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Smlouva o pľ ovedení  posouzení  shody výrobku ć,.68ĺ 2022
k č .j. MV_ 100163/TUPO-2022

Vykonavatel Č eská republika_Ministerstvo vnitra
se sí dlem Nad Š tolou 93613, I7O 34Praha7,
lČ o: oooozooł
zastoupená:.

MV _ Generální m ředitelství m Hasič ské ho záchľ anné ho
sboru Č eské  republiky
Technickým ú stavem pož ární  ochľ any-
Pí sková 42,I43 00 Praha 4 _ Modřany
ředitelem
Autorizovaná osoba221

Objednatel: WISS CZECH, s.ľ .o.

Prakš ická2784
688 01 Uherský Bľ od
IČ o: 29305934
DIČ : CZ29305934

(ďále té ž ,,smluvní  stranyoo)

uzavirĄí  v souladu se zákonem č ,. 89l20l2 Sb., obč anský zákoní k, ve znění  pozdějš í ch
předpisů , za ú č elem posouzení  shody výrobku dle nďí zení  vlády č ,. I73lI997 Sb., kterým se

stanoví  vybrané  výrobky k posuzovĺ ĺ ní  shody, ve znění  pozdějš í ch předpisů , (dále jen ,,natizeni
vlády") tuto smlouvu:

č l. I .
Předmět plnění

1. Předmětem plnění  smlouvy je posouzení  shody v'ýrobku Technickým ú stavem pož ámí
ochĺ any _ Autorizovanou osobou 22I  (dále jen TÚPo -Ao 22I ) podle naří zení  vlády
v návaznosti na ustanovení  $ 1 a 2 zákona č ). 2Żll997 Sb., o technických pož adavcí ch na
výľ obky, ve znění  pozdějš í ch předpisů  (dále jen ,,zákon o technických pož adavcí ch na
výľ obky").

Výrobek: Cisteľ nová automobilová stří kač ka 20ĺ 4000ĺ 240 _ s 2 R
na podvozku MAN TGM
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V pruběhu posuzování  shody budou přezkoumány podklady předlož ené  objednatelem.
V pří padě potřeby bude přezkouš en vzorek výrobku a ověřeno' zda neohľ ož uje zdraví  nebo
bezpeěnost osob, majetek nebo pří rodní  pľ ostředí  a zda splňuje pož adavky zákoĺ a
o technickýchpož adavcí ch na výľ obky, anatí zení  vlády . V pří padě, ž e:

a) vzoľ ek výrobku odpoví dá těmto pož adavků m, bude lrykonavatelem vystaven ceľ tiť rkát
typu výrobku a předan objednateli,

b) v pruběhu posuzovií ní  bude zjiš těno nesplnění  technických pož adavků  na výľ obek, bude
vykonavatel postupovat podle č l. V, odst. 3.1 a 4.2. Pođ le pí semné ho vyjádření
objednatele vykonavatel buď ukoněí  posuzovĺ ĺ ní  ihned, nebo dokonč í  zkouš ky
aposuzování  podle technických pož adavků  na výrobek. Certifikát typu nebude vydan
a objednatel obdrž í  zprávu obsahují cí  vysledky zkouš ek.

2. Technické  poŽadavky, dle kterých bude Ao 22l posuzovat shodu ýrobku, jsou uvedeny
v pří loze č í slo PA-CAS 03/2020 té to smlouvy.

Č l. n.

Doba plnění

1. Sjednané  posouzení  shody výľ obku podle výš e uvedených pož adavků  vykonavatel:

a) zahájí  po připsaní  faktuľ ované  č ástky na ú ěet vykonavatele podle č l. IV. odst. 2
a předloŽení  podkladů  i vzorků  podle č l. V. odst. I .I . a l.2,

b) provede do 3 měsí ců  ode dne zahájení  posuzování . Tento teľ mí n lze pľ odlouž it o dobu
neěinnosti způ sobenou objednatelem např. neřeš ení m zjiš těných neshod, nebo
nedodání m vzorku ke zkouš kám.

2. Y pří padě zjiš tění  nesľ ovnalostí  v pruběhu posuzování  (např. neú plná dokumentace,
poš kozený, neú plný vzoľ ek nebo pož adavky nad ľ ámec sjednaných prací ) bude doba plnění
prodlouž ena o dobu potřebnou k odstranění  těchto nesľ ovnalostí  nebo doplnění  zkouš ek.
o té to skuteč nosti bude objednatel nepľ odleně informován.

Č l. ĺ l.
Mí sto plnění

1. Posouzení  shody výľ obku podle výš e uvedených pož adavků  pľ ovede vykonavatel ve své m
sí dle. objednatel souhlasí  s pľ ovedení m zkouš ek v akľ editované  zkuš ební  laboratoŕ i ZL
l0I I .2 TÚPo.

