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9.5.1.5. Príslušenstvo čelného skla a poloha, v ktorej má byť príslušenstvo namontované, 

spolu so stručným popisom prípadných elektrických/elektronických komponentov: ...

9.5.2. Ostatné okná

9.5.2.1. Použité materiály:.......................................................................................................

9.5.2.2. Číslo (čísla) typového schválenia ES: .........................................................................

9.5.2.3. Stručný popis elektrických/elektronických komponentov (ak sú) zdvíhacieho 

mechanizmu okna:......................................................................................................

9.5.3. Zasklenie otváracej strechy:

9.5.3.1. Použité materiály:.......................................................................................................

9.5.3.2. Číslo (čísla) typového schválenia ES: .........................................................................

9.5.4. Ostatné zasklené plochy:

9.5.4.1. Použité materiály:.......................................................................................................

9.5.4.2. Číslo (čísla) typového schválenia ES: .........................................................................

9.6. Stierače čelného skla

9.6.1. Podrobný technický popis (vrátane fotografií alebo výkresov):...................................

9.7. Ostrekovač čelného okna

9.7.1. Podrobný technický popis (vrátane fotografií alebo výkresov) alebo, ak je schválený 

ako samostatná technická jednotka, číslo typového schválenia ES: .............................
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9.8. Odmrazovanie a odhmlievanie

9.8.1. Podrobný technický popis (vrátane fotografií alebo výkresov):...................................

9.8.2. Najvyššia spotreba elektrickej energie: ...... kW

9.9. Zariadenia pre nepriamy výhľad

9.9.1. Zrkadlá (uviesť pre každé zrkadlo) .............................................................................

9.9.1.1. Značka: ......................................................................................................................

9.9.1.2. Značka typového schválenia ES: ................................................................................

9.9.1.3. Variant: ......................................................................................................................

9.9.1.4. Výkresy zobrazujúce zrkadlo a jeho polohu vzhľadom na konštrukciu vozidla: ..........

9.9.1.5. Údaje o spôsobe pripevnenia vrátane tej časti konštrukcie vozidla, ku ktorým je 

pripevnené:.................................................................................................................

9.9.1.6. Doplnkové vybavenie, ktoré môže ovplyvniť výhľad dozadu: ....................................

9.9.1.7. Stručný opis elektronických komponentov (ak sú) nastavovacieho systému:...

9.9.2. Zariadenia pre nepriamy výhľad iné ako zrkadlá: .......................................................

9.9.2.1. Druh a charakteristika (ako je úplný opis zariadenia):.................................................

9.9.2.1.1. V prípade systému kamera/monitor dosah záberu (mm), kontrast, rozsah jasu, 

korekcia oslnenia, výkon monitora (čiernobiely/farebný), frekvencia opakovania 

obrazu, rozsah svietivosti monitora:............................................................................
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9.9.2.1.2. Dostatočne podrobné výkresy zobrazujúce celé zariadenie, vrátane montážnych 

pokynov; na výkresoch musí byť uvedená poloha značky typového schválenia ES.

9.10. Vnútorné vybavenie

9.10.1. Vnútorná ochrana cestujúcich (smernica 74/60/EHS)

9.10.1.1. Situačné výkresy alebo fotografie zobrazujúce umiestnenie pripojených rezov alebo 

pohľadov:...................................................................................................................

9.10.1.2. Fotografia alebo výkres zobrazujúci referenčnú čiaru vrátane vyňatých oblastí (bod 

2.3.1 prílohy I k smernici 74/60/EHS): .......................................................................

9.10.1.3. Fotografie, výkresy a/alebo rozvinutý pohľad vnútorného vybavenia zobrazujúci 

časti priestoru pre cestujúcich a použité materiály (s výnimkou vnútorných spätných 

zrkadiel), usporiadanie ovládačov, strechy a posuvnej strechy, operadiel, sedadiel a 

zadnej časti sedadiel (bod 3.2 prílohy I k smernici 74/60/EHS): .................................

9.10.2. Usporiadanie a identifikácia ovládačov, oznamovačov a ukazovateľov

9.10.2.1. Fotografie a/alebo výkresy usporiadania symbolov a ovládačov, oznamovačov a 

ukazovateľov:.............................................................................................................

9.10.2.2. Fotografie a/alebo výkresy identifikácie ovládačov, oznamovačov a ukazovateľov a 

častí vozidla uvedených v smernici 78/316/EHS tam, kde je to relevantné:.................

9.10.2.3. Súhrnná tabuľka .........................................................................................................

Vozidlo je vybavené týmito ovládačmi, oznamovačmi a ukazovateľmi podľa príloh 

II a III k smernici 78/316/EHS:
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Ovládače, oznamovače a ukazovatele u ktorých je v prípade namontovania povinná ich 

identifikácia, a symboly, ktoré sa majú na tento účel použiť

Symbol 
č. Zariadenie

Ovládač/ 
ukazovateľ (1) ak 

je

Označené 
symbolom (1) Kde (2) Oznamov

ač, ak je
Označené 

symbolom (1) Kde (2)

1 Hlavné svetlo OK (10)

2 Stretávacie svetlá

3 Diaľkové 
svetlomety

4 Obrysové svetlá 
(bočné)

5 Predné hmlové 
svetlomety

6 Zadné hmlové 
svetlomety

7 Korektor sklonu 
svetlometov

8 Parkovacie svetlá

9 Smerovky

10 Výstražné svetlá

11 Stierač predného 
okna

12 Ostrekovač čelného 
okna

13 Stierač s 
ostrekovačom 
predného okna

14 Očisťovač svetiel
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Symbol 
č. Zariadenie

Ovládač/ 
ukazovateľ (1) ak 

je

Označené 
symbolom (1) Kde (2) Oznamov

ač, ak je
Označené 

symbolom (1) Kde (2)

15 Odhmlievanie a 
odmrazovanie 
predného okna

16 Odhmlievanie a 
odmrazovanie 
zadného okna

17 Ventilátor vetrania

18 Predhrievanie 
vznetového motora

19 Sýtič

20 Zlyhanie brzdy

21 Hladina paliva

22 Stav nabitia batérie

23 Teplota chladiaceho 
média motora

(1) x = áno
- = nie alebo nie samostatne
o = voliteľné.

(2) d = priamo na ovládači, ukazovateli či oznamovači
c = v bezprostrednej blízkosti.
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Ovládače, oznamovače a ukazovatele u ktorých je v prípade namontovania ich identifikácia 

nepovinná, a symboly, ktoré sa majú pre ich identifikáciu použiť

Symbol 
č. Zariadenie

Ovládač/ 
ukazovateľ (1) ak 

je

Označené 
symbolom (1) Kde (2) Oznamova

č, ak je
Označené 

symbolom (1) Kde (2)

1 Parkovacia brzda

2 Stierač zadného 
okna

3 Ostrekovač zadného 
okna

4 Stierač a ostrekovač 
zadného okna

5 Cyklovač stierača 
predného okna

6 Zariadenie 
zvukového signálu 
(klaksón)

7 Predná kapota

8 Zadná kapota

9 Bezpečnostné pásy

10 Tlak oleja v motore

11 Bezolovnatý benzín

...

...

...

(1) x = áno
- = nie alebo nie samostatne
o = voliteľné.

(2) d = priamo na ovládači, ukazovateli či oznamovači
c = v bezprostrednej blízkosti.
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9.10.3. Sedadlá

9.10.3.1. Počet: .........................................................................................................................

9.10.3.2. Umiestnenie a usporiadanie: .......................................................................................

9.10.3.2.1. Počet miest na sedenie:...............................................................................................

9.10.3.2.2. Sedadlá určené na používanie len keď vozidlo stojí: ...................................................

9.10.3.3. Hmotnosť:..................................................................................................................

9.10.3.4. Vlastnosti: u sedadiel, ktoré nemajú typové schválenie ES ako komponent, popis a 

výkresy

9.10.3.4.1. sedadiel a ich ukotvenia:.............................................................................................

9.10.3.4.2. systému nastavenia: ....................................................................................................

9.10.3.4.3. systémov posuvu a blokovania: ..................................................................................

9.10.3.4.4. kotvových úchytiek pásov (ak sú súčasťou konštrukcie sedadla):................................

9.10.3.4.5. častí vozidla použitých ako kotvové úchytky: .............................................................

9.10.3.5. Súradnice alebo výkres bodu R (x)

9.10.3.5.1. Sedadlo vodiča: ..........................................................................................................

9.10.3.5.2. Všetkých ostatných miest na sedenie: .........................................................................
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9.10.3.6. Konštrukčný uhol operadla

9.10.3.6.1. Sedadlo vodiča: ..........................................................................................................

9.10.3.6.2. Všetkých ostatných miest na sedenie: .........................................................................

9.10.3.7. Rozsah nastavenia sedadla..........................................................................................

9.10.3.7.1. Sedadlo vodiča: ..........................................................................................................

9.10.3.7.2. Všetkých ostatných miest na sedenie: .........................................................................

9.10.4. Opierky hlavy

9.10.4.1. Typy hlavových opierok: integrované/oddeliteľné/samostatné (1)

9.10.4.2. Číslo (čísla) typového schválenia ES, ak je k dispozícii: .............................................

9.10.4.3. Pre ešte neschválené hlavové opierky

9.10.4.3.1. Podrobný popis hlavovej opierky špecifikujúci najmä vlastnosti materiálu alebo 

materiálov použitých na výplň prípadne polohu a špecifikácie výstužných a 

uchytávacích častí pre typ sedadla, ktoré má byť schvaľované:...................................

9.10.4.3.2. V prípade „samostatnej“ hlavovej opierky

9.10.4.3.2.1. Podrobný popis konštrukčnej zóny, v ktorej má byť hlavová opierka namontovaná: ...

9.10.4.3.2.2. Rozmerové výkresy charakteristických častí konštrukcie a hlavovej opierky: .............
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9.10.5. Vykurovací systém priestoru pre cestujúcich

9.10.5.1. Stručný popis typu vozidla z hľadiska vykurovacieho systému, ak 

vykurovací systém využíva teplo z chladiacej kvapaliny motora:................................

9.10.5.2. Podrobný popis typu vozidla vzhľadom na vykurovanie, ak sa chladiaci 

vzduch alebo výfukové plyny z motora používajú ako zdroj tepla, vrátane .................

9.10.5.2.1. výkresu usporiadania vykurovacieho systému vozidla zobrazujúceho jeho 

umiestnenie vo vozidle: ..............................................................................................

9.10.5.2.2. výkresu usporiadania výmenníka tepla u vykurovacích systémov 

používajúcich na vykurovanie výfukové plyny, alebo časti, kde dochádza k výmene 

tepla (u vykurovacích systémov používajúcich na vykurovanie chladiaci vzduch): .....

9.10.5.2.3. výkresu rezu výmenníka tepla alebo zodpovedajúcich častí, kde dochádza k výmene 

tepla, s udaním hrúbky steny, použitých materiálov a charakteristík povrchu:.............

9.10.5.2.4. Uvedú sa špecifikácie pre ďalšie dôležité komponenty vykurovacieho systému ako je 

napríklad ventilátor ohriateho vzduchu z hľadiska metódy konštrukcie a technických 

údajov: .......................................................................................................................
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9.10.5.3. Stručný opis typu vozidla z hľadiska spaľovacieho vykurovacieho systému a 

automatického riadenia:..............................................................................................

9.10.5.3.1. výkres usporiadania spaľovacieho vykurovacieho zariadenia, výfukového systému, 

palivovej nádrže, systému dodávky paliva (vrátane ventilov) a elektrických vedení, 

zobrazujúci ich polohu vo vozidle.

9.10.5.4. Najvyššia spotreba elektrickej energie: ...... kW

9.10.6. Komponenty ovplyvňujúce správanie mechanizmu riadenia v prípade nárazu 

(smernica 74/297/EHS)

9.10.6.1. Podrobný popis vrátane fotografií a/alebo výkresov typu vozidla z hľadiska 

konštrukcie, rozmerov, obrysov a materiálov časti vozidla, ktorá je 

pred ovládaním riadenia, vrátane tých komponentov, ktoré sú určené 

na absorbovanie energie v prípade nárazu na ovládanie riadenia:................................

9.10.6.2. Fotografie a/alebo výkresy komponentov vozidla iných než tých, ktoré sú opísané 

v bode 9.10.6.1 a ktoré výrobca po dohode s technickou službou označí ako 

komponenty ovplyvňujúce správanie riadiaceho mechanizmu v prípade nárazu:.........

9.10.7. Horľavosť materiálov používaných v konštrukcii interiéru určitých kategórií 

motorových vozidiel (smernica 95/28/EHS)

9.10.7.1. Materiály použité na vnútorné obloženie strechy
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9.10.7.1.1. Čísla typového schválenia ES komponentu, ak sú:......................................................

9.10.7.1.2. U neschválených materiálov

9.10.7.1.2.1. Základné materiály/označenie: ...... / ......

9.10.7.1.2.2. Vrstvený/jednozložkový (1) materiál, počet vrstiev (1): ...............................................

9.10.7.1.2.3. Typ ochrannej vrstvy (1): ............................................................................................

9.10.7.1.2.4. Najväčšia/najmenšia hrúbka: ...... / ...... mm

9.10.7.2. Materiály použité na zadné a bočné steny

9.10.7.2.1. Čísla typového schválenia komponentu, ak sú: ...........................................................

9.10.7.2.2. U neschválených materiálov

9.10.7.2.2.1. Základné materiály/označenie: ...... / ......

9.10.7.2.2.2. Vrstvený/jednozložkový (1) materiál, počet vrstiev (1): ...............................................

9.10.7.2.2.3. Typ ochrannej vrstvy (1): ............................................................................................

9.10.7.2.2.4. Najväčšia/najmenšia hrúbka: ...... / ...... mm

9.10.7.3. Materiály použité na podlahu

9.10.7.3.1. Čísla typového schválenia ES komponentu, ak sú:......................................................

9.10.7.3.2. U neschválených materiálov

9.10.7.3.2.1. Základné materiály/označenie: ...... / ......

9.10.7.3.2.2. Vrstvený/jednozložkový (1) materiál, počet vrstiev (1): ...............................................

9.10.7.3.2.3. Typ ochrannej vrstvy (1): ............................................................................................
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9.10.7.3.2.4. Najväčšia/najmenšia hrúbka: ...... / ...... mm

9.10.7.4. Materiály použité na čalúnenie sedadiel

9.10.7.4.1. Čísla typového schválenia ES komponentu, ak sú:......................................................

9.10.7.4.2. U neschválených materiálov

9.10.7.4.2.1. Základné materiály/označenie: ...... / ......

9.10.7.4.2.2. Vrstvený/jednozložkový (1) materiál, počet vrstiev (1): ...............................................

9.10.7.4.2.3. Typ ochrannej vrstvy (1): ............................................................................................

9.10.7.4.2.4. Najväčšia/najmenšia hrúbka: ...... / ...... mm

9.10.7.5. Materiály použité na vykurovacie a ventilačné potrubie

9.10.7.5.1. Čísla typového schválenia ES komponentu, ak sú:......................................................

9.10.7.5.2. U neschválených materiálov

9.10.7.5.2.1. Základné materiály/označenie: ....../......

9.10.7.5.2.2. Vrstvený/jednozložkový (1) materiál, počet vrstiev (1): ...............................................

9.10.7.5.2.3. Typ ochrannej vrstvy (1): ............................................................................................

9.10.7.5.2.4. Najväčšia/najmenšia hrúbka: ...... / .......mm

9.10.7.6. Materiály použité na batožinové police

9.10.7.6.1. Čísla typového schválenia ES komponentu, ak sú:......................................................

9.10.7.6.2. U neschválených materiálov

9.10.7.6.2.1. Základné materiály/označenie: ...... / ......
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9.10.7.6.2.2. Vrstvený/jednozložkový (1) materiál, počet vrstiev (1): ...............................................

9.10.7.6.2.3. Typ ochrannej vrstvy (1): ............................................................................................

9.10.7.6.2.4. Najväčšia/najmenšia hrúbka: ...... / ...... mm

9.10.7.7. Materiály použité na iné účely

9.10.7.7.1. Predpokladaný účel použitia: ......................................................................................

9.10.7.7.2. Čísla typového schválenia ES komponentu, ak sú:......................................................

9.10.7.7.3. U neschválených materiálov

9.10.7.7.3.1. Základné materiály/označenie: ...... / ......

9.10.7.7.3.2. Vrstvený/jednozložkový (1) materiál, počet vrstiev (1): ...............................................

9.10.7.7.3.3. Typ ochrannej vrstvy (1): ............................................................................................

9.10.7.7.3.4. Najväčšia/najmenšia hrúbka:.... / .... mm

9.10.7.8. Komponenty schválené ako kompletné vybavenie (sedadlá, deliace priečky, 

batožinové police, atď.)

9.10.7.8.1. Čísla typového schválenia ES pre komponent:............................................................

9.10.7.8.2. Kompletné zariadenie: sedadlo, deliaca priečka, batožinová polica, atď. (1)

9.11. Vonkajšie výčnelky (smernica 74/483/EHS a smernica 92/114/EHS)

9.11.1. Všeobecné usporiadanie (výkres alebo fotografie) udávajúce polohu pripojených 

rezov a pohľadov:.......................................................................................................
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9.11.2. Výkresy alebo fotografie súčiastok ako sú napríklad stĺpiky dverí a okien, mriežky 

pre nasávanie vzduchu, mriežky chladiča, stierače okien, odtokové žliabky, držadlá, 

posuvné koľajničky, veká, dverové závesy a zámky, háky, oká, dekoratívne 

lemovanie, znaky, emblémy a osadenia a akékoľvek iné vonkajšie výčnelky a časti 

vonkajšieho povrchu, ktoré možno považovať za rozhodujúce (napr. osvetľovacie 

zariadenie). Ak časti uvedené v zozname v predchádzajúcej vete nie sú rozhodujúce, 

môžu byť pre dokumentačné účely nahradené fotografiami doplnenými v prípade 

potreby podrobnými údajmi o rozmeroch alebo textom: .............................................

9.11.3. Výkresy častí vonkajšieho povrchu v súlade s bodom 6.9.1 prílohy I k smernici 

74/483/EHS:...............................................................................................................

9.11.4. Výkres nárazníkov: ....................................................................................................

9.11.5. Výkres podlahovej čiary: ............................................................................................

9.12. Bezpečnostné pásy a/alebo iné zadržiavacie systémy
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9.12.1. Počet a poloha bezpečnostných pásov a zadržiavacích systémov a sedadiel, na 

ktorých môžu byť použité:

(L = ľavá strana, R = pravá strana, C = stred)

Úplná značka 
typového schválenia 

ES
Prípadný variant

Zariadenie na 
nastavenie pásu na 

výšku (uviesť 
áno/nie/voliteľné)

L

CPrvý rad 
sedadiel

R

L

CDruhý rad 
sedadiel (1)

R
(1) Tabuľku možno v prípade potreby rozšíriť na vozidlá s viac ako dvoma radmi sedadiel, alebo ak 

sú po šírke vozidla viac ako tri sedadlá.



9911/3/06 REV 3 lk 56
PRÍLOHA I DG C I SK

9.12.2. Spôsob a umiestnenie doplnkových zadržiavacích systémov (uviesť 

áno/nie/voliteľné):

(L = ľavá strana, R = pravá strana, C = stred)

Predný airbag Bočný airbag Zariadenie na 
predpätie pásu

L

CPrvý rad 
sedadiel

R

L

CDruhý rad 
sedadiel (1)

R
(1) Tabuľku možno v prípade potreby rozšíriť na vozidlá s viac ako dvoma radmi sedadiel, alebo ak 

sú po šírke vozidla viac ako tri sedadlá.

