
 
_________________________ 
            

V Nitre, dňa doplníme 
 
 
 
 

      Titl. 
Inšpektorát Slovenskej obchodnej 
inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj 

      p. schr. 49/A, Staničná č. 9  
      950 50 Nitra 

 
k sp. zn. K/0571/04/17 - NK 

 
 
 

O D V O L A N I E 
 
 
 
 
Účastníka konania: CentrumKolies, s.r.o., 

so sídlom Na priehon 281/63, 949 05 Nitra, IČO 46 026 339,  
spo. zapísaná v Obchodnom registri OS Nitra, oddiel Sro, vložka č. 28399/N, 
v mene ktorej koná: Mgr. Michal Lavo, konateľ 

 

 
právne zast.: JUDr. MILAN KUKUČKA, advokát 

     a d v o k á t s k a   k a n c e l á r i a 
     sídlo: Kmeťkova 9, 949 01 Nitra 
     mobil: +421 903 840 421 

e-mail: advokat@kukucka.sk 
SAK č.: 4915 
IČO: 42 121 868 
IBAN: SK60 0200 0000 0025 5081 4657 

 
 
 
 

 

 

proti rozhodnutiu  

Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj                          

zo dňa 16.12.2019, číslo: K/0571/04/17 - NK 

mailto:advokat@kukucka.sk
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Účastníkovi konania konania CentrumKolies s.r.o bolo dňa 31.12.2019 doručené 

rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj (ďalej len 

„ISOI NR“ alebo „správny orgán“) zo dňa 16.12.2019, číslo: K/0571/04/17 - NK, ktorým konajúci 

príslušný správny orgán rozhodol podľa ust. § 3 ods. 1, § 3 ods. 2 písm. d), § 4 ods. 1 zák. č. 

128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov, v súlade s § 46 zák. č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní v znení neskorších predpisov o uložení poriadkovej pokuty vo výške 2.000,- Eur 

(slovom dvetisíc eur) pre nesplnenie opatrenia na mieste nariadeného inšpektormi záväzným 

pokynom podľa § 6 ods. 1 písm. c) zák. č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo 

veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov – 

v zmysle ktorého inšpektor na základe výsledkov kontroly zaviazal záväzným pokynom 

kontrolovanej osobe vykonať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, nakoľko dňa 

21.06.2017 inšpektori u účastníka konania ako prevádzkovateľa internetovej stránky 

www.centrumkolies.sk zistili v ponuke pre spotrebiteľa na webovom sídle kontrolovanej osoby 

diskové kolesá, okrem iných aj značky: AUTEC, ENKEI, KESKIN, MAM, RONAL, RONDEL, OXXO, a že, 

 k týmto značkám v čase kontroly nebola inšpektorom ISOI NR predložená správa o homologizácií 

alebo typové schválenie komponentu, v zmysle § 8 zákona č. 725/2004 Z. z., a preto z uvedeného 

dôvodu uložili Opatrenie na mieste podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 128/2002 Z. z.  Týmto 

záväzným pokynom nariadili účastníkovi konania vykonať opatrenia na odstránenie zistených 

nedostatkov a nepredávať, neponúkať diskové kolesá uvedených značiek do predloženia správy 

o homologizácií alebo typovom schválení komponentu, pričom dňa 16.01.2018 bolo na internom 

zázname zo strany inšpektora na základe vytlačených print screenov skonštatované, že sa v ponuke 

na internetovej stránke www.centrumkolies.sk nachádzali naďalej diskové kolesá AUTEC, ENKEI, 

KESKIN, MAM, RONAL, RONDELL aj typy : NARVI, FURIOUS, SPYDEX, PONDORA, ULLAX, VAPOR, 

CARPO zančky OXXO, ku ktorým nebola do dňa 16.01.2018 a ani do dňa vyhotovenia napádaného 

rozhodnutia predložená správa o homologizácii, alebo typové schválenie komponentu, čím účastník 

konania nesplnil opatrenie na odstránenie zistených nedostatkov v plnom rozsahu v súlade s § 6 

ods. 1 písm. c) zákona č. 128/2002 Z. z., ktoré mu bolo uložené v čase kontroly dňa 21.06.2017. 

 Proti tomuto rozhodnutiu v celom rozsahu podáva účastník konania v zákonnej lehote  

v zmysle ustanovenia § 53 správneho poriadku, prostredníctvom svojho právneho zástupcu toto 

 

o d v o l a n i e 

 

a navrhuje, aby správny orgán v rámci autoremedúry odvolaniu v zmysle ust. § 57 ods. 

1 správneho poriadku vyhovel a napadnuté rozhodnutie zrušil resp. odvolací správny orgán 

napadnuté rozhodnutie v zmysle ust. § 59 ods. 2 správneho poriadku v celom rozsahu zrušil.  

 

D ô v o d y 

 

I. 

 

 Správny orgán dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam a 

danú vec nesprávne právne posúdil, a preto aj nesprávne rozhodol.  

 

 Účastník konania má za to, že správny orgán nerešpektoval základné zásady správneho 

procesu a skutkový stav vyhodnotil jednostranne v jeho neprospech. Správny orgán tak sám 

svojim konaním podmienil zmätočnosť a nepreskúmateľnosť svojho rozhodnutia. 

 

http://www.centrumkolies.sk/
http://www.centrumkolies.sk/
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II. 

 

Podľa čl. 1 ods. 1 Ústavy SR Slovenská republika je právnym štátom. Neoddeliteľným 

atribútom právneho štátu je právna istota a spravodlivosť (napr. nálezy Ústavného súdu SR I. ÚS 

17/99, I. ÚS 54/02). 

 

Podľa čl. 2 ods. 2 Ústavy SR štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a 

v rozsahu a spôsobom, ktoré ustanoví zákon. 

 

Z citovaných ustanovení Ústavy SR vyplýva, že v právnom štáte sa orgánu verejnej moci 

neponecháva na úvahu, či uplatní kompetenciu, ktorú mu priznáva ústava alebo zákon. Preto je 

povinnosťou každého orgánu verejnej moci konať, uplatniť svoju kompetenciu vždy, v celom 

rozsahu a včas. 

 

Podľa § 3 ods. 1 až 4 správneho poriadku správne orgány postupujú v konaní v súlade so 

zákonmi a inými právnymi predpismi. Sú povinné chrániť záujmy štátu a spoločnosti, práva a 

záujmy fyzických osôb a právnických osôb a dôsledne vyžadovať plnenie ich povinností. Správne 

orgány sú povinné postupovať v konaní v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, 

zúčastnenými osobami a inými osobami, ktorých sa konanie týka a dať im vždy príležitosť, 

aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladu rozhodnutia, 

a uplatniť svoje návrhy.  