Č l. ry.
Úplata za posouzení  shody

l. Za posouzení  shody v rozsahu plnění  dle č 1. I . té to smlouvy sjednávají  objednatel
a vykonavatel v souladu se zákonemč :. 52611990 Sb. o cenách ve znění  pozdějš í ch ú platu ve
výš i dané  rozsahem provedených prací . Ceĺ aza posouzení  shody podle č l. I . odst. l. a2.
a za zkouš ky provedené  akľ editovanou zkuš ební  laboratoří  ZL rcI1 .2 TÚPo je dle cęní ku
Ao 22L stanovena ěástkou 72.240,- Kč . Tu to č ástku | ze zvýš it v pří padě zjiš tění
nesrovnalostí  podle č l. I I . odst. 2 o cenu pľ ací  vykonaných nad rámec té to smlouvy. V té to
č ástce není  započ í tź na cena Zaprovozní  kapaliny a pohonné  hmoty.

2. Stanovenou č ástku zaposovzení je objednatel povinen uhľ adit nazákladé  faktury vystavené
vykonavatelem.
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3. Dojde-li po dohodě s objednatelem k ukonč ení  posuzování  z dů vodu zjiš tění  neshod podle
č l. V, odst. 4.2 nebo bude rozsah posuzování  rozš í řen, budou vynalož ené  náklady
vyú ětovány ve výš i dosaŽené  k datu ukonč ení  posuzování  s lyč í slení m ľ ozdí lu ke stanovené
č ástce.

4. Úplata je splatná do 30 dnů  od data vystavení  faktury.

5. Při nedodľ Žení  doby splatnosti faktury zaplatí  objednatel naví c llrokzpľ odlení  ve výš i' která
se stanoví  nazákladě Naří zení  Mv 8412002 podle vzoľ ců :

u: ( dx r) /  100, r:p I  365 x n,

kde u :  ú rok, d :  dluŽnáč ,ástka, r :  ú roč itel' p: roč ní  ú ľ oková sazba
(dle NV  Sb.), n: poč et dnů  prodlení .

6. objednateli budou Ao Ż2I  předĺ ĺ ny doklady o posouzení  shody výrobku až po ú hľ adě celé
výš e ú platy.

7. V souladu s $ 5 odst. 3 zákonač ,.235lz004 Sb., o daĺ lizpřidané  hodnoty, ve znění  pozdějš í ch
předpisů  není  Ministerstvo vnitľ a v předmětu smlouvy osobou povinnou k dani.

CI . V.
Pľ áva a povinnosti smluvní ch stľ an

1. Obiednatel se zavazuie:

1.1. Poskýnout technickou dokumentaci podle $ 4 odst. 2 naří zení  vlády V rámci technické
dokumentace mohou b; it předlož eny i doklady o splnění  j iných technických předpisů
nebo harmonizovaných Č SN, kteľ é  pľ o daný výrobek vyplyvaj í ze zź tkladní ch pož adavků .
Dokumentaci je objednatel povinen dodat nejpozději do dne doruč ení  podepsanó
smlouvy.

I .2. Poskýnout bezplatně vzorĘ výrobku potřebné  kprovedení  zkouš ek. Náklady
na přepľ avu výrobků  kę zkouš kám azpět hľ adí  objednatel. V pří padě zkouš ek poŽámich
automobilů přistavit zkouš ený automobil s plným stavem pľ ovozní ch kapalin, a v pří padě
provozní ch zkouš ek výľ obku, dodat s pohonnými hmotami o objemu 40 l PHM v
kanystrech. Vozidlo musí  bý plně vybaveno dle povinné  výbavy předepsané  pří sluš nou
vyhláš kou pro danou kategorii a dle dodané  dokumentace.

1.3 Zaplatit ú platu za provedení  posouzení  shody dle č l. IV. té to smlouvy v plné  výš i podle
vystavené  faktury vykonavatelem na korunový ú č et vykonavatęle v č eských korunách
(Kč ) a uhradit pří padné  bankovní  výlohy spojené  s převođ em j iných měn na Kč .

DodrŽovat stanovená pravidla certifikace.

Uplatňovat nároky, pokud se jedná o ceľ tifikaci, pouze v ľ ozsahu, pro ktery byla
certifikace udělena.

NepouŽí vat certif,rkaci své ho výrobku způ sobem ohľ oŽují cí m pověst ceľ tifikaění ho
orgánu a neč init ž áďná vyjádření  stran ceľ tifikace své ho výľ obku, která by mohl
certifikač ní  orgán považ ovat za zaváďějí cí  nebo neoprávněná.