9.12.3. Počet a umiestnenie kotvových úchytiek bezpečnostných pásov a dôkaz o zhode 

so smernicou 76/115/EHS, (t.j. číslo typového schválenia ES alebo protokol zo 

skúšky):......................................................................................................................

9.12.4. Stručný popis elektrických/elektronických komponentov (pokiaľ sú): ........................

9.13. Kotvové úchytky bezpečnostných pásov

9.13.1. Fotografie a/alebo výkresy karosérie zobrazujúce umiestnenie a rozmery skutočných 

a účinných kotvových úchytiek vrátane bodov R: .......................................................

9.13.2. Výkresy kotvových úchytiek bezpečnostných pásov a častí konštrukcie vozidla, kde 

sú pripevnené (s uvedením materiálu):........................................................................
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9.13.3. Označenie typov (**) bezpečnostných pásov povolených na montáž do kotvových 

úchytiek, ktorými je vozidlo vybavené:

Miesto kotvových úchytiek
Konštrukcia 

vozidla
Konštrukcia 

sedadla
Prvý rad sedadiel

dolné úchytky
Pravé sedadlo

horné úchytky

vonkajšie
vnútorné

dolné úchytky
Stredné sedadlo

horné úchytky

pravé
ľavé

dolné úchytky
Ľavé sedadlo

horné úchytky

vonkajšie
vnútorné

Druhý rad sedadiel (1)

dolné úchytky
Pravé sedadlo

horné úchytky

vonkajšie
vnútorné

dolné úchytky
Stredné sedadlo

horné úchytky

pravé
ľavé

dolné úchytky
Ľavé sedadlo

horné úchytky

vonkajšie
vnútorné

(1) Tabuľku možno v prípade potreby rozšíriť na vozidlá s viac ako dvoma radmi sedadiel, alebo ak sú 
po šírke vozidla viac ako tri sedadlá.
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9.13.4. Popis konkrétneho typu bezpečnostného pásu, ak je kotvová úchytka umiestnená 

v operadle sedadla alebo ak je v nej zabudované zariadenie rozptyľujúce energiu:......

9.14. Miesto pre montáž zadných evidenčných tabuliek (podľa potreby uviesť rozsah, a ak 

je to aplikovateľné, môžu sa použiť výkresy)

9.14.1. Výška nad povrchom vozovky, horný okraj:...............................................................

9.14.2. Výška nad povrchom vozovky, dolný okraj: ...............................................................

9.14.3. Vzdialenosť od osi pozdĺžnej strednej roviny vozidla: ................................................

9.14.4. Vzdialenosť od ľavého okraja vozidla: .......................................................................

9.14.5. Rozmery (dĺžka x šírka): ............................................................................................

9.14.6. Sklon roviny voči vertikále:........................................................................................

9.14.7. Uhol viditeľnosti v horizontálnej rovine: ....................................................................

9.15. Zadná ochrana proti podbehnutiu (smernica 70/221/EHS)

9.15.0. Prítomnosť: áno/nie/neúplná (1)

9.15.1. Výkres častí vozidla, významných pri ochrane proti podbehnutiu zozadu, t.j. výkres 

vozidla a/alebo podvozku s umiestnením a zavesením najzadnejšej nápravy, výkres 

montáže a/alebo pripevnenia zadnej ochrany proti podbehnutiu. Ak zariadenie 

na ochranu proti podbehnutiu zozadu nie je špeciálnym zariadením, musí výkres 

zreteľne znázorňovať, že sa dodržali požadované rozmery: ........................................
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9.15.2. V prípade špeciálneho zariadenia úplný popis a/alebo výkres zariadenia na ochranu 

proti podbehnutiu zozadu (vrátane montážnych a pripevňovacích častí), alebo ak je 

schválené ako samostatná technická jednotka, číslo typového schválenia ES:.............

9.16. Kryty kolies (smernica 78/549/EHS)

9.16.1. Stručný popis vozidla z hľadiska jeho krytov kolies: ..................................................

9.16.2. Podrobné výkresy krytov kolies a ich umiestnenia na vozidle zobrazujúce rozmery 

špecifikované na obrázku 1 prílohy I k smernici 78/549/EHS a s prihliadnutím 

na kombinácie pneumatika/koleso, ktoré najviac vyčnievajú smerom von: .................

9.17. Povinné štítky (smernica 76/114/EHS)

9.17.1. Fotografie a/alebo výkresy umiestnenia povinných štítkov, nápisov 

a identifikačného čísla vozidla:...................................................................................

9.17.2. Fotografie a/alebo výkresy povinných častí štítkov a nápisov 

(úplný príklad s rozmermi): ........................................................................................

9.17.3. Fotografie a/alebo výkresy identifikačného čísla vozidla 

(úplný príklad s rozmermi): ........................................................................................

9.17.4. Vyhlásenie výrobcu o zhode s požiadavkami bodu 1.1.1 prílohy II k smernici 

76/114/EHS
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9.17.4.1. Vysvetliť význam znakov v druhej časti a prípadne 

v tretej časti, ktoré sú použité na splnenie požiadaviek 

oddielu 5.3 normy ISO 3779 - 1983:...........................................................................

9.17.4.2. Ak sú znaky druhej časti použité na splnenie požiadaviek 

oddielu 5.4 normy ISO 3779 –1983, uviesť tieto znaky: .............................................

9.18. Rádiové odrušenie

9.18.1. Popis a výkresy/fotografie tvaru a materiálu časti karosérie, ktorá 

tvorí motorový priestor a jemu najbližšej časti priestoru pre cestujúcich: ....................

9.18.2. Výkresy alebo fotografie umiestnenia kovových komponentov uložených 

v motorovom priestore (napr. vykurovacie zariadenie, náhradné koleso, 

vzduchový filter, mechanizmus riadenia atď.): ...........................................................

9.18.3. Tabuľka a výkres odrušovacieho zariadenia:...............................................................

9.18.4. Údaje o menovitej hodnote jednosmerných odporov a u odporových 

zapaľovacích káblov o ich menovitom odpore na meter:.............................................

9.19. Bočná ochrana (smernica 89/297/EHS)

9.19.0. Prítomnosť: áno/nie/neúplná (1)
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9.19.1. Výkres častí vozidla významných pre bočnú ochranu, t.j. výkres vozidla a/alebo 

podvozku s umiestnením a zavesením nápravy (náprav), výkres montáže a/alebo 

pripevnenia bočného ochranného zariadenia. 

Ak sa bočná ochrana dosiahne bez bočných ochranných zariadení, musí výkres 

zreteľne znázorňovať, že sú dodržané požadované rozmery:.......................................

9.19.2. V prípade bočných ochranných zariadení úplný popis a/alebo výkres týchto zariadení 

(vrátane montáže a pripevnenia) alebo ich čísla typového schválenia ES 

komponentu: ..............................................................................................................

9.20. Systém zabraňujúci rozstreku (smernica 91/226/EHS)

9.20.0. Prítomnosť: áno/nie/neúplná (1)

9.20.1. Stručný popis vozidla vzhľadom na jeho systém zabraňujúci rozstreku a jeho diely:...

9.20.2. Podrobné výkresy systému zabraňujúceho rozstreku a jeho umiestnenie na vozidle, 

zobrazujúce rozmery špecifikované na obrázkoch prílohy III k smernici 91/226/EHS, 

s prihliadnutím na kombinácie pneumatika/koleso, ktoré najviac vyčnievajú smerom 

von: ............................................................................................................................

9.20.3. Číslo typového schválenia ES zariadenia zabraňujúceho rozstreku, ak je k dispozícii:

9.21. Odolnosť proti bočnému nárazu. (smernica 96/27/ES)
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9.21.1. Podrobný popis, vrátane fotografií a/alebo výkresov vozidla z hľadiska jeho 

konštrukcie, rozmerov, tvaru a materiálov bočných stien priestoru pre cestujúcich 

(vonkajšie a vnútorné), vrátane špecifických údajov o ochrannom systéme, ak sú 

potrebné: ....................................................................................................................

9.22. Predná ochrana proti podbehnutiu vozidla

9.22.1. Výkres častí vozidla významných pre prednú ochranu proti podbehnutiu vozidla, t.j. 

výkres vozidla a/alebo jeho podvozku s polohu a montážou alebo upevnením prednej 

ochrany proti podbehnutiu vozidla. Ak ochrana proti podbehnutiu nie je špeciálnym 

zariadením, výkres musí zreteľne zobrazovať, že má predpísané rozmery:..................

9.22.2. V prípade osobitného zariadenia, úplný popis alebo výkres prednej ochrany proti 

podbehnutiu vozidla (vrátane montáže a upevnenia) alebo, ak bolo zariadenie 

schválené ako samostatná technická jednotka, číslo typového schválenia ES: .............

9.23. Ochrana chodcov

9.23.1. Poskytne sa podrobný popis vrátane fotografií a/alebo výkresov vozidla z hľadiska 

konštrukcie, rozmerov, príslušných referenčných čiar a použitých materiálov prednej 

časti vozidla (vnútorných a vonkajších). Tento popis by mal obsahovať údaje 

o každom inštalovanom systéme aktívnej ochrany.
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10. ZARIADENIE PRE OSVETLENIE A SVETELNÚ SIGNALIZÁCIU

10.1. Tabuľka všetkých zariadení: počet, značka, model, značka typového 

schválenia ES, najvyššia svietivosť diaľkových svetlometov, farba, oznamovač: ........

10.2. Výkres umiestnenia zariadenia pre osvetlenie a svetelnú signalizáciu: ........................

10.3. Pre každé svietidlo a svetlomet, ktoré sú stanovené v smernici 76/756/EHS, uviesť 

tieto informácie (písomne a/alebo v diagrame)

10.3.1. Výkres zobrazujúci veľkosť svietiacej plochy:............................................................

10.3.2. Metóda použitá na vymedzenie viditeľnej plochy (odsek 2.10 dokumentov 

uvedených v prílohe II k smernici 76/756/EHS, bod 1: ...............................................

10.3.3. Referenčná os a referenčný stred: ...............................................................................

10.3.4. Spôsob ovládania zakrývateľných svetlometov:..........................................................

10.3.5. Akékoľvek osobitné ustanovenia týkajúce sa montáže a elektrickej inštalácie: ...........

10.4. Stretávacie svetlomety: obvyklé nastavenie podľa odseku 6.2.6.1 dokumentov 

uvedených v prílohe II k smernici 76/756/EHS bod 1

10.4.1. Hodnota počiatočného nastavenia:..............................................................................

10.4.2. Umiestnenie označenia: ..............................................................................................
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10.4.3. Popis/výkres (1) a typ zariadenia na reguláciu 
sklonu svetlometov (napr. automatický, 
stupňovito ručne nastaviteľný, plynulo ručne 
nastaviteľný): .................................................

10.4.4. Ovládacie zariadenie: .....................................

10.4.5. Referenčné značky: ........................................
10.4.6. Značky pre stav zaťaženia: .............................

platí len pre vozidlá so 
zariadením na reguláciu sklonu 
svetlometov

10.5. Stručný popis elektrických/elektronických komponentov 

iných ako svietidlá (ak sú): .........................................................................................

11. SPOJENIA MEDZI ŤAŽNÝMI VOZIDLAMI A PRÍVESMI A NÁVESMI

11.1. Trieda a typ spojovacieho zariadenia (zariadení) namontovaného alebo 

určeného na montáž:...................................................................................................

11.2. Vlastnosti D, U, S a V namontovaného spojovacieho zariadenia (zariadení) alebo 

aspoň vlastnosti D, U, S a V spojovacieho zariadenia (zariadení), ktoré sa majú 

namontovať: ...... daN

11.3. Pokyny na pripevnenie typu spojovacieho zariadenia na vozidlo a fotografie alebo 

výkresy bodov uchytenia na vozidle dané výrobcom; ďalšie informácie, ak je 

použitie spojovacieho zariadenia obmedzené na určité varianty alebo verzie typu 

vozidla: ......................................................................................................................

11.4. Informácie o montáži špeciálnych ťažných konzol alebo montážnych dosiek: ............

11.5. Číslo (čísla) typového schválenia ES: .........................................................................
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12. RÔZNE

12.1. Zvukové výstražné zariadenie (zariadenia)

12.1.1. Umiestnenie, spôsob pripevnenia, usporiadanie a orientácia zariadení s údajmi o 

rozmeroch: .................................................................................................................

12.1.2. Počet zariadení: ..........................................................................................................

12.1.3. Číslo (čísla) typového schválenia ES: .........................................................................

12.1.4. Schéma elektrického/pneumatického (1) obvodu:........................................................

12.1.5. Menovité elektrické napätie alebo tlak:.......................................................................

12.1.6. Výkres montážneho zariadenia: ..................................................................................

12.2. Zariadenia zabraňujúce neoprávnenému použitiu vozidla

12.2.1. Ochranné zariadenie

12.2.1.1. Podrobný popis typu vozidla z hľadiska usporiadania a konštrukcie ovládacieho 

zariadenia alebo jednotky, na ktorú ochranné zariadenie pôsobí: ................................

12.2.1.2. Výkresy ochranného zariadenia a jeho montáže na vozidlo:........................................

12.2.1.3. Technický popis zariadenia: .......................................................................................

12.2.1.4. Podrobnosti o použitej zámkovej kombinácii:.............................................................
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12.2.1.5. Imobilizér vozidla

12.2.1.5.1. Číslo typového schválenia ES, ak je k dispozícii:...............................................

12.2.1.5.2. U imobilizérov, ktoré ešte nie sú schválené

12.2.1.5.2.1. Podrobný technický popis imobilizéra vozidla a opatrení proti neúmyselnému 

uvedeniu do činnosti:..................................................................................................

12.2.1.5.2.2. Systémy na ktoré vozidlový imobilizér pôsobí:...........................................................

12.2.1.5.2.3. Prípadne počet účinných vymeniteľných kódov:.........................................................

12.2.2. Poplachový systém (ak je)

12.2.2.1. Číslo typového schválenia ES, ak je k dispozícii:........................................................

12.2.2.2. U poplachových systémov, ktoré nie sú ešte schválené

12.2.2.2.1. Podrobný popis poplachového systému a častí vozidla spojených s inštalovaným 

poplachovým systémom: ............................................................................................

12.2.2.2.2. Zoznam hlavných komponentov tvoriacich poplachový systém: .................................

12.2.3. Stručný popis elektrických/elektronických komponentov (pokiaľ sú): ........................

12.3. Vlečné zariadenie (zariadenia)

12.3.1. Vpredu: hák/oko/iné (1)

12.3.2. Vzadu: hák/oko/iné/žiadne (1)

12.3.3. Výkres alebo fotografia podvozku/miesta karosérie vozidla zobrazujúce polohu, 

konštrukciu a montáž vlečného zariadenia (zariadení): ...............................................
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12.4. Údaje o všetkých zariadeniach, ktoré nepatria k motoru, ale majú 

vplyv na spotrebu paliva (ak nie sú zahrnuté v iných bodoch):....................................

12.5. Údaje o všetkých zariadeniach, ktoré nepatria k motoru, ale znižujú 

hladinu zvuku (ak nie sú zahrnuté v iných bodoch):....................................................

12.6. Obmedzovače rýchlosti (smernica 92/24/EHS)

12.6.1. Výrobca (výrobcovia):................................................................................................

12.6.2. Typ (typy): .................................................................................................................

12.6.3. Číslo (čísla) typového schválenia ES, ak je k dispozícii: .............................................

12.6.4. Rýchlosť alebo rozsah rýchlostí, na ktorú môže byť obmedzovač rýchlosti 

nastavený: ...... km/h

12.7. Tabuľka týkajúca sa inštalácie prípadne použitia vysokofrekvenčných vysielačov 

vo vozidle (vozidlách) :

frekvenčné pásma (Hz) najvyšší výkon (W) poloha antény vo vozidle, 

osobitné podmienky na 

inštaláciu a/alebo použitie

Žiadateľ o typové schválenie musí podľa vhodnosti tiež dodať:
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Doplnok 1

Zoznam (so značkami a typmi všetkých elektrických resp. elektronických 

komponentov, ktorých sa týka táto smernica (pozri body 2.1.9 a 2.1.10 smernice 

2004/104/ES), a ktoré neboli predtým uvedené.

Doplnok 2

Schémy alebo výkresy všeobecného usporiadania elektrických a/alebo 

elektronických komponentov (ktorých sa týka smernica 2004/104/ES) a všeobecného 

usporiadania káblových rozvodov.

Doplnok 3

Opis vozidla vybraného na reprezentovanie typu karosérie:

Riadenie na ľavej alebo pravej strane:

Rázvor:

Doplnok 4

Príslušný protokol (protokoly) dodané výrobcom alebo schválenými/uznávanými 

laboratóriami na účel vypracovania osvedčenia o typovom schválení.

12.7.1. vozidlo vybavené radarovým zariadením krátkeho dosahu v pásme 24 GHz: áno/nie 

(nehodiace sa prečiarknite)

12.7.2. vozidlo vybavené radarovým zariadením krátkeho dosahu v pásme 79 GHz: áno/nie 

(nehodiace sa prečiarknite).
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13. OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE VOZIDLÁ POUŽÍVANÉ NA PREPRAVU 

CESTUJÚCICH S VIAC AKO ÔSMIMI SEDADLAMI OKREM SEDADLA 

VODIČA

13.1. Trieda vozidla (trieda I, trieda II, trieda III, trieda A, trieda B):...................................

13.1.1. Číslo typového schválenia ES karosérie schválenej ako samostatná technická 

jednotka: ..........

13.1.2. Typy podvozku, na ktoré možno montovať karosériu s typovým schválením ES 

(výrobca (výrobcovia) a typy nedokončeného vozidla): ..............................................

13.2. Plocha pre cestujúcich (m²)

13.2.1. Celkom (S0):...............................................................................................................

13.2.2. Horné podlažie (S0a) (1): .............................................................................................

13.2.3. Dolné podlažie (S0b) (1): .............................................................................................

13.2.4. Pre stojacich cestujúcich (S1):.....................................................................................

13.3. Počet cestujúcich (sediacich a stojacich)

13.3.1. Celkom (N): ...............................................................................................................

13.3.2. Horné podlažie (Na) (1):..............................................................................................

13.3.3. Dolné podlažie (Nb) (1):..............................................................................................
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13.4. Počet sediacich cestujúcich

13.4.1. Celkom (A): ...............................................................................................................

13.4.2. Horné podlažie (Aa) (1):..............................................................................................

13.4.3. Dolné podlažie (Ab) (1):..............................................................................................

13.5. Počet prevádzkových dverí:........................................................................................

13.6. Počet núdzových východov (dvere, okná, únikové otvory, prepojovacie schodište a 

polovičné schodište):..................................................................................................

13.6.1. Celkom: .....................................................................................................................

13.6.2. Horné podlažie (1): .....................................................................................................

13.6.3. Dolné podlažie (1): .....................................................................................................

13.7. Objem batožinového priestoru (m³): ...........................................................................

13.8. Strešná plocha vyhradená na prepravu batožiny (m²): .................................................

13.9. Technické zariadenia uľahčujúce prístup do vozidiel (napr. rampa, zdvižná plošina, 

spúšťacie zariadenie), ak sú zabudované:....................................................................

13.10. Pevnosť nadstavby

13.10.1. Číslo typového schválenia ES, ak je k dispozícii:........................................................

13.10.2. U nadstavieb, ktoré ešte nie sú schválené
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13.10.2.1. Podrobný opis nadstavby typu vozidla vrátane jej rozmerov, zostavy, materiálov a jej 

upevnenia na akýkoľvek podvozkový rám:.................................................................

13.10.2.2. Výkresy vozidla a tých častí jeho vnútorného usporiadania, ktoré majú vplyv 

na pevnosť nadstavby alebo na zvyškový priestor:......................................................

