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HISTHISTÓÓRIA A VRIA A VÝÝVOJ PREDPISOV EURVOJ PREDPISOV EURÓÓPSKEJ PSKEJ ÚÚNIENIE

SMERNICA RADY 74/150/EHS zo 4. marca 1974 o aproximácii právnych predpisov
členských štátov o typovom schvaľovaní kolesových poľnohospodárskych a lesných
traktorov

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2003/37/ES z 26. mája 2003 o
typovom schválení poľnohospodárskych alebo lesných traktorov, ich prípojných
vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, spolu s ich systémami, komponentmi a
samostatnými technickými jednotkami, ktorou sa zrušuje smernica 74/150/EHS

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 167/2013
z 5. februára 2013 o schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných vozidiel a o dohľade
nad trhom s týmito vozidlami
Nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo aplikovateľné od 1. januára 2016 vo všetkých členských
štátoch, bez nutnosti zapracovania do národných legislatív.
Vydávať rozšírenia ES schválení podľa smernice 2003/37/ES a registrovať novo vyrobené vozidlá schválené
podľa smernice 2003/37/ES je možné do 31. decembra 2017.

Plné znenia predpisov v slovenskom jazyku sú dostupné na adrese:
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk
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PREDSTAVENIE NARIADENIA (NEPR) PREDSTAVENIE NARIADENIA (NEPR) čč. 167/2013. 167/2013

Nariadenie má 51 strán, 18 kapitol, 78 článkov a 3 prílohy,  a stanovuje:
predmet úpravy, rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov;
všeobecné povinnosti (členských štátov, schvaľovacích orgánov, výrobcov);
základné požiadavky (bezpečnosť vozidiel, bezpečnosť posádky, 62 požiadaviek);
postupy typového schválenia EÚ (postupy, žiadosť, informačná zložka);
vykonávanie postupov typového schválenia  EÚ (skúšky, zhodnosť výroby);
zmeny typových schválení (revízie, rozšírenia);
platnosť typového schválenia EÚ;
osvedčenie o zhode a označenia (povinné štítky);
výnimky pre nové technológie alebo nové koncepcie;
vozidlá vyrábané v malých sériách (vnútroštátne typové schválenie malých sérií);
sprístupnenie na trhu, alebo uvedenie do prevádzky;
ochranné doložky (nezhoda so schváleným typom, spätné vzatie vozidiel);
medzinárodné predpisy (EHK-OSN, OECD);
poskytovanie technických informácií;
prístup k informáciám o opravách a údržbe (povinnosti výrobcov);
určenie technických služieb a ich oznamovanie (skúšobne, SZZPLS, a.s. v ČR);
vykonávacie akty a delegované akty;
záverečné ustanovenia (sankcie do 23. marca 2015, zrušovacie ustanovenie).



ROZSAH PROZSAH PÔÔSOBNOSTISOBNOSTI

Nariadenie sa uplatňuje na poľnohospodárske a lesné vozidlá projektované a 
skonštruované v jednom alebo vo viacerých stupňoch, a na systémy, komponenty a 
samostatné technické jednotky, ako aj na časti a zariadenia projektované a 
skonštruované pre nasledujúce vozidlá:
a) traktory (kategória T a C),
b) prípojné vozidlá (kategória R) a
c) ťahané vymeniteľné zariadenia (kategória S).

V prípade nasledujúcich vozidiel: 
a) prípojné vozidlá (kategória R) a ťahané vymeniteľné zariadenia (kategória S);
b) pásové traktory (kategória C);
c) kolesové traktory na zvláštne účely (kategórie T4.1 a T4.2);
sa výrobca môže rozhodnúť pre schválenie podľa tohto nariadenia alebo dodržať príslušné vnútroštátne 
požiadavky, teda pre „vnútroštátne typové schválenie“, pričom platnosť tohto schválenia je obmedzená iba na 
územie tohto členského štátu. 

Toto nariadenie sa neuplatňuje na vymeniteľné stroje, ktoré sa úplne zdvihnú zo zeme 
alebo ktoré sa nemôžu pohybovať okolo zvislej osi, keď je vozidlo, ku ktorému sú
pripojené, v prevádzke na ceste.



