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Působnost SZZPLS, a.s. 

 provádí úřední výkony a služby související se zkoušením, 

certifikací a posuzováním shody strojů a zařízení určených 

zejména pro zemědělství, lesnictví, potravinářství a 

stavebnictví 



Autorizace a pověření SZZPLS, a.s. 

• autorizovanou osobou – AO 255 

• notifikovanou osobou – NB 1016 Evropské unie 

• pověřena ÚNMZ vykonáváním činností jako Centrum Technické 

Normalizace 

 je pověřena Ministerstvem zemědělství ČR k provádění zkoušek 

zemědělských traktorů podle metodik OECD  



 pověřena Ministerstvem dopravy ČR prováděním homologací 

zemědělských a lesnických traktorů 

 pověřena Ministerstvem dopravy ČR prováděním zkoušek a kontrol 

pro účely rozhodnutí o schválení technické způsobilosti typu 

zvláštních vozidel a provádění zkoušek a kontrol výbavy zvláštních 

vozidel 

 pověřena Ministerstvem dopravy ČR  prováděním technických kontrol 

zvláštních vozidel jednotlivě vyrobených nebo vyrobených v malé 

sérii, před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na 

pozemních komunikacích 

 pověřena Ministerstvem dopravy ČR prováděním kontrol a vydáváním 

technických protokolů jako podkladů pro schválení technické 

způsobilosti jednotlivě dovezeného zvláštního vozidla k provozu na 

pozemních komunikacích 



Organizace v SZZPLS, a.s., z hlediska služeb 

zákazníkům 
 

Odborný útvar 22  
 (traktory, traktorové přívěsy, zvláštní vozidla, zkoušky 

 dle kódů OECD, ochranné konstrukce, hluk & vibrace) 
 

• Odborný útvar 24 
 (zemědělské, lesnické a stavební stroje, elektro & elektro-

magnetická kompatibilita) 
 

• Dopravní bezpečnost a homologace 
 

• Certifikace 
  



„Traktorem“ se rozumí každé motorové kolové nebo pásové zemědělské 

nebo lesnické vozidlo s nejméně dvěma nápravami a s maximální 

konstrukční rychlostí nejméně 6 km/h, jehož hlavní funkcí je vyvíjet tažnou 

sílu a které bylo speciálně konstruováno k tažení, tlačení, vezení a pohonu 

určitých výměnných zařízení konstruovaných k vykonávání zemědělských 

nebo lesnických prací nebo k tažení zemědělských nebo lesnických 

přípojných vozidel nebo zařízení; může být přizpůsobeno k tomu, aby při 

zemědělských nebo lesnických pracích vezlo náklad nebo může být 

vybaveno jedním čí více sedadly pro spolujezdce. 



„Přípojným vozidlem“ se rozumí každé zemědělské nebo lesnické vozidlo 

určené hlavně k tomu, aby bylo taženo traktorem a určené hlavně k 

přepravě nákladu nebo ke zpracování materiálů, přičemž poměr celkové 

technicky přípustné maximální naložené hmotnosti k nenaložené hmotnosti 

tohoto vozidla je roven 3,0 nebo větší. 



Kategorie vozidel T, C, R  

(dle Směrnice Evropského parlamentu a rady 2003/37/ES)  

 

Kategorie T, kolové traktory: 

 

T1: kolové traktory s maximální konstrukční rychlostí nepřevyšující 40 km/h, s nápravou 

nejbližší řidiči mající minimální rozchod kol větší než 1 150 mm, s hmotností v provozním stavu 

větší než 600 kg a se světlou výškou nad vozovkou menší než 1 000 mm. 

 

T2: kolové traktory s maximální konstrukční rychlostí nepřevyšující 40 km/h, s minimálním 

rozchodem kol menším než 1 150 mm, s hmotností v provozním stavu větší než 600 kg a se světlou 

výškou nad vozovkou menší než 600 mm. Jestliže však výška těžiště traktoru (měřeno vzhledem 

k vozovce) dělená střední hodnotou minimálního rozchodu kol u všech náprav je větší než 0,90, je 

maximální konstrukční rychlost omezena na 30 km/h. 

 

T3: kolové traktory s maximální konstrukční rychlostí nepřevyšující 40 km/h a s hmotností 

v provozním stavu menší než 600 kg. 

 

T4: kolové traktory pro zvláštní účely s maximální konstrukční rychlostí nepřevyšující 

40 km/h. Další rozdělení: 

 T4.1 Traktory s velkou světlou výškou 

 T4.2 Zvláště široké traktory 

 T4.3 Traktory s nízkou světlou výškou 

 

Kategorie T5: kolové traktory s maximální konstrukční rychlostí vyšší než 40 km/h. 

 



Kategorie C, pásové traktory: 

(dle Směrnice evropského parlamentu a rady 2003/37/ES)  

 

Pásové traktory jsou poháněny a řízeny nekonečnými pásy a jejich 

kategorie C1 až C5 jsou definovány analogicky ke kategoriím T1 až T5. 



