Schvalování typu
Mezinárodní a vnitrostátní
schvalování typů vozidel, jejich
systémů, komponent, samostatných
technických celků a příslušenství

TÜV SÜD
je světově uznávanou společností v oblastech
konzultace, testování, inspekce, certifikace, homologace
a vzdělávání, a to ve všech odvětvích průmyslu a služeb.
Jako nezávislá schvalovací a zkušební instituce
působíme v oblasti automobilového průmyslu již více
než sto let. Vycházíme z našich zkušeností a přinášíme
inovativní řešení nejvyšší úrovně.

Mezinárodní a vnitrostátní schválení typu
Veškeré schvalování silničních vozidel, jak mezinárodní
tak národní, je založeno na samostatném schválení jejich
systémů, komponent, technických celků a příslušenství.
Tato samostatná schválení typu se posuzují a udělují podle
	Technických předpisů Evropského společenství/ EU
(směrnic, nařízení, rozhodnutí)
	Předpisů Evropské hospodářské komise OSN
	Českého zákona č. 56/2001 Sb. a vyhlášky č. 341/2002
Sb. ve znění pozdějších předpisů

TÜV SÜD

Na základě samostatných schválení lze pak udělit tato
schválení typu vozidla
	Mezinárodní (ES) schválení typu celého vozidla pro:
- Osobní automobily (kategorie vozidel M1)
- Užitková vozidla (kategorie N)
- Motocykly (kategorie L)
- Autobusy (kategorie vozidel M2 a M3)
- Traktory (kategorie vozidel T)
- Přívěsy/návěsy (kategorie vozidel O)
Vnitrostátní schválení typu vozidla a typu příslušenství
Vnitrostátní
	
schválení jednotlivě vyrobených nebo
dovezených vozidel
Společnost TÜV SÜD Czech je akreditována a uznávána
následujícími orgány pro provádění schvalovacích
zkoušek podle shora uvedených technických předpisů
Ministerstvo dopravy, Česká republika
	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja, Slovensko
Český institut pro akreditaci (ČIA), Česká republika

Distribuce českých verzí integrovaných překladů
technických předpisů EHK a směrnic/nařízení ES.
Zkoušení a podpora pro vnitrostátní schválení typu
Silničních vozidel kategorií M, N, O a L
Vozidel poháněných LPG, CNG
Vozidel s elektrickým pohonem
Vozidel pro dopravu ADR
Individuálně konstruovaných a přestavěných vozidel
Individuálně dovezených vozidel

Služby
Schválení typu
Úvodní audity systémů jakosti
	Zkoušení a podpora pro schválení typu dle předpisů
EHK a směrnic/nařízení ES
	Zkoušení a podpora pro mezinárodní (ES) schválení
typu celého vozidla
Kontrola shodnosti výroby (COP)
Schválení pro cizí státy
	Německo – zkoušky vedoucí k německému
vnitrostátnímu schvalování vozidel a příslušenství (ABE)
	USA – zkoušky podle Federálních norem pro bezpečnost
motorových vozidel (FMVSS)
Austrálie – zkoušky podle ADR
Ruská federace – zkoušky podle norem GOST
Čína – zkoušky podle norem GB
Taiwan – zkoušky podle Taiwanských bezpečnostních
norem (VSTD)
Brazílie – certifikace INMETRO
Zkoušky provedené TÜV SÜD Czech jsou uznávány
v Izraeli, Turecku, Indii, Bělorusku, Korejské republice,
Saudské Arábii, Jižní Africe, na Ukrajině atd..
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Přínosy pro vaše podnikání
	Zkoušení, technické zpracování a schvalování
prováděné v rámci jedné společnosti
	Odborné schopnosti, kvalita a bezpečnost TÜV SÜD
	R ychlost a pružnost v automobilové technice
	V ýhoda středoevropských/východoevropských
nákladů
	Celosvětová podpora prostřednictvím sítě odborných
středisek
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Dopravní úřad (KBA), Německo
Úřad pro certifikaci vozidel (VCA), Velká Británie
	S ystém certifikace silničních vozidel (DOTARS),
Austrálie
	Certifikační středisko pro bezpečnost vozidel (VSCC),
Taiwan
Institut kvality automobilů (IQA), Brazílie

Zkoušení a podpora pro vnitrostátní schválení
příslušenství vozidel (ATEST 8SD)
Poplašných systémů, audio- a videosystémů
Vnějšího a vnitřního příslušenství
Diskových kol, sněhových řetězů
Elektronického zařízení vozidel
Mechanismů řízení pro vozidla autoškol
Střešních nosičů
Prvků venkovní ochrany vozidel
Úprav pro osoby se sníženou schopností (invalidy)
Čalounění, potahů, koberečků apod.