13.10.2.3. Poloha ťažiska vozidla v prevádzkovom stave v pozdĺžnom, zvislom a priečnom 

smere: ........................................................................................................................

13.10.2.4. Najväčšia vzdialenosť medzi stredovými čiarami vonkajších sedadiel pre cestujúcich:

13.11. Body smernice [..../.../ES], ktoré sa musia splniť a preukázať pre túto technickú 

jednotku: ....................................................................................................................

14. OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE VOZIDLÁ URČENÉ NA PREPRAVU 

NEBEZPEČNÉHO TOVARU (smernica 98/91/ES)

14.1. Elektrické vybavenie podľa smernice 94/55/ES

14.1.1. Ochrana proti prehriatiu elektrických vodičov: ...........................................................

14.1.2. Typ odpojovača obvodu: ............................................................................................

14.1.3. Typ a spôsob činnosti hlavného spínača akumulátora: ................................................

14.1.4. Popis a umiestnenie ochranného krytu pre tachograf:..................................................

14.1.5. Popis permanentne napájanej elektrickej inštalácie. Uviesť použitú normu EN:..........

14.1.6. Konštrukcia a ochrana elektrickej inštalácie umiestnenej v zadnej časti kabíny 

pre vodiča:..................................................................................................................
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14.2. Protipožiarna ochrana

14.2.1. Druh nízkohorľavých materiálov v kabíne vodiča:......................................................

14.2.2. Typ tepelného štítu za kabínou vodiča (ak je k dispozícii): .........................................

14.2.3. Umiestnenie motora a jeho tepelná ochrana: ...............................................................

14.2.4. Umiestnenie výfukového systému a jeho tepelná ochrana: ..........................................

14.2.5. Typ a konštrukcia tepelnej ochrany odľahčovacích brzdových systémov: ...................

14.2.6. Typ, konštrukcia a umiestnenie spaľovacích výhrevných zariadení:............................

14.3. Zvláštne požiadavky na karosériu, ak sú, podľa smernice 94/55/ES

14.3.1. Popis opatrení na zabezpečenie zhody s požiadavkami na vozidlá 

typu EX/II a typu EX/III:............................................................................................

14.3.2. V prípade vozidiel typu EX/III odolnosť proti vonkajšiemu teplu: ..............................
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Vysvetlivky

(*) Vyplňte horné a dolné hodnoty pre každý variant.

(**) Použijú sa symboly a značky uvedené v bodoch 1.1.3. a 1.1.4 prílohy III k smernici 

77/541/EHS. V prípade pásov typu „S“, špecifikujte charakter typu (typov).

(***) Informácie o komponentoch sa tu nemusia uvádzať, pokiaľ sú tieto informácie zahrnuté 

v príslušnom osvedčení o schválení montáže.

(+) Vozidlá možno plniť benzínom aj plynovým palivom, keď sa však benzínový systém 

montuje iba na núdzové účely alebo štartovanie a benzínová nádrž nemôže obsahovať viac 

ako 15 litrov benzínu, považujú sa tieto vozidlá na účely skúšok za vozidlá, ktoré 

používajú len plynové palivá.

(+++) Iba na účely definície terénnych vozidiel.

(#) Uveďte tak, aby bola pre každú technickú konfiguráciu typu vozidla zrejmá skutočná 

hodnota.

(1) Nehodiace sa prečiarknuť (v prípadoch keď je aplikovateľný viac než jeden bod, nie je 

potrebné prečiarknuť nič).

(2) Určite prípustnú odchýlku.

(a) Ak bola niektorá časť typovo schválená, nemusí byť táto časť opísaná, ak sa uvedie odkaz 

na toto schválenie. Podobne nemusí byť popisovaná časť, ak je jej konštrukcia jasne 

zrejmá z priložených schém alebo výkresov. Pri každom bode, ku ktorému musia byť 

priložené výkresy alebo fotografie, uveďte čísla zodpovedajúcich priložených 

dokumentov.
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(b) Ak prostriedky označenia typu obsahujú znaky, ktoré nie sú relevantné pre popis typu 

vozidla, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ktorých sa týka tento 

informačný dokument, také znaky sú v dokumentácii zastúpené symbolom „?“ (napr. 

ABC??123??).

(c) Klasifikácia podľa definícií uvedených v prílohe II oddiele A.

(d) Ak je to možné, označenie podľa euronormy, inak uveďte:

– opis materiálu,

– medzu prieťažnosti,

– medzu pevnosti v ťahu,

– predĺženie (v %),

– tvrdosť podľa Brinella.

(e) Keď existuje jedna verzia so štandardnou kabínou a iná s kabínou s lôžkovou úpravou, 

uvedú sa pre obe verzie údaje o hmotnostiach a rozmeroch.

(f) ISO norma 612-1978, definícia č. 6.4.

(g) ISO norma 612-1978, definícia č. 6.19.2.

(h) ISO norma 612-1978, definícia č. 6,20.

(i) ISO norma 612-1978, definícia č. 6,5.

(j) ISO norma 612-1978, definícia č. 6.1 a pre vozidlá inej kategórie ako M1: smernica 

97/27/ES, príloha I, bod 2.4.1.

(k) ISO norma 612-1978, definícia č. 6.2 a pre vozidlá inej kategórie ako M1: smernica 

97/27/ES, príloha I, bod 2.4.2.



9911/3/06 REV 3 lk 75
PRÍLOHA I DG C I SK

(l) ISO norma 612-1978, definícia č. 6.3 a pre vozidlá inej kategórie ako M1: smernica 

97/27/ES príloha I bod 2.4.3.

(m) ISO norma 612-1978, definícia č. 6.6.

(n) ISO norma 612-1978, definícia č. 6.7.

(na) ISO norma 612-1978, definícia č. 6.10.

(nb) ISO norma 612-1978, definícia č. 6.11.

(nc) ISO norma 612-1978, definícia č. 6.9.

(nd) ISO norma 612-1978, definícia č. 6.18.1.

(o) Hmotnosť vodiča a, prípadne, člena posádky sa uvažuje 75 kg (rozdelená podľa ISO 

normy 2416 - 1992 na 68 kg hmotnosti osoby a 7 kg hmotnosti batožiny), palivová nádrž 

je naplnená na 90% a ostatné systémy obsahujúce kvapaliny (s výnimkou úžitkovej vody) 

na 100% objemu označeného výrobcom.

(p) „Previs spojovacieho zariadenia“ je vodorovná vzdialenosť medzi zariadením na pripojenie 

prívesov so stredovou nápravou a osou zadnej nápravy (zadných náprav).

(q) V prípade nekonvenčných motorov a systémov výrobca poskytne údaje rovnocenné 

s údajmi, ktoré sú tu uvedené.

(r) Táto hodnota sa musí zaokrúhliť na najbližšiu desatinu milimetra.

(s) Táto hodnota sa musí vypočítať (π = 3,1416) a zaokrúhliť na najbližší cm³.
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(t) Stanovené v súlade s požiadavkami smernice 80/1269/EHS.

(u) Stanovené v súlade s požiadavkami smernice 80/1268/EHS.

(v) Pre akékoľvek navrhované varianty sa uvedú špecifikované údaje.

(w) Povolená tolerancia 5%.

(x) „Bod R“ alebo „referenčný bod sedenia“ je konštrukčný bod definovaný výrobcom vozidla 

pre každú polohu sedenia a stanovený vzhľadom na trojrozmerný referenčný systém, ako 

je špecifikované v prílohe III k smernici 77/649/EHS.

(y) V prípade prívesov alebo návesov a u vozidiel spojených s prívesom alebo s návesom, kde 

je na spojovacie zariadenie alebo na točnicu prenášané značné vertikálne zaťaženie, sa toto 

zaťaženie po vydelení štandardným gravitačným zrýchlením zahrnie do najväčšej 

technicky prípustnej hmotnosti.

(z) „Predné riadenie“ je konfigurácia, pri ktorej sa nachádza viac než polovica dĺžky motora 

za najprednejším bodom spodnej hrany predného skla a hlava volantu v prednej štvrtine 

dĺžky vozidla.
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PRÍLOHA II

VYMEDZENIE KATEGÓRIÍ VOZIDIEL A TYPOV VOZIDIEL

A. DEFINÍCIA KATEGÓRIE VOZIDLA

Kategórie vozidiel sú vymedzené podľa nasledujúcej klasifikácie:

(Ak sa v týchto vymedzeniach odkazuje na „najväčšiu hmotnosť“, znamená to „technicky prípustnú 

najväčšiu naloženú hmotnosť“ určenú v bode 2.8. prílohy I.)

1. Kategória M: Motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami projektované a 
konštruované na prepravu osôb.

Kategória M1: Vozidlá projektované a konštruované na prepravu osôb s najviac ôsmimi 
sedadlami okrem sedadla vodiča.

Kategória M2: Vozidlá projektované a konštruované na prepravu osôb s viac ako 
ôsmimi sedadlami okrem sedadla vodiča a s najväčšou hmotnosťou 
nepresahujúcou 5 ton.

Kategória M3: Vozidlá projektované a konštruované na prepravu osôb s viac ako 
ôsmimi sedadlami okrem sedadla vodiča a s najväčšou hmotnosťou 
presahujúcou 5 ton.

Typy karosérie a kódovanie zodpovedajúce vozidlám kategórie M sú na účel určený v tejto 

časti vymedzené v časti C tejto prílohy v odseku 1 (vozidlá kategórie M1) a v odseku 2 

(vozidlá kategórií M2 a M3).
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2. Kategória N: Motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami projektované a 
konštruované na prepravu tovaru.

Kategória N1: Vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou 
hmotnosťou nepresahujúcou 3,5 tony.

Kategória N2: Vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou 
hmotnosťou presahujúcou 3,5 tony, ale nepresahujúcou 12 ton.

Kategória N3: Vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou 
hmotnosťou presahujúcou 12 ton.

V prípade ťažného vozidla určeného na spojenie s návesom alebo prívesom so stredovou 

nápravou sa za hmotnosť na účely klasifikácie vozidla považuje hmotnosť ťažného vozidla 

v prevádzkovom stave zvýšená o hmotnosť zodpovedajúcu najväčšiemu statickému 

vertikálnemu zaťaženiu prenášanému na ťažné vozidlo návesom alebo prívesom 

so stredovou nápravou a prípadne o najväčšiu hmotnosť nákladu ťažného vozidla.
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Typy karosérie a kódovanie zodpovedajúce vozidlám kategórie N sú na účel určený v tejto 

časti definované v časti C tejto prílohy v odseku 3.

3. Kategória O: Prípojné vozidlá (vrátane návesov).

Kategória O1: Prípojné vozidlá s najväčšou hmotnosťou nepresahujúcou 0,75 tony.

Kategória O2: Prípojné vozidlá s najväčšou hmotnosťou presahujúcou ako 0,75 tony, 
ale nepresahujúcou 3,5 ton.

Kategória O3: Prípojné vozidlá s najväčšou hmotnosťou presahujúcou ako 3,5 tony, ale 
nepresahujúcou 10 ton.

Kategória O4: Prípojné vozidlá s najväčšou hmotnosťou presahujúcou 10 ton.

V prípade návesu alebo prívesu so stredovou nápravou sa za najväčšiu hmotnosť na účely 

klasifikácie prípojného vozidla považuje hmotnosť zodpovedajúca vertikálnemu 

statickému zaťaženiu prenášanému na vozovku nápravou alebo nápravami plne naloženého 

návesu alebo prívesu so stredovou nápravou pripojeného k ťažnému vozidlu.

Typy karosérie a kódovanie zodpovedajúce vozidlám kategórie O sú na účel špecifikovaný 

v tejto časti definované v časti C tejto prílohy v odseku 4.
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4. Terénne vozidlá (symbol G)

4.1. Vozidlá kategórie N1 s najväčšou hmotnosťou nepresahujúcou dve tony a vozidlá kategórie 

M1 sa považujú za terénne vozidlá, ak majú:

– najmenej jednu prednú nápravu a najmenej jednu zadnú nápravu konštruovanú tak, 

že môžu byť poháňané súčasne, vrátane vozidiel, u ktorých môže byť vypnutý pohon 

jednej nápravy,

– najmenej jeden uzáver diferenciálu alebo najmenej jedno zariadenie, ktorým sa 

dosiahne podobný účinok, a ak vypočítaná stúpavosť sólo vozidla je najmenej 30%.

Okrem toho musí byť splnených aspoň päť z nasledujúcich šiestich požiadaviek:

– predný nájazdový uhol musí byť najmenej 25 stupňov,

– zadný nájazdový uhol musí byť najmenej 20 stupňov,

– prechodový uhol musí byť najmenej 20 stupňov,

– svetlá výška pod prednou nápravou musí byť najmenej 180 mm,

– svetlá výška pod zadnou nápravou musí byť najmenej 180 mm,

– svetlá výška medzi nápravami musí byť najmenej 200 mm.
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4.2. Vozidlá kategórie N1 s najväčšou hmotnosťou presahujúcou dve tony alebo kategórie N2, 

M2 alebo M3 s najväčšou hmotnosťou do 12 ton sa považujú za terénne vozidlá, ak sú buď 

všetky ich kolesá poháňané súčasne vrátane vozidiel, ktoré môžu mať vypnutý pohon 

jednej nápravy, alebo ak sú splnené tieto tri požiadavky:

– najmenej jedna predná náprava a najmenej jedna zadná náprava sú konštruované tak, 

aby boli poháňané súčasne, vrátane vozidiel, u ktorých môže byť vypnutý pohon 

jednej nápravy,

– sú vybavené najmenej jedným uzáverom diferenciálu alebo najmenej jedným 

zariadením s podobným účinkom,

– vypočítaná stúpavosť pre sólo vozidlo je najmenej 25%.

4.3. Vozidlá kategórie M3 s najväčšou hmotnosťou presahujúcou 12 ton alebo vozidlá kategórie 

N3 sa považujú za terénne vozidlá, ak sú buď ich kolesá poháňané súčasne, vrátane 

vozidiel, ktoré môžu mať vypnutý pohon jednej nápravy, alebo ak sú splnené tieto 

požiadavky:

– najmenej polovica kolies je poháňaná,

– sú vybavené najmenej jedným uzáverom diferenciálu alebo najmenej jedným 

zariadením s podobným účinkom,

– vypočítaná stúpavosť pre sólo vozidlo je najmenej 25%,

– z týchto šiestich požiadaviek sú splnené najmenej štyri:



9911/3/06 REV 3 lk 6
PRÍLOHA II DG C I SK

– predný nájazdový uhol musí byť najmenej 25 stupňov,

– zadný nájazdový uhol musí byť najmenej 25 stupňov,

– prechodový uhol musí byť najmenej 25 stupňov,

– svetlá výška pod prednou nápravou musí byť najmenej 250 mm,

– svetlá výška medzi nápravami musí byť najmenej 300 mm,

– svetlá výška pod zadnou nápravou musí byť najmenej 250 mm.

4.4. Podmienky zaťaženia a overenia.

4.4.1. Vozidlá kategórie N1 s najväčšou hmotnosťou nepresahujúcou dve tony a vozidlá kategórie 

M1 musia byť v prevádzkovom stave, t.j. s chladiacou kvapalinou, mazivom, palivom, 

náradím, náhradným kolesom a vodičom (pozri poznámku pod čiarou (o) v prílohe I).

4.4.2. Motorové vozidlá iné ako tie, ktoré sú uvedené v bode 4.4.1, musia byť naložené 

na najväčšiu technicky prípustnú hmotnosť stanovenú výrobcom.

4.4.3. Požadovaná stúpavosť (25% a 30%) sa overí jednoduchým výpočtom. Vo výnimočných 

prípadoch však môže technická služba požadovať predvedenie vozidla príslušného typu 

na praktický test.

4.4.4. Pri meraní predného a zadného nájazdového uhlu sa berie do úvahy ochranné zariadenie 

proti podbehnutiu.
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4.5. Vymedzenie a náčrty svetlej výšky. (Vymedzenie predného a zadného nájazdového uhlu a 

prechodového uhlu pozri v poznámkach pod čiarou (na), (nb) a (nc)).

4.5.1. „Svetlá výška medzi nápravami“ je najkratšia vzdialenosť medzi rovinou vozovky a 

najnižším pevným bodom vozidla. Združené nápravy sa považujú za jedinú nápravu.

4.5.2. „Svetlá výška pod nápravou“ je vzdialenosť vrcholu kruhového oblúka prechádzajúceho 

stredom stôp kolies jednej nápravy na vozovke (pri dvojitých kolesách sa uvažujú vnútorné 

kolesá) a dotýkajúca sa najnižšieho bodu vozidla medzi kolesami od základne.

Žiadna pevná časť vozidla nesmie zasahovať do šrafovanej plochy na náčrte. V prípade 

potreby sa uvádza svetlá výška pod niekoľkými nápravami podľa ich poradia, 

napr. 280/250/250.
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4.6. Kombinované označenie

Symbol „G“ sa kombinuje so symbolom „M“ alebo „N“. Napríklad vozidlo kategórie N1, 

ktoré sa môže používať ako terénne vozidlo, sa označí symbolom N1G.

5. „Vozidlá na špeciálne účely“ sú vozidlá kategórie M, N alebo O určené na prepravu osôb 

alebo tovaru a na vykonávanie špeciálnej funkcie, pre ktorú je potrebná špeciálna úprava 

karosérie a/alebo špeciálne vybavenie.

5.1. „Obytný automobil“ je vozidlo na špeciálne účely kategórie M konštruované tak, aby 

umožňovalo ubytovanie osôb a ktoré obsahuje aspoň túto výbavu:

– sedadlá a stôl,

– zariadenie na spanie, ktoré môže byť vytvorené zo sedadiel,

– zariadenie na varenie a

– skladovacie zariadenia.

Toto vybavenie je v obytnom priestore pevne prichytené; stôl však môže byť konštruovaný 

tak, aby sa dal ľahko odstrániť.

5.2. „Pancierové vozidlá“ sú vozidlá určené na ochranu prepravovaných osôb a/alebo tovaru, 

spĺňajúce požiadavky pancierovania a nepriestrelnosti.

5.3. „Sanitné vozidlá“ sú motorové vozidlá kategórie M určené na prepravu chorých alebo 

ranených osôb, ktoré sú na tento účel špeciálne vybavené.
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5.4. „Pohrebné vozidlá“ sú motorové vozidlá kategórie M určené na prepravu zosnulých osôb, 

ktoré sú na tento účel špeciálne vybavené.

5.5. „Obytný príves“ pozri ISO normu 3833 -77, definícia č. 3.2.1.3.

5.6. „Samohybný žeriav“ je vozidlo na špeciálne účely kategórie N3, ktoré nie je zariadené 

na prepravu tovaru a je vybavené žeriavom, ktorého moment bremena sa rovná alebo je 

vyšší ako 400 kNm.

5.7. „Ostatné vozidlá na špeciálne účely“ sú vozidlá vymedzené v bode 5 s výnimkou vozidiel 

uvedených v bodoch 5.1 až 5.6.

Kódovanie zodpovedajúce „vozidlám na špeciálne účely“ je vymedzené v časti C tejto prílohy 

v odseku 5 a použije sa na účely uvedené v tejto časti.
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B. VYMEDZENIE TYPU VOZIDLA

1. Na účely kategórie M1:

„Typ“ tvoria vozidlá, ktoré sa nelíšia v aspoň týchto podstatných ohľadoch:

– výrobca,

– typové označenie výrobcu,

– dôležité konštrukčné a tvarové znaky:

– podvozok/podlahová časť (zjavné a základné rozdiely),

– hnacia jednotka (spaľovací/elektrický/hybridný motor).

