
ALUTECHNIK s.r.o. 
Na Strži 1702/65
140 00 Praha 4 

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Praha 
/  9/2019-150-ORG2/1 Haklová Dana / 225131496 09.01.2019 

Věc: Stanovisko k vydání Osvědčení či rozhodnutí o schválení podložek pod kola, resp. ráfky 
vozidel

V souvislosti s Vaší žádostí autorizovaného dovozce podložek Vás informujeme o správném 
postupu při montáži a zápisu podložek kol vozidel. 

Jedná se o možnost použití speciální vymezovací podložky umísťované mezi ráfek kola 
a unašeč (náboj) kola, která prakticky posouvá ráfek směrem k okraji vozidla, tudíž mění rozchod 
vozidla. Jde o výbavu vozidla, která, podle platné legislativy (zákon č. 56/2001 Sb. a vyhláška 
č. 341/2014 Sb. v platném znění), nepodléhá schválení. Vzhledem k tomu, že se po montáži mění 
údaje povinně udávané do TP vozidla, popř. jsou ovlivněny další parametry, je důsledkem této 
montáže zápis do TP vozidla. Protože použité podložky mohou být použity i pouze na jednu 
nápravu, nebo mohou být odlišné na jednotlivé nápravy, je třeba v zápisu na tuto skutečnost 
pamatovat. Tento zápis se provádí výhradně prostřednictvím úřadu obce s rozšířenou působností
a to na základě kontroly montáže na vozidlu.  

Způsob kontroly montáže podložek, tak informace o postupu kontroly a zápisu, včetně 
tabulky vzorů dokumentů, jsou uvedeny na internetových stránkách Ministerstva dopravy - 
https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Silnicni-doprava/Schvalovani-vozidel/Postup-zapisu-rafku-a-
pneumatik-do-technickeho-pru - a to v části E) a tabulce e). 

Všechny údaje nutné k provedení zápisu do technického průkazu jsou obsaženy v prohlášení 
akreditovaného zástupce, které zároveň obsahuje i potvrzení správné montáže na konkrétní vozidlo.  

K aplikaci výše uvedeného postupu je nezbytné, aby existovalo posouzení technických 
parametrů vlastních podložek (posudkem technické zkušebny) na daný typ či provedení vozidla 
a posouzení montáže na konkrétní vozidlo (technickou zkušebnou). 
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