VYMEDZENIE POJMOVVYMEDZENIE POJMOV

Osoby schvaOsoby schvaľľovacieho procesuovacieho procesu

„Výrobca“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá je voči schvaľovaciemu 
orgánu zodpovedná za všetky aspekty procesu typového schválenia alebo 
povoľovania, za zabezpečenie zhody výroby a aj za otázky dohľadu nad trhom 
týkajúce sa vyrábaných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických 
jednotiek bez ohľadu na to, či je táto fyzická alebo právnická osoba priamo zapojená
do všetkých stupňov konštrukcie a výroby vozidla, systému, komponentu alebo 
samostatného technického celku, ktorý sa je predmetom schvaľovacieho procesu.

„Zástupca výrobcu“ je každá fyzická alebo právnická osoba so sídlom v Únii, ktorá je 
riadne vymenovaná výrobcom, aby ho zastupovala pred schvaľovacím orgánom alebo 
orgánom dohľadu nad trhom a konala v mene výrobcu v záležitostiach, na ktoré sa 
nariadenie vzťahuje.



„Schvaľovací orgán“ je orgán členského štátu ustanovený alebo určený členským 
štátom a členským štátom oznámený Komisii, ktorý je kompetentný vo všetkých 
oblastiach schvaľovania typu vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej 
technickej jednotky, v procese povoľovania, vydávania a v prípade potreby odnímania 
alebo zamietnutia osvedčení o schválení, aj ako kontaktný bod pre schvaľovacie 
orgány ostatných členských štátov, na určovanie technických služieb a zabezpečenie 
plnenia povinností výrobcu týkajúcich sa zhody výroby.

„Technická služba“ je organizácia alebo orgán určený schvaľovacím orgánom 
členského štátu ako skúšobné laboratórium na vykonávanie skúšok alebo ako orgán 
posudzujúci zhodu na vykonávanie počiatočného posudzovania a iných skúšok alebo 
kontrol v mene schvaľovacieho orgánu, pričom je možné, aby tieto funkcie vykonával 
sám schvaľovací orgán.



Predmet schvaPredmet schvaľľovacieho procesuovacieho procesu

„Traktor“ je každé motorové, kolesové alebo pásové poľnohospodárske alebo lesné
vozidlo s minimálne dvoma nápravami a maximálnou konštrukčnou rýchlosťou 
minimálne 6 km/h, ktorého hlavná funkcia spočíva v jeho ťažnej sile a ktoré je hlavne 
projektované na ťahanie, tlačenie, nesenie a na pohon určitých vymeniteľných 
zariadení projektovaných na vykonávanie poľnohospodárskych alebo lesných prác 
alebo na ťahanie poľnohospodárskych alebo lesných prípojných vozidiel alebo 
zariadení; môže byť prispôsobené na prepravu nákladu v súvislosti s prácami v 
poľnohospodárstve alebo lesnom hospodárstve a/alebo môže byť vybavené jedným 
alebo viacerými sedadlami pre spolujazdcov.



„Prípojné vozidlo“ je každé poľnohospodárske alebo lesné vozidlo určené hlavne na 
to, aby bolo ťahané traktorom a na nesenie nákladu alebo na spracovanie materiálu, 
kde je pomer celkovej technicky prípustnej maximálnej hmotnosti naloženého a 
nenaloženého vozidla minimálne 3,0 (resp. pomer užitočnej hmotnosti a pohotovostnej hmotnosti
min. 2,0).



„Ťahané vymeniteľné zariadenie“ je každé vozidlo používané v poľnohospodárstve 
alebo lesnom hospodárstve, ktoré je projektované tak, aby bolo ťahané traktorom, a 
ktoré mení alebo dopĺňa jeho funkcie, pričom trvalo zahŕňa nástroj alebo je 
projektované na spracovanie materiálov, čo môže zahŕňať nákladnú plošinu 
projektovanú a skonštruovanú pre akékoľvek nástroje a zariadenia potrebné na také
účely, a na dočasné uskladnenie akéhokoľvek materiálu vyrobeného alebo potrebného 
v priebehu prác, pričom je pomer celkovej technicky prípustnej maximálnej hmotnosti 
naloženého a nenaloženého vozidla nižší ako 3,0 (resp. pomer užitočnej hmotnosti a 

pohotovostnej hmotnosti menší ako 2,0).