„Variant“ typu sú vozidlá jedného typu, ktoré sa nelíšia aspoň v týchto podstatných 

ohľadoch:

– typ karosérie (napr. sedan, hatchback, kupé, kabriolet, kombi, viacúčelové vozidlo),

– hnacia jednotka:

– pracovný princíp (ako v bode 3.2.1.1 prílohy III),

– počet a usporiadanie valcov,
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– rozdiel výkonu väčší ako 30% (najvyšší výkon je vyšší ako 1,3 násobok 

najnižšieho výkonu),

– rozdiel v objeme valcov väčší ako 20% (najväčší objem je vyšší ako 1,2 

násobok najmenšieho objemu),

– hnacie nápravy (počet, umiestnenie, spojenie),

– riadené nápravy (počet a umiestnenie).

„Verzia“ variantu sú vozidlá, ktoré sú tvorené povolenými kombináciami bodov 

uvedených v informačnom zväzku v súlade s požiadavkami prílohy VIII.

V rámci jednej verzie sa nesmú kombinovať viacnásobné údaje týchto parametrov:

– najväčšia technicky prípustná hmotnosť v naloženom stave,

– zdvihový objem,

– najväčší výkon motora,

– typ prevodovky a počet prevodových stupňov,

– najväčší počet miest na sedenie podľa definície v prílohe II C.
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2. Na účely kategórií M2 a M3:

„Typ“ tvoria vozidlá, ktoré sa nelíšia v aspoň týchto podstatných ohľadoch:

– výrobca,

– typové označenie výrobcu,

– kategória,

– dôležité konštrukčné a tvarové znaky:

– podvozok/samonosná karoséria/jednopodlažný/dvojpodlažný, pevný/kĺbový 

(zjavné a základné rozdiely),

– počet náprav,

– hnacia jednotka (spaľovací/elektrický/hybridný motor).

„Variant“ typu sú vozidlá jedného typu, ktoré sa nelíšia aspoň v týchto podstatných 

ohľadoch:

– trieda definovaná v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/85/ES z 20. 

novembra 2001 týkajúcej sa osobitných ustanovení pre vozidlá, používané 

na prepravu cestujúcich, v ktorých sa nachádza viac ako osem sedadiel, okrem 

sedadla pre vodiča1 (len pre dokončené vozidlá),

– etapa konštrukcie (napr. dokončené, nedokončené),

  
1 Ú. v. ES L 42, 13.2.2002, s. 1.
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– hnacia jednotka:

– pracovný princíp (ako v bode 3.2.1.1 prílohy III),

– počet a usporiadanie valcov,

– rozdiel výkonu väčší ako 50% (najvyšší výkon je vyšší ako 1,5 násobok 

najnižšieho výkonu),

– rozdiel v objeme valcov väčší ako 50% (najväčší objem je vyšší ako 1,5 

násobok najmenšieho objemu),

– umiestnenie (vpredu, v strede, vzadu),

– rozdiely technicky prípustnej najväčšej hmotnosti v naloženom stave väčšie ako 20% 

(najväčšia hmotnosť je vyššia ako 1,2 násobok najmenšej hmotnosti),

– hnacie nápravy (počet, umiestnenie, spojenie),

– riadené nápravy (počet a umiestnenie).

„Verzia“ variantu sú vozidlá, ktoré sú tvorené povolenými kombináciami bodov 

uvedených v informačnom zväzku v súlade s požiadavkami prílohy VIII.
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3. Na účely kategórií N1, N2 a N3:

„Typ“ tvoria vozidlá, ktoré sa nelíšia v aspoň týchto podstatných ohľadoch:

– výrobca,

– typové označenie výrobcu,

– kategória,

– dôležité konštrukčné a tvarové znaky:

– podvozok/podlahová časť (zjavné a základné rozdiely),

– počet náprav,

– hnacia jednotka (spaľovací/elektrický/hybridný motor).

„Variant“ typu sú vozidlá jedného typu, ktoré sa nelíšia aspoň v týchto podstatných 

ohľadoch:

– konštrukčná koncepcia karosérie (napr. valník/sklápač/cisterna/návesový ťahač) 

(len pre dokončené vozidlá),

– etapa konštrukcie (napr. dokončené, nedokončené),

– hnacia jednotka:

– pracovný princíp (ako v bode 3.2.1.1 prílohy III),

– počet a usporiadanie valcov,
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– rozdiel výkonu väčší ako 50% (najvyšší výkon je vyšší ako 1,5 násobok 

najnižšieho výkonu),

– rozdiel v objeme valcov väčší ako 50% (najväčší objem je vyšší ako 1,5 

násobok najmenšieho objemu),

– rozdiely technicky prípustnej najväčšej hmotnosti v naloženom stave väčšie ako 20% 

(najväčšia hmotnosť je vyššia ako 1,2 násobok najmenšej hmotnosti),

– hnacie nápravy (počet, umiestnenie, spojenie),

– riadené nápravy (počet a umiestnenie).

„Verzia“ variantu sú vozidlá, ktoré sú tvorené povolenými kombináciami bodov 

uvedených v informačnom zväzku v súlade s požiadavkami prílohy VIII.

4. Na účely kategórií O1, O2, O3 a O4:

„Typ“ tvoria vozidlá, ktoré sa nelíšia v aspoň týchto podstatných ohľadoch:

– výrobca,

– typové označenie výrobcu,

– kategória,

– dôležité konštrukčné a tvarové znaky:

– podvozok/samonosná karoséria (zjavné a základné rozdiely),

– počet náprav,
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– ojový príves/náves/príves so stredovou nápravou,

– typ brzdového systému (napr. nebrzdený/nájazdový/s posilnením).

„Variant“ typu sú vozidlá jedného typu, ktoré sa nelíšia aspoň v týchto podstatných 

ohľadoch:

– etapa konštrukcie (napr. dokončené, nedokončené),

– typ karosérie (napr. obytný príves/valník/cisterna (len pre dokončené/dokončované 

vozidlá),

– rozdiely technicky prípustnej najväčšej hmotnosti v naloženom stave väčšie ako 

20 % (najväčšia hmotnosť je vyššia ako 1,2 násobok najmenšej hmotnosti),

– riadené nápravy (počet a umiestnenie).

„Verzia“ variantu sú vozidlá, ktoré sú tvorené povolenými kombináciami bodov 

uvedených v informačnom zväzku.

5. Pre všetky kategórie:

Úplná identifikácia vozidla len z označenia typu, variantu a verzie sa musí zhodovať 

s jedinou presnou definíciou všetkých technických charakteristík, ktoré sú potrebné 

na uvedenie vozidla do prevádzky v premávke.
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C. VYMEDZENIE TYPOV KAROSÉRIE

(len pre dokončené/dokončované vozidlá)

Typ karosérie uvedený v prílohe I, prílohe III časti 1, bode 9.1. a v prílohe IX, bode 37 sa označí 

týmito kódmi:

1. Osobné automobily (M1)

AA Sedan Norma ISO 3833-1977, definícia č. 3.1.1.1, ale vrátane 
vozidiel s viac ako štyrmi bočnými oknami.

AB Hatchback Sedan (AA) s dverami v zadnej časti vozidla.

AC Kombi Norma ISO 3833-1977, definícia č. 3.1.1.4 (osobné kombi)

AD Kupé Norma ISO 3833-1977, definícia č. 3.1.1.5

AE Kabriolet Norma ISO 3833-1977, definícia č. 3.1.1.6

AF Viacúčelové vozidlo Motorové vozidlo iné ako vozidlá uvedené v AA až AE 
určené na prepravu osôb a ich batožiny v jedinom vnútornom 
priestore. Ak však takéto vozidlo spĺňa obidve z 
nasledujúcich podmienok:
(i) počet miest na sedenie, okrem sedadla vodiča, nie je väčší 

ako šesť;
„miesto na sedenie“ sa považuje za existujúce, ak je 
vozidlo vybavené „prístupnými“ ukotveniami sedadiel;

„prístupné“ sú také ukotvenia, ktoré sa môžu používať. Aby
sa zabránilo „prístupu“ k ukotveniam, výrobca fyzicky 
zamedzí ich použitiu, napríklad navarením krycej platne 
alebo namontovaním podobného trvalého pevného 
zariadenia, ktoré nie je možné odstrániť použitím bežne 
dostupných nástrojov; a
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(ii) P - (M + N x 68) > N x 68

keď:
P = technicky prípustná najväčšia hmotnosť v naloženom 

stave v kg
M = hmotnosť v prevádzkovom stave v kg

N = počet miest na sedenie okrem sedadla pre vodiča.
Toto vozidlo sa nepovažuje za vozidlo kategórie M1.

2. Motorové vozidlá kategórie M2 alebo M3

Vozidlá triedy I (pozri smernicu 2001/85/ES)

CA Jednopodlažné

CB Dvojpodlažné

CC Kĺbové jednopodlažné

CD Kĺbové dvojpodlažné

CE Jednopodlažné so zníženou podlahou

CF Dvojpodlažné so zníženou podlahou

CG Kĺbové jednopodlažné so zníženou podlahou

CH Kĺbové dvojpodlažné so zníženou podlahou
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Vozidlá triedy II (pozri smernicu 2001/85/ES)

CI Jednopodlažné

CJ Dvojpodlažné

CK Kĺbové jednopodlažné

CL Kĺbové dvojpodlažné

CM Jednopodlažné so zníženou podlahou

CN Dvojpodlažné so zníženou podlahou

CO Kĺbové jednopodlažné so zníženou podlahou

CP Kĺbové dvojpodlažné so zníženou podlahou

Vozidlá triedy III (pozri smernicu 2001/85/ES)

CQ Jednopodlažné

CR Dvojpodlažné

CS Kĺbové jednopodlažné

CT Kĺbové dvojpodlažné

Vozidlá triedy A (pozri smernicu 2001/85/ES)

CU Jednopodlažné

CV Jednopodlažné so zníženou podlahou
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Vozidlá triedy B (pozri smernicu 2001/85/ES)

CW Jednopodlažné

3. Motorové vozidlá kategórie N

BA Nákladný automobil pozri smernicu Európskeho parlamentu a Rady 
97/27/ES z 22. júla 1997 týkajúcu sa hmotností 
a rozmerov určitých kategórií motorových a ich 
prípojných vozidiel1 prílohu I bod 2.1.1

BB Dodávkové vozidlo Nákladný automobil s kabínou integrovanou do 
karosérie

BC Ťažné vozidlo návesu pozri smernicu 97/27/ES  prílohu I bod 2.1.1

BD Ťažné vozidlo prívesu
(ťahač prívesu)

pozri smernicu 97/27/ES  prílohu I bod 2.1.1

– Ak však vozidlo definované ako BB s technicky prípustnou najväčšou hmotnosťou 

nepresahujúcou 3 500 kg:

– má viac ako šesť miest na sedenie, okrem miesta vodiča

alebo

  
1 Ú. v. ES L 233, 25.8.1997, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 

2003/19/ES (Ú. v. EÚ L 79, 26.3.2003, s. 6).
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– spĺňa obidve tieto požiadavky:

(i) počet miest na sedenie, okrem sedadla vodiča, nie je väčší ako šesť a

(ii) P - (M + N x 68) ≤ N x 68

toto vozidlo sa nepovažuje za vozidlo kategórie N.

– Ak však vozidlo definované ako BA, BB s technicky prípustnou najväčšou 

hmotnosťou nad 3 500 kg alebo BC alebo BD spĺňa jednu z týchto požiadaviek:

(i) počet miest na sedenie, okrem sedadla vodiča, nie je väčší ako osem alebo

(ii) P - (M + N x 68) ≤ N x 68

toto vozidlo sa nepovažuje za vozidlo kategórie N.

Pre definície „miesta na sedenie“, P, M a N pozri časť C tejto prílohy.
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4. Vozidlá kategórie O

DA Náves pozri smernicu 97/27/ES  prílohu I bod 2.2.2

DB Ojový príves pozri smernicu 97/27/ES  prílohu I bod 2.2.3

DC Príves so stredovou 
nápravou

pozri smernicu 97/27/ES  prílohu I bod 2.2.4

5. Vozidlá na špeciálne účely

SA Obytné automobily (Pozri prílohu II A bod 5.1)

SB Pancierové vozidlá (Pozri prílohu II A bod 5.2)

SC Sanitné vozidlá (Pozri prílohu II A bod 5.3)

SD Pohrebné vozidlá (Pozri prílohu II A bod 5.4)

SE Obytné prívesy (Pozri prílohu II A bod 5.5)

SF Samohybné žeriavy (Pozri prílohu II A bod 5.6)

SG Iné vozidlá na špeciálne účely (Pozri prílohu II A bod 5.7)
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PRÍLOHA III

INFORMAČNÝ DOKUMENT

NA ÚČELY TYPOVÉHO SCHVÁLENIA ES VOZIDIEL

(Vysvetlivky sa nachádzajú na poslednej strane prílohy I)

ČASŤ I

Nasledujúce informácie, pokiaľ prichádzajú do úvahy, sa musia dodať trojmo a musia zahŕňať 

obsah. Akékoľvek výkresy sa musia dodať vo vhodnej mierke a musia byť dostatočne podrobné 

vo formáte A4 alebo zložené na formát A4. Pokiaľ sa predkladajú fotografie, musia byť dostatočne 

podrobné.

Ak systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky majú elektronické riadenie, musia sa 

dodať informácie týkajúce sa ich výkonu.

A: Pre kategórie M a N

0. VŠEOBECNE

0.1. Značka (obchodný názov výrobcu): .....................................................................................

0.2. Typ:..........................................................................................................................................

0.2.1. Obchodný názov (názvy) (ak je k dispozícii): ......................................................................

0.3. Prostriedky identifikácie typu, ak sú vyznačené na vozidle (b):...............................................

0.3.1. Umiestnenie tohto označenia:..................................................................................................
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0.4. Kategória vozidla (c):...........................................................................................................

0.4.1. Klasifikácie nebezpečného tovaru, ktoré má vozidlo prepravovať:.......................................

0.5. Názov a adresa výrobcu:......................................................................................................

0.8. Adresa montážneho závodu (závodov): ...............................................................................

0.9. Meno a adresa zástupcu výrobcu (ak je ustanovený): …………………………………………

1. VŠEOBECNÉ KONŠTRUKČNÉ CHARAKTERISTIKY VOZIDLA

1.1. Fotografie a/alebo výkresy reprezentatívneho vozidla:.........................................................

1.3. Počet náprav a kolies: ..........................................................................................................

1.3.2. Počet a umiestnenie riaditeľných náprav:.............................................................................

1.3.3. Hnacie nápravy (počet, umiestnenie, prepojenie): ................................................................

1.4. Podvozok (pokiaľ je) (celkový výkres): ...............................................................................

1.6. Umiestnenie a usporiadanie motora: ....................................................................................

1.8. Riadenie ľavostranné alebo pravostranné: ľavostranné/pravostranné (1)

1.8.1. Vozidlo je vybavené pre pravo/ľavostrannú prevádzku (1)

2. HMOTNOSTI A ROZMERY (e) (v kg a mm)

(Prípadne odkážte na výkres)

2.1. Rázvor (rázvory) (plne naložené) (f): ...................................................................................

2.3.1. Rozchod každej riaditeľnej nápravy (i): ...............................................................................

2.3.2. Rozchod všetkých ostatných náprav (i): ...............................................................................
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2.4. Rozsah rozmerov vozidla (celkových)

2.4.2. Podvozku s karosériou

2.4.2.1. Dĺžka (j): .............................................................................................................................

2.4.2.1.1. Dĺžka ložnej plochy:

2.4.2.2. Šírka (k):..............................................................................................................................

2.4.2.2.1. Hrúbka stien (v prípade vozidiel určených na prepravu tovaru s regulovanou teplotou):

2.4.2.3. Výška (v prevádzkovom stave) (l) (u výškovo nastaviteľného zavesenia náprav uviesť 

normálnu prevádzkovú polohu): ..........................................................................................

2.6. Hmotnosť vozidla s karosériou a v prípade ťažného vozidla kategórie inej ako M1, 

so spojovacím zariadením, ak ho výrobca namontoval, v prevádzkovom stave alebo 

hmotnosť podvozku alebo podvozku s kabínou, bez karosérie a spojovacieho zariadenia, ak 

výrobca karosériu a/alebo spojovacie zariadenie nemontuje (vrátane kvapalín, náradia, 

náhradného kolesa, ak je namontované, a vodiča) a pre autobusy a autokary hmotnosť 

člena posádky, ak je vo vozidle sedadlo pre člena posádky (o) (najnižšia a najvyššia 

pre každý variant):...............................................................................................................

2.6.1. Rozloženie tejto hmotnosti na nápravy, a v prípade návesu alebo prívesu so stredovou 

nápravou, zaťaženie v bode spojenia (najvyššie a najnižšie pre každý variant):....................
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2.7. Najmenšia hmotnosť dokončeného vozidla udávaná výrobcom, v prípade 

nedokončeného vozidla: ......................................................................................................

2.8. Najväčšia technicky prípustná hmotnosť v naloženom stave udávaná výrobcom (y) (*): ......

2.8.1. Rozloženie tejto hmotnosti na nápravy, a v prípade návesu alebo prívesu 

so stredovou nápravou, zaťaženie v bode spojenia (*):.........................................................

2.9. Najväčšia technicky prípustná hmotnosť na každú nápravu: ................................................

2.10. Najväčšia technicky prípustná hmotnosť na každú skupinu náprav: .....................................

2.11. Najväčšia technicky prípustná ťahaná hmotnosť motorového vozidla v prípade

2.11.1. ojového prívesu: ..................................................................................................................

2.11.2. návesu: ................................................................................................................................

2.11.3. prívesu so stredovou nápravou:............................................................................................

2.11.4. Technicky prípustná najväčšia hmotnosť v naloženom stave jazdnej súpravy: .....................

2.11.5. Vozidlo je/nie je (1) vhodné na ťahanie nákladu (bod 1.2. prílohy II 

smernice 77/389/EHS)

2.11.6. Najväčšia hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla: .........................................................

2.12. Najväčšie technicky prípustné statické vertikálne zaťaženie/hmotnosť v bode spojenia

2.12.1. Motorového vozidla: ...........................................................................................................



9911/3/06 REV 3 lk 5
PRÍLOHA III DG C I SK

2.16. Určené evidenčné/prevádzkové najväčšie prípustné hmotnosti (nepovinné: kde sú tieto 

hodnoty dané, musia sa overiť v súlade s požiadavkami prílohy IV k smernici 97/27/ES):

2.16.1. Určená evidenčná/prevádzková najväčšia prípustná hmotnosť v naloženom stave 

(pre každú technickú konfiguráciu sú možné viaceré údaje (#)): ...........................................

2.16.2. Určená evidenčná/prevádzková najväčšia prípustná hmotnosť na každú nápravu a 

v prípade návesov alebo prívesov so stredovou nápravou, zamýšľané zaťaženie v bode 

spojenia uvedené výrobcom, ak je menšie ako technicky prípustná najväčšia hmotnosť 

v ich bode spojenia (pre každú technickú konfiguráciu sú možné viaceré údaje)(#)): ............

2.16.3. Určená evidenčná/prevádzková najväčšia prípustná hmotnosť na každú skupinu náprav 

(pre každú technickú konfiguráciu sú možné viaceré údaje)(#)):...........................................

2.16.4. Určená evidenčná/prevádzková najväčšia prípustná hmotnosť ťahaných vozidiel 

(pre každú technickú konfiguráciu sú možné viaceré údaje)(#)):...........................................

2.16.5. Určená evidenčná/prevádzková najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy 

(pre každú technickú konfiguráciu sú možné viaceré údaje (#)): ...........................................
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3. HNACIA JEDNOTKA (q) (V prípade vozidla, ktoré jazdí na benzín, naftu,..., alebo tiež 

v kombinácii s iným palivom, údaje sa zopakujú (+).

