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Odborný dozor v cestnej 
doprave

Čo je to odborný dozor?

Kto vykonáva odborný dozor a nad kým?

Ako sa vykonáva odborný dozor?

Čo sa kontroluje odborným dozorom a aký by 
mal byť želateľný stav?

Aké sú sankcie za porušenie právnych 
predpisov?
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Odborný dozor 
§ 45 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave

Odborným dozorom je kontrola

a) prevádzkovateľov cestnej dopravy, či prevádzkujú cestnú dopravu 
v súlade s týmto zákonom, osobitnými predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktoré upravujú 
prevádzkovanie cestnej dopravy,

b) vybavenia a technickej spôsobilosti prevádzkovaných vozidiel a technickej základne dopravcov,

c) vodičov a ostatných členov osádok a bezpečnostných poradcov pri preprave nebezpečných vecí,

d) dopravcov, odosielateľov, príjemcov a iných osôb pri preprave nebezpečných vecí,

e) dodržiavania prevádzkovej povinnosti, prepravnej povinnosti a tarifnej povinnosti dopravcov a

f) dodržiavania podmienok, za ktorých bolo vydaný preukaz vodiča,

g) prevádzkovateľov cestnej dopravy, či zamestnávajú vodičov v súlade s týmto zákonom,

osobitnými predpismi a medzinárodnými zmluvami,

h) povereného zariadenia.
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Orgány odborného dozoru 
a ich pôsobnosť

§ 40 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave

Verejnú správu v cestnej doprave vykonávajú dopravné 
správne orgány a orgány odborného dozoru.

Orgánmi odborného dozoru sú:

a) Dopravné správne orgány (Ministerstvo dopravy a výstavby SR,
Okresné úrady v sídlach krajov, Vyššie územné celky a Obce).

b) Policajný zbor a

c) colné orgány.
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Preukaz kontrolóra
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 Kontroly v rámci 
odborného dozoru orgánov 
odborného dozoru 
vykonávajú osoby 
poverené výkonom 
kontroly v rozsahu 
udeleného oprávnenia. 

 Svoju príslušnosť 
k orgánu odborného 
dozoru a rozsah oprávnenia 
preukazujú preukazom.



Výkon odborného dozoru

Na základe:

• Schváleného plánu kontrolnej a dozornej činnosti      
Ministerstva dopravy a výstavby SR

• Podnetov

Odborný dozor Ministerstva dopravy a výstavby 
SR sa vykonáva kontrolami vo vozidlách, 
v sídlach a v technických základniach 
prevádzkovateľov cestnej dopravy.
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Zameranie odborného dozoru
v sídle spoločnosti prevádzkovateľa 

nákladnej cestnej dopravy a 
prevádzkovateľa osobnej cestnej 

dopravy 
a požadovaný stav
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Zameranie odborného dozoru –
vyžiadanie dokumentácie
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Overenie zapísania dopravcu do obchodného registra s 
predmetom činnosti

§ 5 ods. 3 a § 56c ods. 3 zákona č. 56/2012 Z. z.

Prevádzkovateľ cestnej dopravy je povinný 
sa zapísať do obchodného registra s 
predmetom činnosti podľa obsahu povolenia 
alebo licencie Spoločenstva najneskôr 
do 30 dní odo dňa právoplatnosti 
povolenia alebo licencie Spoločenstva.
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Overenie skutočného a stabilného miesta usadenia 
§ 6 ods. 2 zákona č. 56/2012 Z. z. 

Skutočným a stabilným miestom usadenia sa rozumie sídlo 
prevádzkovateľa cestnej dopravy zapísané v obchodnom registri po celý 
čas výkonu povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, pričom 

• vedenie podniku, jeho pobočky alebo odštepného závodu musí s 
potrebným personálom a dokladmi o prevádzkovaní cestnej dopravy 
sídliť na území Slovenskej republiky a 

• musí mať na území Slovenskej republiky technickú základňu potrebnú 
na prevádzkovanie cestnej dopravy. 
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Overenie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy 
a právny vzťah podniku a vedúceho dopravy 

§ 6 ods. 11 zákona č. 56/2012 Z. z. 

Podnik, ktorý vykonáva povolanie 
prevádzkovateľa cestnej dopravy, 
musí vymenovať aspoň jednu fyzickú 
osobu, vedúceho dopravy. 

Vedúci dopravy musia mat' bydlisko v 
Spoločenstve a mali by nepretržite a 
skutočne riadiť dopravné činnosti 
podnikov cestnej dopravy.

Vedúci dopravy môže byt' interný
alebo externý.
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Overenie finančnej spoľahlivosti podniku 
prevádzkovateľa cestnej dopravy 

§ 6 ods. 5 zákona č. 56/2012 Z. z. 

S cieľom splniť požiadavku preukázať zodpovedajúcu 
finančnú spoľahlivosť podnik musí byť neustále 
schopný plniť svoje finančné záväzky počas celého 
účtovného roku. 