Při pozastavení  nebo zruš ení  ceľ tifikace přestat použ í vat veš keý propagač ní  materiál
obsahují cí  jakýkoli odkaz na certifikacl' a vrź rtit vš echny certifikač ní  dokumenty, které
si cęrtifikač ní  orgán vyž ádá.

Yyuž í vat ceľ tifikaci pouze k vyjádření  toho' Že certifikované  výrobky jsou ve shodě
se specifikovanými noľ mami.

r.6.

r.4.

1.5.

r.7

1.8
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1.9. Zajistit, aby ž ádný certifikát nebo zpľ áva ani jakákoli jejich ěást nebyly použ í vány
zavádějí cÍ m způ sobem.

1.10. Při odkazovź ní  na svou ceľ tiť rkaci v informač ní ch prostředcí ch, jako např.
v dokumentech, broŽurách nebo v ľ eklamě, vyhovět poŽadavků m ceľ tifikač ní ho orgánu.

1.11. Vé st pruběž nou evidenci vš ech pří padných stí ž ností  odběľ atelů  a už ivatelů  na kaž dý
jednotlivý certifikovaný výrobek anapož ádání  j i předloŽit ceľ tifikač ní mu orgánu.

1.12. Přijmout vhodná opatření  ve věci vš ech stí ž ností  a nedostatků  zjiš těných
u ceľ tifikovaných výrobků , které  mají  vliv na soulad s poŽadavky ceľ tifikace, a tato
opatření  dokumentovat.

1.13. Podľ obit se pravidelné mu dozoru vintervalech stanovených certiť rkač ní m oľ gánem
vč etně namátkových kontrol opľ ávněnosti použ í vaní  udělených ceľ tifikátů  azabezpeč it
k tomuto ú č elu veš kerou potřebnou dokumentaci i vzorky výrobku vyž ádaných
ceľ tifikač ní m oľ gánem (na pľ ovedení  dozorové  akce budę uzavřena vž dy samostatná
smlouva).

1.14. Neprodleně oznámitv souladu s přijatými ceľ tifikaění mi pľ avidly certifikaění mu orgĺ í nu
jaké koliv změny,které  by mohly mí t vliv na shodu certifikované ho výrobku s pož adavky,
podle kte4fch byl výrobek certifikovĺ í n, vč etně podstatných změn v systé mu jakosti.
Vykonavatel následně posoudí , zda je nutné  vykonat rozdilové  zkouš ky a vjaké m
rozsahu, popří padě zda pľ ovedené  změny jsou takové ho chaľ akteru, ž eje nelze v ľ iĺ mci
udělené  certifikace akceptovat.

1.l5. Vpří padě nutnosti' poskytnout bezplatně na dobu nezbytně nutnou pro uskuteč nění
zkouš ek strojní ka pľ o obsluhu.

2. obiednatel ie opľ ávněn:

2.| .Byt seznií men s technickými poŽadavky pro posouzení  shody výrobku.

2.2. Byt v době plnění  informován o pruběž ných výsledcí ch posuzování  shody, pokud
oto pož ádá.

3. Vvkonavatel se zavazuie:

3.1 . Informovat neprodleně objednatele při zjiš tění  neshod v pruběhu posuzování .

3.2. Předat objednateli nález o posouzení  shody - certifikát typu výrobku nebo zprávl
obsahují cí  výsledky zkouš ek vjednom vyhotovení  po ukonč ení  posuzování  shody.

3.3. Vydat objednateli po ukonč ęní  posouzení  předloŽené  vzorky ve stavu, vjaké m
se nacházejí  po zkouš kách, pokud objednatel s vykonavatelem nedohodne j iný způ sob
předání  nebo likvidace.

3.4. Uhradit pří padné  š kody vznik| é  na vzorku mimo rozsah dohodnutých zkouš ek.

3.5. Vrátit PHM aprovozni kapaliny nespotřebované  v pruběhu zkouš ęk objednateli.

4. Vvkonavatel ie oprávněn:

4.1 odstoupit od smlouvy' neposkytne-li objednatel vykonavateli poŽadovanou technickou
dokumentaci ani na opakovanou pí semnouvýzvu.

4.2 PŤ i zjiš tění  v pruběhu posuzování , ž e hodnocený výľ obek nesplňuje někteý zpož ađ avktl
podle ěl. I . smlouvy a nemů ž e následně zí skat certifikát' ukonč it posuzování  a vyú č tovat
obj ednateli vzniklé  nĺ í klađ y.
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4.3 Ponechat si vž dy jedno vyhotovení  dokladu o posouzení  shody a zprávy o hodnocení

ýľ obku vč etně předlož ených podkladů .