ES typovES typovéé schvschváálenie sa udelenie sa udeľľuje typu vozidla ktoruje typu vozidla ktoréé mmôôžže mae maťť viacej variant a viacej variant a 
verziverziíí

„Typ vozidla“ je skupina vozidiel vrátane variantov a verzií tej istej kategórie, ktorá sa 
nelíši minimálne v týchto základných v týchto znakoch:

kategória;
výrobca;
označenie typu výrobcom;
základné stavebné a konštrukčné charakteristiky:
-bezrámový, rámový, polorámový alebo kĺbový podvozok (zrejmé a zásadné
rozdiely),

-pre kategóriu T: nápravy (počet) alebo kategóriu C: nápravy/pásy (počet);
v prípade viacstupňovo vyrobených vozidiel výrobca a typ vozidla predchádzajúceho
stupňa.



„Variant“ sú vozidlá rovnakého typu, ktoré sa nelíšia minimálne v týchto znakoch:
a) pre traktory:

konštrukčná koncepcia karosérie alebo typ karosérie;
stupeň dokončenia;
motor (spaľovací /hybridný/elektrický/hybridný-elektrický):
-pracovný princíp,
-počet a usporiadanie valcov,
-rozdiel vo výkone motora maximálne 30 % (najvyšší výkon nesmie byť väčší ako
1,3-násobok hodnoty najnižšieho výkonu),

-rozdiel v zdvihovom objeme valcov maximálne 20 % (najvyššia hodnota nesmie
byť väčšia ako 1,2-násobok najnižšej hodnoty);

hnacie nápravy (počet, umiestnenie, prepojenie);
riadené nápravy (počet a umiestnenie);
maximálna hmotnosť naloženého vozidla sa nesmie líšiť o viac ako 10 %;
prevod (typ);
ochranná konštrukcia chrániaca pri prevrátení;
brzdené nápravy (počet);



b) pre prípojné vozidlá alebo ťahané vymeniteľné zariadenia:
riadiace nápravy (počet, umiestnenie, prepojenie);
maximálna hmotnosť naloženého vozidla sa nesmie líšiť o viac ako 10 %;
brzdené nápravy (počet);

„Verzia variantu“ sú vozidlá, ktoré sú tvorené kombináciou ostatných vlastností
vozidla.



KATEGKATEGÓÓRIE VOZIDIELRIE VOZIDIEL

Kategórie kolesových traktorov: T1a, T1b, T2a, T2b, T3a, T3b, T4.1a, T4.1b, T4.2a,
T4.2b, T4.3a, T4.3b a T4.3b;
Kategórie pásových traktorov: C1a, C1b, C2a, C2b, C3a, C3b, C4.1a, C4.1b, C4.2a,
C4.2b, C4.3a a C4.3b;
Kategórie prípojných vozidiel: R1a, R1b, R2a, R2b, R3a, R3b, R4a a R4b;
Kategórie ťahaných vymeniteľných strojov: S1a, S1b, S2a a S2b;



KategKategóória T1a & T1bria T1a & T1b

Kolesové traktory s nápravou, ktorá je najbližšie k vodičovi a má minimálny rozchod 
kolies aspoň 1150 mm, s pohotovostnou hmotnosťou väčšou ako 600 kg a so svetlou 
výškou maximálne 1000 mm.

Index podľa konštrukčnej rýchlosti:
a - kolesové traktory s max. konštrukčnou rýchlosťou do 40 km/h; 
b - kolesové traktory s max. konštrukčnou rýchlosťou nad 40 km/h.



KategKategóória T2a & T2bria T2a & T2b

Kolesové traktory s minimálnym rozchodom kolies menším ako 1150 mm, s 
pohotovostnou hmotnosťou väčšou ako 600 kg a so svetlou výškou maximálne
600 mm, ak výška ťažiska traktora (meraná od zeme) vydelená priemerným 
minimálnym rozchodom kolies každej nápravy presiahne 0,9, maximálna konštrukčná
rýchlosť sa obmedzí na 30 km/h.