 

Účastníkom konania, zúčastneným osobám a iným osobám, ktorých sa konanie týka musia 

správne orgány poskytovať pomoc a poučenia, aby pre neznalosť právnych predpisov neutrpeli v 

konaní ujmu. Správne orgány sú povinné svedomito a zodpovedne sa zaoberať každou vecou, ktorá 

je predmetom konania, vybaviť ju včas a bez zbytočných prieťahov a použiť najvhodnejšie 

prostriedky, ktoré vedú k správnemu vybaveniu veci. Ak to povaha veci pripúšťa, má sa správny 

orgán vždy pokúsiť o jej zmierne vybavenie. Správne orgány dbajú na to, aby konanie prebiehalo 

hospodárne a bez zbytočného zaťažovania účastníkov konania a iných osôb. Rozhodnutie správnych 

orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci. Správne orgány dbajú o to, aby v 

rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely. 

 

Podľa § 32 ods. 1 a 2 správneho poriadku správny orgán je povinný zistiť presne a úplne 

skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je 

viazaný len návrhmi účastníkov konania. Podkladom pre rozhodnutie sú najmä podania, návrhy a 

vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, čestné vyhlásenia, ako aj skutočnosti všeobecne známe 

alebo známe správnemu orgánu z jeho úradnej činnosti. Rozsah a spôsob zisťovania podkladov pre 

rozhodnutie určuje správny orgán. 

 

ISOI NR nepostupoval v intenciách citovaných právnych noriem, vo veci zistil 

skutkový stav nedostatočne a z takto zistených skutkových okolností vyvodil nesprávny 

právny záver, a to aj z dôvodu nesprávnej aplikácie zákonných ustanovení. 

 

 

III. 

Účastník konania je trvalo presvedčený o skutočnosti, že dôvod na začatie predmetného 

správneho konania z strany ISOI NR nebol nikdy daný.  
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Zo znenia ustanovenia § 8 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v 

premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. 

predpisov (ďalej ako „Zákon č. 725/2004“)vyplýva, že toto ustanovenie pojednáva o povinnostiach 

Výrobcov a zástupcov výrobcov v súvislosti s uvedením výrobkov na trh. Z hľadiska postavenia 

účastníka konania ku kontrolovaným výrobkom treba opätovne konštatovať, že v zmysle ust. § 2 

písm. b) 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 ako „Zákon o ochrane 

spotrebiteľa“) je kontrolovaná osoba v postavení predávajúceho a kontrolované výrobky na trh 

nedováža a ani nevyrába 

Podľa ust. § 2 písm. b) Zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúcim: „osoba, ktorá pri 

uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo 

povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.“ 

Podľa ust § 8 ods 1  Zákona č. 725/2004 „Výrobca alebo zástupca výrobcu typu systému, 

komponentu alebo samostatnej technickej jednotky je pred ich uvedením na trh povinný písomne 

požiadať štátny dopravný úrad [§ 99 písm. o)] o udelenie typového schválenia, udelenie typového 

schválenia ES alebo udelenie homologizácie typu. Žiadosť o udelenie typového schválenia ES alebo o 

udelenie homologizácie typu alebo o ich rozšírenie sa môže podať len v jednom členskom štáte. Žiadosť 

o udelenie typového schválenia, udelenie typového schválenia ES alebo udelenie homologizácie typu sa 

podáva za každý typ systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky“. 

Podľa ust. § 13a ods. 1 Zákona č. 725/2004: „Uviesť na trh a sprístupniť na trhu nové vozidlo, 

systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku na účely prevádzky v premávke na 

pozemných komunikáciách možno, len ak majú udelené typové schválenie, typové schválenie ES 

alebo správu o homologizácii typu. Pre uvádzanie na trh a sprístupnenie na trhu nového vozidla, 

systému, komponentu a samostatnej technickej jednotky platia podmienky ustanovené osobitnými 

predpismi o typovom schvaľovaní.“ 

Podľa ust. § 13a ods. 2 Zákona č. 725/2004: „Hospodársky subjekt, ktorý uvádza na trh alebo 
sprístupňuje na trhu nové vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku, je povinný 
a)orgánu dohľadu nad trhom podľa § 101a preukázať, že predávané alebo ponúkané nové vozidlo, 

systém, komponent alebo samostatná technická jednotka 

1. majú udelené typové schválenie, typové schválenie ES alebo správu o homologizácii typu, 

2. sú opatrené značkou typového schválenia, typového schválenia ES alebo homologizačnou značkou, 

b) upozorniť v sprievodnej dokumentácii na nebezpečenstvo, že nové vozidlo, systém, komponent alebo 

samostatná technická jednotka, ktoré spĺňajú ustanovené technické požiadavky, pri určitom spôsobe 

používania môžu ohroziť bezpečnosť prepravovaných osôb alebo verejné zdravie, 

c) pravdivo a úplne informovať v sprievodnej dokumentácii o vlastnostiach nového vozidla, systému, 

komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, 

d) informovať pred kúpou alebo pred leasingom nového osobného vozidla o spotrebe paliva a o 

emisiách CO2 nových osobných vozidiel podľa osobitného predpisu,  

e) zabezpečiť povinnosti vyplývajúce z osobitného predpisu.“ 

Podľa ust. § 13a Zákona č. 725/2004 je teda zrejmé, že pre predaj výrobkov, ktoré sú 

predmetom kontroly platí, že pre ich predaj za účelom prevádzky v premávke na pozemných 

komunikáciách musí predávajúci disponovať typovým schválením, typovým schválením ES alebo 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/372/
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správou o homologizácii typu. Pre uvádzanie na trh a sprístupnenie na trhu nového vozidla, 

systému, komponentu a samostatnej technickej jednotky platia podmienky ustanovené osobitnými 

predpismi o typovom schvaľovaní. Ide o podmienky ustanovené osobitnými predpismi 

o typovom schvaľovaní napr. podľa Nariadenia vlády č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú 

podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, 

komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (ďalej ako 

„Nariadenie vlády č. 140/2009 Z. z.“).  

Podľa ust. § 3 Nariadenia vlády č. 140/2009 Z. z. písm. b) je typovým schvaľovaním: 

„postup, ktorým typový schvaľovací úrad členského štátu Európskych spoločenstiev (ďalej len 

„členský štát“) osvedčuje, že typ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky 

spĺňa požiadavky ustanovené na schvaľovací postup a technické požiadavky,“ 

Podľa ust. § 2 písm. f) Zákona č. 725/2004 je typovým schvaľovacím úradom „úrad štátu 

zodpovedný za všetky aspekty typového schválenia vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej 

technickej jednotky, ktorý udeľuje a odoberá typové schválenie; slúži ako kontaktné miesto pre typové 

schvaľovacie úrady ostatných štátov a kontroluje opatrenia prijaté hromadným výrobcom alebo 

zástupcom hromadného výrobcu na zabezpečenie zhody výrobku,“ 

Pre všetky kontrolované výrobky platí, že účastník konania okamžite tzn. už 

21.06.2017 a pri každej ďalšej kontrole dokladoval dokumentáciu typového schválenia 

a správy o homologizácii typu v zmysle ust. § 13a Zákona č. 725/2004. Účastník konania 

odovzdal správnemu orgánu DVD s požadovaným obsahom, čo priamo správny orgán 

priznáva aj v oznámení o začatí správneho konania a správne identifikuje predložené 

dokumenty ako typové schválenia, keď uvádza, že nosič obsahoval typové schválenie KBA. 