4.4 Pokud zjistí  vykonavatel, ž e objednatel neoznámil takové  změny v konstrukci výrobku'
které  mají  vliv na posuzované  poŽadavky, podle kterých byl výľ obek ceľ tifikovź n, anađ áIe

se pľ okazuje vydaným ceľ tifikátem, je vykonavatel opľ ávněn buď pozastavit platnost

vydané ho ceľ tiť rkátu do odstranění  provedených změn a nebo v pří padě zé xaŽĺ ých změn
certifikát odejmout' 

Č t. vI .
Zá.ľ ěreč ná ustanovení

1. Smluvní  stľ any prohlaš ují , Že osoby podepisují cí  tuto smlouvu jsou ktomuto ú konu
oprávněny.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvní mi stľ anami a ú č innosti dle $

6 odst. l zź i< ona č ,. 34012015 Sb., o zvláš tní ch podmí nkách ú č innosti někteľ ých smluv,
uveřejňování  těchto smluv a o ľ egistru smluv, ve znění  pozdějš í ch předpisů  (dále jen

,,zákon o ľ egistru smluv"), nejdří ve dnem uveřejnění  prostřednictví m registru smluv.

3. Tato smlouva je platnápo dobu platnosti vystavené ho ceľ tifikátu dle č lanku V, odst. 3.2.,tj.
5 let od datajeho vystavení .

4. Smluvní  strany bez jakýchkoliv výhľ ad souhlasí  se zveřejnění m své  identiÍ ikace a dalš í ch
ú dajů  uvedených v té to smlouvě. Tato smlouva podlé há povinnosti uveřejnění  v ľ egistru

smluv podle zákona o ľ egistru smluv, přič emž  smluvní  strany souhlasí  s její m uveřejnění m

v plné m rozsahu. Uveřejnění  smlouvy v ľ egistru smluv zajistí  vykonavatel.

5.Práva a povinnosti smluvní ch stran, kteľ é  nejsou ve smlouvě upraveny, se ří dí  platným
zií konem č ,.89l20I2 Sb., obč anský zákonik.

6. Smlouvu lze vypovědět kteľ oukoliv ze smluvní ch stran pí semně s výpovědní  lhů tou jednoho

měsí ce, výpovědní  lhtlta zač ,í ná běž et pľ vní m dnem měsí ce následují cí m po obdrŽení

výpovědi nebo vzájemnou dohodou.. Tí mto ustanovení m není  dotč ena povinnost
objednatele uhľ adit vykonavateli náklady naposuzování  shody výľ obku do dne výpovědi
smlouvy.

7 . Tato smlouva je sepsĺ í na ve dvou vyhotovení ch s platností  originálu Po jednom vyhotovení
obdrž í  objednatel a vykonavatel. Jaké koliv změny nebo doplfüy té to smlouvy lze uzavtí t
pouze pí semnou formou č í slovaných dodatků po dohodě smluvní ch stran. Dodatky smlouvy
ĺ abývají  platnosti podpisem smluvní mi stranami a ú č innosti zveřejnění m v registru smluv
dle č l. VI , odst. 2.

8. Nedí lnou souěástí  smlouvy je pří loha, sestávají cí  z Technických poŽadavků

č .:  PA-CAS 0312020 v rozsahu 5 listů .

v D L7 V Praze dne -7,06, 
ZOZZ

L

MV - generirĺ ní  ředitelství  t 'ĺ zs tn
Technický ú g1g1' poŽární  ochrany

Pí sková Ą2, l43 c1 Praha 4
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Technické  pož adavky PA-CAS 03/2020

Název v'ýrobku: PoŽámi automobily
Cisteľ nová automobilová stří kač ka _ CAS

Zákliadni pož adavek: Naří zení  vlády č . l73/ l997 Sb., kteým se stanoví  vybrané  výrobĘ k posuzování  shody,
pří loha č ,.2 .ve mění  pozděiš í ch předpisů

Normy, předpisy

označ ení Název
Vyhláš ka č .35/2007
Sb., ve mění  vyhl.
č .53/20l0 Sb.

o techn ických podmĺ nkách pož ź tmí  techn iky

Vyhláš ka č .34ll20l4
sb.

o schvalování  technické  způ sobilosti a technických podmí nkách provozu silnič ní ch vozidel na
pozemní ch komunikací ch

CSN EN IO28-I+ AI Pož áľ ní  č eľ padla _ Pož ámí  odstředivá č erpadla se zařĺ zení m pro zavodněnĺ  - Cást l:  Třĺ dění  -
Vš eobecné  a bezpeč nostní  poŽadavky

CSN EN IO28-2+ AI PoŽámi č eľ padla _PoŽź tmí  odstředivá č eľ padla sę zaří zenim pro zavodnění  - Cást 2:  ověřování
vš eobecných a bezpeč nostní ch pož adavků

CSN EN 1846-I Pož ámi automobily - Č ást 1: Terminologie a orulač ,eni

CSN EN 1846-2+ A1 PoŽámí  automobily - Č ĺ st 2: obecné  pož adavky - Bezpeč nost a provedení

CSN EN 1846-3 PoŽámí  automobily - Cást 3:  Pevně zabudovanázaŕ í zeni- Bezpeč nost a proveđ ení

Tab.l Způ sobilost provozu dle Vyhl. č . 341/2014 sb.