Index podľa konštrukčnej rýchlosti:
a - kolesové traktory s max. konštrukčnou rýchlosťou do 40 km/h; 
b - kolesové traktory s max. konštrukčnou rýchlosťou nad 40 km/h.



KategKategóória T3a & T3bria T3a & T3b

Kolesové traktory s pohotovostnou hmotnosťou maximálne 600 kg.

Index podľa konštrukčnej rýchlosti:
a - kolesové traktory s max. konštrukčnou rýchlosťou do 40 km/h; 
b - kolesové traktory s max. konštrukčnou rýchlosťou nad 40 km/h.



KategKategóória T4ria T4

Kolesové traktory pre zvláštne účely.

Kategória T4.1a & T4.1b - traktory s vysokou svetlou výškou, projektované na prácu s vysokorastúcimi
plodinami, napr. vinnou révou. Majú zvýšený podvozok alebo časť podvozku, čo im umožňuje pohybovať sa 
rovnobežne s radom plodín a nad nimi, pričom môže mať medzi kolesami viac radov plodín. Sú určené na 
prepravu alebo pohon nástrojov, ktoré môžu byť namontované vpredu, medzi nápravami, vzadu alebo na 
plošine. Keď je traktor v pracovnej polohe, svetlá výška meraná kolmo na rady plodín je väčšia než 1000 mm. Ak 
však výška ťažiska traktora, meraná od zeme, s použitím normálnych pneumatík, vydelená priemerným 
minimálnym rozchodom kolies každej nápravy presiahne 0,9, max. konštrukčná rýchlosť nesmie prekročiť
30 km/h.

Index podľa konštrukčnej rýchlosti:
a - kolesové traktory s max. konštrukčnou rýchlosťou do 40 km/h; 
b - kolesové traktory s max. konštrukčnou rýchlosťou nad 40 km/h.



Kategória T4.2a & T4.2b - nadmerne široké traktory, charakterizované veľkými rozmermi, určené
predovšetkým na prácu na veľkých poľnohospodárskych plochách.

Index podľa konštrukčnej rýchlosti:
a - kolesové traktory s max. konštrukčnou rýchlosťou do 40 km/h; 
b - kolesové traktory s max. konštrukčnou rýchlosťou nad 40 km/h.



Kategória T4.3a & T4.3b - traktory s nízkou svetlou výškou, tvoria traktory s pohonom štyroch kolies, ktorých 
vymeniteľné zariadenie je určené na práce v poľnohospodárstve alebo lesnom hospodárstve a ktoré sú
charakterizované nosným rámom vybaveným jedným alebo viacerými vývodovými hriadeľmi, ich maximálna 
technicky prípustná hmotnosť nie je väčšia ako 10 ton a pomer tejto hmotnosti k maximálnej pohotovostnej 
hmotnosti je menší ako 2,5 a výška ťažiska‚ meraná od zeme s použitím normálnych pneumatík, je menšia ako 
850 mm.

Index podľa konštrukčnej rýchlosti:
a - kolesové traktory s max. konštrukčnou rýchlosťou do 40 km/h; 
b - kolesové traktory s max. konštrukčnou rýchlosťou nad 40 km/h.



KategKategóória C1a & C1bria C1a & C1b

Pásové traktory, ktoré sa pohybujú pomocou pásov alebo pomocou kombinácie kolies 
a pásov (polopás), s nápravou, ktorá je najbližšie k vodičovi a má minimálny rozchod 
pásov alebo kolies aspoň 1150 mm, s pohotovostnou hmotnosťou väčšou ako 600 kg a 
so svetlou výškou maximálne 1000 mm.

Index podľa konštrukčnej rýchlosti:
a - pásové traktory s max. konštrukčnou rýchlosťou do 40 km/h; 
b - pásové traktory s max. konštrukčnou rýchlosťou nad 40 km/h.



