


                  





          



384

N A  R I A  D E  N I E  V L Á  D Y
Slo ven skej re pub li ky

z 2. júna 2004

o do stup nos ti spot re bi te¾ ských in for má cií o spot re be pa li va a o emi siách CO2
pri pre daji a le a sin gu no vých osob ných auto mo bi lov

Vlá da Slo ven skej re pub li ky pod ¾a § 2 ods. 1 písm. g)
zá ko na č. 19/2002 Z. z., kto rým sa usta no vu jú pod -
mien ky vy dá va nia ap ro xi mač ných na ria de ní vlá dy Slo -
ven skej re pub li ky v zne ní zá ko na č. 207/2002 Z. z. na -
ria ïu je:

§ 1

Pred met úpra vy

Toto na ria de nie usta no vu je po vin nos� pre daj cov no -
vých osob ných auto mo bi lov úpl ne a prav di vo in for mo va� 
spot re bi te ¾a pred kú pou ale bo pred le a sin gom no vé ho
osob né ho auto mo bi lu o spot re be pa li va a o emi siách CO2
no vých osob ných auto mo bi lov.

§ 2

De fi ní cie poj mov

Na úče ly toh to na ria de nia sa ro zu mie
a) osob ným auto mo bi lom vo zid lo ka te gó rie M1 pod ¾a prí -

lo hy č. 1,
b) no vým osob ným auto mo bi lom kaž dý osob ný auto mo -

bil ur če ný na pre daj, kto rý ešte ne bol pred a ný oso be,
kto rá ho kú pi la na iný účel, ako  je jeho ïal ší pre daj
ale bo do dáv ka,

c) mo de lom  ob chod né ozna če nie to vá ren skej znač ky,
typu, a ak je to mož né a vhod né, aj va rian tu a ver zie
osob né ho  auto mo bi lu,

d) ty pom rôz ne osob né auto mo bi ly tej is tej to vá ren skej
znač ky de kla ro va né vý rob com a jed no znač ne de fi no -
va né pís me no vo čí sel ným kó dom ako typ, va riant ale -
bo ver zia, kto ré sa ne lí šia as poň v pod stat ných zna -
koch pod ¾a prí lo hy č. 1,

e) va rian tom typu osob né ho auto mo bi lu osob ný auto -
mo bil rov na ké ho typu, kto rý sa ne lí ši as poň v pod -
stat ných zna koch pod ¾a prí lo hy č. 1 čas ti B,

f) mies tom pre daja pre vádz ka reň,1) pre daj né mies to
pred pre vádz kar ňou, auto sa lón, ve¾ trh ale bo iný
 pries tor, kde sa nový osob ný auto mo bil pred vá dza
ale bo po nú ka na pre daj ale bo na le a sing,

g) nor mo va nou spot re bou  pa li va osob né ho auto mo bi lu
čí sel ný údaj o jeho spot re be pa li va uve de ný v lit roch
na 100 km, kto rý uvá dza vý rob ca osob né ho auto mo -

bi lu ako vý sle dok skúš ky pod ¾a prí sluš nej tech nic kej
nor my; ak je den mo del za hŕ ňa nie ko¾ ko va rian tov ale -
bo ver zií va rian tu, hod no ta spot re by pa li va toh to mo -
de lu je hod no tou spot re by pa li va va rian tu ale bo ver zie 
va rian tu s naj vy ššou nor mo va nou spot re bou pa li va
v rám ci toho is té ho mo de lu,

h) nor mo va nou pro duk ciou emi sií CO2 osob né ho auto -
mo bi lu čí sel ný údaj o jeho emi siách CO2 v g na 1 km,
kto rý uvá dza vý rob ca osob né ho auto mo bi lu ako vý -
sle dok skúš ky pod ¾a prí sluš nej tech nic kej nor my; ak
je den mo del za hŕ ňa nie ko¾ ko va rian tov ale bo ver zií va -
rian tu, hod no ta pro duk cie emi sií CO2 toh to mo de lu je
hod no tou pro duk cie emi sií CO2 va rian tu ale bo ver zie
va rian tu s naj vy ššou nor mo va nou pro duk ciou emi sií
CO2 v rám ci toho is té ho mo de lu,

i) to vá ren skou znač kou ob chod né me no vý rob cu osob -
ných auto mo bi lov, kto rý je uve de ný v do ku men tá cii
ty po vé ho schvá le nia ale bo v osved če ní o zho de,

j) ver ziou va rian tu osob ný auto mo bil vy tvo re ný po vo le -
ný mi kom bi ná cia mi pa ra met rov pod ¾a prí lo hy č. 1, 

k) vý rob com práv nic ká oso ba ale bo fy zic ká oso ba, kto rá
v Slo ven skej re pub li ke vy rá ba nové osob né  auto -
mobily, 

l) do voz com práv nic ká oso ba ale bo fy zic ká oso ba, kto rá
do vá ža do Slo ven skej re pub li ky nové osob né auto mo -
bi ly na úče ly ich pre daja ale bo na le a sing spot re bi te -
¾om,

m) pre daj com práv nic ká oso ba ale bo fy zic ká oso ba, kto rá 
spot re bi te ¾om pre zen tu je ale bo po nú ka nové osob né
auto mo bi ly na  úče ly ich pre daja ale bo le a sin gu v Slo -
ven skej re pub li ke.

§ 3

Ští tok o spot re be pa li va a o emi siách CO2

(1) Štít kom o spot re be pa li va a o emi siách CO2 je ští tok,
kto rý ob sa hu je spot re bi te¾ ské in for má cie tý ka jú ce sa
nor mo va nej spot re by pa li va a nor mo va ných emi sií CO2
osob né ho auto mo bi lu, na kto rom je ští tok pri pev ne ný.

(2) Pre daj ca je po vin ný uvies� na štít ku úda je o nor mo -
va nej spot re be pa li va a úda je o nor mo va ných emi siách
CO2 pod ¾a prí lo hy č. 2 pre kaž dý nový osob ný auto mo bil
v mies te pre daja. Ští tok sa zre te¾ ne a vi di te¾ ne umiest ni 
na osob ný auto mo bil.
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1) § 17 zá ko na č. 455/1991 Zb. o živ nos ten skom pod ni ka ní (živ nos ten ský zá kon) v zne ní ne skor ších pred pi sov.



