STANOVISKO PORSCHE ČESKÁ REPUBLIKA S.R.O.
Aktualizace k 30.11.2012
1) K PRAVIDLUM SCHVALOVÁNÍ ÚPRAV VOZIDEL AUDI, SEAT, VOLKSWAGEN
A) Výměna karoserie jako náhradní díl
B) Výměna motoru jako náhradní díl
C) Přestavba sanitních vozidel
D) Přestavba montážních vozidel kategorie Ml na osobní kombi kategorie Ml
E) Přestavba nákladních vozidel kategorie Nl na vozidla kategorie Ml, která
vznikla úpravou vozidel kategorie Ml
2) K POTVRZOVÁNÍ TECHNICKÝCH ÚDAJU VOZIDEL AUDI A VOLKSWAGEN
VYROBENÝCH PRO AMERICKÝ KONTINENT
3) K DODÁVCE VÝROBNÍCH ŠTÍTKU PRO VOZIDLA AUDI, VOLKSWAGEN
A SEAT
4) STANOVISKO K NEČITELNÝM IDENTIFIKČNÍM ZNAKUM MOTORU
5) K ZÁPISU ALTERNATIVNÍCH ROZMĚRU KOL
6) ZÁPISU CELKOVÉ HMOTNOSTI PŘÍPOJNÉHO VOZIDLA
7) K OPRAVĚ ZÁPISU ABS
8) K CHYBNĚ UVEDENÝM EMISNÍM NORMÁM

S případnými dotazy se obrat‘te na:

Komunikační centrum Audi

audi~dmo.cz

Zákaznické centrum VW

infovw(&~dmo.cz

Zákaznické centrum Seat

seat~seat. cz

STANOVISKO K PRAVIDLŮM SCHVALOVÁNĺ ÚPRAV VOZIDEL ZNAČEK
VOLKSWAGEN, AUDI a SEAT
A) Výměna karoserie lako náhradní díl (dle ~ 73, odst. 7 zákona 56/2001 Sb.)
Výměnu karoserie lze schválit při dodržení následuj ících tří podmínek:
1.
2.
3.

shoda osmi prvních znaků v čísle VIN
shodný počet poháněných náprav
shodný druh (typ) karoserie

pozn.: typ 19 aiG jsou při splnění výše uvedených podmínek záměnné (ve VIN na 7. a 8. pozici)
8) Výměna motoru jako náhradní díl (die ~ 73, odst. 7 zákona 56/2001 Sb.)
Výměnu motoru lze povolit v případě, že se shodují následujících parametry:
1.
2.
3.
4.

výkon
zdvihový objem
palivo
motor se používal v daném typu vozidla

Ke schválení výměny používejte tabulku záměnných motoru, podle níž dodržíte výše uvedené
podmínky. V ostatních případech kontaktujte importera.
C) Přestavba sanitních ozidel
Přestavba sanitního vozidla kategorie Ml je možná pouze na dvou nebo třímístný nákladní vuz
kategorie Nl při dodržení podmínek:
1. dojde k demontáži výstražného a sanitního vybavení
2. dojde ke znehodnocení kotevních úchytu sedadel a lůžka
3. boční okna budou chráněna tuhou a pevnou zábranou
4. vozidlo bude upraveno dle požadavku na kategorii Nl
Pro přestavbu sanitního vozidla na kat. Ml lze využít již schválené hromadné přestavby č.
HP-00124, C.j.: 99712009-150-SCH2II platné pro firmu Tom-Car Servis s.r.o.