KategKategóória C2a & C2bria C2a & C2b

Pásové traktory, ktoré sa pohybujú pomocou pásov alebo pomocou kombinácie kolies 
a pásov (polopás), s minimálnym rozchodom pásov alebo kolies menším ako 1150 
mm, s pohotovostnou hmotnosťou väčšou ako 600 kg a so svetlou výškou maximálne
600 mm, ak výška ťažiska traktora (meraná od zeme) vydelená priemerným 
minimálnym rozchodom pásov alebo kolies každej nápravy presiahne 0,9, maximálna 
konštrukčná rýchlosť sa obmedzí na 30 km/h.

Index podľa konštrukčnej rýchlosti:
a - pásové traktory s max. konštrukčnou rýchlosťou do 40 km/h; 
b - pásové traktory s max. konštrukčnou rýchlosťou nad 40 km/h.



KategKategóória C3a & C3bria C3a & C3b

Pásové traktory, ktoré sa pohybujú pomocou pásov alebo pomocou kombinácie kolies 
a pásov (polopás), s pohotovostnou hmotnosťou maximálne 600 kg.

Index podľa konštrukčnej rýchlosti:
a - pásové traktory s max. konštrukčnou rýchlosťou do 40 km/h; 
b - pásové traktory s max. konštrukčnou rýchlosťou nad 40 km/h.

KategKategóória C4ria C4

Pásové traktory, ktoré sa pohybujú pomocou pásov alebo pomocou kombinácie kolies 
a pásov (polopás), pre zvláštne účely.



Kategória C4.1a & C4.1b - traktory s vysokou svetlou výškou, projektované na prácu s vysokorastúcimi
plodinami, napr. vinnou révou. Majú zvýšený podvozok alebo časť podvozku, čo im umožňuje pohybovať sa 
rovnobežne s radom plodín a nad nimi, pričom môže mať medzi pásmi alebo kolesami viac radov plodín. Sú
určené na prepravu alebo pohon nástrojov, ktoré môžu byť namontované vpredu, medzi nápravami, vzadu alebo 
na plošine. Keď je traktor v pracovnej polohe, svetlá výška meraná kolmo na rady plodín je väčšia než 1000 mm. 
Ak však výška ťažiska traktora, meraná od zeme, s použitím normálnych pásov alebo pneumatík, vydelená
priemerným minimálnym rozchodom pásov alebo kolies každej nápravy presiahne 0,9, max. konštrukčná
rýchlosť nesmie prekročiť 30 km/h.

Index podľa konštrukčnej rýchlosti:
a - pásové traktory s max. konštrukčnou rýchlosťou do 40 km/h; 
b - pásové traktory s max. konštrukčnou rýchlosťou nad 40 km/h.



Kategória C4.2a & C4.2b - nadmerne široké traktory, charakterizované veľkými rozmermi, určené
predovšetkým na prácu na veľkých poľnohospodárskych plochách.

Index podľa konštrukčnej rýchlosti:
a - pásové traktory s max. konštrukčnou rýchlosťou do 40 km/h; 
b - pásové traktory s max. konštrukčnou rýchlosťou nad 40 km/h.



KategKategóória R1a & R1bria R1a & R1b

Prípojné vozidlá, ktorých súčet technicky prípustných hmotností na nápravy 
nepresahuje 1500 kg.

Index podľa konštrukčnej rýchlosti:
a - prípojné vozidlá s max. konštrukčnou rýchlosťou do 40 km/h;
b - prípojné vozidlá s max. konštrukčnou rýchlosťou nad 40 km/h.



KategKategóória R2a & R2bria R2a & R2b

Prípojné vozidlá, ktorých súčet technicky prípustných hmotností na nápravy presahuje 
1500 kg, ale nepresahuje 3500 kg.

Index podľa konštrukčnej rýchlosti:
a - prípojné vozidlá s max. konštrukčnou rýchlosťou do 40 km/h;
b - prípojné vozidlá s max. konštrukčnou rýchlosťou nad 40 km/h.



KategKategóória R3a & R3bria R3a & R3b

Prípojné vozidlá, ktorých súčet technicky prípustných hmotností na nápravy presahuje 
3500 kg, ale nepresahuje 21 000 kg.