(3) Vý rob ca ale bo do voz ca je po vin ný pos kyt nú� pre -
daj co vi úda je o nor mo va nej spot re be pa li va a úda je
o nor mo va ných emi siách CO2 pre kaž dý nový osob ný
auto mo bil v sprie vod nej do ku men tá cii osob né ho auto -
mo bi lu. 

§ 4

Prí ruč ka o spot re be pa li va a o emi siách CO2

(1) Prí ruč kou o spot re be pa li va a o emi siách CO2 je sú -
hrn úda jov o nor mo va nej spot re be pa li va a o nor mo va -
ných emi siách CO2 kaž dé ho no vé ho mo de lu osob né ho
auto mo bi lu do stup né ho na trhu s no vý mi osob ný mi
auto mo bil mi.

(2) Slo ven ská ob chod ná in špek cia je po vin ná za bez pe -
či� vy pra co va nie prí ruč ky o spot re be pa li va a o emi siách
CO2 no vých osob ných auto mo bi lov na zá kla de úda jov
pos kyt nu tých ich vý rob com ale bo do voz com. Vý rob ca
ale bo do voz ca je po vin ný tie to úda je pos kyt nú� v le ho te
do 60 dní od pí som nej vý zvy Slo ven skej ob chod nej in -
špek cie. Prí ruč ka sa musí naj me nej raz roč ne ob no vi�.
Dá tum na sle du jú cej ob no vy musí by�  uve de ný v prí ruč -
ke. Prí ruč ka ob sa hu je ná le ži tos ti uve de né v prí lo he č. 3.

(3) Pre daj ca je po vin ný ob sta ra� prí ruč ku od Slo ven -
skej ob chod nej in špek cie na vlast né ná kla dy a za bez pe -
či� jej bez plat nú do stup nos� zá kaz ní kom v mies te pre -
daja.  

§ 5

Pla gát o spot re be pa li va a o emi siách CO2

 (1) Pre daj ca je po vin ný umies tni� v mies te pre daja na
vi di te¾ nom mies te pla gát v lis tin nej ale bo elek tro nic kej
po do be so zo zna mom úda jov o nor mo va nej spot re be pa -
li va a o nor mo va ných emi siách CO2 všet kých no vých mo -
de lov osob ných auto mo bi lov da nej znač ky vy sta ve ných
ale bo po nú ka ných na pre daj ale bo na le a sing v mies te
pre daja ale bo pre zen tá cie. Po pis pla gá tu a jeho ná le ži -
tos ti sú uve de né v prí lo he č. 4.

(2) Vý rob ca ale bo do voz ca je po vin ný včas pos kyt nú�
pre daj co vi úda je pot reb né na vy pra co va nie pla gá tu
o spot re be pa li va a o emi siách CO2 všet kých no vých
osob ných auto mo bi lov po nú ka ných na pre daj ale bo na
le a sing ale bo pred vá dza ných v mies te pre daja v sprie -
vod nej do ku men tá cii no vých osob ných auto mo bi lov.

(3) Pre daj ca je po vin ný pla gát o spot re be pa li va a o emi -
siách CO2 ak tu a li zo va� naj me nej kaž dých šes� me sia cov. 
Ak sa po u ži je pla gát v elek tro nic kej po do be, mu sia sa in -
for má cie ak tu a li zo va� naj me nej kaž dé tri me sia ce. Me dzi
dvo ma ak tu a li zá cia mi sa nové úda je do pĺ ňa jú na ko niec
zo zna mu.

§ 6

Pro pa gač ná li te ra tú ra o spot re be pa li va
a o emi siách CO2

(1) Pro pa gač nou li te ra tú rou o spot re be pa li va a o emi -
siách CO2 je tla čo vi na po u ží va ná pri pre daji, re kla me,
pod po re pre daja no vých osob ných auto mo bi lov a ur če ná 
pre ve rej nos�, na prí klad tech nic ké prí ruč ky, bro žú ry, in -
zer cia v no vi nách, ma ga zí ny, ob chod ná tlač, pla gá ty.

(2) Pre daj ca je po vin ný vy pra co va� vlast nú pro pa gač nú 
li te ra tú ru ale bo aj iný pro pa gač ný ma te riál s údaj mi
o nor mo va nej spot re be pa li va a o nor mo va ných emi siách 
CO2 mo de lov osob ných auto mo bi lov pod ¾a prí lo hy č. 5.

(3) Vý rob ca ale bo do voz ca je po vin ný včas pos kyt nú�
predajcovi úda je pot reb né na vy pra co va nie vlast nej pro -
pa gač nej li te ra tú ry ale bo iné ho pro pa gač né ho ma te riá lu
o nor mo va nej spot re be pa li va a o nor mo va ných emi siách 
CO2  no vých osob ných auto mo bi lov.

§ 7

Prav di vos� in for má cií 

(1) Pre daj ca je po vin ný uvá dza� na štít koch, pla gá toch, 
v prí ruč kách, re kla mnej li te ra tú re ale bo v inom re kla m -
nom ma te riá li prav di vé in for má cie o spot re be pa li va
a o emi siách CO2 no vých osob ných auto mo bi lov.2)

§ 8

Do zor

Do zor nad do dr žia va ním po vin nos tí pre daj cu, vý rob cu 
a do voz cu usta no ve ných tým to na ria de ním vy ko ná va
Slo ven ská ob chod ná in špek cia pod ¾a oso bit né ho pred pi -
su.3)

§ 9

Ozna mo va cia po vin nos�

Mi nis ter stvo hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky ozná -
mi Ko mi sii Eu róp skych spo lo čen stiev pri ja tie vše obec ne
zá väz né ho práv ne ho pred pi su upra vu jú ce ho do stup nos� 
spot re bi te¾ ských in for má cií o spot re be pa li va a o emi -
siách CO2 no vých osob ných auto mo bi lov po nú ka ných
na pre daj a le a sing v Slo ven skej re pub li ke.

§ 10

Trans po zič né usta no ve nie

Tým to na ria de ním sa pre be ra jú práv ne akty Eu róp -
skych spo lo čen stiev a Eu róp skej únie uve de né v prí lo he
č. 6.
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2) § 45 Ob chod né ho zá kon ní ka, § 8 až 11 zá ko na č. 634/1992 Z. z. o ochra ne spot re bi te ¾a v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon č. 147/2001
Z. z. o re kla me a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov.