3.1. Výrobca: .............................................................................................................................

3.1.1. Kód motora podľa výrobcu, vyznačený na motore:..............................................................

3.2. Spaľovací motor

3.2.1.1. Pracovný princíp: zážihový/vznetový/štvortakt/dvojtakt (1)

3.2.1.2. Počet a usporiadanie valcov:................................................................................................

3.2.1.3. Zdvihový objem (s): ...... cm³

3.2.1.6. Voľnobežné otáčky motora (2): ...... min-1

3.2.1.8. Najväčší výkon motora (t): ...... kW pri ..... min-1 (hodnota stanovená výrobcom)

3.2.1.9. Najväčšie prípustné otáčky motora predpísané výrobcom: ... min-1

3.2.2. Palivo: motorová nafta/benzín/LPG/NG/etanol ............ (1)

3.2.2.1. RON, olovnatý: ...................................................................................................................

3.2.2.2. RON, bezolovnatý: ..............................................................................................................

3.2.4. Dodávka paliva

3.2.4.1. Karburátorom ( karburátormi): áno/nie (1)

3.2.4.2. Vstrekom paliva (len pre vznetový motor): áno/nie (1)
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3.2.4.2.2. Pracovný princíp: priamy vstrek/predkomôrkový/vírivá komôrka (1)

3.2.4.3. Vstrekom paliva (iba pre zážihové motory): áno/nie (1)

3.2.7. Chladiaci systém: kvapalina/vzduch (1)

3.2.8. Sací systém

3.2.8.1. Preplňovač: áno/nie (1)

3.2.12. Opatrenia proti znečisťovaniu ovzdušia

3.2.12.2.Prídavné zariadenia proti znečisťovaniu (pokiaľ existujú a nie sú uvedené v inom bode)

3.2.12.2.1. Katalyzátor: áno/nie (1)

3.2.12.2.2. Kyslíkový snímač: áno/nie (1)

3.2.12.2.3. Vstrekovanie vzduchu: áno/nie (1)

3.2.12.2.4. Recirkulácia výfukových plynov: áno/nie (1)

3.2.12.2.5. Systém regulácie výparných emisií: áno/nie (1)

3.2.12.2.6. Zachytávač častíc: áno/nie (1)

3.2.12.2.7. Palubný diagnostický systém (OBD): áno/nie (1)

3.2.12.2.8. Ostatné systémy (popis a činnosť):...................................................................................

3.2.13. Umiestnenie symbolu koeficientu absorpcie (len pre vznetové motory): ..............................
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3.2.15. Systém plnenia palivom LPG: áno/nie (1)

3.2.16. Systém plnenia palivom NG: áno/nie (1)

3.3. Elektromotor

3.3.1. Typ (vinutie, budenie): ............

3.3.1.1. Najvyšší hodinový výkon: ...... kW

3.3.1.2. Prevádzkové napätie: ...... V

3.3.2. Batérie

3.3.2.4. Umiestnenie: .......................................................................................................................

3.6.5. Teplota maziva

najnižšia: .... K

najvyššia: ...... K

4. PREVOD (v)

4.2. Druh (mechanický, hydraulický, elektrický atď.):................................................................

4.5. Prevodovka

4.5.1. Typ (ručná/automatická/CVT (plynule meniteľný prevod)) (1)
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4.6. Prevodové pomery

Prevodový stupeň

Vnútorné prevody 
prevodovky (pomer 

otáčok hriadeľa motora k 
otáčkam výstupného 
hriadeľa prevodovky)

Koncový prevod 
(prevody) (pomer otáčok 

výstupného hriadeľa 
prevodovky k otáčkam 

hnaných kolies)

Celkové prevodové 
pomery

Maximum pre CVT (1)
1
2
3
...

Minimum pre CVT (1)
Spätný chod
(1) Plynule meniteľný prevod

4.7. Najväčšia rýchlosť vozidla (v km/h) (w):..............................................................................

5. NÁPRAVY

5.1. Popis každej nápravy: ..........................................................................................................

5.2. Značka: ...............................................................................................................................

5.3. Typ:.....................................................................................................................................

5.4. Poloha zdvíhateľnej nápravy (náprav): ................................................................................

5.5. Poloha nápravy (náprav) s premiestniteľným zaťažením:.....................................................
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6. ZAVESENIE

6.2. Typ a konštrukcia zavesenia každej nápravy alebo kolesa:...................................................

6.2.1. Nastavenie výšky: áno/nie/voliteľný (1)

6.2.3. Pneumatické pruženie hnacej nápravy (náprav): áno/nie (1)

6.2.3.1. Pruženie hnacej nápravy ekvivalentné pneumatickému pruženiu: áno/nie (1)

6.2.3.2. Frekvencia a tlmenie vertikálnej oscilácie odpruženej hmoty:..............................................

6.6.1. Kombinácia pneumatika/koleso 

(u pneumatík udať označenie rozmeru, najmenší index nosnosti, symbol najnižšej 

kategórie rýchlosti; u kolies udať rozmer (rozmery) ráfiku a jeho hĺbku (hĺbky))

6.6.1.1. Nápravy

6.6.1.1.1. Náprava 1: .........................................................................................................................

6.6.1.1.2. Náprava 2: .........................................................................................................................

atď.

6.6.1.2. Náhradné koleso, ak je k dispozícii:.....................................................................................

6.6.2. Horná a dolná hranica polomeru valenia

6.6.2.1. Náprava 1:...........................................................................................................................

6.6.2.2. Náprava 2:...........................................................................................................................

atď.
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7. RIADENIE

7.2. Prevod a ovládanie

7.2.1. Druh mechanizmu riadenia (špecifikovať prípadne pre predné a zadné nápravy): ................

7.2.2. Spojenie s kolesami (vrátane iného ako mechanického prostriedku; špecifikovať 

prípadne pre predné a zadné kolesá): ...................................................................................

7.2.3. Spôsob prípadného posilovania: ..........................................................................................

8. BRZDY

8.5. Protiblokovací systém: áno/nie/voliteľný (1)

8.9. Stručný popis brzdových systémov (podľa bodu 1.6 dodatku k doplnku 1 prílohy IX 

smernice 71/320/EHS):........................................................................................................

8.11. Údaje o type (typoch) odľahčovacieho brzdového systému:.................................................

9. KAROSÉRIA

9.1. Druh karosérie:....................................................................................................................

9.3. Dvere pre cestujúcich, zámky a závesy dverí

9.3.1. Usporiadanie dverí a počet dverí:.........................................................................................
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9.9. Zariadenia pre nepriamy výhľad

9.9.1. Zrkadlá (uviesť pre každé zrkadlo)

9.9.1.1. Značka:

9.9.1.2. Značka typového schválenia ES:

9.9.1.3. Variant:

9.9.1.4. Výkresy zobrazujúce zrkadlo a jeho polohu vzhľadom na konštrukciu vozidla:

9.9.1.5. Údaje o spôsobe pripevnenia vrátane tej časti konštrukcie vozidla, ku ktorým je 

pripevnené:

9.9.1.6. Doplnkové vybavenie, ktoré môže ovplyvniť výhľad dozadu:

9.9.1.7. Stručný opis elektronických komponentov nastavovacieho systému (ak sú k dispozícii):

9.9.2. Zariadenia pre nepriamy výhľad:

9.9.2.1. Druh a charakteristika (ako je úplný opis zariadenia):

9.9.2.1.1.V prípade systému kamera/monitor dosah záberu (mm), kontrast, rozsah jasu, korekcia 

oslnenia, výkon monitora (čiernobiely/farebný), frekvencia opakovania obrazu, rozsah 

svietivosti monitora:

9.9.2.1.2.Dostatočne podrobné výkresy zobrazujúce celé zariadenie, vrátane montážnych pokynov; 

na výkresoch sa musí uviesť poloha značky typového schválenia ES.

9.10. Vnútorné vybavenie
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9.10.3. Sedadlá

9.10.3.1.Počet:

9.10.3.2.Umiestnenie a usporiadanie:

9.10.3.2.1.Počet miest na sedenie:

9.10.3.2.2.Sedadlá určené na používanie len keď vozidlo stojí:

9.10.4.1.Typy hlavových opierok: integrované/oddeliteľné/samostatné (1)

9.10.4.2.Čísla typového schválenia (ak sú k dispozícii):

9.12.2. Spôsob a umiestnenie doplnkových zadržiavacích systémov (uviesť áno/nie/voliteľné):

(L = ľavá strana, R = pravá strana, C = stred)

Predný airbag Bočný airbag Zariadenie na 
predpätie pásu

L

CPrvý rad 
sedadiel

R

L

CDruhý rad 
sedadiel (1)

R
(1) Tabuľku možno v prípade potreby rozšíriť na vozidlá s viac ako dvoma radmi sedadiel, alebo ak sú po 

šírke vozidla viac ako tri sedadlá.
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9.17. Povinné štítky (smernica 76/114/EHS)

9.17.1. Fotografie a/alebo výkresy umiestnenia povinných štítkov, nápisov a identifikačného čísla 

vozidla:

9.17.4. Vyhlásenie výrobcu o zhode s požiadavkami bodu 1.1.1 prílohy II k smernici 76/114/EHS

9.17.4.1.Vysvetliť význam znakov v druhej časti a prípadne v tretej časti, ktoré sú použité 

na splnenie požiadaviek oddielu 5.3 normy ISO 3779 – 1983:

9.17.4.2.Ak sú znaky druhej časti použité na splnenie požiadaviek oddielu 5.4 normy 

ISO 3779 – 1983, uviesť tieto znaky:

9.23. Ochrana chodcov

9.23.1. Poskytne sa podrobný popis vrátane fotografií a/alebo výkresov vozidla z hľadiska 

konštrukcie, rozmerov, príslušných referenčných čiar a použitých materiálov prednej časti 

vozidla (vnútorných a vonkajších). Tento opis by mal obsahovať údaje o každom 

inštalovanom systéme aktívnej ochrany.

11. SPOJENIA MEDZI ŤAŽNÝMI VOZIDLAMI A PRÍVESMI A NÁVESMI

11.1. Trieda a typ spojovacieho zariadenia (zariadení) namontovaného alebo určeného 

na montáž:
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11.3. Pokyny na pripevnenie typu spojovacieho zariadenia na vozidlo a fotografie alebo výkresy 

bodov uchytenia na vozidle dané výrobcom; ďalšie informácie, ak je použitie spojovacieho 

zariadenia obmedzené na určité varianty alebo verzie typu vozidla:

11.4. Informácie o montáži špeciálnych ťažných konzol alebo montážnych dosiek:

11.5. Číslo (čísla) typového schválenia ES:

12.7.1. vozidlo vybavené radarovým zariadením krátkeho dosahu v pásme 24 GHz: áno/nie 

(nehodiace sa prečiarknite)

12.7.2. vozidlo vybavené radarovým zariadením krátkeho dosahu v pásme 79 GHz: áno/nie 

(nehodiace sa prečiarknite).

13. OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE VOZIDLÁ POUŽÍVANÉ NA PREPRAVU 

CESTUJÚCICH S VIAC AKO ÔSMIMI SEDADLAMI OKREM SEDADLA VODIČA

13.1. Trieda vozidla (trieda I, trieda II, trieda III, trieda A, trieda B):

13.1.1. Typy podvozku, na ktoré možno montovať karosériu s typovým schválením ES (výrobca 

(výrobcovia) a typy vozidla):

13.3. Počet cestujúcich (sediacich a stojacich)

13.3.1. Celkom (N):

13.3.2. Horné podlažie (Na) (1):
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13.3.3. Dolné podlažie (Nb) (1):

13.4. Počet cestujúcich (sediacich)

13.4.1. Celkom (A):

13.4.2. Horné podlažie (Aa) (1):

13.4.3. Dolné podlažie (Ab) (1):

B. Pre kategóriu O

0. VŠEOBECNE

0.1. Značka (obchodný názov výrobcu): .....................................................................................

0.2. Typ:.....................................................................................................................................

0.2.1. Obchodný názov (názvy) (ak je k dispozícii): ......................................................................

0.3. Prostriedky identifikácie typu, ak sú vyznačené na vozidle (
b
): ............................................

0.3.1. Umiestnenie tohto označenia: ..............................................................................................

0.4. Kategória vozidla (c):...........................................................................................................

0.4.1. Klasifikácie nebezpečného tovaru, ktoré má vozidlo prepravovať:.......................................

0.5. Názov a adresa výrobcu:......................................................................................................

0.8. Adresa montážneho závodu (závodov): ...............................................................................

0.9. Meno a adresa zástupcu výrobcu (ak je ustanovený): …………………………………………



9911/3/06 REV 3 lk 17
PRÍLOHA III DG C I SK

1. VŠEOBECNÉ KONŠTRUKČNÉ CHARAKTERISTIKY VOZIDLA

1.1. Fotografie a/alebo výkresy reprezentatívneho vozidla:.........................................................

1.3. Počet náprav a kolies: ..........................................................................................................

1.3.2. Počet a umiestnenie riaditeľných náprav:.............................................................................

1.4. Podvozok (pokiaľ je) (celkový výkres): ...............................................................................

2. HMOTNOSTI A ROZMERY (e) (v kg a mm)

(Prípadne odkážte na výkres)

2.1. Rázvor (rázvory) (plne naložené) (f): ...................................................................................

2.3.1. Rozchod každej riaditeľnej nápravy (i): ...............................................................................

2.3.2. Rozchod všetkých ostatných náprav (i): ...............................................................................

2.4. Rozsah rozmerov vozidla (celkových)

2.4.2. Podvozku s karosériou

2.4.2.1. Dĺžka (j): .............................................................................................................................

2.4.2.1.1. Dĺžka ložnej plochy: ..........................................................................................................

2.4.2.2. Šírka (k):..............................................................................................................................
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2.4.2.2.1. Hrúbka stien (v prípade vozidiel určených na prepravu tovaru s regulovanou teplotou):.....

2.4.2.3. Výška (v prevádzkovom stave) (l) (pri výškovo nastaviteľnom zavesení náprav uviesť 

bežnú prevádzkovú polohu):................................................................................................

2.6. Hmotnosť vozidla s karosériou a v prípade ťažného vozidla kategórie inej než 

je M1 so spojovacím zariadením, ak ho výrobca montuje, v prevádzkovom

stave alebo hmotnosť podvozku s kabínou, ak výrobca karosériu a/alebo 

spojovacie zariadenie nemontuje (vrátane kvapalín, náradia, náhradného kolesa, 

ak je namontované a vodiča a pre autobusy a autokary hmotnosť člena posádky, 

ak je vo vozidle sedadlo pre člena posádky) (0) 

(najmenšia a najväčšia pre každý variant): ...........................................................................

2.6.1. Rozloženie tejto hmotnosti na nápravy a v prípade návesu alebo prívesu so stredovou 

nápravou zaťaženie v bode spojenia (najvyššie a najnižšie pre každý variant):.....................

2.7. Najmenšia hmotnosť dokončeného vozidla udávaná výrobcom, v prípade nedokončeného 

vozidla: ...............................................................................................................................

2.8. Najväčšia technicky prípustná hmotnosť v naloženom stave udávaná výrobcom (y) (*): ......

2.8.1. Rozloženie tejto hmotnosti na nápravy a v prípade návesu alebo prívesu so stredovou 

nápravou zaťaženie v bode spojenia (*): ..............................................................................

2.9. Najväčšia technicky prípustná hmotnosť na každú nápravu: ................................................
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2.10. Najväčšia technicky prípustná hmotnosť na každú skupinu náprav: .....................................

2.12. Najväčšie technicky prípustné statické vertikálne zaťaženie/hmotnosť v bode spojenia

2.12.2. Návesu alebo prívesu so stredovou nápravou:......................................................................

2.16. Určené evidenčné/prevádzkové najväčšie prípustné hmotnosti (nepovinné: ak sú tieto 

hodnoty dané, musia sa overiť v súlade s požiadavkami prílohy IV k smernici 97/27/ES):...

2.16.1. Určená evidenčná/prevádzková najväčšia prípustná hmotnosť v naloženom stave 

(pre každú technickú konfiguráciu sú možné viaceré údaje (#)): ...........................................

2.16.2. Určená evidenčná/prevádzková najväčšia prípustná hmotnosť na každú nápravu a 

v prípade návesov alebo prívesov so stredovou nápravou určené zaťaženie v bode spojenia 

uvedené výrobcom, ak je menšie ako technicky prípustná najväčšia hmotnosť v ich bode 

spojenia (pre každú technickú konfiguráciu sú možné viaceré údaje)(#)):.............................

2.16.3. Určená evidenčná/prevádzková najväčšia prípustná hmotnosť na každú skupinu náprav 

(pre každú technickú konfiguráciu sú možné viaceré údaje)(#)):...........................................

2.16.4. Určená evidenčná/prevádzková najväčšia prípustná hmotnosť ťahaných vozidiel 

(pre každú technickú konfiguráciu sú možné viaceré údaje)(#)):...........................................

2.16.5. Určená evidenčná/prevádzková najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy 

(pre každú technickú konfiguráciu sú možné viaceré údaje (#))): ..........................................
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5. NÁPRAVY

5.1. Popis každej nápravy: ..........................................................................................................

5.2. Značka: ...............................................................................................................................

5.3. Typ:.....................................................................................................................................

5.4. Poloha zdvíhateľnej nápravy (náprav): ................................................................................

5.5. Poloha nápravy (náprav) s premiestniteľným zaťažením:.....................................................

6. ZAVESENIE

6.2. Typ a konštrukcia zavesenia každej nápravy alebo kolesa:...................................................

6.2.1. Nastavenie výšky: áno/nie/voliteľný (1)

6.6.1. Kombinácia pneumatika/koleso (u pneumatík udať označenie rozmeru, najmenší index 

nosnosti, symbol najnižšej kategórie rýchlosti; u kolies udať rozmer (rozmery) ráfiku a 

jeho hĺbku (hĺbky))

6.6.1.1. Nápravy

6.6.1.1.1. Náprava 1: .........................................................................................................................

6.6.1.1.2. Náprava 2: .........................................................................................................................

atď.

6.6.1.2. Náhradné koleso, ak je k dispozícii:.....................................................................................



9911/3/06 REV 3 lk 21
PRÍLOHA III DG C I SK

6.6.2. Horná a dolná hranica polomeru valenia

6.6.2.1. Náprava 1:...........................................................................................................................

6.6.2.2. Náprava 2:...........................................................................................................................

atď.

7. RIADENIE

7.2. Prevod a ovládanie

7.2.1. Druh mechanizmu riadenia (špecifikovať prípadne pre predné a zadné nápravy): ................

7.2.2. Spojenie s kolesami (vrátane iného ako mechanického prostriedku; prípadne 

špecifikovať pre predné a zadné kolesá): .............................................................................

7.2.3. Spôsob prípadného posilovania:

8. BRZDY

8.5. Protiblokovací brzdový systém: áno/nie/voliteľný (1)

8.9. Stručný popis brzdových systémov (podľa bodu 1.6 dodatku k doplnku 1 

prílohy IX smernice 71/320/EHS): ......................................................................................

9. KAROSÉRIA

9.1. Druh karosérie:....................................................................................................................

