Na základe plánu práce na 2. polrok 2017 uskutočnila Slovenská obchodná inšpekcia
(ďalej len „SOI“) v období 04.09.2017 - 29.09.2017 kontrolnú akciu zameranú na preverenie
dodržiavania zákazov v zmysle § 23b ods. 2 písm. b) a písm. c) zákona č. 725/2004 Z. z.
o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 725/2004 Z. z.“), podľa ktorých je zakázané uvádzať,
sprístupňovať alebo ponúkať na trhu Slovenskej republiky (ďalej len „SR“):
a) technické prostriedky a zariadenia určené do cestných motorových vozidiel, ktoré nie sú
súčasťou výbavy motorového vozidla a ktoré umožňujú odhalenie alebo ovplyvňovanie
funkcií technických prostriedkov používaných pri plnení úloh na úseku výkonu dohľadu
nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky (ďalej len „zakázané technické
prostriedky a zariadenia“),
b) zvláštne výstražné svietidlá modrej farby, červenej farby alebo kombinácií červenej farby
a modrej farby alebo zvláštne výstražné znamenia (ďalej len „zvláštne výstražné svietidlá
a znamenia“) iným osobám ako tým, ktoré môžu tieto zariadenia podľa § 40 zákona
č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon
č . 8/2009 Z. z.“) používať.
Obsahom kontroly bola aj kontrola plnenia zákazu v zmysle § 3 ods. 6 zákona č. 147/2001 Z. z.
o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o reklame“), podľa ktorého je
zakázané šíriteľom reklamy prezentovať technické prostriedky a zariadenia, ktorých neoprávnená
manipulácia je zakázaná podľa § 23b ods. 2 písm. b) zákona č. 725/2004 Z. z..
Predmetom kontroly boli konkrétne prenosné/pevné antiradary; rádiové/laserové antiradary; laserové
rušičky; majáky, predátory a sirény modrej farby, červenej farby alebo kombinácií červenej a modrej
farby; zvláštne výstražné znamenia a pod. Príklady kontrolovaných výrobkov sú uvedené
v prílohe č. 1.
Objektmi kontroly boli dovozcovia, distribútori a predávajúci, ktorí uskutočňujú predaj náhradných
dielov a autopríslušenstva pre spotrebiteľov.

Informatívna časť
Zákon č. 8/2009 Z. z. ustanovuje v § 3 všeobecné povinnosti účastníka cestnej premávky, medzi ktoré
patrí okrem iného aj zákaz používania technických prostriedkov a zariadení, ktorých činnosť
umožňuje odhalenie alebo ovplyvňovanie funkcií technických prostriedkov používaných pri plnení
úloh na úseku výkonu dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky
alebo ich umiestnenia vo vozidle spôsobom, ktorý umožňuje ich použitie.
Účinnosťou zákona č. 412/2015 Z. z. od 1.3.2016, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z.,
je zakázané nielen používanie a umiestnenie predmetných technických prostriedkov vo vozidle,
ale aj ich uvedenie, sprístupnenie a ponuka na trhu SR.
V premávke na pozemných komunikáciách sa môžu v zmysle § 22 zákona č. 725/2004 Z. z.,
prevádzkovať vozidlá, ktoré sú vybavené zariadeniami umožňujúcimi používanie zvláštnych
výstražných svetiel alebo zvláštnych výstražných znamení.
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Okruh vozidiel vybavených zariadeniami umožňujúcimi používanie zvláštnych výstražných
svietidiel modrej farby, červenej farby alebo kombinácií červenej farby a modrej farby
alebo zvláštnych výstražných zvukových znamení vymedzuje § 40 zákona č. 8/2009 Z. z. ako:
I. vozidlá s právom prednostnej jazdy
a) ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Vojenskej polície,
Vojenského spravodajstva a civilnej ochrany obyvateľstva, ktoré určí príslušný minister,
b) Hasičského a záchranného zboru, ostatných hasičských jednotiek, Horskej záchrannej služby,
záchrannej zdravotnej služby a banskej záchrannej služby pri plnení úloh spojených so záchranou
života a zdravia osôb alebo materiálnych hodnôt,
c) Slovenskej informačnej služby, ktoré určí riaditeľ Slovenskej informačnej služby,
d) Národnej rady Slovenskej republiky pri preprave ústavných činiteľov alebo členov zahraničných
delegácií a pri plnení úloh spojených s takou prepravou,
e) vlády Slovenskej republiky pri preprave ústavných činiteľov alebo členov zahraničných delegácií
a pri plnení úloh spojených s takou prepravou,
f) Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky pri preprave ústavných činiteľov alebo členov
zahraničných delegácií a pri plnení úloh spojených s takou prepravou,
g) Ústavného súdu Slovenskej republiky pri preprave jeho predsedu,
h) Najvyššieho súdu Slovenskej republiky pri preprave jeho predsedu,
i) Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky pri preprave jeho predsedu,
j) Národného bezpečnostného úradu pri preprave jeho riaditeľa,
k) Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky pri preprave generálneho prokurátora,
l) obecnej polície, ktoré určí obec;
II. vozidlá, na ktoré Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na základe písomnej žiadosti
v osobitných prípadoch vydalo povolenie na používanie zvláštnych výstražných znamení;
III. vozidlá sprevádzané vpredu, a ak ide o viac ako tri vozidlá, aj vzadu vozidlami ozbrojených síl,
ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Vojenskej polície, Vojenského
spravodajstva a Slovenskej informačnej služby s právom prednostnej jazdy.