Č . Vlastnost Noľ ma, předpis Pož adavek
I Způ sobilost provozu

na pozemní ch
komunikací ch

Vyhláš ka č ).34l 120| 4 sb' Vystavení  technické ho pľ ů kazu

Tab'2 Výsledky zkouš ek dle Vyht. č -35.2007 Sb., ve znění  Vyhl. č .53/2010 Sb., Pří loha č .1 a dle č sľ  nľ  184ó-1 a
csN EN 1846-2+ A1

Datum vydání :  4.4.2019
Datum aktualizace: 22.12.2020

Ć. Vlastnost Noľ ma. nřednis Pož adavek
2 Klasifikace a omač ení YyhI . č .35/2007 Sb., ve znění

YyhI . č :.53l20l0 Sb., Př.č .l,
č l.5
Č sN pN 1846-l č 1.4až .7

Dle č lánků  vyhláš ky a norÍ ny

J Podvozek - obecně csN EN 1846-2+ A1

č 1.5.1'l.1 a č l.5.2.l'1
Dle č lánků  norTny

4 Podvozek - statická
stabilita, dynamická
stabilita (stabilita při
brzdění  a stoupavost) *

CSN EN 1846.2+ AI
č 1.5.1.l.2 a 5.l.1.3

Dle č lánků  norÍ ny

5 Pohonná soustava
(motoľ , souč ásti
pohonu, zatiŽení
nápľ av. t lak pneu)

CSN EN 1846-2+ AI
č l.5.1.1.4 až  5'l.7'8,
5.2.| .4 až ,5'2.l.9

č lánků  norĺ ny

6 Podvozek -
geometľ ické  rozměry

CSN EN 1846-2+ Al č | .5.2.l'2 Dlę č lánku norTny

7 Uč elová nástavba -
instruktáŽní  nebo
pÍ í kazové  nápisy

Vyhl. č .35/2007 Sb', vę znění
Yyh| . č :.53/20l0 Sb. 

' 
Př.č .l' č 1.7

Dle č lánku vyhláš ky

8 Záklaďní poż ámí
pří sluš enství

Yyhl. č :.35/2007 Sb., ve mění
Yvhl. č ,.53/2010 Sb.' Př'č .l' č l.8

Dlę č lánku vyhláš ky

9 Umí stění  zásuvky pľ o
dobí ięní  akumulátoru

YyhI . č .35/2007 Sb. , ve mění
YyhI ' ě.5312010 Sb.' Př.č .l' č l.9

Dlę č lánku vyhláš ky

l0 Měrný vrýkon motoru YyhI . č ,.3512007 Sb. , ve znění
Yyhl. č .53l20l0 sb', Př.č .1,

č l.l0

Zásahoý poŽámi automobil:  min. l l kWt
RZA v pľ ovedení  L a M: 20 kw lt
VEA a VA v pľ ovedení  L:  20 kW/ t

ll Jí zdní  vlastnosti CSN EN 1846-2+ Al č | .5.2.l.3 Dle č lánku norÍ ny



12 Elęktľ ické  pří sluš enství
vš eobecně

Č SN EN 1846-2+ A1 č l.5.l.3.l

5.2.3.1

Dlę č lánku nonny

13 Dodávka elektrické
eneľ gię

CSN EN | 846-2+ A1 ěl.5.2.3.2 Dlę č lánku norÍ ny (Dle technické  dokumentace)

t4 Akumulátorové  batęľ ie Yyhl. č .3512007 Sb., vę mění
Vyhl. č .53/2010 Sb., Př.č .1,

č l.1 l
Č sľ  pN 1846-2+ A1 č l.5.l.3.2
a č l.5'2.3.2

Dle č lánků  vyhláš ky a noÍ rny

15 osvětlęní Č SN EN 1846-2+ A1 č l.5. l.3.3
a č | .5 '2.3.3

Dle č lánku noľ Tny

t6 YýstraŽná zařizeni CSN EN 1846-2+ A1 ě| '5.2.3.4 Dle č lánku nonny

t7 ovládací  a ří dicí
pří stroje v kabině a

mí sta obsluhy

CsN EN 1846-2+ A1 č l.5.l.4.,
č l. 5'l.6, č 1. 5. l.7 a č l.5.2.4'