3) § 2 písm. f) a § 4 ods. 1 zá ko na č. 128/2002 Z. z. o štát nej kon tro le vnú tor né ho trhu vo ve ciach ochra ny spot re bi te ¾a a o zme ne a do pl ne ní
nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov. 



§ 11

Účin nos�

Toto na ria de nie na do bú da účin nos� 1. ok tób ra 2004.

Mi ku láš   Dzu rin da v. r. 
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DE FI NÍ CIE KA TE GÓ RIÍ VO ZI DIEL A TY POV VO ZI DIEL

A. DE FI NÍ CIA KA TE GÓ RIE VO ZID LA

Ka te gó rie vo zi diel sú de fi no va né pod ¾a na sle du jú cej kla si fi ká cie:

Tam, kde je v na sle du jú cich de fi ní ciách od kaz na ma xi mál nu hmot nos�, zna me ná to tech nic ky prí pust nú ma xi mál -
nu na lo že nú hmot nos�.

1. Ka te gó ria M: Mo to ro vé vo zid lá s naj me nej štyr mi ko le sa mi pro jek to va né a kon štru ova né na pre pra vu osôb.

Ka te gó ria M1: Vo zid lá pro jek to va né a kon štru ova né na pre pra vu osôb s ma xi mál ne ôs mi mi se dad la mi ok rem
se dad la vo di ča.

Ka te gó ria M2: Vo zid lá pro jek to va né a kon štru ova né na pre pra vu osôb s viac ako ôs mi mi se dad la mi ok rem
se dad la vo di ča a s ma xi mál nou hmot nos �ou ne pre sa hu jú cou 5 ton.

Ka te gó ria M3: Vo zid lá pro jek to va né a kon štru ova né na pre pra vu osôb s viac ako ôs mi mi se dad la mi ok rem
se dad la vo di ča a s ma xi mál nou hmot nos �ou vyš šou ako 5  ton.

Typy ka ro sé rie a kó do va nie vo zi diel ka te gó rie M sú na účel uve de ný v tej to čas ti de fi no va né v čas ti C od se ku 1
(vo zid lá ka te gó rie M1) a v od se ku 2 (vo zid lá ka te gó rií M2 a M3) tej to prí lo hy.

2. Ka te gó ria N: Mo to ro vé vo zid lá s naj me nej štyr mi ko le sa mi pro jek to va né a kon štru ova né na pre pra vu
to va ru.

Ka te gó ria N1: Vo zid lá pro jek to va né a kon štru ova né na pre pra vu to va ru s ma xi mál nou hmot nos �ou
ne pre sa hu jú cou 3,5 tony.

Ka te gó ria N2: Vo zid lá pro jek to va né a kon štru ova né na pre pra vu to va ru s ma xi mál nou hmot nos �ou vyš šou
ako 3,5 tony, ale ne pre sa hu jú cou 12 ton.

Ka te gó ria N3: Vo zid lá pro jek to va né a kon štru ova né na pre pra vu to va ru s ma xi mál nou hmot nos �ou vyš šou
ako 12 ton.

Za hmot nos� �až né ho vo zid la ur če né ho na spo je nie s ná ve som ale bo prí ve som so stre do vou ná pra vou sa na 
účel kla si fi ká cie vo zid la po va žu je hmot nos� �až né ho vo zid la v po ho to vost nom sta ve zvý še ná o hmot nos� zod -
po ve da jú cu ma xi mál ne mu sta tic ké mu ver ti kál ne mu za �a že niu pre ná ša né mu na �až né vo zid lo ná ve som ale bo
prí ve som so stre do vou ná pra vou a prí pad ne o ma xi mál nu hmot nos� ná kla du �až né ho vo zid la.

Typy ka ro sé rie a kó do va nie vo zi diel ka te gó rie N sú na účel uve de ný v tej to čas ti de fi no va né v čas ti C bode 3 tej -
to prí lo hy.

3. Ka te gó ria O: Prí po jné vo zid lá (vrá ta ne ná ve sov).

Ka te gó ria O1: Prí po jné vo zid lá s ma xi mál nou hmot nos �ou ne pre sa hu jú cou 0,75 tony.

Ka te gó ria O2: Prí po jné vo zid lá s ma xi mál nou hmot nos �ou  vyš šou ako 0,75 tony, ale ne pre sa hu jú cou 3,5 
tony.

Ka te gó ria 03: Prí po jné vo zid lá s ma xi mál nou hmot nos �ou vyš šou ako 3,5 tony, ale ne pre sa hu jú cou 10  ton.

Ka te gó ria O4: Prí po jné vo zid lá s ma xi mál nou hmot nos �ou pre sa hu jú cou 10 ton.

V prí pa de ná ve su ale bo prí ve su so stre do vou ná pra vou sa za ma xi mál nu hmot nos� na účel kla si fi ká cie  prí -
pojného vo zid la po va žu je hmot nos� zod po ve da jú ca ver ti kál ne mu sta tic ké mu za �a že niu pre ná ša né mu na vo -
zov ku ná pra vou ale bo ná pra va mi plne na lo že né ho ná ve su ale bo prí ve su so stre do vou ná pra vou pri po je né ho
k �až né mu vo zid lu.

Typy ka ro sé rie a kó do va nie  vo zi diel ka te gó rie O sú na účel uve de ný v tej to čas ti de fi no va né v čas ti C od se ku 4
tej to prí lo hy.
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k nariadeniu vlády č. 384/2004 Z. z.



4. Te rén ne vo zid lá (sym bol G)

4.1. Vo zid lá ka te gó rie N1 s ma xi mál nou hmot nos �ou ne pre sa hu jú cou dve tony a vo zid lá ka te gó rie M1 sa po va žu jú
za te rén ne vo zid lá, ak

— je naj me nej jed na pred ná ná pra va a naj me nej jed na zad ná ná pra va kon štru ova ná tak, že môžu by� po há ňa -
né sú čas ne, vrá ta ne vo zi diel, kto rých po hon jed nej ná pra vy môže by� vyp nu tý,

— sú vy ba ve né naj me nej jed ným uzá ve rom di fe ren ciá lu ale bo naj me nej jed ným za ria de ním, kto rým sa do siah -
ne po dob ný úči nok, a ak vy po čí ta ná stú pa vos� vo zid la je naj me nej  30 %.