Výsledky kontrolnej akcie
V sledovanom období vykonala SOI kontroly v 106 prevádzkových jednotkách (ďalej len „PJ“)
v rámci celého Slovenska. Nedostatky v oblasti zákona č. 725/2004 Z. z. boli zistené v 12 PJ,
čo predstavuje 11,3 % z celkového počtu prekontrolovaných PJ. Inšpektori SOI zistili porušenie
zákazov v zmysle § 23b ods. 2 písm. b) a písm. c) zákona č. 725/2004 Z. z. celkovo pri 59 druhoch
v celkovej hodnote 12 561,59 €.
V jednom prípade bol kontrolovaný subjekt v postavení dovozcu a vo všetkých ostatných prípadoch
bol kontrolovaný subjekt v postavení distribútora a predajcu.
Inšpektori SOI sa zameriavali nie len na kontrolu predaja zakázaných technických prostriedkov
a zariadení, a zvláštnych výstražných svietidiel a znamení v kamenných prevádzkach,
ale aj na kontrolu ponuky takýchto výrobkov prostredníctvom internetového predaja.
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Kontrola zakázaných technických prostriedkov a zariadení
Z celkového počtu prekontrolovaných PJ v rámci kontrolnej akcie, inšpektori SOI zistili porušenie
zákazu uvádzať na trh SR, sprístupniť na trhu SR alebo ponúkať zakázané technické prostriedky
a zariadenia v 3 PJ pri 10 druhoch takýchto výrobkov v celkovej hodnote 9337,4 €. Vo všetkých
prípadoch bol kontrolovaný subjekt v postavení distribútora a predajcu.
Tabuľka č. 1 – Stručný prehľad výsledkov kontrolnej akcie:
Porušenie zákazu uvádzať na trh SR, sprístupniť
na trhu SR alebo ponúkať fyzicky v PJ

Počet PJ
s nedostatkom

Počet druhov

Celková hodnota
druhov / €

zakázané technické prostriedky a zariadenia v zmysle
§ 23b ods. 2 písm. b) zákona č. 725/2004 Z. z.

1

1

605

Počet PJ
s nedostatkom

Počet druhov

Celková hodnota
druhov / €

2

9

8732,4

Porušenie zákazu uvádzať na trh SR, sprístupniť
na trhu SR alebo ponúkať prostredníctvom
e-shopu
zakázané technické prostriedky a zariadenia v zmysle
§ 23b ods. 2 písm. b) zákona č. 725/2004 Z. z.

