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 ROZHODNUTÍ  
 

o změně schválení technické způsobilosti typu 
samostatného technického celku vozidla č. 

C-2352/I 
 

Ministerstvo dopravy, Odbor provozu silničních vozidel (dále jen „ministerstvo“), jako ústřední správní orgán státní 

správy ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích podle § 80 zákona č. 56/2001 Sb., o 

podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění 

odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

podle § 16 odst. 1 a § 76 odst. 2 zákona a na základě žádosti ze dne 22.12.2021 

 

s c h v a l u j e 

změnu výše uvedeného schválení technické způsobilosti uvedeného typu samostatného technického celku vozidla k 

provozu na pozemních komunikacích za podmínek stanovených výše uvedenými právními předpisy a dalších 

podmínek uvedených v tomto rozhodnutí. 

 

Držitel:   TAIL LIFTS S.R.O. 

   LIPOVÁ 1228 

   66501 ROSICE 

IČO:   03894894 

 

Druh:   SAMOSTATNÝ TECHNICKÝ CELEK     

   ZVEDACÍ PLOŠINA (ZP) 

Kategorie:    

 

Výrobce:   ANTEO  S.P.A. 

   VIA  E. NOBIULI, 68/70 

   I-40062 MOLINELLA - BOLOGNA, ITÁLIE 

IČO:    

 

Tovární značka:    
Typ (typová řada)  dle označení výrobce 

Obchodní označení:  dle označení výrobce 

 

Držitel tohoto rozhodnutí je povinen pro každý vyrobený nebo dovezený samostatný technický celek vozidla 

odpovídající schválenému typu v případě pevné nástavby doplnit podle základního technického popisu schváleného 

typu samostatného technického celku vozidla technický průkaz nebo technické osvědčení zvláštního vozidla, 

v případě výměnné nástavby nebo pracovního stroje neseného vystavit podle základního technického popisu 

schváleného typu samostatného technického celku technické osvědčení samostatného technického celku a jeho výpis.  

 



Základní technický popis schváleného typu samostatného technického celku vozidla platí pro všechny vyrobené nebo 

dovezené samostatné technické celky stejného typu, u kterých nedošlo ke konstrukční změně a vyrobených nebo 

dovezených v době jeho platnosti, není-li v tomto rozhodnutí stanoveno jinak. Schválení udělená pro samostatný 

technický celek v postupné výrobě se vztahují i na hromadnou přestavbu vozidel již provozovaných a na zpětnou 

demontáž z vozidla. V tomto případě doplní držitel tohoto rozhodnutí údaje v technickém průkazu nebo v technickém 

osvědčení v souladu s vydaným ZTP nebo v souladu s původními údaji vozidla před montáží samostatného 

technického celku. 

 

Další podmínky schválení: 

Rozsah a podmínky schválení: 

Schválení se vztahuje na výrobce a tovární značky následujících zvedacích plošin: AHT - AUTOHYDRAULIK, 

AMA, ANTEO, , AUTOLIFT, BÄR, BEHRENS, BRAUN, CAROIL, DAUTEL, DHOLLANDIA, ERHEL 

HYDRIS, HUBMATIC, INTERHYDRAULIK, MAMMUT LIFT, MAREL, MARIANI, MARIBA, MBB HUBFIX, 

MODUL-STOR, PALFINGER, PENNY-HYDRAULICS, RATCLIFF, RICON, SÖRENSEN, ZEPRO. 

 

Instalace zvedací plošiny (ZP) na vozidlo musí odpovídat podmínkám výrobce ZP, podmínkám výrobce vozidla a 

zákonu č. 56/2001 Sb. 

K instalovaným ZP vystavte "Technické osvědčení samostatného technického celku" a "Výpis z technického 

osvědčení samostatného technického celku". 

 

V rámci schválení je možná instalace níže uvedených homologovaných tažných zařízení na zvedací plošinu. Toto 

zařízení musí odpovídat podmínkám výrobce vozidla, výrobce tažného zařízení a zákonu č. 56/2001 Sb. 