Ok rem toho musí by� spl ne ných as poň pä� z na sle du jú cich šies tich  po žia da viek:

— pred ný ná jaz do vý uhol musí by� naj me nej 25°,

— zad ný ná jaz do vý uhol musí by� naj me nej 20°,

— pre cho do vý uhol musí by� naj me nej 20°,

— svet lá výš ka pod pred nou ná pra vou musí by� naj me nej 180 mm,

— svet lá výš ka pod zad nou ná pra vou musí by� naj me nej 180 mm,

— svet lá výš ka me dzi ná pra va mi musí by� naj me nej 200 mm.

4.2. Vo zid lá ka te gó rie N1 s ma xi mál nou hmot nos �ou pre sa hu jú cou dve tony ale bo ka te gó rie N2 a M2 ale bo M3 s ma -
xi mál nou hmot nos �ou do 12 ton sa po va žu jú za te rén ne vo zid lá, ak sú buï všet ky ich ko le sá po há ňa né sú čas -
ne, vrá ta ne vo zi diel, kto rých po hon jed nej ná pra vy môže by� vyp nu tý, ale bo ak sú spl ne né na sle du jú ce tri po -
žia dav ky:

— naj me nej jed na pred ná ná pra va a naj me nej jed na zad ná ná pra va sú po há ňa né sú čas ne, vrá ta ne vo zi diel,
kto rých po hon jed nej ná pra vy môže by� vyp nu tý,

— sú vy ba ve né naj me nej jed ným uzá ve rom di fe ren ciá lu ale bo naj me nej jed ným za ria de ním s po dob ným účin kom,

— ich vy po čí ta ná stú pa vos� je naj me nej 25 %.

4.3. Vo zid lá ka te gó rie M3 s ma xi mál nou hmot nos �ou pre sa hu jú cou 12 ton ale bo vo zid lá ka te gó rie N3 sa po va žu jú
za te rén ne vo zid lá, ak sú buï všet ky ich ko le sá po há ňa né sú čas ne, vrá ta ne vo zi diel, kto rých po hon jed nej ná -
pra vy môže by�  vypnutý, ale bo ak sú spl ne né na sle du jú ce po žia dav ky:

— naj me nej po lo vi ca ko lies je po há ňa ná,

— vo zid lo je vy ba ve né naj me nej jed ným uzá ve rom di fe ren ciá lu ale bo za ria de ním s po dob ným účin kom,

— vy po čí ta ná stú pa vos� vo zid la je naj me nej 25 %.

Z na sle du jú cich šies tich po žia da viek sú spl ne né naj me nej šty ri:
— pred ný ná jaz do vý uhol musí by� naj me nej 25°,

— zad ný ná jaz do vý uhol musí by� naj me nej 25°,

— pre cho do vý uhol mu sí by� naj me nej 25°,

— svet lá výš ka pod pred nou ná pra vou musí by� naj me nej 250 mm,

— svet lá výš ka me dzi ná pra va mi musí by� naj me nej 300 mm,

— svet lá výš ka pod zad nou ná pra vou musí by� naj me nej 250 mm.

4.4. Pod mien ky za �a že nia a ove re nia.

4.4.1. Vo zid lá ka te gó rie N1 s ma xi mál nou hmot nos �ou ne pre sa hu jú cou 2 tony a vo zid lá ka te gó rie M1 mu sia by� v po -
ho to vost nom sta ve, t. j. s chla dia cou kva pa li nou, ma zi vom, pa li vom, ná ra dím, ná hrad ným ko le som a vo di -
čom.

4.4.2. Mo to ro vé vo zid lá, iné ako tie, kto ré sú uve de né v bo de 4.4.1, mu sia by� na lo že né na ma xi mál ne tech nic ky prí -
pust nú hmot nos� sta no ve nú vý rob com.

4.4.3. Po ža do va ná stú pa vos� (25 % a 30 %) sa ove rí jed no du chým vý po čtom. Vo vý ni moč ných prí pa doch však môže
tech nic ká služ ba po ža do va� pred ve de nie vo zid la prí sluš né ho typu na prak tic ký test.

4.4.4. Pri me ra ní pred né ho a zad né ho ná jaz do vé ho uhlu sa be rie do úva hy ochran né za ria de nie pro ti pod beh nu tiu.

4.5. De fi ní cia svet lej výš ky.

4.5.1. Svet lá výš ka me dzi ná pra va mi zna me ná naj krat šiu vzdia le nos� me dzi ro vi nou vo zov ky a naj niž ším pev ným
bo dom vo zid la. Zdru že né ná pra vy sa po va žu jú za je di nú ná pra vu.
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4.5.2. Svet lá výš ka pod ná pra vou zna me ná vzdia le nos� vr cho lu kru ho vé ho ob lú ka pre chá dza jú ce ho stredom stôp
ko lies jed nej ná pra vy na vo zov ke (pri dvo ji tých ko le sách sa uva žu jú vnú tor né ko le sá) a do tý ka jú ce ho sa naj -
niž šie ho bodu vo zid la me dzi ko le sa mi od zá klad ne. V prí pa de pot re by sa uvá dza svet lá výš ka pod nie ko¾ ký mi
ná pra va mi pod ¾a ich po ra dia, napr. 280/250/250.

4.6. Kom bi no va né ozna če nie

Sym bol G sa kom bi nu je so sym bo lom M ale bo N. Na prí klad vo zid lo ka te gó rie N1, kto ré sa môže po u ží va� ako te -
rén ne vo zid lo, sa ozna čí sym bo lom N1G.

5. Vo zid lá na špe ciál ne úče ly zna me na jú vo zid lá ka te gó rie M, N ale bo O ur če né na pre pra vu osôb ale bo to va ru
a na vy ko ná va nie špe ciál nej funk cie, pre kto rú je pot reb ná špe ciál na úpra va ka ro sé rie a/ale bo vy ba ve nie.

5.1. Obyt ný auto mo bil zna me ná vo zid lo na špe ciál ne úče ly ka te gó rie M kon štru ova né tak, že umož ňu je uby to va nie 
osôb a ob sa hu je mi ni mál ne túto vý ba vu:

— se dad lá a stôl,

— za ria de nie na spa nie, kto ré môže ok rem iné ho slú ži� cez deň na se de nie,

— za ria de nie na va re nie, a

— za ria de nia na usklad ne nie ba to ži ny a iných pred me tov.

