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Individuální kontrola vozidla majitelem                  
Kontrola vozidla je prováděna dle požadavků zákona č.56/2001 Sb.  a vyhlášky MDS ČR č.341/2002 Sb. 
(popř. dle zákona 38/1995 Sb. a vyhlášky 102/1995 Sb. -dle roku výroby/1.registrace- vozidla) a 
předpisů EHK-OSN*, popř směrnic ES*. Při splnění technických podmínek evropských předpisů lze u 
některých skupin vozidla uznat i neevropské schválení (DOT*). 
Poznámka: 
* EHK-OSN – předpisy pro konstrukci silničních vozidel Evropské hospodářské komise při Organ izaci 
spojených národů (sídlo Ženeva)  
* ES/EU – směrnice pro konstrukci silničních vozidel Evropského společenství / Evropské unie (sídlo 
Brusel) 
* DOT – schválení pro silniční provoz v USA (U.S. Department of Transportation) 
 
A)  Dokumentace (údaje o schvalovaném vozidle): 
-  technický průkaz nebo list vlastníka* (1.registrace, odhlášení) 
-  COC list (výrobce) 
-  výpis z tech. údajů (importér) – Nezařizujte předem!! 
-  doklady o nabytí (faktura) 
-  celní doklady* (datum vystavení celní deklarace) 
-  originální návod k obsluze a servisní knížka – Nepovinné, ale důležité!! 
   (* je vyžadováno bezpodmínečně!)  
 
 
B) Vozidlo        
 
a) Identifikační znaky vozidla a typové štítky 
Na karoserii vozidla musí být vyraženo sedmnáctimístné identifikační číslo vozidla- VIN (v některých 
případech bývá vyraženo jen posledních sedm znaků), dále musí být na karoserii umístěn typový 
štítek vozidla (obsahuje základní údaje o vozidle-např. VIN, rok výroby, hmotnosti vozidla atd.), který 
bývá doplněn dalšími informačními štítky výrobce, např. rozměr pneumatik a ráfků, počet míst, 
airbagů atd. VIN bývá umístěno např. v motorovém nebo zavazadlovém prostoru vozidla, na podlaze 
karoserie u sedadla spolujezdce atp. Identifikační číslo vozidla (VIN) nenahrazuje orientační štítek 
umístěný za předním oknem vozidla (ES 93/34). 
  

Tovární značka Obchodní označení Typ Rok výroby 

 
 

   

Je na karoserii vyražen VIN? ANO      NE 

 
VIN 

                 

Je na karoserii vozidla typový štítek? ANO      NE 

 
 
b) Motor: Kontrolu motoru provádí zkušebna. 
c) Karoserie 
Mimo mnoha dalších parametrů je kontrola zaměřena především na osvětlení a zasklení vozidla, 
které musí být schváleného typu, a které musí plnit požadavky evropských předpisů. Dále jsou 
kontrolovány další parametry a konstrukční díly vozidla z nichž některé jsou uvedeny v tabulkách 
níže. 
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Přední část karoserie (obecně) 

- Světlomety a světla musí být schváleného typu a provedení, mohou dopředu vyzařovat pouze 
nepřerušované světlo bílé barvy, u většiny osobních vozidel musí být vybaveny korektorem 
nastavení sklonu světlometů, ovládání světlometů musí obsahovat tzv. světelnou houkačku.  

- Směrová světla musí být schváleného typu a provedení, jsou oranžové barvy, svítí 
přerušovaně pouze po zapnutí ovladače (P+L) . 

- Venkovní zpětná zrcátka musí být schváleného typu a provedení, musí umožňovat sklopení 
ke karoserii a seřízení z interieru vozidla. 

- Vozidlo musí být vybaveno úchyty pro odtah jiného vozidla nebo jiným vozidlem.  
 

sdružené světlomety (potkávací a dálkové)    EHK  / ES /  DOT   ANO   NE 

 korektor nastavení sklonu světlometů                         ANO   NE 

 světelná houkačka  ANO   NE 

obrysová a parkovací světla pouze bílá (ne oranžová)  EHK  / ES /  DOT ANO   NE 

směrová světla oranžová -nesvítí s obrysovými  EHK  / ES /  DOT ANO   NE 

mlhové světlomety  EHK  / ES /  DOT  ANO   NE 

vnější zpětná zrcátka včetně sklápění a seřizování  EHK  / ES /  DOT ANO   NE 

varovná světla (4xsměrová)   +spínač  a  sdělovač  ANO   NE 

odtahové úchyty vozidel                             ES 77/389  ANO   NE 

 
 
Zadní část karoserie (obecně) 

- Světla (obrysová, brzdová, do mlhy) musí být schváleného typu  a provedení, mohou dozadu 
vyzařovat pouze nepřerušované světlo červené barvy, není-li na vozidle třetí brzdové 
kategorie S3 musí být doplněno. Vozidlo musí být vybaveno světlem do mlhy schváleného 
typu vyzařující nepřerušované světlo červené barvy, v  interiéru vozidla v zorném poli řidiče 
musí být umístěn spínač se sdělovačem oranžové barvy.  Označení schválení je obvykle 
uvedeno na obvodu krytu světla. 

- Směrová světla musí být schváleného typu a provedení, jsou oranžové barvy, svítí 
přerušovaně pouze po zapnutí ovladače (P+L).  

- Zadní odrazky musí být schváleného typu, červené barvy. 
- Boční odrazky musí být schváleného typu, oranžové barvy.  
- Osvětlení registrační značky musí být schváleného typu, bílé barvy.  