Tažné zařízení musí být homologováno podle směrnice EHK/OSN č. 55. 

Schvalovací značka ČR může být nahrazena homologační značkou EHK/OSN. 

Ke každému tažnému zařízení nutno vystavit řádně vyplněný "Typový list", který musí odpovídat předloženému 

vzoru. 

 

Tažná zařízení k plošinám ANTEO: 

- Gancio Traino F3 

 

Tažná zařízení k plošinám DAUTEL: 

- DA6 (DL 1000 až1500L2) 

- DA7 (DL 1000 až 3000S) 

- DA8 (DL 500 až 950B/C) 

- DA10 (DFL 1000) 

- DA11 (DFL 750) 

- DA13 (DL 1500S až 3000S) 

- Kupplungshalter DLB 1000-27 X1/X1F 

- Kupplungshalter DLB 500/750-27 X1 A,B or C 

- Kupplungshalter X1A500/X1A750/X1A500B/X1A750B Anhängebock 

- Kupplungshalter X1A500/X1A750/X1A500B/X1A750B, mounting frame 

- Montagekonsole DLB 1000-27 X1/X1F 

- Montagekonsole DLB 500/750-27 X1A 

- Montagekonsole DLB 500/750-27 X1C 

- Montagekonsole DLB 500/750-27 X1B 

- X1A 500B/X1A750B 

 

Tažná zařízení k plošinám SÖRENSEN: 

- Montagekonsole X1A 600E / X1A 600F 

- Montagekonsole 1315 X1A 600E/X1A 600F 

- Montagekonsole X1A500B/X1A750B 

- Montagekonsole X1A500/X1A750 

- Montagekonsole X 1000 

- Kupplungshalter X1A500/X1A750/X1A500B/X1A750B 

- Kupplungshalter X 1000 

 

Tažná zařízení k plošinám BÄR CARGOLIFT: 

BC-A 

BC S4(L)/F2/F4 - A 

BC S4 -B/ -C/ -D/ -S 

BC S4 

BC 502/602/603 



BC 609 

BC 615 

BC 607-T2 

BC 618 

BC S2-R3 

BC 750 S2L 

BC 750 S2N 

 

Tažná zařízení k plošinám DHOLLANDIA: 

DH-BUM-10-KL/1 

DH-Bumper-Hook-LSP-2007 

TWH0001.SK 

TWH0003.SK 

TWH0004.SK 

TWH0007.SK 

TWH0009.SK 

TWH0010.SK 

TWH0011.SK 

TWH0012.SK 

TWH0013.SK 

TWH0014.SK 

TWH0015.SK 

TWH0016.SK 

TWH0017.SK 

TWH0018.SK 

TWH0019.SK 

TWH0022.SK 

 

Toto rozhodnutí pozbývá platnosti v případě změny předpisů, podle kterých bylo toto rozhodnutí vydáno. 

 

Po skončení výroby nebo dovozu konstrukční části vozidla nebo výbavy vozidla je držitel tohoto rozhodnutí povinen 

neprodleně vrátit osvědčení o schválení technické způsobilosti typu konstrukční části vozidla nebo výbavy vozidla i 

s jeho přílohami ministerstvu. 

 

O d ů v o d n ě n í :  

Na základě splnění všech předepsaných náležitostí stanovených v zákoně a dalších podmínek stanovených tímto 

rozhodnutím je rozhodnuto, jak je shora uvedeno. Od dalšího odůvodnění se z důvodu vyhovění v plném rozsahu 

žádosti upouští podle § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní 

řád“). 

P o u č e n í :  

Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle § 152 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení rozklad, a to do 15 dnů po 

doručení tohoto rozhodnutí k Ministerstvu dopravy České republiky Praha, cestou odboru provozu silničních vozidel 

tohoto ministerstva. 

 

 

V Praze dne 01.02.2022 

 

 

       Otisk úředního razítka 

 

 

Ing. Bc. Ivan Novák 

ředitel 

Odbor provozu silničních vozidel 

 

 

 

Přílohy: 

Základní technický popis schváleného samostatného technického celku vozidla č. ZTP se nevydává  
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