Dobrý technický stav vozidla - důležitý předpoklad
k bezpečnému silničnímu provozu a ochraně životního prostředí

TÜV NORD Czech – Stanice technické kontroly
a Stanice měření emisí

Společnost TÜV NORD Czech
je dlouholetým provozovatelem
Stanic technických kontrol (STK)
a Stanic měření emisí (SME).
Touto činností se z pověření státu
podílíme na zvyšování bezpečnosti
silničního provozu a na ochraně
životního prostředí.
Pracoviště STK a SME zajišťují
zejména tyto služby:
�

měření emisí vozidel

�

pravidelné technické
prohlídky vozidel

�

evidenční kontroly vozidel

�

technické prohlídky vozidel
před schválením jejich
technické způsobilosti

�

technické prohlídky před
registrací vozidel

�

technické prohlídky vozidel
ADR (vozidla učená k přepravě
nebezpečných věcí)

�

technické prohlídky na žádost
zákazníka

�

nařízené technické prohlídky

�

opakované technické prohlídky

Námi provozovaná pracoviště
STK splňují i další náročné legislativní
požadavky platné pro „zkušební stanice“,
a jsou tak oprávněna provádět i technické
kontroly vozidel.
Motoristická veřejnost využívá služby našich
„zkušebních stanic“ zejména pro potřeby:
�

schvalování technické způsobilosti individuálně dovezených vozidel

�

schvalování technické způsobilosti jednotlivě vyrobených vozidel

�

schvalování technické způsobilosti jednotlivě přestavěných vozidel

�

kontroly vozidel vyrobených v rámci malých sérií vozidel

�

kontroly pro zápis ráfků a pneumatik do dokladů vozidel nebo
pro zápis tažného zařízení do dokladů vozidel atd.

Technické kontroly vozidel provádíme i pro vozidla určená k přepravě
nebezpečných věcí (dohoda ADR).

Kromě výše popsaných služeb z oblasti technických prohlídek
a technických kontrol vozidel naše pracoviště operativně rozšiřují
nabízené služby s cílem maximálního uspokojení požadavků motoristické
veřejnosti. Mezi takové služby patří např.:
�

p
 rodej dálničních nálepek (ČR)

�

p
 rodej dálničních nálepek (Rakousko)

�

p
 rodej emisních plaket pro vjezd do nízkoemisních zón v Německu

�

z prostředkování emisních plaket pro vjezd do nízkoemisních zón
v Rakousku

�

k ontrola originality vozidla - CEBIA (VINTEST, VINFOTO, pískování
skel SBZ, EUROVIN)

�

v yznačení výrobního čísla vozidla na vozidlo (v souladu s platnou
metodikou MD ČR - STK - Praha 9, Černý Most)

Kontakty na naše pracoviště:
Lokalita

Kontaktní údaje

Rozsah činností

Praha

STK č.31.20 + SME č. 41.09.45

Měření emisí: motocyklů, osobních automobilů a nákladních
automobilů do 3,5 tuny v rozsahu dle platného oprávnění
(zážehové a vznětové motory, motory na LPG a CNG).

Skorkovská 1537
Černý Most, Praha 14
PSČ 198 00
tel.: 281 915 951 – 2
mobilní tel.: 724 350 277
fax: 281 916 100
e-mail: stk-praha@tuev-nord.cz
www.stkcernymost.cz
Karlovy Vary - Bohatice

STK č. 34.20 + SME č. 54.03.08
Hroznětínská 402/4
Karlovy Vary- Bohatice
PSČ 360 04
tel.: 353 449 475
mobilní tel.: 720 023 691
fax: 353 449 477
e-mail: stk-bohatice@tuev-nord.cz
https://www.tuv-nord.com/cz/cs /stk-karlovyvary-stk-karlovy-vary-bohatice-571.htm

Karlovy Vary - Sadov

STK č. 34.09
Lesov 8E
Sadov
PSČ 362 61
tel.: 353 590 219
tel/fax: 353 224 637

Technické prohlídky a technické kontroly: všechny druhy
technických prohlídek a technických kontrol pro motocykly,
osobní automobily, nákladní automobily do 3,5 tuny a pro jejich
přípojná vozidla. (Kromě technických prohlídek a technických
kontrol vozidel ADR).

Měření emisí: motocyklů, osobních automobilů a nákladních
automobilů do 3,5 tuny v rozsahu dle platného oprávnění
(zážehové a vznětové motory, motory na LPG a CNG).
Technické prohlídky a technické kontroly: všechny druhy
technických prohlídek a technických kontrol pro motocykly,
osobní automobily, nákladní automobily do 3,5 tuny a pro jejich
přípojná vozidla. (Kromě technických prohlídek a technických
kontrol vozidel ADR).

Technické prohlídky a technické kontroly: všechny druhy
technických prohlídek a technických kontrol pro nákladní
automobily nad 3,5 tuny, autobusy, traktory a jejich přípojná vozidla.
STK provádí i technické prohlídky a technické kontroly vozidel
určených pro přepravu nebezpečných věcí (dohoda ADR).

e-mail: stk-sadov@tuev-nord.cz
https://www.tuv-nord.com/cz/cs/stksme/
/sadov-572.htm

V případě Vašeho zájmu nás prosím kontaktujte na adrese:
TÜV NORD Czech, s.r.o.
Ing. Antonín Jedlička
Ředitel divize doprava
Českomoravská 2420/15
190 90 Praha 9
Tel.: +420 296 587 256
Mobil: +420 606 659 568
Fax: +420 296 587 240
E-mail: jedlicka@tuev-nord.cz
www.tuev-nord.cz

Naše know-how pro Váš úspěch
TÜV NORD Czech je uznávaným a spolehlivým partnerem
pro inspekční a certifikační služby i zkušební činnosti. Je členem
nadnárodní společnosti TÜV NORD GROUP, která patří
k nejvýznamnějším certifikačním autoritám nejen na evropském
kontinentu, ale i v celosvětovém měřítku. S působností ve více
než 70 zemích světa nabízí TÜV NORD GROUP nejen stabilní
a nezávislou péči o klienty, ale také kompetenci v různých
průmyslových odvětvích.