Index podľa konštrukčnej rýchlosti:
a - prípojné vozidlá s max. konštrukčnou rýchlosťou do 40 km/h;
b - prípojné vozidlá s max. konštrukčnou rýchlosťou nad 40 km/h.



KategKategóória R4a & R4bria R4a & R4b

Prípojné vozidlá, ktorých súčet technicky prípustných hmotností na nápravy presahuje 
21 000 kg.

Index podľa konštrukčnej rýchlosti:
a - prípojné vozidlá s max. konštrukčnou rýchlosťou do 40 km/h;
b - prípojné vozidlá s max. konštrukčnou rýchlosťou nad 40 km/h.



KategKategóória S1a & S1bria S1a & S1b

Ťahané vymeniteľné zariadenia, ktorých súčet technicky prípustných hmotností na 
nápravy nepresahuje 3500 kg.

Index podľa konštrukčnej rýchlosti:
a - ťahané vymeniteľné zariadenie s max. konštrukčnou rýchlosťou do 40 km/h;
b - ťahané vymeniteľné zariadenie  s max. konštrukčnou rýchlosťou nad 40 km/h.



KategKategóória S2a & S2bria S2a & S2b

Ťahané vymeniteľné zariadenia, ktorých súčet technicky prípustných hmotností na 
nápravy presahuje 3500 kg.

Index podľa konštrukčnej rýchlosti:
a - ťahané vymeniteľné zariadenie s max. konštrukčnou rýchlosťou do 40 km/h;
b - ťahané vymeniteľné zariadenie s max. konštrukčnou rýchlosťou nad 40 km/h.



TECHNICKTECHNICKÉÉ POPOŽŽIADAVKYIADAVKY

Zoznam novZoznam novýých poch požžiadaviek (v porovnaniadaviek (v porovnaníí so smernicou 2003/37/ES)so smernicou 2003/37/ES)

Číslo Článok Predmet

1 17 odst. 2
písm. a)

Celistvosť konštrukcie vozidla

4
17 odst. 2
písm. b)

Riadenie pre rýchle traktory

6
17 odst. 2
písm. b)

Rýchlomer (pre všetky kategórie T & C)

10
17 odst. 2
písm. c)

Informačné systémy pre vodiča

13 17 odst. 2
písm. e)

Ochrana posádky vozidla vrátane vnútorného vybavenia, opierok hlavy, 
bezpečnostných pásov, dverí vozidla

14 17 odst. 2
písm. f)

Vonkajšie vybavenie vozidla a príslušenstvo

17
17 odst. 2

písm. i)
Systémy vykurovania

18
17 odst. 2

písm. j)
Zariadenia zabraňujúce neoprávnenému použitiu vozidla

24
17 odst. 2
písm. m)

Bezpečnosť elektrických systémov



Číslo Článok Predmet

26 17 odst. 2
písm. n)

Zadné ochranné konštrukcie

27
17 odst. 2
písm. o)

Bočná ochrana (pre kategóriu Rb)

30
17 odst. 2
písm. r)

Pneumatiky

31
17 odst. 2
písm. s)

Systémy zabraňujúce rozstreku (pre kategórie Tb & Rb)

33 17 odst. 2
písm. u)

Pásy

36 17 odst. 2
písm. a)

ROPS - konštrukcia chrániaca v prípade prevrátenia pásových traktorov

40
18 odst. 2
písm. b)

FOPS - konštrukcia chrániaca pred padajúcimi predmetmi

48
18 odst. 2

písm. j)
Bezpečnostné pásy (pre všetky kategórie T & C)

49
18 odst. 2
písm. k)

OPS – ochranná konštrukcia chrániaca pred prenikajúcimi predmetmi

54

18 odst. 2
písm. r)

18 odst. 2
písm. p)

Chrániče a ochranné zariadenia



Číslo Článok Predmet

56 18 odst. 2
písm. t)

Materiály a výrobky

57
18 odst. 2
písm. u)

Batérie

59
18 odst. 2

písm. l)

