
Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“) je v zmysle § 101a zákona č. 725/2004 Z. z. 

o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon č. 725/2004 Z. z.“)  

od 1. 1. 2016 orgánom dohľadu nad dodržiavaním niektorých povinností hospodárskych 

subjektov stanovených citovaným zákonom. Na základe vyššie uvedeného SOI uskutočnila v 

mesiaci október 2016 celoslovenskú kontrolu diskových kolies.  

 

Cieľom kontroly bolo overiť, či na trhu SR sa sprístupňujú, ponúkajú a predávajú diskové 

kolesá v súlade s ustanoveniami zákona č. 725/2004 Z. z., ktorých ďalšie požiadavky  

na diskové kolesá sú konkretizované v EHK OSN č. 124 o jednotnom ustanovení  

pre homologizáciu kolies pre osobné automobily a ich prívesy (ďalej len „EHK OSN č. 124“). 

 
Predmetom kontroly boli diskové kolesá pre cestné vozidlá a prípojné vozidlá s maximálnou 

hmotnosťou nepresahujúcou 3,5 tony, kategórie M 1, M 1 G, O 1 a O 2 sprístupnené na trhu 

SR a ponúkané na predaj spotrebiteľom. 

 

Obsahom kontroly bolo označenie diskových kolies informáciami v zmysle predpisu  

EHK OSN č. 124, značkou typového schválenia prípadne typového schválenia ES alebo 

homologizačnou značkou v zmysle § 13a zákona č. 725/2004 Z. z. a kontrola súvisiacej 

technickej dokumentácie diskového kolesa. 

 

Výsledky kontroly 

 

Inšpektori SOI vykonali kontroly celkom v 78 prevádzkových jednotkách (ďalej len „PJ“)  

a vizuálnou kontrolou zistili nedostatky na 65 druhoch diskových kolies v celkovej hodnote 

38 915,22 €. Nedostatky boli zistené v 32 PJ, čo predstavuje až 41 % z celkového počtu 

kontrolovaných PJ. V rámci distribučného reťazca bolo vykonaných 7 kontrol u distribútora  

so zistenými nedostatkami v 2 PJ a 71 kontrol u predajcov so zistenými nedostatkami v 30 PJ. 

 

Podrobné informácie o výsledkoch kontrol sú spracované v tabuľke 1 a tabuľke 2. 

 

Tabuľka 1. Vizuálna kontrola diskových kolies  

Zistené nedostatky 
Počet 

druhov Hodnota v € 

bez homologizačnej značky – E / správy o homologizácii 
55 36 112,92 

bez KBA + MD/správy o typovom schválení komponentu  
4 1 308,92 

bez schvaľovacej značky MDVRR/správy o typovom 

schválení komponentu  
15 3 385,22 

bez/chybné meno výrobcu alebo ochrannej známky  52 35 278,72 

bez/chybné označenie obrysu disku kolesa alebo ráfika 33 23 758,90 

bez/chybné označenie zálisu kolesa (ET)  5 3 119,00 

bez dátumu výroby 16 12 418,80 

bez čísla súčiastky 37 26 132,80 

Poznámka: vzhľadom na to, že na jednom druhu diskového kolesa bolo nájdených viacero 

nedostatkov, počet druhov s jednotlivo zistenými nedostatkami a ich hodnota 

nekorešponduje so sumárnym počtom druhov s nedostatkami a ich sumárnou hodnotou. 

 

 

 



V prípade 65 druhoch diskových kolies v celkovej hodnote 38 915,22 EUR inšpektori SOI 

opatrením na mieste zakázali ich dodávku alebo predaj do vykonania nápravy v zmysle  

§ 6 ods. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 128/2002 Z. z. 

 

Za nedostatky zistené pri 20 druhoch diskových kolies v celkovej hodnote 7 704,- EUR prijali 

kontrolované osoby dobrovoľné opatrenie na ich odstránenie za nedodržanie povinnosti uviesť 

na obal diskových kolies značku typového schválenia komponentu udelenú Ministerstvom 

dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (ďalej len „MDVRR“).  

 

Súčasťou kontrol bola aj kontrola ponuky a predaja výrobkov prostredníctvom e-shopov.  

V 2 PJ bola opatrením na mieste v zmysle § 6 ods. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 128/2002 Z. z. 

zakázaná ponuka 3 924 druhov výrobkov do vykonania nápravy, alebo odstránenia zistených 

nedostatkov. V zmysle zákona  č. 725/2004 Z. z. orgánu dohľadu nad trhom nepreukázali, že 

predávané alebo ponúkané diskové kolesá majú udelené typové schválenie, typové schválenie 

ES alebo správu o homologizácii typu. 

 
Z grafického znázornenia je zrejmé, že najpočetnejší výskyt nedostatkov na diskových kolesách 

je chýbajúce označenie homologizačnou či schvaľovacou značkou MDVRR. Diskové kolesá 

boli predávané a ponúkané spotrebiteľom bez potrebného schválenia. 

 
Percentuálny podiel dobrovoľne prijatých opatrení a uloženie povinných opatrení na zákaz 

dodávky alebo predaja do vykonania nápravy. 
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Súčasťou kontrolnej akcie bola aj kontrola dodržiavania podmienok predaja vyplývajúcich  

zo všeobecne záväzných predpisov, ktorých výsledky sú v nasledujúcej tabuľke. 

 

      Tabuľka 2. Porušenie všeobecne záväzných povinností 

Porušenie všeobecne záväzných 

povinností 
Počet prípadov 

spolu:       23 prípadov 
z toho: 

- označenie PJ 3 PJ 
- reklamačný poriadok 2 PJ 
- úplnosť dokladu o kúpe 1 PJ 
- zákaz fajčiť 2 PJ 
iné 15 prípadov 

 

V 15 prípadoch boli zistené nedostatky, ktoré sa týkali informácií o alternatívnom riešení 

sporov v piatich PJ, chýbajúce povolenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva  

v dvoch PJ, chýbajúce jednotkové ceny na šiestich druhoch výrobkov a chýbajúci návod na 

údržbu v štátnom jazyku pri dvoch druhoch výrobkov. 

 

 

Záver 

 

Napriek tomu, že účelom kontrolnej akcie bolo len zmonitorovať súčasný stav v plnení 

predmetných právnych predpisov, jej negatívne zistenia potvrdili účelnosť a opodstatnenosť 

kontroly.  

 

Vo všetkých kontrolovaných prevádzkach, v ktorých boli zistené závažné nedostatky, boli 

uložené záväzné pokyny na ich odstránenie. V záujme dôslednej ochrany spotrebiteľa bol do 

vykonania nápravy zakázaný predaj a použitie všetkých zistených nehomologizovaných, 

typovo neschválených diskových kolies prípadne s chybami ich označenia, či nepredloženia 

príslušnej technickej dokumentácie.  

 

SOI eviduje nepriaznivý trend, kedy vystavené diskové kolesá sú označené ako nepredajné 

vzorky, pričom ich ponuka a predaj sa následne presúvajú do internetových obchodov bez 

možnosti osobného odberu. 

 

Ide skutočne o nepriaznivé zistenia, nakoľko nehomologizované, typovo neschválené diskové 

kolesá sa stávajú vysoko rizikovým výrobkom z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky 

a z nich vyplývajúce nebezpečenstvo ohrozenia života a zdravia spotrebiteľov. Charakter 

a početnosť negatívnych zistení predurčuje, že SOI sa bude kontrole diskových kolies venovať 

aj v budúcom období vrátane overenia ich bezpečnosti skúšaním v akreditovanom laboratóriu. 

 


