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Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“) ako orgán trhového dohľadu nad 

dodržiavaním povinností hospodárskych subjektov, ktorí uvádzajú alebo sprístupňujú na trhu 

vozidlá, ich systémy, komponenty a samostatné technické jednotky, uskutočnila v mesiacoch 

november a december 2019 celoslovenskú kontrolnú akciu zameranú na kontrolu diskových 

kolies pre osobné automobily a ich prívesy. 

 

Cieľom bolo preveriť dodržiavanie povinností hospodárskych subjektov, ktorí uvádzajú alebo 

sprístupňujú na trhu SR diskové kolesá pre osobné automobily a ich prívesy v zmysle § 22 ods. 

6 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 106/2018 Z. z.“).  

 

Predmetom kontroly boli diskové kolesá odliate z ľahkých zliatin pre osobné automobily  

a ich prívesy s maximálnou hmotnosťou nepresahujúcou 3,5 tony, kategórie M1, M1G, O1 a 

O2 sprístupnené na trhu v SR a ponúkané na predaj spotrebiteľovi. 

 

Obsahom kontroly bola vizuálna kontrola diskových kolies kategórie  M1, M1G, O1 a O2  

a kontrola plnenia dodržiavania povinností hospodárskych subjektov, ktorí uvádzajú na trh 

alebo sprístupňujú na trhu diskové kolesá v zmysle § 22 ods. 6 písm. a), b), c), a e) zákona  

č. 106/2018 Z. z. podľa ktorých sú povinní:  

 Písm. a) preukázať orgánu dohľadu nad trhom, že predávaný alebo ponúkaný komponent, 

má udelené typové schválenie, 

 písm. b) preukázať orgánu dohľadu nad trhom, že predávaný alebo ponúkaný komponent, 

je opatrený značkou typového schválenia EÚ alebo vnútroštátnym typovým schválením, 

 písm. c) upozorniť v sprievodnej dokumentácii na nebezpečenstvo, že komponent, ktorý 

spĺňa ustanovené technické požiadavky, pri určitom spôsobe používania môže ohroziť 

bezpečnosť prepravovaných osôb alebo verejné zdravie, 

 písm. e) pravdivo a úplne informovať v sprievodnej dokumentácii o vlastnostiach 

komponentu. 

 

Objektmi kontroly boli výrobcovia, ich splnomocnenci, dovozcovia a distribútori, ktorí 

uskutočňujú predaj diskových kolies.  

Diskové koleso znamená stálu kombináciu ráfika a disku kolesa, v zmysle zákona  

č. 106/2018 Z. z. sa označuje ako komponent. 

 

Hospodársky subjekt, ktorý uvádza na trh alebo sprístupňuje na trhu diskové koleso v zmysle 

§ 22 ods. 6 písm. b) zákona č. 106/2018 Z. z. je povinný preukázať orgánu dohľadu nad trhom, 

že predávaný alebo ponúkaný komponent je označený: 

 

a) značkou typového schválenia EÚ podľa predpisu EHK OSN č.124, 

alebo 

b) vnútroštátnou schvaľovacou značkou MDV SR podľa § 17 zákona č. 106/2018 Z. z.,  

alebo 
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c) schvaľovacou značkou KBA (značka nemeckého vnútroštátneho typového schválenia), 

 ktorá musí byť umiestnená na diskoch kolies, súčasne na obale musí byť  umiestnená 

 aj vnútroštátna schvaľovacia značka pridelená MDV SR. 

 

Výsledky kontrolnej akcie 

Inšpektori SOI v sledovanom období vykonali celkovo 54 kontrol pri ktorých kontrolovali 

dodržiavanie ustanovení § 22 ods. 6 zákona č. 106/2018 Z. z. u 52 distribútorov (pričom 

v zmysle platnej legislatívy sa pod pojmom distribútor rozumie aj predávajúci)  

a 2 zástupcov výrobcu. Nedostatky boli zistené v 3 prevádzkových jednotkách (ďalej len „PJ“) 

z celkového počtu 54 skontrolovaných PJ, čo predstavuje 5,55 % z celkového počtu 

kontrolovaných PJ. Inšpektori SOI sa zameriavali nielen na kontrolu predaja a ponuky 

diskových kolies priamo v kamenných PJ, ale aj na kontrolu ich predaja a ponuky 

prostredníctvom internetových stránok podnikateľských subjektov. 

 

Spolu bolo prekontrolovaných 127 druhov diskových kolies v hodnote 22 345,24 € v ponuke 

pre spotrebiteľa. Kontrolou sa zistili nedostatky celkom pri 5 druhoch diskových kolies čo 

predstavuje 3,93% z celkového počtu kontrolovaných druhov v hodnote 1218 €. Pri 2 druhoch 

výrobky neboli označené značkou typového schválenia EÚ alebo značkou vnútroštátneho 

typového schválenia v celkovej hodnote 209 € a pri 3 druhoch nebola predložená schvaľovacia 

dokumentácia alebo súvisiaca technická dokumentácia.  

