Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“) uskutočnila v priebehu mesiaca september
2019 celoslovenskú kontrolnú akciu zameranú na kontrolu výmenných súprav brzdového
obloženia.
Predmetom kontroly boli výmenné súpravy brzdového obloženia kotúčových bŕzd určené pre
vozidlá kategórie M1 (ďalej len „brzdové doštičky“).
Obsahom kontroly bola vizuálna kontrola značenia brzdových doštičiek a ich balenia,
kontrola sprievodnej dokumentácie, návodov na montáž a kontrola technických požiadaviek
zameraných na bezpečnosť brzdových doštičiek, v súlade s predpisom Európskej hospodárskej
komisie
Organizácie
spojených
národov
č.
90:
Jednotné
ustanovenia
pre homologizáciu súprav výmenného brzdového obloženia a obložení pre bubnovú brzdu
pre motorové a ich prípojné vozidlá (ďalej len „predpis EHK OSN č. 90“).
Požiadavky na značenie brzdových doštičiek
Na každej brzdovej doštičke musí byť nezmazateľne uvedený súbor schvaľovacích údajov:
- značka typového schválenia (homologizačná značka),
- dátum výroby, aspoň mesiac a rok alebo číslo výrobnej série,
- továrenská značka a typ brzdového obloženia.
Požiadavky na balenie brzdových doštičiek
Brzdové doštičky sa musia predávať v sadách pre jednu nápravu (4 kusy v jednom balení
určené pre prednú alebo zadnú nápravu vozidla).
Každá sada pre nápravu musí byť uložená v zapečatenom obale skonštruovanom tak, aby bolo
možné zistiť predchádzajúce otvorenie.
Na každom balení musia byť uvedené tieto informácie:
- značka typového schválenia (homologizačná značka),
- počet kusov brzdových doštičiek v balení,
- obchodný názov výrobcu alebo jeho obchodná značka,
- značka a typ brzdového obloženia,
- vozidlá a nápravy, na ktoré je obsah balenia schválený.
Každé balenie musí obsahovať montážne pokyny v kodifikovanej podobe štátneho jazyka,
doplnené oznamom, že výmenné súpravy brzdového obloženia sa majú vymieňať v sadách pre
nápravu.
Požiadavky na sprievodnú dokumentáciu
Hospodárske subjekty môžu uviesť na trh a sprístupniť na trhu brzdové doštičky v súlade
s udeleným osvedčením o typovom schválení EÚ podľa postupu typového schválenia
ustanoveného predpisom EHK OSN č. 90.
Typový schvaľovací orgán, ktorý udelí homologizáciu súprave brzdových doštičiek,
vydá osvedčenie o typovom schválení EÚ - Oznámenie týkajúce sa udelenia typového
schválenia pre výmennú súpravu brzdového obloženia podľa predpisu EHK OSN č. 90.
Osvedčenie o typovom schválení môže byť predložené aj v anglickom jazyku pod názvom:
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„Communication concerning approval granted of a replacement brake lining assembly pursuant
to Regulation No. 90“ (vzor osvedčenia o typovom schválení EÚ je uvedený v prílohe č. 1A
predpisu EHK OSN č. 90).

Výsledky kontrolnej akcie
Inšpektori SOI vykonali kontroly celkovo v 69 prevádzkových jednotkách (ďalej len „PJ“)
špecializujúcich sa na predaj náhradných dielov do automobilov, pričom nedostatky boli zistené
v 24 PJ, čo predstavuje 34,8 % z celkového počtu kontrolovaných subjektov.
Počas kontrolnej akcie inšpektori SOI vykonali vizuálnu kontrolu značenia brzdových doštičiek
a ich balenia, kontrolu ich sprievodnej dokumentácie a návodov na montáž celkovo u 129
druhov v celkovej hodnote 5 535,7 Eur. Nedostatky boli zistené u 39 druhov brzdových
doštičiek v celkovej hodnote 1 627,2 Eur, čo predstavuje 30,2 % z celkového počtu
kontrolovaných druhov.
Podrobné informácie o výsledkoch kontrol sú spracované v tabuľke č. 1.
Tabuľka. č. 1. Zistené nedostatky
Zistený nedostatok