Tak ako je vyššie uvedené a ako to aj účastník konania uvádzal vo svojom vyjadrení zo dňa 

02.05.2018, zákonodarca jasne definuje typové schválenie a postup, ktorým typový schvaľovací 

úrad členského štátu EU osvedčuje, že typ systému, komponentu alebo samostatnej technickej 

jednotky spĺňa požiadavky ustanovené na schvaľovací postup a technické požiadavky.  

Kraftfarht-Bundesamt (skrátene KBA) je typovým schvaľovacím úradom členského štátu 

ES. Overenie skutočnosti, že je KBA typovým schvaľovacím úradom členského štátu ES, je dostupné 

na tomto linku: http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=69132. Zároveň je predmetný 

úrad aj kontaktným miestom, kde môže správny orgán požiadať o súčinnosť pri overení platnosti 

predložených typových schválení  a správ o homologizácii typu. 

V súvislosti s kontrolou správneho orgánu a aplikáciou zákonných ustanovení, ktorá je podľa 

účastníka konania v rozpore s kontrolovaným skutkovým stavom, dávame nadriadenému orgánu do 

pozornosti jednu zo základných zásad správneho konania, a to zásadu zákonnosti (legality). Táto 

zásada svojim významom presahuje rámec správneho konania, pretože ide o jeden z princípov 

právneho štátu zakotvený v Ústave SR (čl. 2 ods. 2 a 3) a je spoločná pre všetky procesné predpisy. 

Dodržiavanie zásady zákonnosti sa však nevzťahuje len na procesné predpisy, ale aj na 

hmotnoprávne predpisy upravujúce podmienky pre priznanie práv alebo určenie povinností. 

Napokon, zásada zákonnosti sa premieta aj do oblasti kompetenčných predpisov upravujúcich 

otázky právomoci a pôsobnosti správnych orgánov. 

Najvyšší súd SR v konaní pod sp. zn. 7 Sž 139/2001 uvádza: Podľa § 3 ods. 1 správneho 

poriadku správne orgány postupujú v konaní v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi. Sú 

povinné chrániť záujmy štátu a spoločnosti, práva a záujmy občanov a organizácií a dôsledne 

vyžadovať plnenie ich povinností. Zásada zákonnosti zakotvená v § 3 odseku 1 vyjadruje požiadavku, 

http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=69132
http://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=1435877&f=2
http://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=1435877&f=2
http://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=1435877&f=2
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aby správne orgány v konaní a pri vydaní rozhodnutia zachovali procesné predpisy (správny 

poriadok), ako aj predpisy hmotnoprávne, ktoré sa vzťahujú na prejednávanú vec. 

 

IV. 

Správny orgán v priebehu kontroly a aj v napádanom rozhodnutí deklaruje, že je orgánom 

dohľadu nad trhom podľa ust. § 8 Zákona č. 725/2004 a za nedostatky zistené v tejto súvislosti 

pristúpil k udeleniu pokuty.  

Argumentačne svoje rozhodnutie v uvedenom kontexte ako aj v kontexte postavenia 

účastníkom konania ako predávajúceho, odôvodňuje v napádanom rozhodnutí nasledovne: 

„ ... konkrétne ustanovenie § 8 ods. 5 vyššie cit. zákona č. 725/2004 Z. z. nepoužíva pojem výrobca, 

prípadne zástupca výrobcu, ale používa pojem žiadateľ, pričom v nadväznosti na ustanovenie § 13a 

ods. 1 a ods. 2 zákona č. 725/2004 Z. z. sprístupniť na trhu nový komponent na účely premávky na 

pozemných komunikáciách možno, len ak majú udelené typové schválenie , typové schválenie ES, alebo 

správu o homologizácii typu, pričom hospodársky subjekt, ktorý sprístupňuje na trh nový komponent, 

je povinný orgánu dohľadu, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia preukázať, že predávaný 

komponent má udelené typové schválenie, typové schválenie ES alebo správu o homologizácii typu, a že 

sú opatrené značkou typového schválenia, typového schválenia ES alebo, homologizovanou značkou.“ 

 K predmetnej argumentácii správneho orgánu účastník konania dodáva, že argumentačne už 

vo vyjadrení zo dňa 02.05.2018 exaktne uviedol nasledovné: 

Ak správny orgán používa argumentáciu ust. § 8 Zákona č. 725/2004, tak musí poznať 

aj súvisiace náležitosti tejto časti zákona potrebné k získaniu tzv. typového schválenia 

v zmysle ust. § 8 Zákona č. 725/2004 a nemôže účelovo používať jeho vytrhnuté časti 

k odôvodneniu správneho konania.  

Podľa ust. § 8 Zákona č. 725/2004: „Výrobca alebo zástupca výrobcu typu systému, 

komponentu alebo samostatnej technickej jednotky je pred ich uvedením na trh povinný písomne 

požiadať štátny dopravný úrad o udelenie typového schválenia, udelenie typového schválenia ES alebo 

udelenie homologizácie typu. Žiadosť o udelenie typového schválenia ES alebo o udelenie 

homologizácie typu alebo o ich rozšírenie sa môže podať len v jednom členskom štáte. Žiadosť o 

udelenie typového schválenia, udelenie typového schválenia ES alebo udelenie homologizácie typu sa 

podáva za každý typ systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky.“ 

V tejto súvislosti nie je účastníkovi konania zrejmé, z akého dôvodu sa správny orgán 

vo svojej vyššie uvedenej argumentácií snaží účastníka konania podradiť pod žiadateľa 

v zmysle ust. § 8 ods. 5 Zákona č. 725/2004, ktorého znenie je nasledovné: „Štátny dopravný úrad 

udelí typové schválenie systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ak žiadateľ splnil 

podmienky uvedené v odsekoch 2 až 4 a ak typ systému, komponentu alebo samostatnej technickej 

jednotky z hľadiska konštrukcie spĺňajú technické požiadavky ustanovené všeobecne záväznými 

právnymi predpismi vydanými na vykonanie tohto zákona a z hľadiska funkcie alebo použitia 

neohrozujú bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách, životné prostredie alebo bezpečnosť 

cestujúcich; inak žiadosť zamietne.“ 

Správnemu orgánu však v komplexnosti ustanovenia § 8 ods. 5 Zákona č. 725/2004 

musí byť zrejmé, že žiadateľom môže byť iba a výhradne osoba „výrobcu“ a „zástupcu 

výrobcu“ nakoľko iba takáto osoba je oprávnená podať „žiadosť“.   