D) Přestavba montážních vozidel kategorie Ml na osobní kombi kategorie Ml
Přestavba montážního vozidla kategorieMi je možná na osobní kombi kategorie Mi.
Při přestavbě muže být:
1.
2.

demontována přepážka a z bočních oken vzadu mohou být odstraněny tuhé a pevné
zábrany
vozidlo lze ztotožnit se ZTP v provedení kombi kategorie Ml

Jedná se např. o vozidla:

Audi A6 Avant typ 4B, Audi A6 Allroad typ 4B,
VW Passat typ 3B, VW Golf Variant typ 1 J

E) Přestavba nákladních vozidel kategorie NI na vozidla kategorie MI, která vznikla
úpravou vozidel kategorie Ml
a)

Přestavěná vozidla kategorie Nl schválená podle Vyhlášky MD 102195 Sb. plní požadavky na
kategorii Ml bez dalších podmínek a omezení druhem karoserie apod.
Při přestavbě muže být:

1) demontována přepážka a z bočních oken vzadu mohou být odstraněny tuhé a pevné
zábrany
2) zvýšení obsaditelnosti je možné při použití originálních sedadel a bezpečnostních pasu, které
budou ukotveny v originálních kotevních úchytech
3) vozidlo lze ztotožnit se ZTP v provedení Ml
Jedná se např. o vozidla:

část. VW TRANSPORTER T4,
část. VW Sharan typ 7M, část. Seat Alhambra typ 7M

b) Vozidla s druhem karoserie kombi AC kombi u kterých nedošlo při přestavbě na
kategorii NI ke změně obsaditelnosti a hmotností a jsou schválená podle zákona
56/2001 Sb. Tato vozidla plní požadavky na kat. MI a lze je přestavět na osobní.
Při přestavbě muže být:
-

1.
2.

-

demontována přepážka a z bočních oken vzadu mohou být odstraněny tuhé a
pevné zábrany
vozidlo lze ztotožnit se ZTP v provedenĺ kombi kategorie Ml

Jedná se např. o vozidla:

Audi A6 Avant typ 4F, Audi A6 Allroad typ 4F,
Audi 07 typ 4L, část VW Touran typ iT,
VW Passat typ 3B a typ 3C, VW Golf typ 1 K, část. ‘/W Caddy typ 2K

c) Vozidla s druhem karoserie AC kombi u kterých došlo při přestavbě na kategorii Nl
ke snížení obsaditelnosti a jsou schválená podle zákona 56/2001 Sb. Tato vozidla plní
požadavky na kat. Ml a lze je přestavět na osobní. Při přestavbě muže být:
-

-

1.

demontována přepážka a z bočních oken vzadu mohou být odstraněny tuhé a
pevné zábrany
2. zvýšení obsaditelnosti není možné
3. vozidlo nelze ztotožnit se ZTP
4. üdaje hmotností vozu vTP zůstávají v platnosti
Jedná se např. o vozidla:

Golf typ 1J

d) Vozidla s víceúčelovou karoserií AF u kterých při přestavbě na kategorii Nl vždy dochází
ke snížení obsaditelnosti nebo změně hmotností, neplní požadavky na kat. Ml a nelze je bez
technického zásahu schválit jako osobnĺ vozidlo kat. Ml.
Tato vozidla lze zpět převést do kat. Mi s puvodní obsaditelností výměnou originálního
podlahového dílu s originálními kotevními úchyty sedadel nebo, dle provedení, výměnou
—

-‚

karoserie. Výměnu orig. podlahového dílu, resp. kotevních úchytu sedadel, provede autorizovaný
servis dané značky a vydá o ní potvrzení (seznam autorizovaných servisu je uveden na
internetových stránkách značek).
Jedná se o vozidla:

VW Sharan typ 7M, Seat Alhambra typ 7M, část. \JW Caddy typ 2K,
VW TRANSPORTER T5 typ 7HC, VW MULTIVAN T5 typ 7HM

Pro vozidla, která plní požadavky pro kategorii Ml, lze k provedení přestavby z kat. Nl na
kat. Ml využĺt již schválené hromadné přestavby č. HP-00124, Č.j.: 99712009-150-SCH21I
platné pro firmu Tom-Car Servis s.r.o.
V současnosti lze legálně demontovat přepážku z vozidla kat. Nl bez provedení přestavby.