Dle č lánků  norÍ ny

l8 Komunikač ní
prostředky

CSN EN 1846-2+ A1 č | .5.2.3.5 Dle č lánků  noľ my

l9 El.rozvody
komunikač ní ho
prostředku

Yyhl. č : '35/2007 Sb., ve znění
Yyhl. č .53/2010 Sb. , Př.č .l,
č 1.l2

Dle č lánku vyhláš ky

20 Napájení
komunikač ní ch
pľ ostředků

Vyhl. č .35/2007 Sb. , ve mění
Yyhl. č ,.53l20l0 Sb. , Př.č .1,

č l.l3

Dlę č lánku vyhláš ky

2t Konstrukce automobilu
vzhledem k napojení
enersií

Yyhl. č ,.35/2007 Sb. , ve mění
Yyhl. č ,.53/2010 Sb. , Př.č .l,
č l.l4

Dle č lánku vyhláš ky

22 Světlomety do mlhy Vyhl. č '35/2007 Sb. , ve mění
Yylll. č ,'53l20l0 Sb., Př.č .1'
č l. l5

Dle č lánku vyhláš ky

23 Umí stění  světlometů
k osvětlení  mí sta
zásahu

Vyhl. č .35/2007 Sb. , ve mění
Yyhl. č .53l20l0 Sb. , Př.č .l,
č l.16

Dle č lánku vyhláš ky

24 Umí stění  anté nní ch
prvků  a komunikač ní ch
prostředků

Yyhl. č '3512007 Sb. , ve mění
Yyhl. č .53l20l0 Sb. , Př.č .l,
č l.1'7 až : 19

Dle č lánků  vyhláš ky

25 Provedení  kabiny pro
řidič e a osádku

YyhI . č .3512007 Sb. , ve mění
YyhI . č .53/2010 Sb. , Př.č .1,

č l.20 aŽ23
Č sN BN 1846-2+ A1 č l.5.1.2.2,

č | .5.l .2.3'2, č l.5.2.2.2

Dle č lánků  vyhláš ky a noľ Tny

26 ástavba Č sN BN 1846-2+ Al č I .5.7.2.l,
č l.5. l.2.3. l, č l.5.1.2.3.3,
č l.5.l .2.3 .4, č l.5 '1 '2.3.5,
č l.5.l'2.4, č l.5.1'2'5, il.5.2.2.3

Dle č lánků  noľ ľ ny

27 Uzamykání  dveřĺ  a
uzávěri ú lož né ho
prostoľ u

YyhI ' č '35/2007 Sb., ve měnĺ
Yyhl. č '53l20l0 Sb., Př.č 'l,
č l.24

Č sľ  eN rc46-2+ Al
č l.5.2.2.2.4

Dlę č lánku vyhláš ky

28 Pří sluš enství  se

spalovací m motorem,
pouŽí vané  i bez
vyjmutí  ziilož né ho
pľ oStoru

Yyhl' č :.3512007 Sb. , ve zněnĺ
Yyhl. č '5312010 Sb. 

' 
Př.č .l,

č l.25

Dle č lánku vyhláš ky

Ż9 Pří stup a umí stění
pož áľ ní ho pří sluš enství
a povinné  vybavy

Yyh| . č .3512007 Sb. , ve mění
Yyhl. č ,.53/2010 sb., Př.č .l,
ć l.26

Dlę č lánku vyhláš ky

30 Umĺ stěnĺ  mí st nástavby
ke kontľ ole a

Yyhl' č .35/2007 Sb. , vę mění
Yyh| ' č ,.53/2010 Sb. Př.č .l, č l.27

Dle č lánku vyhláš ky
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doplňovánĺ  pľ ovozní ch
kapalin a náplní

31 Vybavení  k prvotní mu
zź sahu

Vyhl. č .35/2007 Sb. , ve mění
Yvhl. ě.53l20l0 Sb., Př.č .l,č l.28

Dle č lánku vyhláš ky

32 Pľ ogľ amově nebo

automaticky ovládané
armatury nástavby pro
ľ ozvod hasiva

Yyh| . č ,.3512007 Sb. , vę mění
Vyhl. č .53/2010 Sb., Př.č .l'
č 1.29

Dle č lánku vyhláš ky

JJ Provedení  pří stupu,

ovládání  azajiš ť ovací
prvky ulož ení
pož árnĺ ho pří sluš enství
nástavby

Yyhl. č ,.35lŻ007 Sb' , ve znění
Vyhl. č .53/20l0 Sb., Př.č 'l,
č l'30 a 3l

Dle č lanků  vyhláš ky

34 ochrana zvláš tní ho
výstraŹré ho zatizeni
nebo rozměrné ho
pří sluš enství  ulož ené ho
nad kabinou nebo