http://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=26&p=1010188&f=2
http://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=26&p=1010188&f=2
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Podľa ust. § 8 ods. 1 Zákona č. 725/2004 „Výrobca alebo zástupca výrobcu typu systému, 

komponentu alebo samostatnej technickej jednotky je pred ich uvedením na trh povinný písomne 

požiadať štátny dopravný úrad [§ 99 písm. o)] o udelenie typového schválenia, udelenie typového 

schválenia ES alebo udelenie homologizácie typu. Žiadosť o udelenie typového schválenia ES alebo o 

udelenie homologizácie typu alebo o ich rozšírenie sa môže podať len v jednom členskom štáte. Žiadosť 

o udelenie typového schválenia, udelenie typového schválenia ES alebo udelenie homologizácie typu sa 

podáva za každý typ systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky.“ 

Podľa ust. § 8 ods. 3 Zákona č. 725/2004 „Žiadosť výrobcu alebo zástupcu výrobcu o udelenie 

typového schválenia systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky musí obsahovať...“ 

Podľa článku III. bod. 54 Nariadenia  Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013 z 15. 

januára 2013 o schvaľovaní a dohľade nad trhom dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek 

resp. podľa článku III. bod. 39 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013 z 5. 

februára 2013 o schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných vozidiel a o dohľade nad trhom nad 

týmito vozidlami, ktoré správny orgán uvádza vo svojom rozhodnutí je zrejmé že:  „uvedenie na 

trh“ je prvé sprístupnenie vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky, časti 

alebo zariadenia v Únii“. 

Podľa článku II. bod 2 Nariadenia  Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 725/2008 z 9. Júla 

2008 ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním 

výrobkov na trh je „uvedenie na trh“ je prvé sprístupnenie výrobku na trhu Spoločenstva a „dovozca je 

každá fyzická alebo právnická osoba usadená v Spoločenstve, ktorá uvádza výrobok z tretej krajiny na 

trh Spoločenstva“ 

Účastník konania dáva taktiež do pozornosti, že z ust. § 4 Zákona č. 725/2004 je zrejmé, že 

osvedčenie „výrobcu“ a „zástupcu výrobcu“ je definované nasledovne: „Fyzická osoba alebo 

právnická osoba, ktorá chce vyrábať alebo dovážať typ vozidla, typ systému, komponentu alebo 

samostatnej technickej jednotky, alebo chce vykonávať hromadné prestavby typu vozidla na účely ich 

uvedenia do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike, je povinná 

vopred písomne požiadať štátny dopravný úrad [§ 99 písm. o)] o udelenie osvedčenia výrobcu alebo 

zástupcu výrobcu.“ 

Z vyššie uvedeného normatívneho textu vyplýva, že o osvedčenie/a „výrobcu“ alebo 

„zástupcu výrobcu“ je možné žiadať iba za vymedzeným účelom, ktorý je jasne definovaný.  

Upriamujeme ďalej pozornosť aj na nižšie uvedený pojem „uvedenie do prevádzky,“ 

z ktorého je zrejmé, že argumentácia účastníka konania ohľadne uvedenia kontrolovaných 

výrobkov na trhu v Nemecku (prvé použitie systému / komponentu) je správna a ako 

účastník správneho konania tieto výrobky neuvádza do prevádzky v SR, a teda nie je ich 

dovozca, výrobca a ani zástupca výrobcu. 

 Účastník konania poukazuje z hľadiska komplexnosti na nasledovné legislatívne pojmy: 

 „výrobca“ je každá fyzická alebo právnická osoba zodpovedná schvaľovaciemu orgánu za 

všetky aspekty procesu typového schválenia alebo povoľovania, za zabezpečenie zhody výroby, 

ktorá je tiež zodpovedná za záležitosti dohľadu nad trhom týkajúce sa vyrábaných vozidiel, 

systé mov, komponentov a samostatných technických jednotiek bez ohľadu na to, či je daná 

fyzická alebo právnická osoba priamo zapojená do všetkých stupňov konštrukcie a výroby 

vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky tvoriacej predmet 

schvaľovacieho postupu; 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/725/20180501#paragraf-99.pismeno-o
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/725/20180501#paragraf-99.pismeno-o
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 „zástupca výrobcu“ je každá fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorá je riadne 

vymenovaná výrobcom, aby ho zastupovala pred schvaľovacím orgánom alebo orgánom 

dohľadu nad trhom a konala v jeho mene v záležitostiach, na ktoré sa vzťahuje toto 

nariadenie; 

 „dovozca“ je každá fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorá uvedie vozidlo, systém, 

komponent alebo samostatnú technickú jednotku, časť alebo zariadenie z tretej krajiny na trh; 

 „uvedenie do prevádzky“ je prvé použitie vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej 

technickej jednotky, časti alebo zariadenia; 

 „Vnútorný trh“ predstavuje oblasť bez vnútorných hraníc, v rámci ktorého sa musí zaručiť 

voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu. Na tento účel bol stanovený komplexný systém 

typového schvaľovania ES pre dvoj- alebo trojkolesové vozidlá smernicou Európskeho 

parlamentu a Rady 2002/24/ES (3) o typovom schvaľovaní takýchto vozidiel. Tieto princípy by 

sa mali naďalej uplatňovať pre toto nariadenie a delegované a vykonávacie akty prijaté podľa 

tohto nariadenia. 

Účastník konania vzhľadom na právnu úvahu Správneho orgánu pri posúdení prípadu 

predpokladá, že Správny Orgán usudzuje, že i keď Slovenská republika je členom Európskej únie, je 

stále aj samostatným, suverénnym štátom s vlastným právnym poriadkom, s vlastnou ekonomikou a 

domácim trhom, nakoľko vyžaduje aby boli kontrolované výrobky uvedené na domáci trh 

v zmysle  ust § 8 Zákona č. 725/2004. 

Vzhľadom na to, že kontrolované výrobky už raz boli na spoločný trh uvedené, nemožno 

dovoz týchto výrobkov na územie SR znova posudzovať ako dovoz na domáci trh v zmysle 

ustanovení § 8 Zákona č. 725/2004. Z ustanovení čl.7 ods. 2 Ústavy SR (podľa ktorého právne 

záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej 

republiky a prevzatie tých, ktoré vyžadujú implementáciu sa vykoná zákonom alebo nariadením 

vlády podľa č. 120 ods. 2), vyplýva požiadavka eurokonformného výkladu domácich právnych 

predpisov s nariadeniami ES a EU ako normami vyššej právnej sily. 

Do pozornosti uvádzame rozhodnutie NS SR 3 Sžp 45/2009 vo veci žalobcu a žalovanej - 

Slovenská inšpekcia životného prostredia, v ktorej bolo rozhodnutie žalovanej zrušené a vec vrátená 

na daľšie konanie. Predmetom sporu bol názor žalovanej, že povinnosti výrobcu a dovozcu sa 

vzťahujú na žalobcu aj v prípade, že kontrolované výrobky „doviezol“ z členského štátu EÚ. 