9.17. Povinné štítky (smernica 76/114/EHS)

9.17.1. Fotografie a/alebo výkresy umiestnenia povinných štítkov, nápisov a identifikačného čísla 

vozidla:
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9.17.4. Vyhlásenie výrobcu o zhode s požiadavkami bodu 1.1.1 prílohy II k smernici 76/114/EHS

9.17.4.1.Vysvetliť význam znakov v druhej časti a prípadne v tretej časti, ktoré sú použité 

na splnenie požiadaviek oddielu 5.3 normy ISO 3779 - 1983:

9.17.4.2.Ak sú znaky druhej časti použité na splnenie požiadaviek oddielu 5.4 normy

ISO 3779 - 1983, uviesť tieto znaky:

11. SPOJENIA MEDZI ŤAŽNÝMI VOZIDLAMI A PRÍVESMI A NÁVESMI

11.1. Trieda a typ spojovacieho zariadenia (zariadení) namontovaného alebo určeného 

na montáž:...........................................................................................................................

11.5. Číslo (čísla) typového schválenia ES: ..................................................................................
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ČASŤ II

Tabuľka znázorňujúca prípustné kombinácie verzií vozidla tých bodov časti I, kde sa vyskytujú 

viacnásobné údaje. Pre takéto body viacnásobných údajov je pred každým údajom uvedené 

písmeno, ktoré sa bude v tejto tabuľke používať na označenie, ktorý údaj (alebo údaje) jednotlivého 

bodu sa týka jednotlivej verzie.

Samostatná tabuľka musí byť zostavená pre každý variant príslušného typu.

Viacnásobné údaje, pre ktoré nie je ich kombinácia v rámci variantu obmedzená, majú byť 

vyznačené v stĺpci so záhlavím „všetko“.

Bod č. Všetko Verzia 1 Verzia 2 Atď. Verzia č.

Tieto informácie môžu byť uvádzané v alternatívnom formáte alebo usporiadaní, pokiaľ sa splní 

pôvodný cieľ.

Každý variant a každá verzia musia byť identifikované číselným kódom alebo číslom 

pozostávajúcim z kombinácie písmen a čísel, ktorý musí byť takisto uvedený na osvedčení o zhode 

(príloha IX) príslušného vozidla.

V prípade variantu (variantov) podľa prílohy XI alebo článku 20 pridelí výrobca osobitný kód.
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ČASŤ III

Čísla typového schválenia 

Poskytnite informácie požadované v nasledujúcej tabuľke o predmetoch (***), ktoré sa uplatňujú 

na toto vozidlo v prílohe IV alebo XI. (Musia byť zahrnuté všetky príslušné schválenia pre každý 

predmet).

Predmet Číslo typového 
schválenia

Členský štát alebo 
zmluvná strana 
(+) vydávajúca 

typové schválenie 
ES (++)

Dátum predĺženia Variant(y)/ 
verzia(e)

(+) Zmluvná strana revidovanej dohody z roku 1958.

(++) Uviesť, ak sa nedá získať z čísla typového schválenia .

Podpísaný: ...............................................................................................................................

Postavenie v spoločnosti: .........................................................................................................

Dátum:.....................................................................................................................................
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PRÍLOHA IV

ZOZNAM POŽIADAVIEK 

NA ÚČELY TYPOVÉHO SCHVÁLENIA ES VOZIDIEL

ČASŤ I

Zoznam regulačných aktov

(V prípade potreby brať do úvahy rozsah platnosti a poslednú zmenu a doplnenie každého 

uvedeného regulačného aktu. V súvislosti s predpismi Európskej hospodárskej komisie Organizácie 

spojených národov (predpisy EHK OSN) odkaz na regulačný akt uvádza príslušné série zmien 

a doplnení predpisov EHK OSN, ku ktorým Spoločenstvo pristúpilo.)

Uplatniteľnosť
Predmet Odkaz na 

regulačný akt
Odkaz na úradný 

vestník
M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

1. Hladiny zvuku 70/157/EHS Ú. v. ES L 42, 23.2.1970, 
s. 16

X X X X X X

2. Emisie 70/220/EHS Ú. v. ES L 76, 6.4.1970, s. 
1

X X X X X X

3. Palivové nádrže/ 
zadné ochranné 
zariadenie

70/221/EHS Ú. v. ES L 76, 6.4.1970, s. 
23

X
(5)

X
(5)

X
(5)

X
(5)

X
(5)

X
(5)

X X X X

4. Miesto pre 
zadnú evidenčnú 
tabuľku

70/222/EHS Ú. v. ES L 76, 6.4.1970, s. 
25

X X X X X X X X X X

5. Ovládacia sila 70/311/EHS Ú. v. ES L 133, 
18.6.1970, s. 10

X X X X X X X X X X

6. Zámky a závesy 
dverí

70/387/EHS Ú. v. ES L 176, 
10.8.1970, s. 5

X X X X
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Uplatniteľnosť
Predmet Odkaz na 

regulačný akt
Odkaz na úradný 

vestník
M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

7. Zvukový 
výstražný signál

70/388/EHS Ú. v. ES L 176, 10.8.1970, 
s. 12

X X X X X X

8. Zariadenia pre 
nepriamy výhľad

2003/97/ES (8) Ú. v. EÚ L 25, 29.1.2004, 
s. 1

X X X X X X

9. Brzdenie 71/320/EHS Ú. v. ES L 202, 6.9.1971, 
s. 37

X X X X X X X X X X

10. Odrušenie 
(rádiové)

72/245/EHS Ú. v. ES L 152, 6.7.1972, 
s. 15

X X X X X X X X X X

11. Dym vznetových 
motorov

72/306/EHS Ú. v. ES L 190, 20.8.1972, 
s. 1

X X X X X X

12. Vnútorné 
vybavenie

74/60/EHS Ú. v. ES L 38, 11.2.1974, 
s. 2

X

13. Zariadenie proti 
krádeži a 
imobilizér

74/61/EHS Ú. v. ES L 38, 11.2.1974, 
s. 22

X X X X X X

14. Bezpečnostný 
mech. riadenia

74/297/EHS Ú. v. ES L 165, 20.6.1974, 
s. 16

X X

15. Pevnosť sedadiel 74/408/EHS Ú. v. ES L 221, 12.8.1974, 
s. 1

X X X X X X

16. Vonkajšie 
výčnelky

74/483/EHS Ú. v. ES L 256, 2.10.1974, 
s. 4

X

17. Rýchlomer a 
spätný chod

75/443/EHS Ú. v. ES L 196, 26.7.1975, 
s. 1

X X X X X X

18. Štítky (povinné) 76/114/EHS Ú. v. ES L 24, 30.1.1976, 
s. 1

X X X X X X X X X X

19. Kotvové úchytky 
bezpečnostných 
pásov

76/115/EHS Ú. v. ES L 24, 30.1.1976, 
s. 6

X X X X X X

20. Montáž zariadení 
pre osvetlenie a 
svetelnú 
signalizáciu

76/756/EHS Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, 
s. 1

X X X X X X X X X X
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Uplatniteľnosť
Predmet Odkaz na 

regulačný akt
Odkaz na úradný 

vestník
M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

21. Odrazky 76/757/EHS Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, 
s. 32

X X X X X X X X X X

22. Doplnkové 
obrysové, predné 
(bočné) obrysové, 
zadné (bočné) 
obrysové, brzdové 
svetlá, denné 
svetlá

76/758/EHS Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, 
s. 54

X X X X X X X X X X

23. Smerovky 76/759/EHS Ú. v. ES L 262,27.9.1976, 
s. 71

X X X X X X X X X X

24. Svetlá osvetľujúce 
zadnú evidenčnú 
tabuľku

76/760/EHS Ú. v. ES L 262,27.9.1976, 
s. 85

X X X X X X X X X X

25. Svetlomety 
(vrátane žiaroviek)

76/761/EHS Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, 
s. 96

X X X X X X

26. Predné hmlové 
svetlomety

76/762/EHS Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, 
s. 122

X X X X X X

27. Ťažné háky 77/389/EHS Ú. v. ES L 145, 13.6.1977, 
s. 41

X X X X X X

28. Zadné hmlové 
svetlomety

77/538/EHS Ú. v. ES L 220, 29.8.1977, 
s. 60

X X X X X X X X X X

29. Spätné svetlomety 77/539/EHS Ú. v. ES L 29.8.1977, s. 7 X X X X X X X X X X

30. Parkovacie svetlá 77/540/EHS Ú. v. ES L 220, 29.8.1977, 
s. 83

X X X X X X

31. Bezpečnostné pásy 77/541/EHS Ú. v. ES L 220, 29.8.1977, 
s. 95

X X X X X X

32. Výhľad dopredu 77/649/EHS Ú. v. ES L 267, 
19.10.1977, s. 1

X

33. Označenie 
ovládačov

78/316/EHS Ú. v. ES L 81, 28.3.1978, 
s. 3

X X X X X X

34.
Odmrazovanie/

odhmlievanie

78/317/EHS Ú. v. ES L 81, 28.3.1978, 
s. 27

X (1) (1) (1) (1) (1)
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Uplatniteľnosť
Predmet Odkaz na 

regulačný akt
Odkaz na úradný 

vestník
M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

35.
Ostrekovanie/st

ieranie

78/318/EHS Ú. v. ES L 81, 28.3.1978, 
s. 49

X (2) (2) (2) (2) (2)

36. Systémy 
vykurovania

2001/56/ES Ú. v. ES L 292, 9.11.2001, 
s. 21

X X X X X X X X X X

37. Kryty kolies 78/549/EHS Ú. v. ES L 168, 26.6.1978, 
s. 45

X

38. Opierky hlavy 78/932/EHS Ú. v. ES L 325, 
20.11.1978, s. 1

X

39. Emisie 
CO2/spotreba 
paliva

80/1268/EHS Ú. v. ES L 375, 
31.12.1980, s. 36

X X

40. Výkon motora 80/1269/EHS Ú. v. ES L 375, 
31.12.1980, s. 46

X X X X X X

41. Emisie 
vznetových 
motorov

88/77/EHS Ú. v. ES L 36, 9.2.1988, s. 
33

X X X X X X

42. Bočná ochrana 89/297/EHS Ú. v. ES L 124, 5.5.1989, 
s. 1

X X X X

43. Systémy 
zabraňujúce 
rozstreku

91/226/EHS Ú. v. ES L 103, 23.4.1991, 
s. 5

X X X X

44. Hmotnosti a 
rozmery (osobné 
vozidlá)

92/21/EHS Ú. v. ES L 129, 14.5.1992, 
s. 1 

X

45. Bezpečnostné 
sklá

92/22/EHS Ú. v. ES L 129, 14.5.1992, 
s. 11

X X X X X X X X X X

46. Pneumatiky 92/23/EHS Ú. v. ES L 129, 14.5.1992, 
s. 95

X X X X X X X X X X

47. Obmedzovače 
rýchlosti

92/24/EHS Ú. v. ES L 129, 14.5.1992, 
s. 154

X X X
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Uplatniteľnosť
Predmet Odkaz na 

regulačný akt
Odkaz na úradný 

vestník
M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

48. Hmotnosti a 
rozmery (iné než 
vozidlá uvedené 
v bode 44.)

97/27/ES Ú. v. ES L 233, 28.8.1997, 
s. 1

X X X X X X X X X

49. Vonkajšie 
výčnelky kabín

92/114/EHS Ú. v. ES L 409, 
31.12.1992, s. 17

X X X

50. Spojovacie 
zariadenia

94/20/ES Ú. v. ES L 195, 29.7.1994, 
s. 1

X
(3)

X
(3)

X
(3)

X
(3)

X
(3)

X
(3)

X X X X

51. Horľavosť 95/28/ES Ú. v. ES L 281, 
23.11.1995, s. 1

X

52. Autobusy a 
autokary

2001/85/ES Ú. v. ES L 42, 13.2.2002, 
s. 1

X X

53. Čelný náraz 96/79/ES Ú. v. ES L 21.1.1997, s. 7 X

54. Bočný náraz 96/27/ES Ú. v. ES L 169, 8.7.1996, 
s. 1

X X

55.

56. Vozidlá určené 
na prepravu 
nebezpečného 
tovaru

98/91/ES Ú. v. ES L 11, 16.1.1999, 
s. 25

X
(4)

X
(4)

X
(4)

X
(4)

X
(4)

X
(4)

X
(4)

57. Predná ochrana 
proti 
podbehnutiu 
vozidla

2000/40/ES Ú. v. ES L 203, 10.8.2000, 
s. 9

X X

58. Ochrana 
chodcov

2003/102/ES Ú. v. ES L 321, 6.12.2003, 
s. 15

X
(6)

X (6)
A (7)
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X Regulačný akt sa uplatňuje.

(1) Vozidlá tejto kategórie sa vybavia primeraným zariadením na odmrazovanie a odhmlievanie čelného skla.

(2) Vozidlá tejto kategórie sa vybavia primeraným zariadením na ostrekovanie a stieranie čelného skla.

(3) Požiadavky smernice 94/20/ES sa uplatňujú iba na vozidlá vybavené spojovacími zariadeniami.

(4) Požiadavky smernice 98/91/ES sa uplatňujú, iba ak sa výrobca uchádza o typové schválenie ES vozidla 
určeného na prepravu nebezpečného tovaru.

(5) V prípade vozidiel na LPG alebo CNG sa do prijatia príslušných zmien a doplnení smernice 70/221/EHS, s 
cieľom zahrnúť LPG a CNG nádrže vyžaduje typové schválenie v súlade s predpisom EHK-OSN 67-01 
alebo 110.

(6) Najvyššia hmotnosť nepresahujúca 2,5 tony.

(7) prestavané z kategórie vozidiel M1

(8) Schválenia udelené v súlade so smernicou 71/127/EHS sú platné na účel typového schválenia celého vozidla 
do dátumov uvedených v článku 2 smernice 2003/97/ES.
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Doplnok

Zoznam požiadaviek na účely typového schválenia ES vozidiel patriacich do kategórie M1 

vyrábaných v malých sériách.

(Prípadne brať do úvahy poslednú zmenu a doplnenie každého uvedeného regulačného aktu)

Predmet Odkaz na 
regulačný akt Odkaz na úradný vestník M1

1 Hladina zvuku 70/157/EHS Ú. v. ES L 42, 23.2.1970, s. 16 A

2 Emisie (s výnimkou celého súboru požiadaviek 
týkajúcich sa palubného diagnostického 
zariadenia (OBD))

70/220/EHS Ú. v. EÚ L 76, 6.4.1970, s. 1 A

3 Palivové nádrže/ zadné ochranné zariadenia 70/221/EHS Ú. v. ES L 76, 6.4.1970, s. 23 B

4 Miesto pre zadnú evidenčnú tabuľku 70/222/EHS Ú. v. ES L 76, 6.4.1970, s. 25 B

5 Ovládacia sila 70/311/EHS Ú. v. ES L 133, 18.6.1970, s. 
10

C

6 Zámky a závesy dverí 70/387/EHS Ú. v. ES L 176, 10.8.1970, s. 5 C

7 Zvukový výstražný signál 70/388/EHS Ú. v. ES L 176, 10.8.1970, s. 
12

B

8 Zariadenia pre nepriamy výhľad 2003/97/ES (5) Ú. v. EÚ L 25, 29.1.2004, s. 1. X (2)
B (4)

9 Brzdenie 71/320/EHS Ú. v. ES L 202, 6.9.1971, s. 37 A

10 Odrušenie (rádiové) 72/245/EHS Ú. v. ES L 152, 6.7.1972, s. 15 A (1)
C (3)

11 Dym vznetových motorov 72/306/EHS Ú. v. EÚ L 190, 20.8.1972, s. 
1

A
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Predmet Odkaz na 
regulačný akt Odkaz na úradný vestník M1

12 Vnútorné vybavenie 74/60/EHS Ú. v. ES L 38, 11.2.1974, s. 2 C

13 Zariadenie proti krádeži a imobilizér 74/61/EHS Ú. v. ES L 38, 11.2.1974, s. 22 A

14 Bezpečnostný mech. riadenia 74/297/EHS Ú. v. ES L 165, 20.6.1974, s. 
16

C

15 Pevnosť sedadiel 74/408/EHS Ú. v. ES L 221, 12.8.1974, s. 1 C

16 Vonkajšie výčnelky 74/483/EHS Ú. v. ES L 266, 2.10.1974, s. 4 C

17 Rýchlomer a spätný chod 75/443/EHS Ú. v. ES L 196, 26.7.1975, s. 1 B

18 Štítky (povinné) 76/114/EHS Ú. v. ES L 24, 30.1.1976, s. 1 B

19 Kotvové úchytky bezpečnostných pásov 76/115/EHS Ú. v. ES L 24, 30.1.1976, s.6 B

20 Montáž zariadení pre osvetlenie a svetelnú 
signalizáciu

76/756/EHS Ú. v. EÚ L 262, 27.9.1976, s. 
1

B

21 Odrazky 76/757/EHS Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 
32

X

22 Doplnkové obrysové, predné (bočné) obrysové, 
zadné (bočné) obrysové, brzdové svetlá, denné 
svetlá

76/758/EHS Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 
54

X

23 Smerovky 76/759/EHS Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 
71

X

24 Svetlá osvetľujúce zadnú evidenčnú tabuľku 76/760/EHS Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 
85

X

25 Svetlomety (vrátane žiaroviek) 76/761/EHS Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 
96

X

26 Predné hmlové svetlomety 76/762/EHS Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 
122

X

27 Ťažné háky 77/389/EHS Ú. v. ES L 145, 13.6.1977, s. 
41

B

28 Zadné hmlové svetlomety 77/538/EHS Ú. v. ES L 220, 29.8.1977, s. 
60

X

29 Spätné svetlomety 77/539/EHS L 220, 29.8.1977, s.72 X

30 Parkovacie svetlá 77/540/EHS Ú. v. ES L 220, 29.8.1977, s. 
83

X

31 Bezpečnostné pásy 77/541/EHS Ú. v. ES L 220, 29.8.1977, s. 
95

A (2)
B (4)

32 Výhľad dopredu 77/649/EHS Ú. v. ES L 267, 19.10.1977, s. 
1

A

33 Označenie ovládačov 78/316/EHS Ú. v. ES L 81, 28.3.1978, s.3 X
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Predmet Odkaz na 
regulačný akt Odkaz na úradný vestník M1

34 Odmrazovanie/odhmlievanie 78/317/EHS Ú. v. ES L 81, 28.3.1978, s. 27 C

35 Ostrekovanie/stieranie 78/318/EHS Ú. v. ES L 81, 28.3.1978, s. 49 C

36 Systém vykurovania 2001/56/ES Ú. v. ES L 292, 9.11.2001, s. 
21

C

37 Kryty kolies 78/549/EHS Ú. v. ES L 168, 26.6.1978, s. 
45

B

39 spotreba paliva 80/1268/EHS Ú. v. ES L 375, 31.12.1980, s. 
36

A

40 Výkon motora 80/1269/EHS Ú. v. ES L 375, 31.12.1980, s. 
46

C

41 Emisie vznetových motorov 88/77/EHS Ú. v. ES L 36, 9.2.1988, s. 33 A

44 Hmotnosti a rozmery (osobné vozidlá) 92/21/EHS Ú. v. ES L 129, 14.5.1992, s. 1 C

45 Bezpečnostné sklá 92/22/EHS Ú. v. ES L 129, 14.5.1992, s. 
11

X (2)
B (4)

46 Pneumatiky 92/23/EHS Ú. v. ES L 129, 14.5. 1992, s. 
95

X (2)
B (4)

50 Spojovacie zariadenia 94/20/ES Ú. v. EÚ L 195, 29.7.1994, s. 
1

X (2)
A (4)

53 Čelný náraz 96/79/ES Ú. v. ES L 18, 21.1.1997, s. 7 N/A

54 Bočný náraz 96/27/ES Ú. v. ES L 169, 8.7.1996, s. 1 N/A

58 Ochrana chodcov 2003/102/ES Ú. v. EÚ L 321, 6.12.2003, s. 
15

N/A

(1) Elektronická montážna podskupina
(2) Komponent

(3) Vozidlo
(4) Montážne predpisy
(5) (5) Do 26. januára 2006 sa môžu ako náhrada uznať 

schválenia podľa smernice 71/127/EHS.
Kľúč
X: Vyžaduje sa plná zhoda s regulačným aktom; musí sa vydať osvedčenie o typovom schválení ES; zabezpečí sa 

zhoda výroby.
A: Nie sú povolené žiadne výnimky okrem tých, ktoré sú stanovené v regulačnom akte. Nevyžaduje sa osvedčenie o 

typovom schválení a značka typového schválenia. Protokoly zo skúšok musí vypracovať oznámená technická
služba.

