Praha, 26.1.2009

Mercedes-Benz Česká Republika s.r.o.
Přehled Potvrzení výrobce (akreditovaného zástupce),
vystavovaných k vozidlům továrních značek Mercedes-Benz,
smart, Maybach, Mitsubishi Fuso a Setra
1)
Potvrzení technických údajů vozidla, potvrzení o plnění příslušných předpisů (EHK OSN,
EHS/ES, tuzemská legislativa).
Potvrzení může být vystaveno v rozsahu technických údajů, které jsou jeho výrobci / akreditovanému
zástupci - spol. MBCZ s.r.o. - známé a dostupné, a vztahují se výhradně k vozidlu v takové podobě,
jak bylo jeho výrobcem vyrobeno.
Pro vozidla, dosud v ČR neregistrovaná, se k transferu těchto dat používá výhradně formulář Výpis
technických údajů (VTU).
U vozidel již v ČR registrovaných jsou požadované parametry potvrzeny pomocí vhodného potvrzení
výrobce; potvrzeny budou vždy jen ty parametry nebo skutečnosti, které nejsou uvedeny
v registračním dokladu vozidla, nebo jsou zde uvedeny nesprávně a je třeba je dopřesnit.
2)
Potvrzení k přestavbám a úpravám vozidel v rozsahu pokrytém Směrnicemi výrobce pro
přestavby vozidel – „Aufbaurichtlinien / Body Builder Instructions“.
Potvrzení může být vystaveno pro přestavby a úpravy vozidel, které jsou směrnicemi výrobce
umožněny, a to pouze s podmínkou, že modifikace vozidla bude provedena plně v souladu s těmito
směrnicemi. Pokud zaměstnanec oddělení ASS-Homologace spol. MBCZ s.r.o., zpracovávající
požadavek na dané potvrzení (dále jen pracovník) uzná za vhodné, může být pro účely vystavení
tohoto potvrzení požadována kontrola předmětného vozidla v servisním středisku Mercedes-Benz.
Směrnice aktuálně existují pro následující typy vozidel:
- Mercedes-Benz – E-klasse S211 (spec. podvozek MB E-klasse)
- Mercedes-Benz Vans (dodávková vozidla)
- Mercedes-Benz Trucks (nákladní vozidla)
- Mitsubishi Fuso.

Směrnice „Aufbaurichtlinien / Body Builder Instructions“ jsou veřejně dostupné na této webové
adrese:
https://bb-infoportal.mercedes-benz.com/portal/ar.0.html
V případě potřeby může spol. Mercedes-Benz CZ s.r.o. potřebné soubory poskytnout.
Typické příklady vystavovaných potvrzení:
- změna druhu nákladního automobilu (změna druhu nástavby/druhu vozidla)
- změna hodnoty rozvoru vozidla (vždy pouze v rozmezí udaném Směrnicemi, příp. v rozsahu
nabízeném výrobcem vozidla z výroby)
- změna druhu nákladního automobilu na nákladní automobil ADR – v potvrzení je vždy
uvedeno plnění požadovaných bodů části 9 dohody ADR tak, jak je spol. MBCZ s.r.o. u
poptávaného vozidla známo; plnění těchto bodů (provedení a stav zakrytí zakrytování vozidla,
zapouzdření kabeláže, fuknce vytápěcího zařízení vozidla atd) budou vždy předmětem
technické prohlídky vozidla v rámci procesu schvalování přestavby vozidla. Potvrzení dále
uvádí hodnotu nej. tech. přípustné hmotnosti jízdní soupravy v režimu přepravy podle ADR dle
zkoušky IIa.