 

Prekontrolované diskové kolesá: 

I-SOI  Počet druhov Hodnota v € 

Bratislava 7  3578,20 

Trnava 24  3377,56 

Trenčín 4  1840,48 

Nitra 20  2140,00 

Žilina 13  1790,00 

Banská Bystrica 36  6927,60 

Prešov 10  948,00 

Košice 13  1743,40 

 

Inšpektori SOI pri 5 druhov diskových kolies, ktoré neboli v súlade s predpisom EHK OSN  

č. 124, opatrením zakázali ich dodávku alebo predaj do vykonania nápravy 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 (ďalej len  „zákon  č.  128/2002  Z.  z.“). 

. 

 

Kontrola technickej dokumentácie 

Na každý druh kontrolovaného diskového kolesa inšpektori SOI žiadali preukázanie typového 

schválenia v zmysle § 22 ods. 6 písm. a) zákona č. 106/2018 Z. z. kde v 52 prípadoch 

kontrolované hospodárske subjekty predložili osvedčenie o typovom schválení vydané 

typovým schvaľovacím orgánom, ktorý potvrdzoval, že typ diskového kolesa v dobe schválenia 
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spĺňal požiadavky ustanovené na schvaľovací postup a technické požiadavky. Pri 2 druhoch 

diskových kolies v hodnote 209 € nebolo predložené typové schválenie a k 1 druhu v hodnote 

800 € neboli priložené pokyny na montáž diskového kolesa.  

 

Záver 

Účelom kontrolnej akcie bolo opätovne zmonitorovať súčasný stav, vizuálne skontrolovať 

správnosť značenia na diskových kolesách, prekontrolovať technickú dokumentáciu  

a zmonitorovať súčasnú ponuku a predaj diskových kolies na trhu SR, ktoré musia spĺňať 

požiadavky predpisu EHK OSN č. 124.  

 

Potvrdila sa prognóza priaznivého trendu, vnútroštátneho typového schvaľovania diskových 

kolies hospodárskymi subjektmi ponúkajúce diskové kolesá na základe predchádzajúcej 

kontrolnej činnosti SOI.  

 

V roku 2016 boli zistené nedostatky na 65 druhoch diskových kolies v 32 PJ čo predstavovalo 

až 41% z celkového počtu kontrolovaných PJ. V roku 2017 boli zistené nedostatky na 62 

druhoch v 24 PJ čo predstavovalo 36% z celkového počtu kontrolovaných PJ. V dnešnej dobe 

sú to nedostatky zistené len na 5 druhoch v 3 PJ čo je 5,55 % z celkového počtu kontrolovaných 

PJ.  

 

V priebehu rokov 2016 - 2019 SOI preverila ponuku a predaj aj prostredníctvom e-shopov. Na 

základe kontrolnej činnosti SOI, bola ukončená činnosť 4 e-shopov, ktoré ponúkali a predávali 

6014 druhov neschválených diskových kolies bez akejkoľvek schvaľovacej dokumentácie 

pretože tieto hospodárske subjekty nedokázali odstrániť zistené nedostatky.  

Vo všetkých kontrolovaných e-shopoch ako aj v kamenných PJ v ktorých boli zistené 

nedostatky boli uložené záväzné pokyny na ich odstránenie. V záujme dôslednej ochrany 

spotrebiteľa bol do vykonania nápravy zakázaný predaj a použitie typovo neschválených 

diskových kolies bez príslušnej technickej dokumentácie.  

 

V dnešnej dobe môžeme konštatovať, že nastala náprava a hospodárske subjekty sa snažia 

uvádzať na trh SR alebo sprístupňovať na trhu SR, diskové kolesá len s typovým schválením 

EÚ alebo s vnútroštátnym typovým schválením v súlade s požiadavkami predpisu 

EHK OSN č. 124. Napriek tejto skutočnosti SOI bude aj naďalej monitorovať ponuku a predaj 

diskových kolies a v prípade negatívnych zistení je pripravená celoslovenskú kontrolnú akciu 

nasledujúcom období zopakovať.  

 

Opatrenia 

1. Z každej vykonanej kontroly boli inšpektormi SOI spísané inšpekčné záznamy a pri zistení 

nedostatkov boli uložené záväzné pokyny na ich odstránenie.  

2. Podľa § 6 ods. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 128/2002 Z. z. boli uložené opatrenia ktorými bol 

zakázaný predaj a distribúcia 5 druhov diskových kolies v celkovej hodnote 22 345,24 € do 

odstránenia zistených nedostatkov. 

 