S prihliadnutím na ust. § 47 ods. 3 správneho poriadku je napádané rozhodnutie 

nepreskúmateľné.  

Dôvodom nepreskúmateľnosti je fakt, že správny orgán účelovo spája ust. § 8 s ust. § 13 

Zákona č. 725/2004, čím sa snaží jednostranne interpretovať predmetný zákon, a to v snahe 

odôvodniť nim uloženú sankciu. 

Správny orgán v rozhodnutí navodil dojem, že je potrebné zaoberať sa ním uvedenou 

definíciou hospodárskeho subjektu, ktorá však vo vzťahu k ustanoveniu § 8 Zákona č. 

725/2004, ktorého porušenie pričítal účastníkovi konania, nie je relevantná.  

Taktiež rozoberanie iných pojmov, ktoré v napádanom rozhodnutí správny orgán 

uvádza smeruje k akémusi premosteniu § 13a na § 8 Zákona č. 725/2004, čo sa v skutočnosti 

z logiky a obsahu pojmov (a obsahu samotného), vylučuje. 

 

V. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0168#ntr3-L_2013060SK.01005201-E0003
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Na strane 4 napádaného rozhodnutia sa správny orgán vyjadruje k Nariadeniu Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008, ktorým sa ustanovujú postupy týkajúce sa uplatňovania 

určitých vnútroštátnych technických pravidiel na výrobky, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi 

uvedené na trh v inom členskom štáte, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 3052/95/ES.  

K uvedenému účastník konania opätovne uvádza, že predmetné nariadenie dal do 

pozornosti z dôvodu celkového kontextu a príčiny správneho konania, nakoľko aplikáciu 

predmetného nariadenia zanikajú dôvody začatia správneho konania. 

Zásada vzájomného uznávania, ktorá vyplýva z judikatúry Súdneho dvora Európskych 

spoločenstiev, je jedným z prostriedkov na zabezpečenie voľného pohybu tovaru v rámci 

vnútorného trhu. Vzájomné uznávanie sa vzťahuje na výrobky, ktoré nepodliehajú harmonizačným 

právnym predpisom Spoločenstva, alebo na aspekty výrobkov, ktoré nespadajú do rozsahu 

pôsobnosti takýchto právnych predpisov. V súlade s touto zásadou členský štát nemôže zakázať na 

svojom území predaj výrobkov, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi uvedené na trh v inom 

členskom štáte, ani vtedy, ak boli tieto výrobky vyrobené podľa iných technických pravidiel ako tie, 

ktorým podliehajú domáce výrobky. 

Je markantné, že správny orgán sa nedokázal v odôvodnení rozhodnutia s uvedenou 

argumentáciou vysporiadať, a preto ju svojvoľne upravuje a interpretuje so záverom, že 

nepatrí k predmetu správneho konania, resp sa jedná iba o uznanie typovej schvaľovacej 

značky KBA 

Účastník konania už v čase prvej kontroly ISOI NR preukázal, že disponuje potrebnou 

dokumentáciou pre všetky kontrolované výrobky v zmysle ustanovení § 13a Zákona č. 725/2004.  

Všetky kontrolované výrobky boli uvedené na trh v súlade s právnymi predpismi 

členského štátu EU, čím je dostatočne zdôvodnené, prečo nemohlo prísť zo strany správneho 

orgánu k obmedzeniu predaja týchto výrobkov. 

 

VI. 

Je neprípustné, ak sa správny orgán pri vydávaní rozhodnutia neopiera o platné právne 

predpisy, ale o „písomné stanovisko MDVSR zo dňa 07.10.2011 dostupné na internete“ a uvádza aj 

umiestnenie „na internete“. Správny orgán použitím nezáväzného stanoviska ako podkladu 

rozhodnutia spôsobuje jeho nulitnosť. 

V predmetnom stanovisku MDVSR sa v súvislosti s ust. § 8 Zákona č. 725/2004 uvádza:  

„2. typovo schválené diskové kolesá podľa § 8 zákona č. 725/2004 Z. z. MDVRR SR pri udelení 

osvedčenia o typovom schválení komponentu udelí príslušnému typu diskového kolesa schvaľovaciu 

značku v tvare: 27MD K-01139-00 pričom:  

27 - kód priradený Slovenskej republike  

MD - MDVRR SR  

K -komponent (jedná sa o typové schválenie komponentu)  

01139 poradové číslo udeleného typového schválenia komponentu  

00 číslo rozšírenia udeleného typového schválenia (00 - základné typové schválenie, 01 – prvé 

rozšírenia, 02 – druhé rozšírenie) pozn. Typové schválenie sa udeľuje na typ komponentu. Časom môže 

výrobca vytvoriť zmeny na už typovo schválenom type komponentu a tak vznikajú nové verzie, modely, 
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varianty už schváleného typu komponentu, ktorých schválenie sa vykoná rozšírením už udeleného 

typového schválenia.“ 

 

Aplikácia ust. § 8 Zákona č. 725/2004 ukladá nasledovnú povinnosť: „Výrobca alebo 

zástupca výrobcu typu systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky je pred ich 

uvedením na trh povinný písomne požiadať štátny dopravný úrad [§ 99 písm. o)] o udelenie typového 

schválenia, udelenie typového schválenia ES alebo udelenie homologizácie typu. Žiadosť o udelenie 

typového schválenia ES alebo o udelenie homologizácie typu alebo o ich rozšírenie sa môže podať len v 

jednom členskom štáte. Žiadosť o udelenie typového schválenia, udelenie typového schválenia ES alebo 

udelenie homologizácie typu sa podáva za každý typ systému, komponentu alebo samostatnej 

technickej jednotky.“ 

 

S poukazom na doterajší text odvolania, účastník konania dostatočne preukázal, že 

v súvislosti s kontrolovanými výrobkami nemôže byť v postavení „výrobcu“, alebo „zástupcu 

výrobcu“ ako aj skutočnosť, že neuvádza tieto výrobky na trh. 

Zákonodarca však v súvislosti s Európskou legislatívou ako aj potrebami pre domáce 

hospodárske subjekty umožňuje, aby v rámci či už vlastného návrhu výrobkov diskových kolies 

v štatúte „výrobcu“ alebo napríklad po dohode s výrobcom mimo  EÚ, nechať vyrobiť komponenty 

a následne ich uviesť na spoločný trh v SR. Je v rozpore s logikou, ak by táto možnosť v SR 

neexistovala a naše subjekty by nemohli byť účastné na  trhu iba kvôli tomu, že legislatíva 

nestanovuje postupy pre typové schválenie komponentov. 

Ďalej sa v stanovisku MDVSR uvádza: „Pri označovaní diskových kolies, ktoré sú typovo 

schválené podľa § 8 zákona č. 725/2004 Z. z. vzniká problém, že zahraničný výrobca diskových kolies 

nie je vždy ochotný na diskové kolesá odlievať alebo vyrážať značku slovenského typového schválenia. 