3)
Potvrzení k výměně dílu nebo součásti vozidla, která byla prohlášena spol. MBCZ s.r.o. za
náhradní díl k původnímu vozidlu ve smyslu zákona 56/2001, par. 73, odst. 7.
Za náhradní díl k vozidlu lze podle pravidel spol. Daimler AG a pravidel spol. MBCZ s.r.o. prohlásit
následující součásti, komponenty a díly vozidel:
Osobní vozidla Mercedes-Benz, Maybach, smart, dodávková vozidla Mercedes-Benz:
Karoserie:
- Pouze stejný typ vozidla
- Pouze stejný druh karoserie
- Pouze stejný znak náprav
Motory:
- Pouze ze stejného typu vozidla (včetně znaku náprav)
- Pouze stejný druh motoru (předepsané palivo)
- Pouze stejný počet válců
- Pouze stejný způsob plnění
- Max. odlišnost výkonu cca 20% (orientační hodnota, může být jiná, pokud pracovník uzná
vzhledem k tech. parametrům vozidla za vhodné)
- Pouze motory se shodným nebo vyšším stupňem ekologické nezávadnosti (u motorů tzv.
Euro1 a vyšší)
Převodovky:
- možná záměna převodovek různých druhů, pouze však těch typů (výrobních vzorů –
baumusterů, dále jen BM), které byly továrně nabízeny pro daný typ a model vozidla
Nákladní vozidla Mercedes-Benz:
Podvozky:
- Pouze stejný BM, kromě 6. pozice v BM (6. pozice BM značí rozvor – generálně lze povolit,
případ je vždy konkrétně posouzen)
Motory:
- Pouze ze stejného typu vozidla (včetně znaku náprav)
- Pouze stejný druh motoru (předepsané palivo)
- Pouze stejný počet válců
- Pouze stejný způsob plnění
- Max. odlišnost výkonu cca 20% (orientační hodnota, může být jiná, pokud pracovník uzná
vzhledem k tech. parametrům vozidla za vhodné)
- Pouze motory se shodným nebo vyšším stupňem ekologické nezávadnosti (u motorů tzv.
Euro1 a vyšší)
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Nákladní vozidla Mitsubishi Fuso:
Podvozky:
- Pouze stejný BM, kromě X. pozice v BM (X. pozice BM značí rozvor – generálně lze povolit,
případ je vždy konkrétně posouzen)
Motory:
- Pouze ze stejného typu vozidla
- Pouze stejný druh motoru (předepsané palivo)
- Pouze stejný počet válců
- Pouze stejný způsob plnění
- Max. odlišnost výkonu cca 20% (orientační hodnota, může být jiná, pokud pracovník uzná
vzhledem k tech. parametrům vozidla za vhodné)
- Pouze motory se shodným nebo vyšším stupňem ekologické nezávadnosti (u motorů tzv.
Euro1 a vyšší)
Ve všech případech musí vždy být splněny všechny uvedené podmínky!
Všechna potvrzení, popsaná v bodě 3), hodnotí záměnnost daných součástí, komponent a dílů vozidel
pouze z hlediska plnění požadavků zákona 56/2001, par. 73, odst. 7. Technické řešení zástavby a
použití dané součásti, komponenty nebo dílu vozidla není tímto potvrzením hodnoceno a spol. MBCZ
s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za škody na vozidle, které byly způsobeny použitím nevhodných
součástí, komponent a dílů vozidel, montážních postupů a podobně.
4)
Vyjádření k přestavbám vozidel, mimo ustanovení uvedené v bodě 2) tohoto pokynu,
zejména pro vozidla kat. M1/N1.
Spol. MBCZ s.r.o. nevystavuje potvrzení k přestavbám vozidel, mimo případů, popsaných v bodě 2)
tohoto dokumentu. Spol. MBCZ s.r.o. tedy nevystavuje potvrzení k přestavbám vozidel kat. M1 na
vozidla kat. N1 ani opačně, tedy vozidel kat. N1 na vozidla kat. M1.
Spol. MBCZ s.r.o. nemá námitek proti tomu, aby o schválení či odmítnutí takové přestavby vozidla
rozhodovaly příslušné orgány státní správy (dále jen „úřady“); pro usnadnění práce úřadů při
rozhodování o takových přestavbách vydává spol. MBCZ s.r.o. informační dokument, který je přílohou
tohoto dokumentu.
Spol. MBCZ s.r.o. je schopna posuzovat možnost přestavby osobních vozidel kat. M1 – montážních na
osobní vozidla kat. M1 – kombi, nebo nákladní vozidla kat. N1 – skříňová, a vystavovat k nim případně
potřebná potvrzení. Podmínkou je dodání nového vozidla již v podobě kat. M1 – montážní a prodej
nového vozidla v ČR spol. MBCZ s.r.o., resp. jejími předchůdci. K jednotlivě přestavovaným osobním
montážním vozidlům kat. M1 spol. MBCZ s.r.o. stanovisko nevydává.
5)
Ostatní vystavovaná potvrzení – mimo potvrzení, popsaných v bodech 1) - 4).
Potvrzení roku a data výroby vozidla
- dle údaje výrobce v databázi vyrobených vozidel/archivu Daimler AG
Potvrzení ke změně počtu míst k sezení ve vozidle
- pouze v případě provedení potřebných prací aut. servisním střediskem Mercedes-Benz a za
použití orig. dílů a komponent Mercedes-Benz, možno pouze ve vozidle, kde je dané provedení
výrobcem nabízeno, a při splnění všech legislativních podmínek. Nevztahuje se na přestavby
vozidel, popsaných v bodě 2), 4).

-3-

Potvrzení ke zvýšení největší technicky přípustné hmotnosti vozidla / jízdní soupravy
- pouze v rozsahu, nabízeném pro daný typ vozidla jeho výrobcem, pouze při splnění všech
požadovaných konstrukčních a legislativních podmínek.

Vydáno odd. ASS-Homologace, spol. Mercedes-Benz Česká Republika s.r.o.
Verze 1.0.
Změny vyhrazeny.
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