nástavbou

Vyhl. č .35/2007 Sb., ve mění
Vyhl. č '53/20l0 Sb., Př.č .l'
č l.32

Dle č lánku vyhláš ky

35 Umí stění  tlakov'ých
nádob nebo hasicí ch
pří stľ oiů

Vyhl. č .35/2007 Sb. , ve mění
Vyhl. č '53/2010 Sb', Př.č .l,
č l.33

Dlę č lánku vyhláš ky

36 Semam poŽární ho
pří sluš enství  ajeho
umí stění

Vyhl. č .35/2007 sb. 
' 

ve mění
Vyhl. č .53/2010 Sb., Př.č .l,
č l.34

Dle č lánku vyhláš ky

)t Umĺ stění  oľ anŽových
signalizač ní ch světęl

Yyhl' č :.35/2007 Sb. , ve mění
Yyhl. č ,.53l20l0 Sb., Př.č .l,
č l.35

Dle č lánku vyhláš ky

38 Baľ evná ú prava, nápisy
amač eni

Vyhl. č .35/2007 sb. , vę mění
Yyh| . ě.5312010 Sb., Př.č 'l,
č ; l'36 až :43

Dle č lánků  vyhláš ky

39 Návody, ú daje,
dokumentacę, znač ęní

Č sN Bľ  1846-2+ Al č l'6 Dle č lánků  vyhláš ky

Tab.3 Výsledky zkouš ek dle Vyhl. ć,.352007 Sb., ve znění  Vyhl. č .53/2010 Sb., Pří loha č .3 a dle č sľ  nľ  1846-3

Ć. Vlastnost Noľ ma. předpis Pož adavek
40 Záklađ ní  tęchnické

podmí nky CAS
Yyhl. č : '3512007 Sb., ve znění
Yyhl. č '53l20l0 Sb.,'Př.č .3,
č | .1aŽ2

Dle č lánků  vyhláš ky

41 Pľ ovedení Yyhl' č : '35/2007 Sb., ve znění
Yyh| . č ; .53l20l0 Sb., Př.č .3,

č l.3 aŽ 6

Dle č lánků  vyhláš ky

42 Kabina osádky Yyhl' č ,.3512007 Sb., ve mění
Yyhl' č .53/2010 Sb., Př.č .3,

č ,l.7

Kabina řidič e a muž stva je vybavena:

a) 6-9 sedadel -základniprovedení
b) min 4 sedadla - ľ edukované  nebo tęchnické

pľ ovedení
c) min 3 sedadla - haš ení  lesní ch poż árť l

43 Podvozek Yyh| . č :.35/2007 Sb', ve mění
Vyhl' č .53/20l0 Sb', Př.č .3'
č l.8

Dle č lánku vyhláš ky

44 obecné  a bezpeč nostní
poŽadavky ďnebo
ochľ anná opatření

CSN EN 1846-3

č l.5.1, č 1.5.2'l a č l.5.3.l
Dle č lánkri norTny

45 Zaří zęni na vodu
vš eobecně

CSN EN 1846-3

č l.5.2.2.l a č : l.5.3.2.1

Dle č lánků  norTny

46 NádrŽ na vodu Yyh| . ě.3512007 sb., vę mění
Yyhl. č .53/2010 Sb', Př.č '3,
č l.25 aż 3|
Č sľ  pľ  1846-3

Dle č lánků  vyhláš ky a norTny

J
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č | .5.2.2.2 a č : | .5 .3 .Ż.3

4',7 Pří vodní  a qýtlač né
spoikv na vodu

csN EN 1846-3

č l.5.2.2'3 a ěl'5.3 .2.4

Dle č lánků  norÍ ny

48 Povrchová t iprava

č eľ pací  jednotky'

rozvođ ů  a armatur

Yyh| . č ,.3512007 sb., ve mění
Yyh| . ě'5312010 Sb.' Př.č .3,

č | .32

Dle č lánku vyhláš ky

49 Potrubí  na vodu CSN EN 1846-3

ě| .5.2.2.4 a ěI .5.3.2.4

Dle č lánků  norÍ ny

50 ovládací  a kontľ olní
pří stroje pro hasivo a

ovládač e a ukazatele

Č sľ  BN 1846-3

č | .5.2.2'5 a ěl.5.3.2.5

Dle č lánků  norľ ny

5l Hadicoý naviják CSN EN 1846.3
č l.5.2.2.6

Dlę č lánků  noÍ Tny

52 Zatizení  na pří sady -
vš eobecně

Vyhl. č .35/2007 Sb., ve mění
YyhL ě.53/2010 sb', Př.č .3 č l.