(slovensky trh je malý v porovnaní s inými trhmi, značka slovenského typového schválenia platí len na 

Slovensku, úprava foriem na odliatie, alebo dodatočné vyrážanie zvyšuje výrobné náklady).“ 

Ak má výrobca, alebo zástupca výrobcu záujem typovo schváliť diskové kolesá podľa ust. § 8 

Zákona č. 725/2004, tak nevzniká žiaden problém ktorý popisuje MDVSR. Ochota alebo neochota 

dodržať príslušné ustanovenia zákona je v tomto procese irelevantná, nakoľko je v  ustanovení § 12 

ods. 1 písm. a) Zákona č. 725/2004 stanovené: „Výrobca alebo zástupca výrobcu, ktorý má udelené 

osvedčenie podľa § 5 ods. 6, 12 a 21, § 6 ods. 5, 7 a 11, § 7 ods. 6, 9 a 14, § 8 ods. 6, 11 a 18 alebo § 18 

ods. 13 a 20 alebo má rozhodnutie o uznaní typového schválenia ES vozidla podľa § 5 ods. 18, § 6 ods. 

9 a § 7 ods. 12, alebo má udelenú správu o homologizácii podľa § 8 ods. 15 a 18, je povinný 

a) uvádzať do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike len vozidlá 

a uvádzať na trh v Slovenskej republike len systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, 

ktoré zodpovedajú schválenému typu a majú udelené osvedčenie alebo správu o homologizácii typu, ...“ 

 a ďalej v  ustanovení § 12 ods. 4 Zákona č. 725/2004: „Výrobca alebo zástupca výrobcu, ktorý 

má udelené osvedčenie podľa § 8 ods. 6, 11 a 18 alebo má udelenú správu o homologizácii typu podľa § 

8 ods. 15 a 18, je povinný na každý systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku 

umiestniť značku a číslo typového schválenia alebo typového schválenia ES alebo homologizačnú 

značku.“ 

Je teda povinnosťou výrobcu alebo zástupcu výrobcu, aby zabezpečil označenie 

komponentu príslušnou schvaľovacou značkou. Je nesporné, že logickým vyústením postupu 

typového schválenia v zmysle ust. § 8 Zákona č. 725/2004 je takou značkou výhradne typová 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/725/20180501#paragraf-99.pismeno-o
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/725/20180501#paragraf-5.odsek-6
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/725/20180501#paragraf-5.odsek-12
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/725/20180501#paragraf-5.odsek-21
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/725/20180501#paragraf-6.odsek-5
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/725/20180501#paragraf-6.odsek-7
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/725/20180501#paragraf-6.odsek-11
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/725/20180501#paragraf-7.odsek-6
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/725/20180501#paragraf-7.odsek-9
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/725/20180501#paragraf-7.odsek-14
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/725/20180501#paragraf-8.odsek-6
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/725/20180501#paragraf-8.odsek-11
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/725/20180501#paragraf-8.odsek-18
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/725/20180501#paragraf-18.odsek-13
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/725/20180501#paragraf-18.odsek-13
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/725/20180501#paragraf-18.odsek-20
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/725/20180501#paragraf-5.odsek-18
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/725/20180501#paragraf-6.odsek-9
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/725/20180501#paragraf-6.odsek-9
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/725/20180501#paragraf-7.odsek-12
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/725/20180501#paragraf-8.odsek-15
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/725/20180501#paragraf-8.odsek-18
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schvaľovacia značka MDVSR a povinnosť uložená výrobcovi, alebo zástupcovi výrobcu musí 

byť v zmysle ust. § 12 ods. 4 Zákona č. 725/2004 splnená a nepripúšťa kompromis. 

Ďalej sa v stanovisku MDVSR, ktoré správny orgán použil ako podklad k rozhodnutiu uvádza 

aj: „Z dôvodu neochoty zahraničných výrobcov trvalo a nezmazateľne označovať diskové kolesá 

schvaľovacou značkou MDVRR SR pristúpilo ministerstvo ku kompromisu v označovaní diskových 

kolies s označením KBA. Pri typovo schválených diskových kolesách s označením KBA sa schvaľovacia 

značka pridelená MDVRR SR musí umiestniť na obale diskových kolies, ale koleso môže byť označené 

len schvaľovacou značkou KBA. Diskové koleso, ktoré má MDVRR SR udelené typové schválenie a nie je 

označené schvaľovacou značkou KBA musí byť označené schvaľovacou značkou pridelenou MDVRR SR 

aj na obale aj na samotnom kolese.“ 

MDVSR vo svojom stanovisku uvádza, že pristúpilo ku kompromisu v označovaní diskových 

kolies s označením KBA. Tu je nutné poznamenať, že platná právna úprava ukladá povinnosť 

preukázať orgánu dohľadu nad trhom, že nové vozidlo, systém alebo komponent sú opatrené 

značkou typového schválenia (§13a odsek 2 písm. a) bod 2 Zákona č. 725/2004) t. j. nie obal, 

ale komponent ako taký. Právna úprava ukladajúca povinnosť umiestniť na obal diskového 

kolesa s označením KBA schvaľovaciu značku MDVSR neexistuje a zakladať povinnosť 

v správnom konaní na neexistujúcej právnej úprave odporuje elementárnym princípom 

právneho štátu. 

MDVSR vo svojom stanovisku rovnako uvádza, že „Na trhu Slovenskej republiky sa uvádzajú 

a sprístupňujú aj diskové kolesá s označením nemeckej schvaľovacej autority Kraftfahrt - 

Bundesamt (KBA). Podľa článku III. bod. 54 Nariadenia  Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 

168/2013 z 15. januára 2013 o schvaľovaní a dohľade nad trhom dvoj- alebo trojkolesových 

vozidiel a štvorkoliek resp. podľa článku III. bod. 39 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 

(EÚ) č. 167/2013 z 5. februára 2013 o schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných vozidiel 

a o dohľade nad trhom nad týmito vozidlami, ktoré správny orgán uvádza vo svojom rozhodnutí je 

zrejmé že:  „uvedenie na trh“ je prvé sprístupnenie vozidla, systému, komponentu, samostatnej 

technickej jednotky, časti alebo zariadenia v Únii“. Legislatíva pozná teda iba samotné „uvedenie 

na spoločný trh“ a MDVSR týmto stanoviskom vytvára právny stav potreby „opätovného uvedenia na 

trh“ v SR, čo je z hľadiska platnej legislatívy vylúčené. 

Nadriadenému orgánu v súvislosti s faktom, že správny orgán argumentuje aplikáciou ust. § 

8 Zákona č. 725/2004 pri odôvodnení uloženia sankcie, týmto účastník preukazuje, že takáto 

aplikácia nie je právne odôvodniteľná. 