18 odst. 4
Systémy ventilácie a filtrácie kabíny

60 18 odst. 4 Rýchlosť horenia materiálov v kabíne



POSTUPY TYPOVPOSTUPY TYPOVÉÉHO SCHVHO SCHVÁÁLENIA ELENIA EÚÚ

SchvaSchvaľľovacia dokumentovacia dokumentááciacia

Osvedčenie o typovom schválení EÚ s prílohami:
-informačný zväzok (informačný dokument, všetky údaje, výkresy, fotografie a
ostatné informácie, v prípade vozidiel údaje o postupe typového schválenia);

-výsledky skúšok;
-meno a vzor podpisu osoby/osôb oprávnenej podpisovať osvedčenia o zhode a
vyhlásenie o jej funkcii v spoločnosti;

-v prípade typového schválenia EÚ celého vozidla vyplnený vzor osvedčenia o
zhode (COC list - Certificate of Conformity).

Osvedčenie o zhode ES podľa strojníckej smernice 2006/42/ES
Návod na obsluhu (nie je povinnou súčasťou, musí byť predložený)

Dôležitou podmienkou pre udelenie typového schválenia EÚ je zhodnosť výroby, teda 
existencie potrebných opatrení a postupov zabezpečujúcich účinnú kontrolu tak, aby 
vyrábané komponenty, systémy, samostatné technické jednotky alebo vozidlá, boli 
zhodné so schváleným typom (posúdenie systémov riadenia kvality a/alebo systémov 
environmentálneho riadenia podľa normy EN ISO 19011:2011).



ZnaZnaččka typovka typovéého schvho schváálenia pre cellenia pre celéé vozidlovozidlo

e27*167/2013*00001*03

e27 - rozlišovacie číslo členského štátu, ktorý udelil schválenie typu (Slovensko);
167/2013 - nariadenie (EÚ) č. 167/2013;
00001 - päťmiestne číslo (podľa potreby s nulami na začiatku), ktoré označuje

poradové číslo typového schválenia;
03 - dvojmiestne číslo (podľa potreby s nulou na začiatku), ktoré označuje

poradové číslo rozšírenia typového schválenia. Na povinnom štítku
(štítkoch) sa vynecháva.



ZnaZnaččka typovka typovéého schvho schváálenia pre cellenia pre celéé vozidlovozidlo

e8*NKS167/2013*00001*00

e8 - rozlišovacie číslo členského štátu, ktorý udelil schválenie typu (Česká
republika);

NKS - vnútroštátne typové schválenie vozidla v malej sérii;
167/2013 - číslo nariadenia (EÚ) č. 167/2013;
00001 - päťmiestne číslo (podľa potreby s nulami na začiatku), ktoré označuje

poradové číslo typového schválenia;
00 - dvojmiestne číslo (podľa potreby s nulou na začiatku), ktoré označuje

poradové číslo rozšírenia typového schválenia. Na povinnom štítku
(štítkoch) sa vynecháva.



ZnaZnaččka typovka typovéého schvho schváálenia komponentu/samostatnej technickej jednotkylenia komponentu/samostatnej technickej jednotky

e1*2015/208*2015/208NS*00007*00

e1 - rozlišovacie číslo členského štátu, ktorý udelil schválenie typu (Nemecko);
2015/208 - číslo delegovaného nariadenia Komisie;
2015/208 - číslo delegovaného nariadenia Komisie na označenie toho, že nariadenie

nebolo zmenené;
NS - označenie komponentu/samostatnej technickej jednotky: mechanické

spojovacie zariadenie (statická skúšobná metóda);
00007 - päťmiestne číslo (podľa potreby s nulami na začiatku), ktoré označuje

poradové číslo typového schválenia;
00 - dvojmiestne číslo (podľa potreby s nulou na začiatku), ktoré označuje

poradové číslo rozšírenia typového schválenia.