Na tento účel musí podnik preukázať na základe ročnej 
účtovnej závierky, ktorú predtým potvrdil audítor alebo 
riadne akreditovaná osoba, že každý rok disponuje 
imaním a rezervami v hodnote aspoň 9 000 EUR, ak sa 
používa jedno vozidlo, a 5 000 EUR na každé ďalšie 
používané vozidlo.
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1 x 9 000 + 720 x 5000 = 3 609 000 €

721 vozidiel

3 685 371 €

- 1 271 863 €

- 2 622 137 €



Overenie plnenia prepravnej povinnosti dopravcu 
v rozsahu prepravného poriadku 

§ 4 zákona č. 56/2012 Z. z.

Prepravný poriadok v nákladnej 
doprave obsahuje okrem 
prepravných podmienok aj rozsah 
dopravných služieb, ktoré dopravca 
poskytuje odosielateľom a 
príjemcom vecí, a rozsah ich 
spolupráce s dopravcom, najmä 
pravidlá prepravy rôznych druhov 
vecí a živých zvierat a podmienky 
pristavovania vozidiel na nakládku 
a vykládku. 
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Prepravný poriadok v osobnej 
doprave okrem prepravných 
podmienok aj podmienky 
podľa ods. 2 § 4 zákona 
č. 56/2012 Z. z.



Overenie povinnosti dopravcu zverejniť prepravný poriadok 
na svojom webovom sídle 

§ 4 ods. 5 zákona č. 56/2012 Z. z.

Dopravca je povinný zverejniť prepravný poriadok na 
svojom webovom sídle a iným vhodným spôsobom. Ak v 
prepravnom poriadku nie je uvedený deň začiatku platnosti, 
prepravný poriadok je platný odo dňa jeho zverejnenia na 
webovom sídle. 
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Overenie poistenia dopravcu pre prípad 
zodpovednosti za škodu 

§ 7 písm. i) zákona č. 56/2012 Z. z.

Povinnosť dopravcu byť 
poistený pre prípad 
zodpovednosti za škodu 
spôsobenú prevádzkovaním 
cestnej dopravy a činnosťou 
osádok vozidiel cestujúcim, 
odosielateľom a príjemcom 
vecí a tretím osobám. 
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Zameranie odborného dozoru
vo vozidle 

prevádzkovateľa nákladnej cestnej 
dopravy a prevádzkovateľa osobnej 

cestnej dopravy 
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Povinnosť dopravcu zabezpečiť, aby v každom prevádzkovanom vozidle bol 
doklad o udelenom povolení alebo licencii Spoločenstva, dopravná licencia, 
prepravné povolenia, zmluva o prenájme vozidla, pracovná zmluva alebo ich 

overená kópia a ďalšie sprievodné doklady
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Povinnosť prevádzkovateľa cestnej dopravy označiť 
každé prevádzkované vozidlo svojím obchodným 

menom
§ 7 písm. b) zákona č. 56/2012 Z. z.

Obchodným menom prevádzkovateľa cestnej dopravy sa označí 

• autobus používaný na autobusovú dopravu, 

• nákladné auto alebo iné vozidlo používané na nákladnú cestnú 
dopravu. 

Súčasťou označenia je adresa sídla prevádzkovateľa cestnej 
dopravy, telefónne číslo a faxové číslo, prípadne iný údaj. 

Písmená tvoriace obchodné meno prevádzkovateľa cestnej 
dopravy sa vyhotovia tak, aby boli čitateľné a farebne odlíšené 
od podkladu a mali výšku najmenej 30 mm a hrúbku najmenej 
5 mm. Označenie sa umiestni na oboch stranách karosérie
autobusu, nákladného auta alebo iného vozidla a môže sa 
umiestniť aj na prednom alebo zadnom čele karosérie. 
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Kontrola č. 1 
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Kontrola č. 2 
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Osobitná pravidelná doprava
§ 24 zákona č. 56/2012 Z. z.
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Príležitostná doprava - Zájazd
§ 25 zákona č. 56/2012 Z. z.
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Schránkové firmy

Roky
Počet 

OD
Bez 

nedostatkov
S nedostatkami Zistené nedostatky Sankcie

2014 42 31 11
- neplnenie 
požiadavky 
skutočného a 
stabilného miesta 
usadenia 
dopravcov

- neplnenie 
odbornej 
spôsobilosti 

Odňatie povolenia 
na výkon povolania 
prevádzkovateľa 
nákladnej cestnej 
dopravy

2015 34 23 11

2016 36 28 8

2017 14 10 4

Celkovo bolo skontrolovaných 126 spoločností, pričom u 34 z nich boli zistené 
nedostatky
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Vybrané sankcie
§ 48 a § 49 zákona č. 56/2012 Z. z. 

Dopravný správny orgán ukladá pokuty v rôznych rozsahoch 
v závislosti od konkrétneho porušenia, ktorého sa 
zodpovedný dopustí. 

Za spáchanie správneho deliktu sa spravidla ukladajú pokuty 
v rozsahu od 100 eur do 15 000 eur a za spáchanie 
priestupku do 5 000 eur.

Pri opakovanom konaní sa ukladajú pokuty 
v rozsahu 

od 5 000 eur do 50 000 eur !!!
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Ďakujeme za pozornosť
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juraj.hudec@mindop.sk
renata.czodorova@mindop.sk