 

obrysová světla    (boční červená zrušit) EHK  / ES /  DOT ANO   NE 

směrová světla    (pouze oranžová) EHK  / ES /  DOT ANO   NE 

3. brzdové    (není-li je nutné doplnit)   EHK  / ES /  DOT ANO   NE 

světlomet se zpětným světlem   EHK  / ES /  DOT ANO   NE 

světlo do mlhy   EHK  / ES /  DOT ANO   NE 

odrazky zadní (pouze červené) EHK  / ES /  DOT ANO   NE 

odrazky boční (pouze oranžové) EHK  / ES /  DOT ANO   NE 
osvětlení RZ bílé barvy  EHK  / ES /  DOT ANO   NE 

odtahové úchyty vozidel                             ES 77/389  ANO   NE 

plnící otvor nádrže uzamykatelný      vyhl. 102/95 Sb.  ANO   NE 
lapače nečistot zadních kol                vyhl. 102/95 Sb.  ANO   NE 
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Poznámka:    
Zástavba vnějšího osvětlení vozidla musí odpovídat požadavkům předpisu EHK-OSN č. 48 – Montáž 
světelné techniky (popř. ES 76/756). 
Kontrola je prováděna dle požadavků předpisů EHK-OSN č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 20, 23, 31, 37, 38, 
46, 48, 65, 77, 98, 99, 112, 113, popř. odpovídajících směrnic ES. 
 
Okna vozidla (obecně) 

- Musí být schváleného typu a provedení, označení schválení je obvykle uvedeno v některém 
spodním rohu okna (EHK č. 43, ES 92/22).  

- Jsou-li opatřena foliemi musí být i folie schváleného typu a jejich umístění a vlastnosti musí 
odpovídat požadavkům technických předpisů. 

 

Okna:   ČELNÍ EHK  / ES /  DOT ANO   NE 
             BOČNÍ PŘEDNÍ EHK  / ES /  DOT ANO   NE 

1. BOČNÍ ZADNÍ EHK  / ES /  DOT ANO   NE 

2. BOČNÍ ZADNÍ EHK  / ES /  DOT ANO   NE 
             3.  BOČNÍ ZADNÍ EHK  / ES /  DOT ANO   NE 

             ZADNÍ EHK  / ES /  DOT ANO   NE 

             STŘEŠNÍ EHK  / ES /  DOT ANO   NE 

Folie: EHK  / ES /  DOT ANO   NE 

 
 
Interiér vozidla 
stupnice rychloměru musí být v  km (popř. v kombinaci s mph)  EHK č. 39 ANO   NE 

bezpečnostní pásy schváleného typu       EHK č. 14, 16 EHK  / ES /  DOT ANO   NE 

zásuvka 12V nebo zapalovač cigaret                                 vyhl. 102/95 Sb. ANO   NE 

přední sedadla jsou vybavena opěrkami hlavy                            EHK č. 17     ANO   NE 

 
Spojovací zařízení, pneumatiky 

- Spojovací zařízení musí být schváleného typu a provedení, vybaveno výrobním štítkem  dle 
evropských předpisů.   

- Pneumatiky a ráfky včetně náhradního kola musí být schváleného typu a provedení, rozměry 
dle doporučení výrobce vozidla. 

 

Spojovací zařízení má výrobní štítek          ES 94/20  EHK  / ES /  DOT ANO   NE 

     Pneumatiky-rozměr dle výrobce                 EHK č. 30  EHK  / ES /  DOT ANO   NE 

 
 
d) Schválení vozidla 
Obsahuje dokumentace k vozidlu (např. tech. průkaz, návod k obsluze) některé z uvedených 
parametrů? 
 

Vozidlo plní 
předpisy 
EHK/ES/DOT 

Emise      
EHK č. 49,67,83,110 

Hluk 
EHK č. 51 

Spotřeba paliva 
ES 93/116 

ANO  NE ANO   NE ANO   NE 
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e) Ostatní – Konstrukční změny vozidla odlišné od původního schválení 
Každá konstrukční změna odlišná od původního schválení vozidla musí být schválena a zaznamenána 
do dokladů vozidla. Jedná se např. o: 
 

odlišné rozměry pneumatik a ráfků EHK / ES / DOT ANO   NE 
 snížení / zvýšení / rozšíření zavěšení náprav EHK / ES / DOT ANO   NE 

zvýšení / snížení výkonu motoru EHK / ES / DOT ANO   NE 

nesériová výfuková soustava EHK / ES / DOT ANO   NE 
alternativní pohon na plyn (LPG, CNG) EHK / ES / DOT ANO   NE 

přestavba z M1 na N1 EHK / ES / DOT ANO   NE 
ztmavení oken EHK / ES / DOT ANO   NE 

nesériové prvky výbavy karoserie:  
          -  přední / zadní spoiler 
          -  rozšíření blatníků / prahů 

 
EHK / ES / DOT 
EHK / ES / DOT 

 
ANO   NE 
ANO   NE 

jiné (např. ochranné rámy) EHK / ES / DOT ANO   NE 

 
 
f) Technické parametry, které v některých případech nelze převzít ze schválení vozidla v USA a 
Kanadě z důvodů odlišných metodických postupů při jejich deklarování nebo jejich nedostupnosti  
(řeší pověřená zkušebna): 

- emisní vlastnosti vozidla 
- technické spotřeby paliva 
- stanovení vnějšího hluku 
- vnější osvětlení vozidla z hlediska zástavby 

 