ZnaZnaččka typovka typovéého schvho schváálenia komponentu/samostatnej technickej jednotkylenia komponentu/samostatnej technickej jednotky

e20*1322/2014*RRR/2016U3*00001*00

e20 - rozlišovacie číslo členského štátu, ktorý udelil schválenie typu (Poľsko);
1322/2014 - delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1322/2014;
RRR/2016 - číslo pozmeňujúceho delegovaného nariadenia Komisie (RRR/2016);
U3 - samostatná technická jednotka: ochranná konštrukcia chrániaca pri

prevrátení (ROPS) (statická skúška);
00001 - päťmiestne číslo (podľa potreby s nulami na začiatku), ktoré označuje

poradové číslo typového schválenia;
00 - dvojmiestne číslo (podľa potreby s nulou na začiatku), ktoré označuje

poradové číslo rozšírenia typového schválenia.



DELEGOVANDELEGOVANÉÉ A VYKONA VYKONÁÁVACIE AKTYVACIE AKTY

Hlavným cieľom právnych predpisov Únie týkajúcich sa schvaľovania vozidiel je 
zabezpečiť, aby nové vozidlá, komponenty a samostatné technické jednotky, ktoré sú
uvedené na trh, poskytovali vysoký stupeň bezpečnosti a ochrany životného prostredia.

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1322/2014 z 19. septembra 2014, 
ktorým sa dopĺňa a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 167/2013, pokiaľ ide o konštrukciu vozidla a všeobecné požiadavky na schvaľovanie 
poľnohospodárskych a lesných vozidiel (315 strán, 5 kapitol, 37 článkov a 30 príloh)

zhodnosť výroby, ROPS, FOPS, sedlá spolujazdcov, hluk na mieste vodiča, sedadlo
vodiča, priestor vodiča, vývodové hriadele...

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/96 z 1. októbra 2014, ktorým sa 
dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013, pokiaľ ide o 
požiadavky na environmentálne vlastnosti vozidiel a výkon pohonnej jednotky 
poľnohospodárskych a lesných vozidiel (21 strán, 4 kapitoly, 15 článkov a 5 príloh)

emisie znečisťujúcich látok motorov, emisie vonkajšieho hluku...



DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/68 z 15. októbra 2014, ktorým sa 
dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013, pokiaľ ide o 
požiadavky týkajúce sa brzdenia vozidiel na účely typového schválenia 
poľnohospodárskych a lesných vozidiel (139 strán, 4 kapitoly, 19 článkov a 13 príloh)

konštrukcia a montáž bŕzd prívesov, skúšanie bŕzd prívesov, meranie času odozvy
(nábeh tlaku), požiadavky na zdroje a zásobníky energie brzdových systémov a
spojovacích zariadení bŕzd prívesov a vozidiel, pružinové brzdy, parkovacie brzdy...  

traktory kategórie Tb s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou presahujúcou 60 km/h
musia byť vybavené protiblokovacími brzdovými systémami;

traktory kategórie Tb s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou presahujúcou 40 km/h
a nepresahujúcou 60 km/h musia byť vybavené protiblokovacími brzdovými
systémami

a) pre nové typy vozidiel od 1. januára 2020 a 
b) pre nové vozidlá od 1. januára 2021;

jednohadicové pneumatické brzdové systémy pre prípojné vozidlá nie sú prípustné.



DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/208 z 8. decembra 2014, 
ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013, pokiaľ
ide o požiadavky na funkčnú bezpečnosť vozidiel na účely typového schválenia 
poľnohospodárskych a lesných vozidiel (175 strán, 4 kapitoly, 41 článkov a 34 príloh)

celistvosť konštrukcie vozidla, max. konštrukčná rýchlosť, riadenie, rýchlomery,
zorné pole (výhľad), zasklenie, informačný systém, zariadenie na osvetlenie,
ochrana posádky vozidla, rozmery, hmotnosti... 

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/504 z 11. marca 2015, ktorým sa 
vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013, pokiaľ ide o 
administratívne požiadavky na účely typového schválenia poľnohospodárskych a 
lesných vozidiel a dohľadu nad trhom s týmito vozidlami (197 strán, 13 článkov a 11 príloh)

vzor informačného dokumentu, vzor osvedčenia o zhode, vzor povinného štítka a
značky typového schválenia, vzory osvedčenia o typovom schválení EÚ...



Ďakujem za pozornosť