B: Musia sa splniť technické predpisy regulačného aktu. Skúšky ustanovené v regulačnom akte sa musia vykonať v 
celom rozsahu; so súhlasom schvaľovacieho orgánu ich môže vykonať samotný výrobca; môže sa mu povoliť 
vydanie technickej správy; nemusí sa vydať osvedčenie o typovom schválení a nevyžaduje sa typové schválenie.

C: Výrobca musí orgánu typového schvaľovania uspokojivo preukázať, že sú splnené základné požiadavky 
regulačného aktu.

N/A Tento regulačný akt sa neuplatňuje (žiadne požiadavky).
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ČASŤ II

Ak je uvedený odkaz na samostatnú smernicu alebo nariadenie, schválenie vydané podľa 

nasledujúcich predpisov EHK OSN (berúc do úvahy rozsah platnosti (1) a zmeny a doplnenia 

každého z uvedených predpisov EHK OSN ), sa musia považovať za alternatívu k typovému 

schváleniu ES udelenému podľa príslušnej samostatnej smernice alebo nariadenia uvedeného v 

tabuľke časti I.

K týmto predpisom EHK OSN Spoločenstvo pristúpilo ako zmluvná strana „revidovanej Ženevskej 

dohody z roku 1958“ Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov rozhodnutím 

Rady 97/836/ES alebo nasledujúcimi rozhodnutiami Rady uvedenými v článku 3 ods. 3 uvedeného 

rozhodnutia.

Akékoľvek ďalšie zmeny a doplnenia predpisov EHK OSN uvedených nižšie sa musia považovať 

za rovnocenné, ak podliehajú rozhodnutiu Spoločenstva, ako je uvedené v článku 4 ods. 2 

rozhodnutia 97/836/ES (++).

Predmet Základné číslo predpisu 
EHK-OSN Séria zmien a doplnení

1. Hladiny zvuku 51 02

1. Náhradné systémy tlmenia zvuku 59 00

2. Emisie 83 03

2. Náhradné katalyzátory 103 00
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Predmet Základné číslo predpisu 
EHK-OSN Séria zmien a doplnení

3. Zadné ochranné zariadenie 58 01

3. Palivové nádrže 34 01

3. Palivové nádrže 67 01

3. Palivové nádrže 110 00

5. Ovládacia sila 79 01

6. Zámky a závesy dverí 11 02

7. Zvukový výstražný signál 28 00

8. Spätné zrkadlá 46 01

8A. Zariadenia pre nepriamy výhľad 46 02

9. Brzdenie 13 09

9. Brzdenie 13H 00

9. Brzdenie (obloženie) 90 01

10. Rádiové odrušenie 10 02

11. Dym vznetových motorov 24 03

12. Vnútorné vybavenie 21 01

13. Zariadenie proti krádeži 18 02

13. Imobilizér 97 00

13. Poplašné systémy 97 00

13. Neoprávnené používanie 116 00
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Predmet Základné číslo predpisu 
EHK-OSN Séria zmien a doplnení

14. Správanie sa riadiaceho zariadenia pri náraze 12 03

15. Pevnosť sedadiel 17 06

15. Pevnosť sedadiel (autobusy a autokary) 80 01

16. Vonkajšie výčnelky 26 02

17. Rýchlomer 39 00

19. Kotvové úchytky bezpečnostných pásov 14 04

20. Montáž zariadení pre osvetlenie a svetelnú 
signalizáciu

48 01

21. Odrazky 3 02

22. Doplnkové obrysové/predné (bočné) 
obrysové/zadné (bočné) obrysové/brzdové svetlá

7 02

22. Denné svetlá 87 00

22. Obrysové bočné svetlá 91 00

23. Smerovky 6 01

24. Svetlo osvetľujúce zadnú evidenčnú tabuľku 4 00

25. Svetlomety (R2 a HS1) 1 01

25. Svetlomety (vrátane žiaroviek na svetlomety) 5 02

25. Svetlomety (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, a/alebo H8) 8 04

25. Svetlomety (H4) 20 02

25. Svetlomety (vrátane halogénových žiaroviek na 
svetlomety)

31 02
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Predmet Základné číslo predpisu 
EHK-OSN Séria zmien a doplnení

25. Vláknové žiarovky na použitie v schválených 
svetlách

37 03

25. Predné svetlomety s plynovými svetelnými 
zdrojmi

98 00

25. Plynové svetelné zdroje na použitie v schválených 
plynových svetlách

99 00

26. Predné hmlové svetlomety 19 02

28. Zadné hmlové svetlomety 38 00

29. Spätné svetlomety 23 00

30. Parkovacie svetlá 77 00

31. Bezpečnostné pásy 16 04

31. Detské sedačky 44 03

38. Opierky hlavy (spojené so sedadlami) 17 06

38. Opierky hlavy 25 04

39. spotreba paliva 101 00

40. Výkon motora 85 00

41. Emisie vznetových motorov 49 02

42. Bočná ochrana 73 00

45. Bezpečnostné sklá 43 00

46. Pneumatiky, motorové vozidlá a ich prípojné 
vozidlá

30 02
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Predmet Základné číslo predpisu 
EHK-OSN Séria zmien a doplnení

46. Pneumatiky, komerčné vozidlá a ich prípojné 
vozidlá

54 00

46. Náhradné kolesá/pneumatiky na dočasné použitie 64 00

46. Zvuk pneumatík 117 00

47. Obmedzovače rýchlosti 89 00

50. Spojovacie zariadenia 55 01

51. Horľavosť 118 00

52. Pevnosť nadstavby (autobusy) 66 00

53. Čelný náraz 94 01

54. Bočný náraz 95 02

57. Predná ochrana proti podbehnutiu vozidla 93 00

(1) Keď samostatné smernice alebo nariadenia obsahujú požiadavky na montáž, vzťahujú sa i na komponenty a 
samostatné technické jednotky schválené v súlade s predpismi EHK OSN.

(++)Nasledujúce zmeny a doplnenia pozri v najnovšej verzii EHK-OSN TRANS/WP.29/343.
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PRÍLOHA V

POSTUPY, KTORÉ SA MAJÚ DODRŽAŤ PRI 

TYPOVOM SCHVÁLENÍ ES VOZIDIEL

1. V prípade žiadosti o typové schválenie ES celého vozidla orgán typového schválenia ES 

musí:

a) overiť, či všetky osvedčenia o typovom schválení ES vydané podľa regulačných 

aktov, ktoré sú uplatniteľné na typové schválenie vozidla, sa vzťahujú na typ vozidla 

a zodpovedajú predpísaným požiadavkám

b) sa odkazom na dokumentáciu ubezpečiť, že špecifikácia(e) vozidla a údaje 

obsiahnuté v časti I informačného dokumentu o vozidle sú zahrnuté v údajoch 

informačných zväzkov a/alebo v osvedčení o typovom schválení ES vzhľadom 

na príslušné regulačné akty; a ak číslo položky v časti I informačného dokumentu nie 

je zahrnuté v informačnom zväzku ktoréhokoľvek regulačného aktu, potvrdiť, že 

príslušná časť charakteristík zodpovedá údajom v informačnej zložke;

c) vykonať alebo zariadiť vykonanie kontroly časti vozidiel a systémov na vybranej 

vzorke vozidiel typu, ktorý má byť schválený, za účelom overenia skutočnosti, či sú 

vozidlá vyrobené v súlade s príslušnými údajmi obsiahnutými v overenom 

informačnom zväzku, pokiaľ ide o príslušné osvedčenia o typovom schválení ES;
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d) v uplatniteľných prípadoch vykonať alebo zariadiť vykonanie príslušnej kontroly 

montáže samostatných technických jednotiek;

e) v uplatniteľných prípadoch vykonať alebo zariadiť vykonanie nevyhnutných kontrol 

prítomnosti zariadení uvedených v poznámkach pod čiarou (1) a (2) časti I prílohy IV.

2. Počet vozidiel, ktoré sa majú kontrolovať na účely odseku 1.c, musí byť dostatočný na to, 

aby umožnil primeranú kontrolu rôznych schvaľovaných kombinácií podľa týchto kritérií:

Kategória vozidla M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

Kritériá

Motor X X X X X X - - - -

Prevodovka X X X X X X - - - -

Počet náprav - X X X X X X X X X

Hnacie nápravy (počet, umiestnenie, 
prepojenie)

X X X X X X - - - -

Riadené nápravy (počet a 
umiestnenie)

X X X X X X X X X X

Typ karosérie X X X X X X X X X X

Počet dverí X X X X X X X X X X

Riadenie ľavostranné alebo 
pravostranné

X X X X X X - - - -

Počet sedadiel X X X X X X - - - -

Úroveň vybavenia X X X X X X - - - -
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3. V prípade, že nie sú k dispozícii žiadne osvedčenia o schválení podľa príslušných 

regulačných aktov, orgán typového schválenia ES musí:

a) zabezpečiť potrebné skúšky a kontroly podľa požiadaviek každého príslušného 

regulačného aktu;

b) overiť, či vozidlo zodpovedá údajom v informačnej zložke vozidla a či spĺňa 

technické požiadavky každého príslušného regulačného aktu;

c) v uplatniteľných prípadoch vykonať alebo zariadiť vykonanie príslušnej kontroly 

montáže samostatných technických jednotiek;

d) v uplatniteľných prípadoch vykonať alebo zariadiť vykonanie nevyhnutných kontrol 

prítomnosti zariadení uvedených v poznámkach pod čiarou (1) a (2) časti I prílohy IV.
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Doplnok 1

Normy, ktoré musia plniť subjekty uvedené v článku 41

1. Činnosti týkajúce sa skúšok typového schválenia, ktoré sa majú vykonať v súlade 

s regulačnými aktmi uvedenými v prílohe IV k tejto smernici:

1.1. Kategória A (skúšky vykonané vo vlastných zariadeniach):

EN ISO/IEC 17025: 2005 o všeobecných požiadavkách na kompetentnosť skúšobných a 

kalibračných laboratórií

Technická služba určená pre činnosti kategórie A môže vykonávať skúšky alebo mať 

dohľad nad skúškami ustanovenými v regulačných aktoch, pre ktoré bola určená, 

v zariadeniach výrobcu alebo tretej strany.

1.2. Kategória B (dohľad nad skúškami vykonávanými v zariadeniach výrobcu alebo 

v zariadeniach tretej strany):

EN ISO/IEC 17020: 2004 o všeobecných kritériách orgánov rozličných typov 

vykonávajúcich inšpekciu.

Pred vykonaním akejkoľvek skúšky alebo dohľadom nad ňou technická služba skontroluje 

v zariadeniach výrobcu alebo tretej strany, či všetky skúšobné zariadenia alebo meracie 

prístroje spĺňajú príslušné požiadavky noriem uvedených v bode 1.1.
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2. Činnosti týkajúce sa zhody výroby

2.1. Kategória C (postup počiatočného posúdenia a dozorných auditov systému riadenia kvality 

výrobcu):

EN 45012: 1998 o všeobecných požiadavkách na orgány vykonávajúce posúdenie a 

certifikáciu/evidenciu systémov kvality.

2.2. Kategória D (kontrola alebo skúšanie vzoriek z výroby alebo dohľad nad nimi):

EN ISO/IEC 17020: 2004 o všeobecných kritériách orgánov rozličných typov 

vykonávajúcich inšpekciu.
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Doplnok 2

Postup pri posudzovaní technických služieb

1. ÚČEL TOHTO DOPLNKU

1.1. Tento doplnok stanovuje podmienky, podľa ktorých by mal príslušný orgán uvedený 

v článku 42 tejto smernice uskutočňovať postup posúdenia technických služieb.

1.2. Tieto požiadavky sa uplatňujú obdobne na všetky technické služby bez ohľadu na ich 

právne postavenie (nezávislá organizácia, výrobca alebo schvaľovací orgán konajúci ako 

technická služba).

2. ZÁSADY POSÚDENIA

Posúdenie je charakterizované tým, že sa opiera o určitý počet zásad:

– nezávislosť, ktorá je základom nestrannosti a objektivity záverov,

– prístup založený na dôkazoch, ktorý zaručuje spoľahlivé a reprodukovateľné závery.

Audítori musia preukázať dôveryhodnosť a bezúhonnosť a musia dodržiavať dôvernosť a 

diskrétnosť. Musia podávať pravdivé správy a presné zistenia a závery.
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3. ZRUČNOSTI POŽADOVANÉ OD AUDÍTOROV

3.1. Posúdenia môžu vykonávať len audítori, ktorí majú technické a administratívne znalosti 

potrebné na tieto účely.

3.2. Audítori musia byť odborne vyškolení na činnosti posúdenia. Okrem toho musia mať 

konkrétne poznatky v technickej oblasti, v ktorej bude technická služba vykonávať svoje 

činnosti.

3.3. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia bodov 3.1 a 3.2., musia posúdenia uvedené 

v článku 42 ods. 4 vykonávať audítori, ktorí sú nezávislí od činností, ktorých posúdenie sa 

vykonáva.

4. ŽIADOSŤ O POVERENIE K VYKONÁVANIU ČINNOSTI

4.1. Riadne oprávnený zástupca žiadajúcej technickej služby musí podať príslušnému orgánu 

oficiálnu žiadosť, ktorá obsahuje:

a) všeobecné charakteristiky technickej služby vrátane právnickej osoby, názvu, adries, 

právneho postavenia a ľudských a technických zdrojov;

b) všeobecné informácie o technickej službe, ako napr. o jej činnosti, jej vzťahoch 

v rámci väčšieho právnického subjektu, ak existujú, a adries všetkých jej prevádzok, 

na ktoré sa má poverenie vzťahovať;
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c) dohodu o plnení požiadaviek na poverenie a ďalších záväzkov technickej služby, ako 

sa uplatňujú v príslušných smerniciach;

d) opis služieb posudzovania zhody, ktoré vykonáva technická služba v rámci 

uplatniteľných smerníc a zoznam smerníc, na ktoré žiada technická služba poverenie, 

vrátane prípadných obmedzení kapacít;

e) kópiu príručky kvality technickej služby.

4.2. Príslušný orgán musí preskúmať primeranosť informácií, ktoré poskytla technická služba.

5. PRESKÚMANIE ZDROJOV

Príslušný orgán musí preskúmať svoju schopnosť vykonať posúdenie technickej služby v rámci jej 

vlastnej politiky, jej spôsobilosti a dostupnosti vhodných audítorov a odborníkov.

6. SUBDODÁVATEĽSTVO POSÚDENIA

6.1. Príslušný orgán môže zmluvne zveriť časti posúdenia inému orgánu na udelenie poverenia 

alebo požiadať o pomoc technických odborníkov, ktorých zabezpečia iné príslušné orgány. 

Žiadajúca technická služba musí uznať subdodávateľov a odborníkov.

6.2. Príslušný orgán musí zohľadniť akreditačné osvedčenia s primeraným rozsahom, aby 

dokončil svoje celkové posúdenie technickej služby.
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7. PRÍPRAVA NA POSÚDENIE

7.1. Príslušný orgán musí oficiálne určiť posudzujúci tím. Príslušný orgán musí zabezpečiť 

vhodnú odbornosť pre každé pridelenie. Tím ako celok musí najmä mať:

a) primerané vedomosti v takom rozsahu, v akom sa usilujú o poverenie a

b) dostatočné porozumenie, aby spoľahlivo posúdil odbornosť technickej služby, ktorá 

má pracovať v rámci svojho poverenia.

7.2. Príslušný orgán musí jasne vymedziť poverenie udelené posudzujúcemu tímu. Úlohou 

posudzujúceho tímu je preskúmať doklady od žiadajúcej technickej služby a vykonať 

posúdenie na mieste.

7.3. Príslušný orgán sa musí dohodnúť spolu s technickou službou a povereným posudzujúcim 

tímom na dátume a rozvrhu posúdenia. Je však zodpovednosťou príslušného orgánu, aby 

sledoval dátum, ktorý je v súlade s plánom dohľadu a opätovného posúdenia.

7.4. Príslušný orgán musí zabezpečiť, aby sa posudzujúcemu tímu poskytli príslušné 

dokumenty podľa kritérií, predchádzajúce záznamy posúdenia a príslušné dokumenty a 

záznamy technickej služby.
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8. POSÚDENIE NA MIESTE

Posudzujúci tím musí vykonať posúdenie technickej služby v priestoroch technickej služby, 

v ktorých sa vykonáva jedna alebo viac kľúčových činností a v príslušných prípadoch musí osobne 

sledovať činnosti na ďalších vybraných miestach, ktoré technická služba prevádzkuje.

9. ANALÝZA ZISTENÍ A SPRÁVA O POSÚDENÍ

9.1. Posudzujúci tím musí analyzovať všetky príslušné informácie a dôkazy získané počas 

skúmania dokumentov a záznamov a z posúdenia na mieste. Táto analýza musí byť 

dostatočná na to, aby umožnila tímu určiť rozsah spôsobilosti a zhody technickej služby 

s požiadavkami na poverenie.

9.2. Postupy podávania správ príslušného orgánu musia zabezpečiť, aby sa splnili nasledujúce 

požiadavky.

9.2.1. Pred odchodom z miesta sa musí uskutočniť schôdza s účasťou posudzujúceho tímu a 

technickej služby. Na tejto schôdzi musí posudzujúci tím poskytnúť písomnú a/alebo ústnu 

správu o svojich zisteniach získaných z analýzy. Technickej službe sa musí poskytnúť 

príležitosť klásť otázky o zisteniach vrátane nezhôd, ak existujú, a o ich základe.

9.2.2. Technickej službe sa musí bezodkladne dať na vedomie písomná správa o výsledku 

posúdenia. Správa o posúdení musí obsahovať pripomienky k spôsobilosti a zhode a musí 

určiť nezhodnosti, ak existujú, ktoré treba vyriešiť na dosiahnutie súladu so všetkými 

požiadavkami poverenia.
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9.2.3. Musí sa vyzvať technická služba, aby reagovala na správu o posúdení a opísala konkrétne 

činnosti, ktoré prijala alebo plánuje prijať v určenom čase na vyriešenie každej zistenej 

nezhodnosti.

9.3. Príslušný orgán musí zabezpečiť, aby sa reakcie technickej služby s cieľom vyriešiť 

nezhodnosti preskúmali, aby sa zistilo, či sú tieto opatrenia dostatočné a účinné. Ak sa 

zistí, že reakcia technickej služby nie je dostatočná, musia sa požadovať ďalšie informácie. 

Okrem toho možno požadovať aj dôkazy o účinnom vykonávaní prijatých opatrení alebo 

sa môže uskutočniť následné posúdenie, aby sa overilo účinné vykonanie nápravných 

opatrení.

9.4. Správa o posúdení musí obsahovať aspoň

a) jedinečnú identifikáciu technickej služby

b) dátumy posúdenia na mieste;

c) mená audítorov a/alebo odborníkov zapojených do posúdenia;

d) jedinečnú identifikáciu všetkých posúdených priestorov;

e) navrhovaný rozsah poverenia, ktorý sa posudzoval;

f) vyhlásenie o primeranosti vnútornej organizácie a postupov prijatých technickou 

službou, na zaistenie dôvery o jej spôsobilosti určenej prostredníctvom splnenia 

požiadaviek na jej poverenie;
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g) informácie o riešení všetkých nezhôd;

h) odporúčanie, či by sa mal žiadateľ určiť za technickú službu alebo potvrdiť ako 

technická služba a ak áno, v akom rozsahu.