ěI .22 až :24

Č sľ  pľ  1846-3

č | .5.2.3.l a č l.5'3.3. l

Dle č lánků  vyhláš ky a norÍ ny

53 Nádrž  na pří sady CSN EN 1846.3
č l.5.2.3.2 a č l.5.3 .3 .3

Dle č lánků  noľ Tny

54 Pří vodní  , qftlač né  a
proplachovací  spojĘ
na pří sady

Č SN EN 1846_3

č I .5.2.3.3 a ć l.5.3.3.4

Dle č lánků  noľ Tny

55 Potrubĺ  na pří sady CSN EN 1846.3
č l.5.2.3.4 a č l.5.3.3.5

Dlę č lánků  noľ rny

56 ovládací  a kontrolní
pří stroje pľ o pří sady a
ovládač e a ukazatęle

ĆSN EN 1846_3

č I .5.2.3.5 a č l.5.3.3.6

Dle č lánku norľ ny

57 Cerpací  zaŕ í zęni Vyhl. č .35/2007 Sb.' ve mění
Yyhl. č ,.5312010 Sb., Př.č .3,

č | .9 aŽZl
Č sN BN 1846-3 č l.5.3.2.2

Dle č lánků  vyhláš ky a norÍ ny

58 Zabudované  č eľ padlo
na oří sadv

cSN EN 1846-3 č l.5.3.3.2 Dlę č lánku norÍ ny

59 Lafetovtt pľ oudnice Č sN pN 1846-3 č l.5'2.4a
č l.5.3.4

Dlę č lánku noľ Tny

60 Sestava
manipulač ní ho
zaŕ í zęĺ i

CSN EN 1846-3 č l.5.2.5 a

č l.5.3.5
Dle č lánku noÍ ny

6l PoŽź lmi pří sluš enství Yyhl' č :.3512007 Sb. Př.č .3'
č | '33 aŽ37

Dle č lánků  vyhláš ky

Tab.4 Výsledky zkouš ek dle č sľ  EN 1028-1+ A1, č sN EN 1028-2+ Al a č sľ  EN 1846-3

c. Vlastnost Norma, předpis Pož adavek
62 Zkouš ka sání  nasucho CSN EN l028-1+ A1, č l.6.7.3

Č sľ  pN l028-2+ A1. pří l.D
DosaŽení  podtlaku -0,8 Bar do 30 s

neivětš í  pokles o -0,l Bar po 60 s

63 Měřęní  prů toku ĆsN pN 1846-3, ěI . 5.3.2.l.5
Č sN pN l028-l+ Al' č 1.6.4

Č sN pľ  l028_2+ A1, pří l.C

Dle poŽadavků  norem

64 Provozní  zkouš ka CSN EN 1846.2+ A1,
č l.5.2'1'4.2
Č sľ  Bľ  l028-2+ A1. pří l.F

Nepřetrž iý chod po dobu 4 h při geodetické  sací  ýš ce,
jmenovité m qftlač né m tlaku a jmenoviých otáč kách

65 Tlaková zkouš ka Č sN BN 1846-3, č l. 5.2'2.l'l
Č sľ  pľ  t028-l+ Al,
č I .5.2.l.2'4 a č : I .5.2.ĺ  .2.5

Č sN Bľ  1028-2+ Al' pří l'G

Statický zk.tlak-5min
Dynamický zk'tlak- l min

66 Nejvyš š ĺ  tlak csN EN 1028-l+ Al,
č I .5.2.1.2. 3' tab.3 až . tab'6

Dle poŽadavků  noľ Tny
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67 Specifický prutok z
náđ rž e

ĆsN eľ  1846-3, č l' 5.3.2.l.5 Dle pož adavků  nonny

68 Maximální  pnitok při
plnění  nádrŽe na

vodu

cSN EN 1846-3 ěI .5.3.2.3.3 Dle pož adavků  noľ my

69 Infoľ mace pro
pouŽí vání

CSN EN 1846-3 č l.6. Dle pož adavků  noĺ my

Pom.
a u vozidel kategorie z ďe Č sN EN 1846-l musí  b;ft v rámci vypoč tu stoupavosti dolož eno plnění  pož adavku na

sjí ž děnĺ  ze svahu bezpouŽitÍ  brzdové ho systé mu a nepřekroč ení  max. dovolených otáč ek motoru, souč ástí
tohoto dokumentu je popis systé mu a urč ení  rychlosti vozidla při které  j iž  není  ABS funkč ní

Datum vydání :  4.4.2019
Datum aktualizace: 22.12.2020
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