Zákonodarca však myslel aj na sprístupnenie typovo schválených diskových kolies na trhu 

v SR a súvisiace povinnosti zakotvil v ust. §13a Zákona č. 725/2004. V nadväznosti na to, boli 

u účastníka konania pre kontrolované výrobky splnené všetky náležitosti podľa ust. § 13a Zákona č. 

725/2004. 

K uvedeným dôkazom pre podporu svojej argumentácie účastník konania uvádza aj 

príslušné definície z Nariadenia Európskeho Parlamentu A Rady (EÚ) č. 168/2013, a to 

predovšetkým tieto: 

„typové schválenie“ je postup, ktorým schvaľovací orgán potvrdzuje, že typ vozidla, systému, 

komponentu alebo samostatnej technickej jednotky spĺňa príslušné správne ustanovenia a technické 

požiadavky; 
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„osvedčenie o typovom schválení“ je dokument, ktorým schvaľovací orgán úradne potvrdzuje, že typ 

vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky je schválený; 

„typové schválenie komponentu“ je typové schválenie, v prípade ktorého schvaľovací orgán 

potvrdzuje, že komponent nezávisle od vozidla spĺňa príslušné správne ustanovenia a technické 

požiadavky; 

Z uvedených pojmov a skutočností je zrejmé, aké sú rozdiely v aplikovaní ust. § 8 Zákona č. 

725/2004 (výrobca – zástupca výrobcu – zákonodarcom jasne vymedzený rámec v ust. § 4 

predmetného zákona, ktorý sleduje účel „uvedenia do prevádzky“) a ust. § 13a Zákona č. 725/2004 

(hospodársky subjekt a uvádzanie na trh – sprístupnenie na trhu – typovo schválené diskové kolesá 

–„osvedčenie o typovom schválení“).  

Zo znenia nami označených právnych noriem je nepochybné, že v napádanom rozhodnutí 

sa uvádzajú povinnosti, ktoré sa účastníka konania netýkajú (ust. § 8 Zákona č. 725/2004) 

alebo sú nad rámec zákonných povinností (uvádzanie značky typového schválenia MDVSR na 

obale kolies, ktoré sú typovo schválené KBA). 

Názor účastníka konania je ten, že každé rozhodnutie musí byť zákonné a správny orgán má 

právne predpisy aplikovať a nie ich svojvoľne tvoriť zdieľaním rôznych stanovísk. 

Samotné vyššie citované stanovisko MDVSR nemôže byť relevantným podkladom 

k rozhodovaniu, a to z dôvodu jeho zmätočnosti. Ako príklad možno poukázať na nasledovné: 

MDVSR v stanovisku uvádza: „K dátumu 01.03.2016 sú na území Slovenskej republiky podľa § 

8 zákona č. 725/2004 Z. z. typovo schválené diskové kolesá značka AEZ a typ DEZENT.“ Značka 

typového schválenia K-01486-04 s pridelenou značkou typového schválenia 27 MD K-01486-06.  

V skutočnosti však existuje na trhu výrobca Alcar Leichtmetallräder GmbH Nemecko, 

značka DEZENT a pod touto značkou sú vyrábané desiatky typov diskových kolies 

(komponentov). Značka AEZ a typ DEZENT v tejto forme neexistuje. 

Zo Zákona č. 725/2004 vyplýva, že:  

 Komponentom je zariadenie, ktoré má byť časťou vozidla a môže byť typovo schválené 

nezávisle od vozidla, napríklad svetelné zariadenia. 

 

 Samostatnou technickou jednotkou zariadenie, ktoré má byť časťou vozidla a môže byť 

typovo schválené samostatne vo vzťahu k jednému alebo viacerým špecifikovaným typom 

vozidla, napríklad zadné ochranné zariadenie, nadstavba vozidla; samostatnou technickou 

jednotkou sa rozumie aj doplnkové príslušenstvo vozidla a výbava vozidla. 

 

 Žiadosť o udelenie typového schválenia, udelenie typového schválenia ES alebo udelenie 

homologizácie typu sa podáva za každý typ systému, komponentu alebo samostatnej 

technickej jednotky. 

Logickým výsledkom postupu typového schválenia podľa ust. § 8 Zákona č. 725/2004 v 

uvedenom prípade muselo byť podanie samostatnej žiadosti za každý typ komponentu alebo 

samostatnej technickej jednotky vyrábaného pod značkou DEZENT výrobcu Alcar Leichtmetallräder 

GmbH Nemecko. Vzhľadom na počet vyrábaných typov by takýchto žiadostí museli byť minimálne 

desiatky. 
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Podľa ust. § 8 ods. 5 Zákona č. 725/2004: „Štátny dopravný úrad udelí typové schválenie 

systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ak žiadateľ splnil podmienky uvedené v 

odsekoch 2 až 4 a ak typ systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky z hľadiska 

konštrukcie spĺňajú technické požiadavky ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi 

vydanými na vykonanie tohto zákona a z hľadiska funkcie alebo použitia neohrozujú bezpečnosť 

premávky na pozemných komunikáciách, životné prostredie alebo bezpečnosť cestujúcich; inak žiadosť 

zamietne.“ 

Z gramatického výkladu cit. právnej normy vyplýva, že sa vždy jedná o jednotné číslo, 

nie o súbor alebo zhluk komponentov alebo technických jednotiek, ktorý by bolo možné 

zahrnúť do jednej žiadosti a udeliť takémuto súboru komponentov jednu typovú 

schvaľovaciu značku, alebo takýto súbor komponentov typovo schváliť. 

VII. 

V závere napádaného rozhodnutia správny orgán poukazuje na nepresnosť uvedenú 

v prílohe č. 2 inšpekčného záznamu bode č. 6 – prehlásenia k predaju kolies účastníka konania. 

Uvedená informácia bola u účastníkom konania opravená v júli 2017 a § 8 bol nahradený § 13 

Zákona č. 725/2004.  

Záverom účastník konania tiež rozporuje nasledovné tvrdenie správneho orgánu uvedené 

v odôvodnení rozhodnutia: „Podkladom pre takéto schválenie je existencia tzv. certifikátov TUV (a 

z nej vyplývajúce označenie disku značkou KBA, alebo MD). Aj z toho stanoviska samotný účastník 

konania priznáva, že značka KBA a certifikát TUV je iba podklad pre typové schválenie komponentu zo 

strany ministerstva.“ Totižto, v exaktnej formulácii, ktorá sa nachádza aj v prílohe Inšpekčného 

záznamu nefiguruje žiadne spojenie, aké uvádza správny orgán t. j. „že značka KBA a certifikát TUV je 

iba podklad...“ Podkladom pre typové schválenie je, okrem iného, aj dokumentovanie protokolov 

skúšok typu systému/komponentu v akreditovanej skúšobni, v tomto prípade v skratke „TUV 

certifikát“. Jedná sa o náležitosti, ktoré musí v zmysle ust. § 8 Zákona č. 725/2004 predložiť v konaní 

o typovom schválení komponentu osoba výrobcu alebo zástupca výrobcu. Konkrétne sú prílohy 

vyšpecifikované v ust. § 8 ods. 4 Zákona č. 725/2004. Účastník konania teda v skutočnosti 

informoval, že podkladom pre takéto schválenie sú samotné TUV certifikáty. 