10. UDELENIE/POTVRDENIE POVERENIA

10.1. Príslušný orgán musí bez zbytočného odkladu prijať rozhodnutie o tom, či udeliť, potvrdiť 

alebo rozšíriť poverenie na základe správ alebo akýchkoľvek iných príslušných informácií.

10.2. Príslušný orgán musí poskytnúť technickej službe osvedčenie. Osvedčenie musí uvádzať:

a) totožnosť a logo príslušného orgánu;

b) jedinečnú identifikáciu určenej technickej služby;

c) dátum platnosti udelenia poverenia a dátum ukončenia jeho platnosti;

d) stručný opis alebo odkaz na rozsah poverenia (uplatniteľné smernice, nariadenia 

alebo ich časti);

e) vyhlásenie o zhode a odkaz na súčasnú smernicu.
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11. OPÄTOVNÉ POSÚDENIE A DOHĽAD

11.1. Opätovné posúdenie je podobné počiatočnému posúdeniu s výnimkou, že sa musia 

zohľadniť poznatky získané počas predchádzajúcich posúdení. Posúdenia dohľadu 

na mieste sú menej komplexné ako opätovné posúdenia.

11.2. Príslušný orgán musí navrhnúť svoj plán opätovného posúdenia každej určenej technickej 

služby a dohľadu nad ňou tak, aby sa reprezentatívne vzorky rozsahu poverenia 

posudzovali pravidelne.

Frekvencia posúdení na mieste, či už ide o opätovné posúdenie alebo dohľad, závisí od preukázanej 

stability, ktorú dosiahla technická služba.

11.3. Ak sa počas dohľadu alebo opätovných posúdení zistia nezhodnosti, príslušný orgán musí 

vymedziť prísne termíny na vykonanie nápravných opatrení.

11.4. Ak sa nápravné alebo zlepšovacie opatrenia neuskutočnili v dohodnutom časovom rámci, 

alebo sa považujú za nedostatočné, príslušný orgán musí prijať vhodné opatrenia, ako napr. 

vykonanie ďalšieho posúdenia, pozastavenie/odobratie poverenia pre jednu alebo viac 

činností, na ktoré bola technická služba poverená.

11.5. Ak sa príslušný orgán rozhodne pozastaviť alebo odobrať poverenie technickej služby, 

musí ju o tom informovať doporučenou poštou. V každom prípade musí príslušný orgán 

prijať všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie pokračovania činností, ktoré už technická 

služba vykonala.
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12. ZÁZNAMY O POVERENÝCH TECHNICKÝCH SLUŽBÁCH

12.1. Príslušný orgán musí viesť záznamy o technických službách, aby preukázal účinné 

splnenie požiadaviek poverenia vrátane odbornosti.

12.2. Príslušný orgán musí záznamy o technických službách uchovávať bezpečne, aby sa zaistila 

dôvernosť.

12.3. Záznamy o technických službách musia obsahovať aspoň:

a) príslušnú korešpondenciu;

b) záznamy a správy o posúdení;

c) kópie osvedčení o poverení.
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PRÍLOHA VI

MODEL A

Najväčší formát: A4 (210 x 297 mm))

OSVEDČENIE O TYPOVOM SCHVÁLENÍ ES

Pečiatka orgánu typového 
schválenia ES

Oznámenie o: typu:

- typovom schválení ES 1: - dokončeného vozidla (1)

- rozšírení typového schválenia ES (1) - dokončeného vozidla (1)

- odmietnutí typového schválenia (1) - nedokončeného vozidla (1)

- odobratí typového schválenia ES (1) - vozidla s dokončenými a nedokončenými variantmi (1)

- vozidla s dokončovanými a nedokončenými variantmi 
(1)

vzhľadom na smernicu .../…/ES* naposledy zmenenú a doplnenú smernicou .../.../ES(1)

Číslo typového schválenia ES:

Dôvod rozšírenia:

  
(1) Nehodiace sa vypustite.
* Ú.v.: Vložte prosím číslo tejto smernice
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ODDIEL I

0.1. Značka (obchodný názov výrobcu): ............................................................................

0.2. Typ: ...........................................................................................................................

0.2.1. Obchodný názov (názvy) 2:.........................................................................................

0.3. Spôsob identifikácie typu, ak je vyznačený na vozidle:...............................................

0.3.1. Umiestnenie tohto označenia: .....................................................................................

0.4. Kategória vozidla3: .....................................................................................................

0.5. Meno a adresa výrobcu dokončeného vozidla (1): .......................................................

Meno a adresa výrobcu základného vozidla (1) 4:........................................................

Názov a adresa výrobcu posledného montážneho stupňa nedokončeného vozidla (1) 

(4):..............................................................................................................................

Názov a adresa výrobcu dokončovaného vozidla (1) (4): .............................................

  
(2) Ak tento údaj nie je k dispozícii v čase udelenia typového schválenia, doplní sa najneskôr 

v čase uvedenia vozidla na trh.
(3) Ako je uvedené v prílohe II.A.
(4) Pozri stranu 2.
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0.8. Adresa montážneho závodu (závodov): ......................................................................

0.9. Meno a adresa zástupcu výrobcu (ak je ustanovený)......................................................

ODDIEL II

Dolu podpísaný týmto osvedčuje správnosť výrobcovho popisu v priloženom 

informačnom dokumente o vyššie uvedenej vzorke (vzorkách) vozidla (vozidiel), 

ktorú vybral orgán typového schválenia ES a ktorú predviedol výrobca ako 

prototyp(prototypy) typu vozidla, ako aj platnosť priložených výsledkov skúšok 

pre tento typ vozidla.

1. Pre dokončené a dokončované vozidlá/varianty (1):

Typ vozidla spĺňa/nespĺňa (1) technické požiadavky všetkých príslušných 

regulačných aktov, ako je predpísané v prílohe IV a prílohe XI (1) (4) k smernici[táto 

smernica].

2. Pre nedokončené vozidlá/varianty (1):

Typ vozidla spĺňa/nespĺňa (1) technické požiadavky regulačných aktov uvedených v 

tabuľke na strane 2.

3. Schválenie je udelené/odmietnuté/odobraté(1).
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4. Schválenie je udelené v súlade s článkom 20 a platnosť schválenia je týmto 

obmedzená do dd/mm/rr/.

................................................................................................................................................

(miesto) (podpis) (dátum)

Informačný spis.

Výsledky skúšok (pozri prílohu VIII).

Prílohy:

Mená a vzory podpisu osoby (osôb), oprávnenej podpisovať osvedčenia zhody a 
vyhlásenie o jej postavení v spoločnosti.

NB: Ak sa tento model používa na typové schválenie podľa článkov 20, 22 alebo 23, nesmie mať 

záhlavie „Osvedčenie o typovom schválení ES vozidla“ s výnimkou:

– prípadu uvedeného v článku 20, keď sa Komisia rozhodla umožniť členskému štátu udeliť 

typové schválenie v súlade s touto smernicou

– prípadu vozidiel kategórie M1 typovo schválených podľa postupu predpísaného 

v článku 22.



9911/3/06 REV 3 lk 5
PRÍLOHA VI DG C I SK

OSVEDČENIE O TYPOVOM SCHVÁLENÍ ES VOZIDLA

Strana 2

Toto typové schválenie ES je, pokiaľ ide o nedokončené a dokončované vozidlá alebo varianty, 

založené na schválení (schváleniach) nedokončených vozidiel podľa uvedeného zoznamu:

Stupeň 1: Výrobca základného vozidla:.............................................................................................

Číslo typového schválenia ES: ..........................................................................................................

Dátum:..............................................................................................................................................

Platí pre varianty: ..............................................................................................................................

Stupeň 2: Výrobca: ...........................................................................................................................

Číslo typového schválenia ES: ..........................................................................................................

Dátum:..............................................................................................................................................

Platí pre varianty: ..............................................................................................................................

Stupeň 3: Výrobca: ...........................................................................................................................

Číslo typového schválenia ES: ..........................................................................................................

Dátum:..............................................................................................................................................

Platí pre varianty: ..............................................................................................................................

Ak schválenie typu zahŕňa jeden alebo viac nedokončených variantov, uveďte zoznam 

dokončených alebo dokončovaných variantov.
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Dokončený/dokončovaný variant (varianty):

Zoznam požiadaviek platných pre typ alevo variant schváleného nedokončeného vozidla 

(podľa potreby brať zreteľ na rozsah pôsobnosti a posledné zmeny a doplnenia každého 

z regulačných aktov uvedených v nasledujúcom zozname).

Bod Predmet Odkaz na 
regulačný akt

Naposledy 
zmenená a 
doplnená

Platí pre varianty

(Uveďte iba predmety, pre ktoré existuje typové schválenie ES.)

V prípade vozidiel na špeciálne účely, povolené výnimky alebo osobitné ustanovenia uplatňované 

podľa prílohy XI a výnimky udelené podľa článku 20:

Odkaz na regulačný 
akt Číslo položky Druh schválenia a 

povaha výnimky Platí pre varianty
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Doplnok

Zoznam regulačných aktov, ktoré musí typ vozidla spĺňať

(vypĺňa sa iba v prípade typového schválenia v súlade s článkom 6 ods. 3.

Predmet Odkaz na regulačný 
akt (1) Zmenený a doplnený Platí pre varianty

1. Hladiny zvuku 70/157/EHS

2. Emisie 70/220/EHS

3. Palivové nádrže/ zadné ochranné 
zariadenia

70/221/EHS

4. Miesto pre zadnú evidenčnú tabuľku 70/222/EHS

5. Ovládacia sila 70/311/EHS

6. Zámky a závesy dverí 70/387/EHS

7. Zvukový výstražný signál 70/388/EHS

8. Výhľad dozadu 71/127/EHS

8A. Zariadenia pre nepriamy výhľad 2003/97/ES

9. Brzdenie 71/320/EHS

10. Odrušenie (rádiové) 72/245/EHS

11. Dym vznetových motorov 72/306/EHS

12. Vnútorné vybavenie 74/60/EHS

13. Zariadenie proti krádeži a imobilizér 74/61/EHS

14. Bezpečnostný mech. riadenia 74/297/EHS

15. Pevnosť sedadiel 74/408/EHS

16. Vonkajšie výčnelky 74/483/EHS
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Predmet Odkaz na regulačný 
akt (1) Zmenený a doplnený Platí pre varianty

17. Rýchlomer a spätný chod 75/443/EHS

18. Štítky (povinné) 76/114/EHS

19. Kotvové úchytky bezpečnostných 
pásov

76/115/EHS

20. Montáž zariadení pre osvetlenie a 
svetelnú signalizáciu

76/756/EHS

21. Odrazky 76/757/EHS

22. Doplnkové obrysové, predné (bočné) 
obrysové, zadné (bočné) obrysové, 
brzdové svetlá, denné svetlá

76/758/EHS

23. Smerovky 76/759/EHS

24. Svetlá osvetľujúce zadnú evidenčnú 
tabuľku

76/760/EHS

25. Svetlomety (vrátane žiaroviek) 76/761/EHS

26. Predné hmlové svetlomety 76/762/EHS

27. Ťažné háky 77/389/EHS

28. Zadné hmlové svetlomety 77/538/EHS

29. Spätné svetlomety 77/539/EHS

30. Parkovacie svetlá 77/540/EHS

31. Bezpečnostné pásy 77/541/EHS

32. Výhľad dopredu 77/649/EHS

33. Označenie ovládačov 78/316/EHS

34. Odmrazovanie/odhmlievanie 78/317/EHS

35. Ostrekovanie/stieranie 78/318/EHS

36. Systémy vykurovania 2001/56/ES

37. Kryty kolies 78/549/EHS

38. Opierky hlavy 78/932/EHS

39. Emisie CO2/spotreba paliva 80/1268/EHS

40. Výkon motora 80/1269/EHS
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Predmet Odkaz na regulačný 
akt (1) Zmenený a doplnený Platí pre varianty

41. Emisie vznetových motorov 88/77/EHS

42. Bočná ochrana 89/297/EHS

43. Systémy zabraňujúce rozstreku 91/226/EHS

44. Hmotnosti a rozmery (osobné 
vozidlá)

92/21/EHS

45. Bezpečnostné sklá 92/22/EHS

46. Pneumatiky 92/23/EHS

47. Obmedzovače rýchlosti 92/24/EHS

48. Hmotnosti a rozmery (iné než vozidlá 
uvedené v bode 44.)

97/27/ES

49. Vonkajšie výčnelky kabín 92/114/EHS

50. Spojovacie zariadenia 94/20/ES

51. Horľavosť 95/28/ES

52. Autobusy a autokary 2001/85/ES

53. Čelný náraz 96/79/ES

54. Bočný náraz 96/27/ES

55.

56. Vozidlá určené na prepravu 
nebezpečného tovaru

98/91/ES

57. Predná ochrana proti podbehnutiu 
vozidla

2000/40/ES

58. Ochrana chodcov 2003/102/ES
(1) Alebo predpisy EHK OSN, ktoré sa považujú za rovnocenné
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MODEL B

(použije sa pre typové schválenie systému alebo 

typové schválenie vozidla z hľadiska systému)

Najväčší formát: A4 (210 x 297 mm))

OSVEDČENIE O TYPOVOM SCHVÁLENÍ ES

Pečiatka orgánu typového 
schválenia ES

Oznámenie o:

- typovom schválení ES (1):

- rozšírení typového schválenia ES (1) typu systému/typu vozidla z

- odmietnutí typového schválenia (1) hľadiska systému (1)

- odobratí typového schválenia ES (1)

vzhľadom na smernicu …/…/ES/nariadenie (ES) č. …/… (1) , naposledy zmenenú(é) a doplnenú(é)
smernicou …/…/ES/nariadením (ES) č. …/…(1) 

  
(1) Nehodiace sa vypustite.
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Číslo typového schválenia ES: .................................................................................................

Dôvod rozšírenia:.....................................................................................................................

ODDIEL I

0.1. Značka (obchodný názov výrobcu): ............................................................................

0.2. Typ: ...........................................................................................................................

0.2.1. Obchodný názov (názvy) (ak je k dispozícii): .............................................................

0.3. Prostriedky identifikácie typu, ak sú vyznačené na vozidle2:.......................................

0.3.1. Umiestnenie tohto označenia: .....................................................................................

0.4. Kategória vozidla3: .....................................................................................................

0.5. Názov a adresa výrobcu:.............................................................................................

0.8. Adresa montážneho závodu (závodov): ......................................................................

0.9. Zástupca výrobcu: ......................................................................................................

  
(2) Ak prostriedky označenia typu obsahujú znaky, ktoré nie sú relevantné s popisom typu 

vozidla, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ktorých sa tento informačný 
dokument týka, také znaky v doklade znázorňuje symbol „?“ (napr. (napr. ABC??123??).

(3) Vymedzená v prílohe II oddiel A.
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ODDIEL II

1. Dodatočné informácie (ak sú uplatniteľné): pozri Dodatok

2. Technická služba, zodpovedná za vykonanie skúšok: .................................................

3. Dátum protokolu o skúške: .........................................................................................

4. Číslo protokolu o skúške: ...........................................................................................

5. Poznámky (ak sú): pozri Dodatok

6. Miesto:.......................................................................................................................

7. Dátum: .......................................................................................................................

8. Podpis: .......................................................................................................................

Informačný spis.

Protokol o skúške.

Prílohy:
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Dodatok 

k osvedčeniu o typovom schválení ES č. ...

1. Dodatočné informácie

1.1. [...]: ............................................................................................................................

1.1.1. [...]: ............................................................................................................................

[...]

2. číslo typového schválenia každého komponentu alebo samostatnej technickej 

jednotky namontovanej do typu vozidla na splnenie požiadaviek tejto smernice alebo 

nariadenia

2.1. [...]: ............................................................................................................................

3. Poznámky

3.1. [...]: ............................................................................................................................
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MODEL C

(použije sa na typové schválenie komponentu alebo samostatnej technickej jednotky)

Najväčší formát: A4 (210 x 297 mm))

OSVEDČENIE O TYPOVOM SCHVÁLENÍ ES

Pečiatka orgánu typového 
schválenia ES

Oznámenie o:

- typovom schválení ES (1):

- rozšírení typového schválenia ES (1) typu komponentu/samostatnej technickej jednotky (1)

- odmietnutí typového schválenia (1)

- odobratí typového schválenia ES (1)

vzhľadom na smernicu …/.../ES/nariadenie (ES) č. …/… (1) , naposledy zmenenú(é) a doplnenú(é)
smernicou …/…/ES/nariadením (ES) č. …/… (1) 

  
(1) Nehodiace sa vypustite.
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Číslo typového schválenia ES: .................................................................................................

Dôvod rozšírenia:.....................................................................................................................

ODDIEL I

0.1. Značka (obchodný názov výrobcu): ............................................................................

0.2. Typ: ...........................................................................................................................

0.3. Prostriedky identifikácie typu, ak sú vyznačené na komponente/samostatnej 

technickej jednotke(1) 2:..............................................................................................

0.3.1. Umiestnenie tohto označenia: .....................................................................................

0.5. Názov a adresa výrobcu:.............................................................................................

0.7. V prípade komponentov a samostatných technických jednotiek umiestnenie a spôsob 

pripevnenia značky schválenia ES: .............................................................................

0.8. Adresa montážneho závodu (závodov): ......................................................................

0.9. Meno a adresa zástupcu výrobcu (ak je ustanovený):..................................................

  
(2) Ak prostriedky označenia typu obsahujú znaky, ktoré nie sú relevantné s popisom typu 

vozidla, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ktorých sa tento informačný 
dokument týka, také znaky v doklade znázorňuje symbol „?“ (napr. (napr. ABC??123??).
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ODDIEL II

1. Dodatočné informácie (ak sú aplikovateľné): pozri Dodatok

2. Technická služba, zodpovedná za vykonanie skúšok: .................................................

3. Dátum protokolu o skúške: .........................................................................................

4. Číslo protokolu o skúške: ...........................................................................................

5. Poznámky (ak sú): pozri Dodatok

6. Miesto:.......................................................................................................................

7. Dátum: .......................................................................................................................

8. Podpis: .......................................................................................................................

Informačný spis.

Protokol o skúške.

Prílohy:
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Dodatok 

k osvedčeniu o typovom schválení ES č. ...

1. Dodatočné informácie

1.1. [...]: ............................................................................................................................

1.1.1. [...]: ............................................................................................................................

[...]

2. Obmedzenie používania zariadenia (ak existuje):

2.1. [...]: ............................................................................................................................

3. Poznámky

3.1. [...]: ............................................................................................................................
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PRÍLOHA VII

SYSTÉM ČÍSLOVANIA OSVEDČENÍ O TYPOVOM SCHVÁLENÍ ES1

1. Číslo typového schválenia ES sa skladá zo štyroch častí pri typových schváleniach celého 

vozidla a z piatich častí pri typových schváleniach systémov, komponentov a samostatných 

technických jednotiek, ako sa uvádza ďalej. V každom prípade sa časti oddelia znakom 

„*“.

Časť 1: Malé písmeno „e“, za ktorým nasleduje rozlišovacie číslo členského štátu, 

ktorý vydáva typové schválenie ES:

1 pre Nemecko;

2 pre Francúzsko;

3 pre Taliansko;

4 pre Holandsko;

5 pre Švédsko;

6 pre Belgicko;

7 pre Maďarsko;

8 pre Českú republiku;

9 pre Španielsko;

  
1 Komponenty a samostatné technické jednotky sa označia v súlade s ustanoveniami 

príslušných regulačných aktov.