Kategorie R, přípojná vozidla: 

 

R1: přípojná vozidla, u nichž součet technicky přípustných hmotností na 

nápravu nepřevyšuje 1 500 kg 

 

R2: přípojná vozidla, u nichž součet technicky přípustných hmotností na 

nápravu nepřevyšuje 3 500 kg 

 

R3: přípojná vozidla, u nichž součet technicky přípustných hmotností na 

nápravu nepřevyšuje 21 000 kg 

 

R4: přípojná vozidla, u nichž součet technicky přípustných hmotností na 

nápravu převyšuje 21 000 kg 

 

Podle konstrukční rychlosti se označuje každá kategorie přípojného vozidla ještě písmenem „a“ nebo „b“: 

 
a“ platí pro přípojná vozidla s maximální konstrukční rychlostí rovnou 40 km/h nebo nižší 

 

„b“ platí pro přípojná vozidla s maximální konstrukční rychlostí vyšší než 40 km/h 



dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 167/2013 

jsou kategorie vozidel T, C, R  

rozděleny shodně, jako dle Směrnice 2003/37/ES, 

jen je každá z těchto kategorií na konci doplněna písmenem „a“ nebo „b“ 

 

„a“ označuje vozidla s maximální konstrukční rychlostí 40 km/h nebo nižší 

 

„b“ označuje vozidla s maximální konstrukční rychlostí vyšší než 40 km/h 



Jak vznikalo ES schválení typu (homologace) vozidel T, C, R: 

 

SMĚRNICE RADY 74/150/EHS (4. března 1974) 

(schvalování typu kolových zemědělských a lesnických traktorů) 

zrušena 1. července 2005 

 

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2003/37/ES  

(26. května 2003) 

(schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů, jejich 

přípojných vozidel a výměnných tažených strojů, jakož i jejich  

systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků; 

zrušení směrnice 74/150/EHS) 

(pro kategorie T1, T2 a T3 povinné použití postupu ES schválení typu 

úplného vozidla, pro ostatní kategorie nestanovila všechny nutné 

požadavky) 



  

 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) Č. 167/2013 

(5. února 2013) 

(schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem s 

těmito vozidly) 

 

Nařízení se nevztahuje, stejně jako se nevztahovala směrnice 2003/37/ES 

na schvalování jednotlivých vozidel. 



Vnitrostátní schválení typu (národní schválení typu) 

„vnitrostátním schválením typu“ se rozumí postup schválení typu 

stanovený právními předpisy členského státu, přičemž platnost tohoto 

schválení je omezena na území daného členského státu 

 

Získání národního typového schválení vozidel kategorií T, C, R, Z (dříve 

T, OT, R) v ČR: 

 

• „překlopením“ z ES typového schválení + doplněním případných 

chybějících požadavků, které jsou nad rámec ES schválení typu  

 

• splněním požadavků vyhlášky MD č. 341/2014 a shoda se zákonem č. 

56/2001 Sb., pro udělení typového schválení dané kategorie vozidla 

 

Mnohdy přísnější národní požadavky pro typová schválení v ČR  jsou 

postupem času vyžadována i pro udělení ES schválení typu vozidla  

(Nařízení č. 167/2013)   

 



 kód 2 (technické parametry traktoru): výkon motoru, zkouška hydrauliky, 

 tahové zkoušky a spotřeba paliva, poloměry zatáčení, poloha 

 těžiště, zkoušky brzd, zkoušky vnějšího hluku) 

 kód 3 (ochranné konstrukce - dynamický test) 

 kód 4 (ochranné konstrukce – statický test) 

 kód 5 (hluk na místě obsluhy) 

 kód 6 (vpředu montované ochranné konstrukce ROPS úzkorozchodných 

 zemědělských a lesnických traktorů) 

 

 



kód 7 (vzadu montované ochranné konstrukce ROPS úzkorozchodných 

zemědělských a lesnických traktorů) 

kód 8 (ochranné konstrukce zemědělských a lesnických pásových 

traktorů) 

kód 9 (ochranné konstrukce pro teleskopické manipulátory) 

kód 10 (ochranné konstrukce FOPS zemědělských a lesnických traktorů) 



 Zkoušky ochranných konstrukcí chránících při převrácení 

ROPS (Roll-Over Protective Structure) 

 Zkoušky ochranných konstrukcí chránících před padajícími 

předměty FOPS (Falling Object Protective Structure) 

 Zkoušky ochranných konstrukcí chránících obsluhu před 

vnikajícími předměty OPS (Operator Protective Structure) 

 Zkoušky sedadlových bezpečnostních pásů a jejich 

kotevních úchytů 



 Zkoušky spojovacích zařízení 

 Zkoušky ochranných zařízení proti podjetí 

 Zkoušky palivových nádrží na kapalná paliva 

 Zkoušky pole výhledu a stírače čelního skla 

 Zkoušky mechanismu řízení 

 Zkoušky brzdových zařízení 

 

 

 



 Měření hluků na místě obsluhy 

 Měření hluků – akustických výkonů 

 Měření vibrací 

 Měření Stavební akustiky 

 Zjišťování polohy těžiště vozidel 



Děkuji  