Toto vy ba ve nie je v obyt nom prie sto re pev ne pri chy te né; stôl však môže by� kon štru ova ný tak, aby sa dal ¾ah ko 
od strá ni�.

5.2. Pan cie ro vé vo zid lá zna me na jú vo zid lá s pan cie ro vý mi plat ňa mi ur če né na ochra nu pre pra vo va ných osôb
a/ale bo to va ru, kto ré sú ne prie strel né.

5.3. Sa nit né vo zid lá zna me na jú mo to ro vé vo zid lá ka te gó rie M ur če né na pre pra vu cho rých ale bo ra ne ných osôb,
kto ré sú na ten účel pri me ra ne vy ba ve né.

5.4. Poh reb né vo zid lá  zna me na jú mo to ro vé vo zid lá ur če né na pre pra vu zomretých, kto ré sú na ten účel pri me ra ne
vy ba ve né.

5.5. Obyt ný prí ves, po zri ISO nor mu 3833 — 1977, de fi ní cia č. 3.2.1.3.

5.6. Samo hyb ný že riav zna me ná vo zid lo na špe ciál ne úče ly ka te gó rie N3, kto ré nie je za ria de né na pre pra vu to va ru
a je vy ba ve né že ria vom, kto ré ho mo ment bre me na sa rovná ale bo je vyš ší ako 400 kNm.

5.7. Ostat né vo zid lá na špe ciál ne úče ly zna me na jú vo zid lá de fi no va né v bode 5 s vý nim kou vo zi diel uve de ných
v bo doch 5.1 až 5.6.

Kó do va nie vo zi diel na špe ciál ne úče ly je de fi no va né v čas ti C od se ku 5 tej to prí lo hy a po u ži je sa na úče ly tej to
čas ti.

B. DE FI NÍ CIA TYPU VO ZID LA

1. Na úče ly ka te gó rie M1:

Typ tvo ria vo zid lá, kto ré sa ne lí šia as poň v tých to pod stat ných zna koch:

— vý rob ca,

— ty po vé ozna če nie vý rob cu,

— dô le ži té kon štrukč né a tva ro vé zna ky:
— pod vo zok/po dlaho vá čas� (zjav né a zá klad né roz die ly),

— hna cia jed not ka (spa ¾o va cí/elek tric ký/hyb rid ný mo tor).

Va riant typu zna me ná vo zid lá jed né ho typu, kto ré sa ne lí šia as poň v tých to pod stat ných zna koch:

— druh ka ro sé rie (napr. li mu zí na, hat chback, kupé, kab rio let, kom bi, viac ú če lo vé vo zid lo atï.),

— hna cia jed not ka:
— pra cov ný prin cíp,

— po čet a uspo ria da nie val cov,

— roz diel vý ko nu väč ší ako 30 % (naj vy šší vý kon je vyš ší ako 1,3-násobok naj niž šie ho vý ko nu),

— roz diel v ob je me val cov väč ší ako 20 % (naj väč ší ob jem je vyš ší ako 1,2-násobok naj men šie ho ob je mu),

— hna cie ná pra vy (po čet, umies tne nie, spo je nie),

— ria de né ná pra vy (po čet a umies tne nie).
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Ver zia va rian tu zna me ná vo zid lá, kto ré sú vytvo re né po vo le ný mi kom bi ná cia mi zna kov a parametrov uve de -
ných v in for mač nom zväz ku.

V rám ci jed nej ver zie sa ne smú kom bi no va� viac ná sob né úda je tých to pa ra met rov:

— tech nic ky prí pust ná ma xi mál na hmot nos� v na lo že nom sta ve,

— zdvi ho vý ob jem,

— ma xi mál ny čis tý vý kon,

— typ pre vo dov ky a po čet pre vo do vých stup ňov,

— ma xi mál ny po čet miest na se de nie.

2. Na úče ly ka te gó rií M2 a M3:

Typ tvo ria vo zid lá, kto ré sa ne lí šia as poň v tých to pod stat ných znakoch:

— vý rob ca,

— ty po vé ozna če nie vý rob cu,

— ka te gó ria,

— dô le ži té kon štrukč né a tva ro vé zna ky:
— pod vo zok/samo nos ná ka ro sé ria/jed no pod laž ný/dvoj pod laž ný, pev ný/kĺ bo vý (zjav né a zá klad né roz die -

ly),

— po čet ná prav,

— hna cia jed not ka (spa ¾o va cí/elek tric ký/hyb rid ný mo tor).

Va riant typu zna me ná vo zid lá jed né ho typu, kto ré sa ne lí šia as poň v tých to pod stat ných zna koch:

— trie da de fi no va ná v smer ni ci ES „Auto bu sy a auto ka ry“ (len pre do kon če né vo zid lá),

— eta pa kon štruk cie (napr. do kon če né, ne do kon če né),

— hna cia jed not ka:
— pra cov ný prin cíp,

— po čet a uspo ria da nie val cov,

— roz diel vý ko nu väč ší ako 50 % (naj vy šší vý kon je vyš ší ako 1,5-násobok naj niž šie ho vý ko nu),

— roz diel v ob je me val cov väč ší ako 50 % (naj väč ší ob jem je vyš ší ako 1,5-násobok naj men šie ho ob je mu),

— umies tne nie (vpre du, v stre de, vza du)

— roz die ly tech nic ky prí pust nej ma xi mál nej hmot nos ti v na lo že nom sta ve väč šie ako 20 % (naj väč šia hmot nos� 
je vyš šia ako 1,2-násobok naj men šej hmot nos ti),

— hna cie ná pra vy (po čet, umies tne nie, spo je nie),

— ria de né ná pra vy (po čet a umies tne nie).

Ver zia va rian tu zna me ná vo zid lá, kto ré sú vytvo re né po vo le ný mi kom bi ná cia mi vý sled kov tes tov pod ¾a oso bit -
né ho pred pi su.1)

3. Na úče ly ka te gó rií N1, N2 a N3:

Typ tvo ria vo zid lá, kto ré sa ne lí šia as poň v tých to pod stat ných zna koch:

— vý rob ca,

— ty po vé ozna če nie vý rob cu,

— ka te gó ria,

— dô le ži té kon štrukč né a tva ro vé zna ky:
— pod vo zok/po dlaho vá čas� (zjav né a zá klad né roz die ly),

— po čet ná prav,

— hna cia jed not ka (spa ¾o va cí/elek tric ký/hyb rid ný mo tor).

