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A. Legislativní základna pro schvalování technické
způsobilosti vozidel na pozemních komunikacích:
- mezinárodní předpisová základna
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, o
schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s
těmito vozidly
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/37/ES ze dne 26.
května 2003 o schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů,
jejich přípojných vozidel a 2003/37/ES výměnných tažených strojů,
jakož i jejich systémů, konstrukčních částí samostatných technických
celků a o zrušen směrnice 74/150/EHS (Text s významem pro EHP)
Předpisy EHK OSN

A. Legislativní základna pro schvalování technické
způsobilosti vozidel na pozemních komunikacích:
- národní předpisová základna
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti
z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.
Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti
a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích
Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

B. Typové schvalování podle zákona č. 56/2001 Sb.
1) Definice základních pojmů podle § 2 zákona č. 56/2001 Sb. (část)

Odst. 1) Silniční vozidlo je motorové nebo nemotorové vozidlo, které je
vyrobené za účelem provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob,
zvířat nebo věcí.
Odst. 2) Zvláštní vozidlo je vozidlo vyrobené k jiným účelům než k provozu na
pozemních komunikacích, které může být při splnění podmínek stanovených
tímto zákonem k provozu na pozemních komunikacích schváleno.
Odst. 3) Přípojné vozidlo je silniční nemotorové vozidlo určené k tažení jiným
vozidlem, s nímž je spojeno do soupravy.
Odst. 7) Samostatný technický celek vozidla je součást, jejíž typ může být
schvalován nezávisle na vozidle, ale pouze ve vztahu k jednomu typu vozidla
nebo více typům vozidel, pokud tak stanoví prováděcí právní předpis, a na
kterou se vztahují technické požadavky stanovené prováděcím právním
předpisem. Samostatným technickým celkem vozidla je například zadní
nárazník vozidla, pevná nebo výměnná nástavba vozidla.
Odst. 9) Výrobcem vozidla, systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo
samostatného technického celku vozidla je osoba, která odpovídá za dodržení
technických požadavků stanovených tímto zákonem a podmínek stanovených v
rozhodnutí o schválení typu vozidla, systému vozidla, konstrukční části vozidla
nebo samostatného technického celku vozidla a za zajištění shody vyráběných
vozidel s typem vozidla, systému vozidla, konstrukční části vozidla,
samostatného technického celku vozidla, jehož typ byl schválen.

2) Rozdělení silničních vozidel - příloha č. 2
vyhl. č. 341/2014 Sb.
Motocykly – kategorie L

Osobní automobily – kategorie M1

Autobusy – kategorie M2 a M3

Nákladní automobily- kategorie N

Vozidla zvláštního určení (speciální vozidla) – kategorie N

Přípojná vozidla – kategorie O

Ostatní vozidla – kategorie Z

3) Rozdělení zvláštních vozidel - příloha č. 2
vyhl. č. 341/2014 Sb.

Traktory a jejich přípojná vozidla –
kategorie T, C a R
Pracovní stroje samojízdné – kategorie SS

Výměnné tažené stroje – S

Nemotorové pracovní stroje - kategorie SN

Invalidní vozíky

Ostatní vozidla – kategorie Z

C. Zvláštní vozidla (§ 78 a § 79 zákona č.
56/2001 Sb.)
Zvláštní vozidlo lze provozovat, pokud svou konstrukcí a technickým
stavem odpovídá technickým požadavkům stanoveným prováděcím
právním předpisem a má schválenu technickou způsobilost.
Na schvalování technické způsobilosti zvláštního vozidla k provozu na
pozemních komunikacích se vztahuje část třetí tohoto zákona – schvalování
silničních vozidel.
Pro registraci a postup při schvalování technické způsobilosti zemědělských
a lesnických traktorů a jejich přípojných vozidel a samojízdných pracovních
strojů platí část druhá a třetí tohoto zákona. Pro registrované stroje (kat. T,
C, R a SS) vydá výrobce (akreditovaný dovozce) technický průkaz
zvláštního vozidla).
Pro zvláštní vozidla nepodléhající registraci v registru silničních vozidel
vydá výrobce (akreditovaný dovozce) technické osvědčení zvláštního
vozidla.
Provozovatel zemědělského nebo lesnického traktoru a jejich přípojného
vozidla přistaví k prohlídce toto zvláštní vozidlo nejpozději ve lhůtě čtyř let
po jeho prvním zaregistrování v registru silničních vozidel a potom
pravidelně nejpozději ve lhůtách čtyř let.