STANOVISKO K POTVRZOVÁNĺ TECHNICKÝCH ÚDAJŮ VOZIDEL AUDI A
VOLKSWAGEN VYROBENÝCH PRO AMERICKÝ KONTINENT
Technické parametry k vozidlum vyrobeným pro americký kontinent nemáme Od výrobce
k dispozici.
Doporučujeme řešit technické údaje vozidla přes pověřenou zkušebnu.

STANOVISKO K DODÁVCE VÝROBNĺCH ŠTÍTKŮ PRO VOZIDLA AUDI.
VOLKSWAGEN A SEAT
1) Výrobní štítky pro vozidla značky Seat lze objednat v autorizovaném servisu SEAT nebo
přímo u importera (oddělení homologací).
2) Výrobní štítky pro vozidla Audi a Volkswagen lze objednat pouze u autorizovaného servisu
příslušné značky.
3) Zhotovení výrobního štítku náhradní technologií je v kompetenci odboru dopravně správních
agend příslušného místního úřadu obce s rozšířenou pravomocí a provozovatele vozidla.

STANOVISKO K NEČITELNÝM IDENTIFIKČNÍM ZNAKUM MOTORŮ
Vozidlo s nečitelným typem motoru je nutné zaslat do autorizovaného servisu. Pokud autorizovaný
servis zjistí shodnost typu motoru se zápisem v TP, je jeho stanovisko rozhodující a my se s ním
ztotožňujeme.
V případě neshody typu motoru s TP je nutné postupovat jako při výměně motoru nebo se obrátit
s žádostí o potvrzení typu motoru na importéra.

STANOVISKO K ZÁPISU ALTERNATIVNÍCH ROZMĚRŮ KOL
Zápis alternativních rozměru kol je možný na základě ztotožnění se ZTP, které provádějí STK
s pověřením pro technické kontroly individuálně dovážených vozidel.
Stanovisko takovéto STK je rozhodující a my se s ním ztotožňujeme.

STANOVISKO K ZÁPISU CELKOVÉ HMOTNOSTI PŘÍPOJNÉHO VOZIDLA
Zápis celkové hmotnosti přípojného vozidla je možný na základě ztotožnění se ZTP, které provádějí
STK S pověřením pro technické kontroly individuálně dovážených vozidel. Stanovisko takovéto STK je
rozhodující a my se s ním ztotožňujeme.
STANOVISKO K OPRAVĚ ZÁPISU ABS
Oprava zápisu o vybavení vozidla systémem ABS je možná na základě vyjádření autorizovaného
servisu a STK. Stanovisko autorizovaného servisu a STK je rozhodující a my se s ním ztotožňujeme.

STANOVISKO K CHYBNĚ UVEDENÝM EMISNÍM NORMÁM ( k 1.2. 2009)
U níže uvedených ZTP byla v uplynulém období chybně uváděna emisní směrnice ES 2003196B.
Tento chybný údaj se nahrazuje správným údajem a to ES 2006196B.
Ve schválených ZTP byl v dostupných databázích tento údaj k 1.2. 2009 opraven.
Na základě této informace lze chybný údaj v technických prukazech vozidel schválených dle
uvedených ZTP opravit.
Seznam ZTP:
3461-291
AUDI
3461-291-01 AUDI

A3 SPORTBACK
A3 SPORTBACK

vystavený dne
vystavený dne

04.06.2007
10.09.2007

5880-20-02
5880-20-03

VW
VW

PASSAT VARIANT
PASSAT VARIANT

vystavený dne
vystavený dne

13.07.2007
02.06.2008

5625-58-03
5625-58-04

AUDI
AUDI

A6 AVANT
A6 AVANT

vystavený dne
vystavený dne

15.08.2007
24.11.2008

6333-16

AUDI

TT

vystavený dne

26.05.2008

vystavený dne

02.06.2008

5382-056-04 ~ 5382-616-03 VW

T5