Va riant typu zna me ná vo zid lá jed né ho typu, kto ré sa ne lí šia as poň v tých to pod stat ných zna koch:

— kon štrukč ná kon cep cia ka ro sé rie (napr. val ník/sklá pač/cis ter na/ná ve so vý �a hač) (len pre do kon če né vo -
zid lá),
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— eta pa kon štruk cie (napr. do kon če né, ne do kon če né),

— hna cia jed not ka:
— pra cov ný prin cíp,

— po čet a uspo ria da nie val cov,

— roz diel vý ko nu väč ší ako 50 % (naj vy šší vý kon je vyš ší ako 1,5-násobok naj niž šie ho vý ko nu),

— roz diel v ob je me val cov väč ší ako 50 % (naj väč ší ob jem je vyš ší ako 1,5-násobok naj men šie ho ob je mu),

— roz die ly tech nic ky prí pust nej ma xi mál nej hmot nos ti v na lo že nom sta ve väč šie ako 20 % (naj väč šia hmot nos� 
je vyš šia ako 1,2-násobok naj men šej hmot nos ti),

— hna cie ná pra vy (po čet, umies tne nie, spo je nie),

— ria de né ná pra vy (po čet a umies tne nie).

Ver zia va rian tu zna me ná vo zid lá, kto ré sú vytvo re né po vo le ný mi kom bi ná cia mi vý sled kov tes tov pod ¾a oso bit -
né ho pred pi su.1)

4. Na úče ly ka te gó rií O1, O2, O3 a O4:

Typ tvo ria vo zid lá, kto ré sa ne lí šia as poň v tých to pod stat ných zna koch:

— vý rob ca,

— ty po vé ozna če nie vý rob cu,

— ka te gó ria,

— dô le ži té kon štrukč né a tva ro vé zna ky:
— pod vo zok/samo nos ná ka ro sé ria (zjav né a zá klad né roz die ly),

— po čet ná prav,

— ojo vý prí ves/ná ves/prí ves so stre do vou ná pra vou,

— typ brz do vé ho sys té mu (napr. ne brz de ný/ná jaz do vý/s po sil ne ním).

Va riant typu zna me ná vo zid lá jed né ho typu, kto ré sa ne lí šia as poň v tých to pod stat ných zna koch:

— eta pa kon štruk cie (napr. do kon če né, ne do kon če né),

— druh ka ro sé rie (napr. obyt ný prí ves/val ník/cis ter na) (len pre ne do kon če né vo zid lá),

— roz die ly tech nic ky prí pust nej ma xi mál nej hmot nos ti v na lo že nom sta ve väč šie ako 20 % (naj väč šia hmot nos� 
je vyš šia ako 1,2-násobok naj men šej hmot nos ti),

— ria de né ná pra vy (po čet a umies tne nie).

Ver zia va rian tu zna me ná vo zid lá, kto ré sú vytvo re né po vo le ný mi kom bi ná cia mi bo dov uve de ných v in for mač -
nom zväz ku.

5. Pre všet ky ka te gó rie:

Úpl ná iden ti fi ká cia vo zid la len z ozna če nia typu, va rian tu a ver zie sa musí zho do va� s je di nou pres nou de fi ní -
ciou všet kých tech nic kých cha rak te ris tík, kto ré sú pot reb né na uve de nie vo zid la do pre vádz ky.

C.  DE FI NÍ CIA TYPU KA RO SÉ RIE
(len pre do kon če né/kom plet né vo zid lá)

Typ ka ro sé rie sa ozna čí na sle du jú ci mi kód mi:

1. Osob né auto mo bi ly (M1)

AA Li mu zí na ISO nor ma 3833—1977, de fi ní cia č. 3.1.1.1, ale vrá ta ne vo zi diel s viac ako štyr mi boč ný mi
ok na mi

AB Hat chback Se dan (AA) so sko se nou zad nou čas �ou vo zid la

AC Kom bi ISO nor ma 3833—1977, de fi ní cia č. 3.1.1.4 (osob né kom bi)

AD Kupé ISO nor ma 3833—1977, de fi ní cia č. 3.1.1.5

AE Kab rio let ISO nor ma 3833—1977, de fi ní cia č. 3.1.1.6
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AF Viac ú če lo vé vo zid lo
Mo to ro vé vo zid lo, iné ako vo zid lá uve de né v AA až AE, ur če né na pre pra vu osôb a ich ba to ži ny v je di nom vnú -
tor nom prie sto re. Ak však ta ké vo zid lo spĺ ňa obi dve z na sle du jú cich pod mie nok,

a) po čet miest na se de nie, ok rem se dad la vo di ča, nie je väč ší ako šes�,

mies to na se de nie sa po va žu je za exis tu jú ce, ak je vo zid lo vy ba ve né  prí stup ný mi ukot ve nia mi se da diel,

prí stup né zna me ná také ukot ve nia, kto ré možno po u ží va�. Aby sa za brá ni lo prí stu pu k ukot ve niam,
 výrobca fy zic ky za me dzí ich po u ži tie, na prí klad na va re ním kry cej plat ne ale bo na mon to va ním po dob né -
ho tr va lé ho pev né ho za ria de nia, kto ré nemožno od strá ni� po u ži tím bež ne do stup ných ná stro jov; a

b) P M N N− + × > ×( )68 68,

keï: 

P = tech nic ky prí pust ná ma xi mál na hmot nos� v na lo že nom sta ve v kg,

M = hmot nos� v po ho to vost nom sta ve v kg,

N = po čet miest na se de nie ok rem se dad la pre vo di ča.
Toto vo zid lo sa ne po va žu je za vo zid lo ka te gó rie M1.