Pri 10 druhoch v celkovej hodnote 9337,4 € uložili inšpektori SOI kontrolovanej osobe opatrenie
na mieste podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 128/2002 Z. z o štátnej kontrole vnútorného trhu
vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o štátnej kontrole“) v termíne – ihneď, vykonať opatrenia zamedzujúce
ďalšie uvádzanie, sprístupňovanie na trhu SR alebo ďalšiu ponuku zakázaných technických
prostriedkov a zariadení.
Kontrola zvláštnych výstražných svietidiel a znamení
Cieľom kontrolnej akcie bolo preveriť podmienky predaja zvláštnych výstražných svietidiel
a znamení, ktoré môžu byť predávané výhradne osobám disponujúcim oprávnením prevádzkovať
vozidlá, ktoré sú vybavené zariadeniami umožňujúcimi používanie zvláštnych výstražných svetiel
alebo zvláštnych výstražných znamení v zmysle § 40 zákona č. 8/2009 Z. z..
Z celkového počtu prekontrolovaných PJ v rámci kontrolnej akcie, inšpektori SOI zistili porušenie
zákazu uvádzať na trh SR, sprístupniť na trhu SR alebo ponúkať zvláštne výstražné svietidlá
a znamenia, iným osobám ako tým, ktoré môžu tieto zariadenia podľa § 40 zákona č. 8/2009 Z. z.
používať v 9 PJ pri 49 druhoch takýchto výrobkov v celkovej hodnote 3224,19 €.
V jednom prípade bol kontrolovaný subjekt v postavení dovozcu a vo všetkých ostatných prípadoch
bol kontrolovaný subjekt v postavení distribútora a predajcu. Z celkového počtu 49 druhov takýchto
výrobkov, bolo v ponuke pre spotrebiteľa prostredníctvom internetového obchodu 1 kontrolovanej
osoby 36 druhov zvláštnych výstražných svietidiel v celkovej hodnote 2723 €, čo predstavuje 73,5 %
z celkového počtu nedostatkov z kontroly zvláštnych výstražných svietidiel a znamení.
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Tabuľka č. 2 - Stručný prehľad výsledkov kontrolnej akcie:
Porušenie zákazu uvádzať na trh SR, sprístupniť
na trhu SR alebo ponúkať fyzicky v PJ

Počet PJ
s nedostatkom

Počet druhov

Celková hodnota
druhov / €

zvláštne výstražné svietidlá a výstražné znamenia v
zmysle § 23b ods. 2 písm. c) zákona č. 725/2004 Z. z.

6

9

301,19

Počet PJ
s nedostatkom

Počet druhov

Celková hodnota
druhov / €

3

40

2923

Porušenie zákazu uvádzať na trh SR, sprístupniť
na trhu SR alebo ponúkať prostredníctvom
e-shopu
zvláštne výstražné svietidlá a výstražné znamenia v
zmysle § 23b ods. 2 písm. c) zákona č. 725/2004 Z. z.

Vo všetkých 9 kontrolovaných PJ bol vykonaný kontrolný nákup, do ktorého boli požadované
a predávajúcim odpredané zvláštne výstražné svietidlá a znamenia, pričom ani v jednom prípade
predávajúci nepožiadal inšpektorov SOI konajúcich pod utajenou identitou v zmysle
§ 5 ods. 6 písm. i) zákona o štátnej kontrole o predloženie dokladu oprávňujúceho na používanie
zvláštnych výstražných svietidiel a znamení.
Pri 49 druhoch v celkovej hodnote 3224,19 € uložili inšpektori SOI kontrolovanej osobe opatrenie
na mieste podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona o štátnej kontrole v termíne – ihneď, vykonať opatrenia
zamedzujúce ďalšie uvádzanie, sprístupňovanie na trhu SR alebo ďalšiu ponuku zvláštnych
výstražných svietidiel modrej farby, červenej farby alebo kombinácií červenej farby a modrej farby
alebo zvláštnych výstražných znamení, iným osobám ako tým, ktoré môžu tieto zariadenia podľa
§ 40 zákona č. 8/2009 Z. z. používať.
Iné porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov
Súčasťou kontrolnej akcie bola aj kontrola dodržiavania podmienok predaja vyplývajúcich
zo všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorých výsledky sú uvedené v tabuľke č. 3.
Z celkového počtu prekontrolovaných PJ v rámci kontrolnej akcie, inšpektori SOI zistili porušenie
iných všeobecne záväzných právnych predpisov ako je zákon č. 725/2004 Z. z. v 32 PJ,
čo predstavuje 30,2 % z celkového počtu prekontrolovaných PJ.
Tabuľka č. 3 - Iné porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov
Zistenia - porušenie všeobecne záväzných
povinností