Zemědělské a lesnické traktory (kategorie T, resp. C)

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;
Homologace podle směrnice 2003/37/ES
Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 167/2013
Požadavky – příloha č. 6 vyhlášky č. 341/2014 Sb.
Kategorie podle přílohy č. 2 vyhlášky č. 341/2014 Sb.

Přípojná vozidla traktorů (kategorie R)

„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;
Požadavky – příloha č. 6 vyhlášky 341/2014 Sb.
Kategorie podle přílohy č. 2 vyhlášky č. 341/2014 Sb.

Pracovní stroj samojízdný (SS)
Zvláštní vozidlo s vlastním zdrojem pohonu, konstrukčně a svým vybavením
určené pouze pro vykonávání určitých pracovních činností (není určený zpravidla
pro přepravní činnost).
Po účinnosti zákona č. 56/2001 Sb. (tj. vozidla uvedená do provozu po 1.7.2001)
se musí tato vozidla registrovat. Podle další právní úpravy tohoto zákona se
zrušila povinnost doregistrace vozidel uvedených do provozu před účinností
tohoto zákona (pouze na žádost vlastníka).
Požadavky podle přílohy č. 13 vyhlášky č. 341/2014 Sb.
Možnost provozování neschválených strojů podle § 25 zákona č. 13/1997 Sb.,
výjimečné užívání místní komunikace a silnice samojízdnými pracovními stroji,
které nemají schválenu technickou způsobilost.

Výměnný tažený stroj (kategorie S)

„výměnným taženým zařízením“ se rozumí každé vozidlo užívané v
zemědělství nebo lesnictví, které je konstruováno tak, aby bylo taženo
traktorem, a které mění nebo doplňuje jeho funkce, zahrnující trvale nástroj
nebo konstruované ke zpracovávání materiálů, které může zahrnovat ložnou
plošinu konstruovanou a vyrobenou k tomu, aby přijala nějaký nástroj a
zařízení potřebné pro využití tohoto stroje, a může dočasně uskladnit
jakýkoli materiál vytvořený nebo potřebný v průběhu prací, přičemž poměr
celkové technicky přípustné maximální naložené hmotnosti k nenaložené
hmotnosti tohoto vozidla je menší než 3,0;
Požadavky podle přílohy č. 6 vyhlášky č. 341/2014 Sb.
Kategorie příloha č. 2 vyhlášky 341/2014 Sb.

Pracovní stroj nesený (kategorie SN)
Stroje určené pouze pro vykonávání určitých pracovních činností. Tyto stroje se ne
pozemních komunikacích pohybují zavěšeny na vozidle a tvoří s ním jeden celek.
Požadavky podle přílohy č. 13 vyhlášky č. 341/2014 Sb.

Ostatní vozidla ( kategorie Z)
Jednonápravové traktory s přívěsem, speciální nosiče pracovních adaptérů
Požadavky podle přílohy č. 13 vyhlášky č. 341/2014 Sb.

D. Individuální schvalování podle zákona č.
56/2001 Sb.
Individuální schvalování je v kompetenci obecních úřadů obcí s
rozšířenou působností
Doklad o schválení v zemi původu
Doložení homologace a typového schválení v dokladech ze zahraničí
Zkušební stanice (technik typu K)
Pověření pro pracovní stroje samojízdné (STK, zkušebna)

E. Doklady k vozidlu (stroji)
Historie
Zákon č. 38/1995 Sb. – jednotný obsah
Vyhláška č. 341/2002 Sb. – jednotné tiskopisy technických průkazů a
osvědčení
Vyhláška č. 341/2014 Sb. – jednotné tiskopisy technických osvědčení
Vyhláška č. 343/2014 Sb. – jednotné tiskopisy technických
Registrovaná vozidla (technický průkaz zvláštního vozidla – kat. T, C, R
a SS + osvědčení o registraci vozidla)
Neregistrovaná vozidla (technické osvědčení zvláštního vozidla a jeho
výpis)
Vydávání duplikátů
Vydávání náhradních dokladů (SZZPLS, Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR)