2. Mo to ro vé vo zid lá ka te gó rie M2 ale bo M3

Vo zid lá trie dy I — auto bu sy, auto ka ry
CA Jed no pod laž né

CB Dvoj pod laž né

CC Kĺ bo vé jed no pod laž né

CD Kĺ bo vé dvoj pod laž né

CE Jed no pod laž né so zní že nou po dlahou

CF Dvoj pod laž né so zní že nou po dlahou

CG Kĺ bo vé jed no pod laž né so zní že nou po dlahou

CH Kĺ bo vé dvoj pod laž né so zní že nou po dlahou

Vo zid lá trie dy II — auto bu sy, auto ka ry
CI Jed no pod laž né

CJ Dvoj pod laž né

CK Kĺ bo vé jed no pod laž né

CL Kĺ bo vé dvoj pod laž né

CM Jed no pod laž né so zní že nou po dlahou

CN Dvoj pod laž né so zní že nou po dlahou

CO Kĺ bo vé jed no pod laž né so zní že nou po dlahou

CP Kĺ bo vé dvoj pod laž né so zní že nou po dlahou

Vo zid lá trie dy III 
CQ Jed no pod laž né

CR Dvoj pod laž né

CS Kĺ bo vé jed no pod laž né

CT Kĺ bo vé dvoj pod laž né

Vo zid lá trie dy A 
CU Jed no pod laž né

CV Jed no pod laž né so zní že nou po dlahou

Vo zid lá trie dy B 
CW Jed no pod laž né

3. Mo to ro vé vo zid lá ka te gó rie N
BA Ná klad ný auto mo bil

BB Do dáv ko vý auto mo bil

BD Ťa hač prí ve su
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— Ak však vo zid lo de fi no va né ako BB s tech nic ky prí pust nou ma xi mál nou hmot nos �ou ne pre sa hu jú cou
3 500 kg:

— má viac ako šes� miest na se de nie, ok rem mies ta vo di ča

          ale bo

— spĺ ňa obi dve na sle du jú ce po žia dav ky:
a) po čet miest na se de nie, ok rem mies ta vo di ča, nie je väč ší ako šes�, a
b) P M N N− + × ≤ ×( )68 68,

toto vo zid lo sa ne po va žu je za vo zid lo ka te gó rie N.
— Ak však vo zid lo de fi no va né ako BA, BB s tech nic ky prí pust nou ma xi mál nou hmot nos �ou nad 3 500 kg ale bo

BC ale bo BD spĺ ňa jed nu z na sle du jú cich po žia da viek:
a) po čet miest na se de nie, ok rem mies ta vo di ča, je väč ší ako osem, ale bo
b) P M N N− + × ≤ ×( )68 68,
toto vo zid lo sa ne po va žu je za vo zid lo ka te gó rie N.

Pre de fi ní cie mies ta na se de nie, P, M a N po zri čas� C tej to prí lo hy.

4. Vo zid lá ka te gó rie O
DA Ná ves

DB Ojo vý prí ves

DC Prí ves so stre do vou ná pra vou

5. Vo zid lá na špe ciál ne úče ly
SA Obyt né auto mo bi ly

SB Pan cie ro vé vo zid lá

SC Sa nit né vo zid lá

SD Poh reb né vo zid lá

SE Obyt né prí ve sy

SF Samo hyb né že ria vy

SG Ostat né vo zid lá na špe ciál ne úče ly
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PO PIS A NÁ LE ŽI TOS TI  ŠTÍT KU O SPOT RE BE PA LI VA A O EMI SIÁCH CO2

1. Štít ky o spot re be pa li va a emi siách CO2 mu sia vy ho vo va� štan dardné mu for má tu  297 mm × 210 mm (A4).

2. Ští tok ob sa hu je úda je o mo de li osob né ho auto mo bi lu a type pa li va osob né ho auto mo bi lu, na kto rom je ští tok pri -
pevne ný.

3. Ští tok ob sa hu je čí sel nú hod no tu nor mo va nej spot re by pa li va a nor mo va ných špe ci fic kých  emi sií CO2. Hod no ta
nor mo va nej spot re by pa li va sa vy jad ru je v lit roch na 100  ki lo metrov (1/km) a je za okrúh le ná na jed no de sa tin né
mies to. Hod no ta nor mo va ných emi sií CO2 sa vy jad ru je v gra moch na ki lo me ter (g/km) a za ok rúh ¾u je sa na naj -
bliž šie celé čís lo. 

4. Ští tok ob sa hu je na sle du jú ci text tý ka jú ci sa do stup nos ti prí ruč ky o nor mo va nej spot re be pa li va a o nor mo va ných
emi siách CO2:
a) „Prí ruč ka o nor mo va nej spot re be pa li va a o emi siách CO2, kto rá ob sa hu je úda je pre všet ky nové mo de ly osob -

ných  auto mo bi lov, je bez plat ne do stup ná na kaž dom pre daj nom mies te.“,
b) „Ok rem úspor nos ti auto mo bi lu majú na ur če nie spot re by pa li va emi sií CO2  auto mo bi lu a vplyv  štýl ria de nia,

ako aj iné ne tech nic ké či ni te le. CO2 je hlav ný plyn vy vo lá va jú ci skle ní ko vý efekt a je zod po ved ný za glo bál ne
otep ¾o va nie.“. 
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PO PIS A NÁ LE ŽI TOS TI PRÍ RUČ KY O SPOT RE BE PA LI VA A O EMI SIÁCH CO2

Prí ruč ka ob sa hu je: 

1. Roč ne vy dá va ný zoz nam všet kých no vých osob ných auto mo bi lov, kto ré sa v SR po nú ka jú na pre daj, zo sku pe ných
pod ¾a to vá ren ských zna čiek v abe ced nom po ra dí. Ak sa prí ruč ka ak tu a li zu je čas tej šie ako raz za rok, ob sa hu je
zoz nam všet kých no vých mo de lov osob ných auto mo bi lov do stup ných k dá tu mu zve rej ne nia tej to ak tu a li zá cie.

2. Pre kaž dý mo del, kto rý sa na chá dza v prí ruč ke, in for má cie o type pa li va, čí sel nú hod no tu nor mo va nej spot re by
pa li va a nor mo va ných emi sií CO2. Hod no ta nor mo va nej spot re by pa li va sa vy jad ru je v lit roch na ki lo me ter (l/km)
a za ok rúh ¾u je sa na jed no de sa tin né mies to. Nor mo va né emi sie CO2 sa za ok rúh ¾u jú na naj bliž šie celé čís lo v gra -
moch na ki lo me ter (g/km).

3. Zoz nam desiatich naj ús por nej ších  no vých mo de lov osob ných auto mo bi lov zo ra de ných v po ra dí stú pa jú cich emi -
sií CO2 pre kaž dý typ pa li va. Zoz nam musí ob sa ho va� mo del, čí sel nú hod no tu nor mo va nej spot re by pa li va a nor -
mo va ných emi sií CO2. 