Počet kontrolovaných
PJ celkom

Počet kontrolovaných
PJ s nedostatkom

106

32

- označenie PJ

1 PJ

- reklamačný poriadok

14 PJ

- vydávanie dokladu o kúpe

1 PJ

- úplnosť dokladu o kúpe

2 PJ

- zákaz fajčiť

7 PJ

- chýbajúci oznam o ARS

15 PJ

- chýbajúce označenie zamestnancov

6 PJ

- neplatné/chýbajúce meradlá

3 PJ
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Z dôvodu zistenia iných nedostatkov vyplývajúcich z porušenia všeobecne záväzných právnych
predpisov, predovšetkým porušení zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane nefajčiarov“), boli vo všetkých 32 PJ
uložené opatrenia na zabezpečenia odstránenia zistených nedostatkov.
Záver
SOI ako orgán dohľadu nad dodržiavaním povinností hospodárskych subjektov v zmysle §101a
zákona č. 725/2004 Z. z. uskutočnila v septembri roku 2017 prvú celoslovenskú kontrolnú akciu
zameranú na preverenie dodržiavania zákazov v zmysle § 23b ods. 2 písm. b) a písm. c)
zákona č. 725/2004 Z. z..
Používanie zakázaných technických prostriedkov a zariadení znemožňujú odhalenie funkcií
technických prostriedkov používaných pri plnení úloh na úseku výkonu dohľadu nad bezpečnosťou
a plynulosťou cestnej premávky. Taktiež používanie zvláštnych výstražných svietidiel a znamení
neoprávnenými osobami, a používanie zakázaných technických prostriedkov a zariadení predstavujú
riziko pre bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách a bezpečnosť cestujúcich.
Kontrolná akcia poukázala na to, že v 12 kontrolovaných PJ došlo k porušeniu zákazu uviesť,
sprístupniť alebo ponúkať na trhu SR zakázané technické prostriedky a zariadenia, alebo zvláštne
výstražné svietidlá a znamenia v zmysle § 23b ods. 2 písm. b) a písm. c) zákona č. 725/2004 Z. z..
Zarážajúcim výsledkom sú aj zistenia z oblasti všeobecne záväzných právnych predpisov,
nad ktorými SOI vykonáva dohľad. Inšpektori SOI zistili, že až v 32 PJ došlo k porušeniu platnej
legislatívy SR mimo zákona č. 725/2004 Z. z., predovšetkým zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona
o ochrane nefajčiarov. Uvedené negatívne zistenia sú následkom toho, že SOI je orgánom dohľadu
nad plnením povinností hospodárskych subjektov vyplývajúcich zo zákona č. 725/2004 Z. z.
od 1.1.2016. Hospodárske subjekty v automobilovom sektore do tejto doby neboli zo strany SOI
kontrolované.
Na základe vyššie uvedených skutočností bude SOI aj v budúcnosti venovať zvýšenú pozornosť
na dodržiavanie povinností hospodárskych subjektov vyplývajúcich zo zákona č. 725/2004 Z. z..
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Príloha č. 1

Príklad prenosného antiradaru:

Príklad pevného antiradaru:

Príklad laserovej rušičky:

Príklad kompletnej sady:

Príklad spreju slúžiaceho na znemožnenie fotografického zachytenia údajov uvedených na EČV:
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Príklady zvláštnych výstražných svietidiel:

Príklady zvláštnych výstražných znamení:
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