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Věc: Informace o zápisu tažných zařízení do technických průkazů

V souladu s dříve vydanou informací č. 1/2016-150-DOST/1 Ministerstvo dopravy (dále jen
„ministerstvo“) neschvaluje technickou způsobilost montáže tažných zařízení (dále jen „TZ“), která
jsou již dříve schválena dle harmonizovaných či mezinárodních předpisů. Jedná se o zařízení, která
byla schválena podle:
-

směrnice Evropského Parlamentu a Rady 94/20/ES o mechanických spojovacích zařízeních
motorových vozidel a přípojných vozidel a jejich připevnění na tato (dále jen „94/20/ES“),
předpisu EHK/OSN č. 55 – o přijetí jednotných technických pravidel pro kolová vozidla,
zařízení a části, které se mohou montovat a/nebo užívat na kolových vozidlech
a o podmínkách pro vzájemné uznávání schválení, udělených na základě těchto pravidel
(dále jen „EHK č. 55“).

V současné době nemá ministerstvo jakoukoliv kontrolu nad montážními pracovišti
jednotlivých výrobců TZ či jejich zástupců. Vzhledem k tomuto budou seznamy montážních
pracovišť a vzory typových listů odstraněny z webu ministerstva k 1. 3. 2021. Kontrola montáže
bude dále probíhat standardně jako u jiných konstrukčních částí či výbavy.
Zápis TZ do technického průkazu probíhá na libovolném obecním úřadu obce s rozšířenou
působností.
Jednotlivé případy, které mohou nastat, jsou popsány níže.
1)

TZ schválená dle směrnice 94/20/ES či předpisu EHK č. 55 (montovaná montážními
středisky výrobců TZ či jednotlivě dovezená)

TZ musí být schváleno dle 94/20/ES či EHK č. 55; schválení musí být uvedena na štítku TZ
a v dokladech k TZ.
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2)

Žadatel o zápis těchto TZ k žádosti přikládá:
Technický protokol technika typu „K“ obsahující informaci o garanci shodnosti a o kontrole
provedené montáže. Protokol může být vystaven i technickou zkušebnou.
nebo
Doklad o provedené montáži vázaný na konkrétní vozidlo a konkrétní typ tažného zařízení
(např. typový list), společně s dokladem, který osvědčuje, že montážní středisko, které
montáž provedlo, bylo výrobcem TZ nebo jeho zástupcem proškoleno na montování TZ.
TZ, jejichž montáž je typově schválená ministerstvem (TZ národně schválená včetně
montáže)

-

3)

Žadatel o zápis typově schváleného TZ k žádosti přikládá:
Osvědčení o registraci vozidla, část II se zápisem o montáži TZ provedeným držitelem
schválení. Vše musí být potvrzené razítkem a podpisem oprávněné osoby.
nebo
Kopii schválení TZ vydaného ministerstvem a technický protokol technika typu „K“
o garanci shodnosti a provedené montáži. Protokol může být vystaven i technickou
zkušebnou.
TZ demontované z jiného vozidla

Princip je obdobný jako u nového TZ. TZ lze do TP vozidla zapsat pouze na základě potvrzení
garance shodnosti + potvrzení montáže.
4)

Žadatel o zápis ostatních TZ k žádosti přikládá:
Technický průkaz vozidla, ze kterého bylo demontováno (pokud je toto vozidlo stále v
provozu, je nutné TZ před zápisem do dalšího TP zrušit!).
Potvrzení odborné montáže a shodnosti technickým protokolem technika typu „K“ nebo
technické zkušebny.
TZ provozované, ke kterému nejsou doklady

Princip opět obdobný - TZ lze do TP vozidla zapsat pouze na základě potvrzení garance
shodnosti a potvrzení montáže.
-

Shodnost TZ a jeho určení na dané vozidlo lze potvrdit následovně:
vyjádřením výrobce TZ
nebo
identifikací TZ v pověřené zkušebně nebo dle údajů z archívu pověřené zkušebny.
K oběma předchozím způsobům je třeba doložit:
potvrzení odborné montáže a shodnosti technickým protokolem technika typu „K“ nebo
technické zkušebny.

S pozdravem
Ing. Bc. Ivan Novák
ředitel
Odbor provozu silničních vozidel
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