4. Po u če nie mo to ris tov o tom, že k zlep še niu spot re by pa li va a zni žo va niu emi sií CO2  ich osob né ho auto mo bi lu pri -
spie va správ ne po u ží va nie a pra vi del ná údrž ba auto mo bi lov, spô sob ria de nia, ako je vy hý ba nie sa ag re sív nej jaz -
de, jaz da pri niž ších rých lo stiach, pred chá dza nie brz de niu, správ ne na hus te nie pne u ma tík, skra co va nie in ter va -
lov cho du mo to ra na prázd no a ne pre �a žo va nie auto mo bi lu.

5. Vy svet le nie o pô so be ní plyn ných emi sií spô so bu jú cich skle ní ko vý efekt, o mož ných zme nách pod ne bia a  zá važ -
nos ti pô so be nia mo to ro vých vo zi diel a o ich dô sled koch na ži vot né pros tre die, in for má ciu o mož nos ti vo¾ by pa li va
do stup né ho pre spot re bi te ¾a za lo že nú na po sled ných ve dec kých dô ka zoch a le gis la tív nych po žia dav kách.

6. Od kaz na zá me ry a cie le spo lo čen stva o do siah nu tí ur če ných prie mer ných emi sií CO2 no vých osob ných auto mo bi -
lov a le ho ta do siah nu tia toh to zá me ru.

7. Od kaz na in ter ne to vú ad re su prí ruč ky Ko mi sie ES o spot re be pa li va a emi sií CO2 na elek tro nic kom za ria de ní.
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PO PIS A NÁ LE ŽI TOS TI PLA GÁ TU ALE BO ZOBRAZOVACEJ JEDNOTKY
VY STA VE NEJ V MIES TE PRE DAJA

 
1. Roz me ry pla gá tu sú naj me nej 70 cm × 50 cm.

2. Ak sú in for má cie na elek tro nic kej ob ra zov ke, roz mery ob ra zov ky musia by� as poň 25 cm × 32 cm. In for má cie sa
môžu zo bra zo va� tech ni kou be žia ce ho tex tu (scrol ling).

3. In for má cie na pla gá te a zo bra zo va cej jednotke mu sia by� ¾ah ko či ta te¾ né.

4. Zoz nam mo de lov no vých osob ných auto mo bi lov uve de ných na pla gá te je roz de le ný do sku pín a samo stat ne pod ¾a
dru hu pa li va (napr. ben zín ale bo na fta). V rám ci kaž dé ho dru hu pa li va sú mo de ly zo ra de né v po ra dí stú pa jú cich
emi sií CO2, pri čom mo del s naj niž šou nor mo va nou spot re bou je umies tne ný na pr vom mies te zo zna mu.

5. V zo zna me je uve de ná to vá ren ská  znač ka kaž dé ho mo de lu osob né ho auto mo bi lu, jeho čí sel ná hod no ta nor mo va -
nej spot re by pa li va a nor mo va ných emi sií CO2. Hod no ta nor mo va nej spot re by pa li va sa vy jad ru je v lit roch na ki lo -
me ter (l/km) a za ok rúh ¾u je sa na jed no de sa tin né mies to. Nor mo va né  emi sie CO2 sa za ok rúh ¾u jú na naj bliž šie
celé čís lo v gra moch na ki lo me ter (g/km).

Na vr ho va ný for mát pla gá tu:

Typ pa li va Po ra die Mo del Emi sie CO2 Spot re ba pa li va

Ben zín
1

2

...

Na fta
1

2

...

6. Pla gát a zo bra zo vacia jed not ka ob sa hu jú na sle du jú ci text tý ka jú ci sa do stup nos ti prí ruč ky o spot re be pa li va
a o emi siách CO2:
a) „Prí ruč ka o nor mo va nej spot re be pa li va a o emi siách CO2, kto rá ob sa hu je úda je pre všet ky nové mo de ly osob -

ných  auto mo bi lov, je bez plat ne do stup ná na kaž dom pre daj nom mies te.“,
b) „Ok rem úspor nos ti auto mo bi lu majú na ur če nie spot re by pa li va a emi sií CO2  auto mo bi lu vplyv  štýl ria de nia,

ako aj iné ne tech nic ké či ni te le. CO2 je hlav ný plyn vy vo lá va jú ci skle ní ko vý efekt a je zod po ved ný za glo bál ne
otep ¾o va nie.“ .

7. Ak sa pla gát a zo bra zo va cia jed not ka na hra dia úpl ne a na tr va lo elek tro nic kou ob ra zov kou, musí by� vy sta ve ná
tak, aby upú ta la po zor nos� spot re bi te ¾a as poň v ta kej mie re, ako pla gát ale bo zo bra zo va cia jed not ka. 
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Príloha č. 4
k nariadeniu vlády č. 384/2004 Z. z.



  ÚDA JE O NORMOVANEJ SPOT RE BE PA LI VA A O NORMOVANÝCH
EMI SIÁCH CO2 V PRO PA GAČ NEJ LI TE RA TÚ RE 

1. Úda je o nor mo va nej spot re be pa li va a o nor mo va ných emi siách CO2 v pro pa gač nej li te ra tú re sú ¾ah ko či ta te¾ né,
zro zu mi te¾ né aj pri zbež nom kon tak te a nie me nej vý raz né ako hlav ná čas� uvá dza ných in for má cií.

2. Úda je o nor mo va nej  spot re be pa li va sú uve de né pre všet ky od liš né mo de ly auto mo bi lov, na kto ré sa pro pa gač ná
li te ra tú ra vz�a hu je. Ak je uve de ných viac mo de lov ako je den, ma te riá ly uvá dza jú úda je o nor mo va nej spot re be pa -
li va pre všet ky uve de né mo de ly, ale bo je uve de né roz pä tie me dzi naj vy ššou a naj niž šou spot re bou pa li va. Spot re ba 
pa li va sa vy jad ru je v lit roch na ki lo me ter (l/km) a za ok rúh ¾u je sa na jed no de sa tin né mies to. 
Ak pro pa gač ná li te ra tú ra ob sa hu je od kaz iba na to vá ren skú znač ku a nie na kon krét ny mo del, úda je o spot re be
pa li va ne mu sia by� uve de né.
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Príloha č. 5
k nariadeniu vlády č. 384/2004 Z. z.













  




















 