                                                                               VIII. 

Správny orgán sa v napadnutom rozhodnutí zaoberá aj námietkou zaujatosti, pričom 

argumentačne vychádza z metodiky OMTKV UI SOI resp pokynu č.09/OMTKV/2017 a vyjadrenia 

inšpektorov. K tomu uvádzame, že správny orgán je orgánom dohľadu nad trhom v zmysle Zákona 

128/2002 Z.z a v zmysle § 2 písm k) patrí pod tento dohľad aj 

„dodržiavanie povinností pri uvedení na trh a sprístupnení na trhu typu vozidla, systému, 

komponentu, samostatnej technickej jednotky, nebezpečnej časti alebo vybavenia a spaľovacieho 

motora necestných pojazdných strojov podľa osobitných predpisov“ 

Kontrolná akcia, ktorej sme účastníkom vo veci správneho konania, bola realizovaná v roku 

2017 v rámci kontrolnej akcie zameranej na kontrolu diskových kolies.  Zoznam kontrolovaných 

subjektov máme ako účastník konania k dispozícii v rámci žiadosti o sprístupnenie informácie podľa 

zákona č 211/2000 Zz pod číslom informácie 13/2018 a z jej formulácie je zrejmé, že SOI v rámci 

tejto akcie kontrolovala aj osoby, ktorá v zmysle vydaných rozhodnutí MDVSR o typovom schválení 

podľa § 8 ods. 4 Zákona č. 725/2004 uvádzajú na trh  kontrolované výrobky. Medzi tieto 

kontrolované osoby patria medzi inými aj: 
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 C.D.M. s.r.o. , ( MAK typ MAK atď.... ) 

 ALCAR SLOVAKIA s.r.o. ( AEZ typ AEZ atď... ) 

V rámci tejto kontrolnej akcie a v zmysle ustanovení §12  zákona 725/2004 Z z vyplýva 

povinnosť správneho orgánu vykonávať kontrolu okrem iného aj nasledovnej povinnosti výrobcu 

alebo zástupcu výrobcu podľa bodu 4 §12  zákona 725/2004 Z z : 

„Výrobca alebo zástupca výrobcu, ktorý má udelené osvedčenie podľa § 8 ods. 6, 11 a 18 

alebo má udelenú správu o homologizácii typu podľa § 8 ods. 15 a 18, zákona 725/2004 je povinný 

na každý systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku umiestniť značku a číslo 

typového schválenia alebo typového schválenia ES alebo homologizačnú značku“ 

Dôsledkom právneho stavu, ktorý bol vytvorený MDVSR rozhodnutiami o typovom schválení 

v zmysle § 8 Zákona č. 725/2004 pre hore uvedené kontrolované osoby je stav, v ktorom výrobca 

alebo zástupca výrobcu musí splniť povinnosti uložené §12  zákona 725/2004 Z z a úlohou 

správneho orgánu je tieto povinnosti kontrolovať. V obchodnej praxi, keďže sme ako spol 

CentrumKolies s.r.o. zákazníkmi oboch uvedených kontrolovaných osôb vieme fotografickým 

materiálom preukázať, že tieto povinnosti nie sú dodržiavané.  Rovnako tak správny orgán 

v priebehu kontrolnej akcie musel vyhotoviť fotografický materiál, z ktorého je táto skutočnosť 

jednoznačne preukázateľná. 

Nakoľko je zrejmé, že voči uvedeným osobám nebolo do dnešného dňa začaté žiadne 

správne konanie ( opieram sa o vyjadrenie samotných kontrolovaných osôb a aj archív rozhodnutí 

na stránke www.soi.sk  ) a povinnosti výrobcu alebo zástupcu výrobcu sú jasne dané zákonom 

725/2004 Z z a tieto povinnosti nemôžu byť nahradené žiadnym tzv „vyjadrením MDVSR, ktoré 

zdieľa na svojej stránke aj SOI – tz kompromisom v uvedení typovej schvaľovacej značky MD na 

obale diskového kolesa“ tak sa ako účastník konania považujem celou doterajšou argumetáciou za 

dostatočne preukázané, že samotná zaujatosť správneho orgánu je spôsobená nesprávnym 

metodickým pokynom SOI pri uvedenej kontrolnej akcii.  

Je povinnosťou správneho orgánu aj v zmysle ustanovenia § 3 Správneho poriadku 

postupovať iba a výhradne v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi, rovnako je 

povinnosťou správneho orgánu začať správne konanie v prípade, ak zistil porušenia zákona.  

Správny orgán v napadnutom rozhodnutí vo veci zaujatosti uvádza: „Kontrolná akcia a jej 

zistenia boli koordinované a konzultované s metodikom OMTKV UI SOI, pričom sme pri kontrolách 

objektívne posudzovali skutkový stav“.  K uvedenému dodávam, že ako účastník konania sme 

dostatočne preukázali, že správny orgán nepostupuje v danej veci v súlade so zákonmi a inými 

právnymi predpismi, tj je vylúčené, aby objektívne posúdil skutkový stav. 

Správny orgán sa žiadnym spôsobom v napadnutom rozhodnutí konkrétne nevysporiadal 

s námietkami voči konaniu inšpektorov 437 a 438 zaevidovanými v inšpekčnom zázname zo dňa 

6.7.2017 a rovnako aj námietkami voči konaniu inšpektorov 437, 438 a 442 zaevidovanými 

v inšpekčnom zázname zo dňa 13.7.2017. V kontexte priebehu správneho konania a zjavnej 

dôkaznej núdzi správneho orgánu odôvodniť uloženie sankcie považujem ako účastník správneho 

konania zaujatosť správneho orgánu za dostatočne preukázanú. 

IX. 

 

Správny orgán v zmysle zásad správneho konania hodnotí dôkazy samostatne, následne 

všetky dôkazy vo vzájomných súvislostiach, avšak hodnotenie dôkazov neznamená ľubovôľu 

http://www.soi.sk/
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správneho orgánu pri ich posudzovaní a rozhodovaní. Preto sa správny orgán musí zaoberať 

všetkými relevantnými dôkazmi, ako aj tvrdeniami účastníkov a prihliadnuť na všetky okolnosti 

prípadu, ako aj osoby - subjekty účastníkov.  

 

 Na základe uvedeného účastník konania navrhuje, aby  správny orgán v rámci 

autoremedúry, resp. odvolací orgán s prihliadnutím na skutkový a právny stav veci, okolnosti 

prípadu a všetky zásady správneho konania, najmä správnej úvahy, odvolaniu účastníka konania 

v celom rozsahu vyhovel (t. j. napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu zrušil) a konanie zastavil. 

        

CentrumKolies, s.r.o. 
právne zast.: 

 
 
 
 
 
 

 


