉ PROHLÍDCE“ v národním jazyce 
2 / Nadpis ve francouzštině 
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Dodatek 2, pokračování 

 

 

 

OBSAH MEZINÁRODNÍHO OSVĚDČENÍ O TECHNICKÉ PROHLÍDCE 

 

1. Registrační číslo: ............................................................................................. 

2. VIN kód:............................................................................................................ 

3. Prvá registrace po výrobě (stát, orgán):.........................................................1/ 

4. Den prvé registrace po výrobě:......................................................................... 

5. Den technické prohlídky:................................................................................... 

  

OSVĚDČENÍ O VYHOVĚNÍ 

6. Toto osvědčení se vydává vozidlu dle bodu 1 a 2, vozidlo ke dni dle bodu 5 
vyhovuje Pravidlu(ům), připojenému(ým) k Dohodě z roku 1997 o přijetí 
jednotných podmínek pro periodické technické prohlídky kolových vozidel a o 
vzájemném uznávání takových prohlídek. 

7. Vozidlo se podrobí příští technické prohlídce dle Pravidel dle bodu 6 
nejpozději: 

Datum: (měsíc/rok):. .................................................................................... 

8. Vydal:................................................................................................................ 

9. Místo:................................................................................................................ 

10. Dne:.................................................................................................................. 

11. Podpis:.............................................................................................................. 

  2/ 

 

 
.  

 

                                                 
1 / Pokud možno orgán a stát, kde bylo vozidlo prvně registrováno po jeho výrobě. 
2 / Pečeť nebo razítko orgánu, který vydal osvědčení. 
.  
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12. 

 

Další periodická(é) technická(é) prohlídka(y)  1/ 

 

12.1. 

 

Stanice technické kontroly ......................................................................  2/ 

12.2. (razítko) 

12.3. Dne:.............................................................................................................. 

12.4. Podpis:.......................................................................................................... 

12.5. Příští prohlídka nejpozději (měsíc/rok):.......................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
.  

                                                 
1 / Body 12.1. až 12.5. se opakují, pokud je osvědčení užíváno k následným ročním periodickým 

technickým prohlídkám 
2 / Název, adresa a postavení Stanice technické kontroly, pověřené příslušným orgánem 
.  