Počet
druhov

osvedčenie o typovom schválení EÚ nebolo predložené
predložené osvedčenie o typovom schválení EÚ nebolo v súlade s predpisom EHK OSN č. 90

37

značka typového schválenia EÚ nebola v súlade s predpisom EHK OSN č. 90

1

brzdová doštička nebola označená továrenskou značkou

1

balenie nebolo označené obchodným názvom výrobcu alebo jeho obchodnou značkou

1

montážny pokyn nebol v kodifikovanej podobe štátneho jazyka (slovenský jazyk)

4

Poznámka:
Vzhľadom na to, že niektoré druhy brzdových doštičiek vykazovali súbežne viaceré nedostatky,
počet druhov s jednotlivo zistenými nedostatkami nekorešponduje so sumárnym počtom
druhov.
Najčastejšie zisteným nedostatkom bol nesúlad predložených osvedčení o typovom schválení
EÚ s predpisom EHK OSN č. 90 v časti označovania brzdových doštičiek a ich balení
obchodnou značkou výrobcu. Tento nedostatok vyplýva najmä z nedodržiavania povinnosti
výrobcu rozšíriť udelené typové schválenie EÚ v prípade, ak vyrába brzdové doštičky pod
viacerými obchodnými značkami.
Kontrola technických požiadaviek
Kontrola technických požiadaviek brzdových doštičiek zameraná na overenie brzdných
vlastností a bezpečnosti brzdových doštičiek bola vykonaná prostredníctvom poverenej
technickej služby overovania vozidiel v Nemecku.
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Celkovo bolo z trhu Slovenskej republiky odobraných 9 druhov brzdových doštičiek,
za účelom vykonania skúšok v súlade s predpisom EHK OSN č. 90 na:
- pevnosť v strihu,
- stlačiteľnosť,
- výskyt azbestu a
- overenie brzdných vlastností.
Všetky skúšané brzdové doštičky vyhoveli stanoveným požiadavkám v odskúšaných
parametroch a nebol potvrdený ich negatívny vplyv na brzdné vlastnosti vozidiel.

Záver
Cieľom kontrolnej akcie bolo zmonitorovať súčasný stav dodržiavania povinností
hospodárskych subjektov, ktorí uvádzajú na trh alebo sprístupňujú na trhu brzdové doštičky
a overiť ich technické vlastnosti v súlade s požiadavkami predpisu EHK OSN č. 90.
V nadväznosti na zistené nedostatky u 30,2 % z celkového počtu kontrolovaných brzdových
doštičiek a na skutočnosť, že išlo o prvú kontrolnú akciu SOI v tejto sortimentnej skupine
výrobkov, bola potvrdená opodstatnenosť výkonu kontroly tohto druhu.
Najčastejšie zistený nedostatok, ktorým bol nesúlad predložených osvedčení o typovom
schválení EÚ s predpisom EHK OSN č. 90 v časti označovania brzdových doštičiek a ich balení
obchodnou značkou výrobcu, poukazuje na nedodržiavanie povinností výrobcov rozšíriť
udelené typové schválenie EÚ v prípade, ak vyrábajú brzdové doštičky pod viacerými
obchodnými značkami.
Prijaté opatrenia:
1. Zo všetkých uskutočnených kontrol boli inšpektormi SOI spísané inšpekčné záznamy a
pri zistení nedostatkov boli vydané záväzné pokyny na ich odstránenie.
2. V 16 PJ uložili inšpektori SOI opatrenie na zákaz dodávky alebo predaja v zmysle
§ 6 ods. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo
veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
na 30 druhov brzdových doštičiek v celkovej hodnote 1 251 Eur.
3. V 8 PJ umožnili inšpektori SOI kontrolovaným osobám prijať dobrovoľné opatrenie,
ktorými sa zaviazali, že nebudú ďalej predávať a distribuovať 9 druhov brzdových
doštičiek v celkovej hodnote 376,2 Eur.
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