
Dovoz jednotlivého vozidla podľa § 16 zákona č. 725/2004 Z. z. počnúc 1.9.2009 (aktualizované k 1.1.2014) 

schválenie uznanie 
typového 

schválenia ES 

nové vozidlo, dosiaľ 
neprihlásené v 

evidencii 

{§ 16a ods. 2 písm. a) } 

doklad o 
nadobudnutí 

rozhodnutie okresného úradu**, ak je kladné, vystavenie ZTO a v prípade schvaľovania aj vydanie osvedčenia o schválení; 
vystavenie a vydanie OE (ak podlieha prihláseniu do evidencie), prípadne TOV (ak nepodlieha prihláseniu do evidencie) 

COC 

potvrdenie o 
zaplatení do 

Recyklačného 
fondu 

z členského štátu alebo z iného zmluvného štátu Dohody o EHP* alebo zo Švajčiarska (§ 16a) z iného („tretieho“) štátu (§ 16b) 

uznanie schválenia (typového 
schválenia, typového schválenia 

vozidla vyrobeného v malej sérii alebo 
schválenia jednotlivého vozidla) 

vyhlásenie o tom, 
že nebolo 

prihlásené do 
evidencie 

OE, ak bolo 
vydané 

nové vozidlo, už 
prihlásené v 

evidencii, alebo 
ojazdené 

{§ 16a ods. 2 písm. b) } 

doklad o 
nadobudnutí 

doklad o vyradení 
z evidencie (ak 

tento údaj nie je v 
OE) 

OE 

posudok o KO nie 
starší ako 15 dní 

protokol o TK 
pravidelnej, alebo 

doklad o TK z 
členského štátu, ak 

jej podlieha 

protokol o EK 
pravidelnej, alebo 

doklad o EK z 
členského štátu, ak 

jej podlieha 

nové vozidlo, dosiaľ 
neprihlásené v 

evidencii 

{§ 16a ods. 9 písm. a) } 

osvedčenie o 
zhode s 

vnútroštátnymi 
požiadavkami 
členského štátu 

nové vozidlo, už 
prihlásené v 

evidencii, alebo 
ojazdené 

{§ 16a ods. 9 písm. b) } 

doklad o vyradení z 
evidencie (ak bolo 

vyradené z evidencie a 
tento údaj nie je v OE) 

OE alebo vyhlásenie o 
tom, že nebolo prihlásené 

do evidencie 

ostatné vozidlá bez 
typového schválenia 

ES 

(§ 16b ods. 8) 

nové vozidlo, 
dosiaľ 

neprihlásené v 
evidencii, má 

typové 
schválenie ES 

(§ 16b ods. 3) 

doklad o 
prepustení do 

voľného obehu – 
len pre iné 

zmluvné štáty 
alebo Švajčiarsko 

prihlásenie do evidencie vozidiel, ak mu vozidlo podlieha, do 15 dní od 
právoplatnosti rozhodnutia okresného úradu dopravy** 

absolvovanie TK administratívnej, prípadne EK administratívnej (ak vozidlo podlieha  TK alebo EK) 
do 7 dní od prihlásenia do evidencie 

Použité skratky: TK – technická kontrola, EK – emisná kontrola, KO – kontrola originality, COC – certifikát konformity, ZTO – základný technický opis, OE – osvedčenie o evidencii, TOV – technické osvedčenie vozidla 
Poznámky: * všetky členské štáty Európskej únie, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko, ** Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií príslušný podľa miesta trvalého pobytu alebo sídla žiadateľa 

schválenie (vozidla bez typového 
schválenia ES, typového schválenia 

alebo schválenia na prevádzku v 
premávke) 

uznanie 
typového 

schválenia ES 

potvrdenie o 
zaplatení do 

Recyklačného 
fondu 

doklad o 
prepustení do 

voľného obehu – 
len pre iné 

zmluvné štáty 
alebo Švajčiarsko 

doklad o 
nadobudnutí 

potvrdenie o 
zaplatení do 

Recyklačného 
fondu 

vyhlásenie o tom, 
že nebolo 

prihlásené do 
evidencie 

OE, ak bolo 
vydané 

doklad o 
prepustení do 

voľného obehu – 
len pre iné 

zmluvné štáty 
alebo Švajčiarsko 

doklad o 
nadobudnutí 

doklad o 
vyradení z 

evidencie (ak 
tento údaj nie je 

v OE) 

OE 

posudok o KO 
nie starší ako 15 

dní 

potvrdenie o 
zaplatení do 

Recyklačného 
fondu 

doklad o 
prepustení do 

voľného obehu – 
len pre iné 

zmluvné štáty 
alebo Švajčiarsko 

doklad o nadobudnutí 

posudok o KO nie 
starší ako 15 dní 

potvrdenie o zaplatení 
do Recyklačného 

fondu 

doklad o prepustení do 
voľného obehu – len 
pre iné zmluvné štáty 

alebo Švajčiarsko 

§ 16a ods. 17 

vyhlásenie o tom, že 
nebolo schválené na 
prevádzku  v inom 
štáte a nebolo 
prihlásené do 

evidencie v inom štáte 

protokol o TK 
pravidelnej, ak jej 

podlieha 

protokol o TK 
pravidelnej, 

alebo doklad o 
TK z členského 
štátu, ak jej 

podlieha 

protokol o EK 
pravidelnej, 

alebo doklad o 
EK z členského 
štátu, ak jej 

podlieha 

protokol o EK 
pravidelnej, ak jej 

podlieha 

doklad o splnení 
podmienok a 
technických 

požiadaviek alebo 
alternatívnych 

požiadaviek (protokol 
o skúškach alebo 
doklad výrobcu 

prípadne zástupcu 
výrobcu o tom, že má 

platný ZTO) 

návrh na spracovanie 
ZTO 

návrh osvedčenia o 
schválení 

doklad o 
nadobudnutí 

COC 

potvrdenie o 
zaplatení do 

Recyklačného fondu 

vyhlásenie o tom, že 
nebolo prihlásené do 

evidencie 

OE, ak bolo vydané 

doklad o prepustení 
do voľného obehu 

doklad o nadobudnutí 

doklad o prepustení do 
voľného obehu 

posudok o KO nie starší 
ako 15 dní 

protokol o TK 
pravidelnej, ak jej 

podlieha 

protokol o EK 
pravidelnej, ak jej 

podlieha 

doklad o splnení 
podmienok a technických 

požiadaviek alebo 
alternatívnych 

požiadaviek (protokol o 
skúškach alebo doklad 

výrobcu prípadne 
zástupcu výrobcu o tom, 
že spĺňa podmienky a 
technické požiadavky 

alebo o tom, že má platný 
ZTO) 

návrh na spracovanie 
ZTO 

návrh osvedčenia o 
schválení 

potvrdenie o zaplatení do 
Recyklačného fondu 

doklad o vyradení z 
evidencie (ak bolo 

vyradené z evidencie 
a tento údaj nie je v 

OE) 

OE alebo vyhlásenie 
o tom, že nebolo 

prihlásené do 
evidencie 

ostatné vozidlá s 
typovým 

schválením ES 

(§ 16b ods. 13) 

doklad o nadobudnutí 

doklad o prepustení 
do voľného obehu 

posudok o KO nie 
starší ako 15 dní 

protokol o TK 
pravidelnej, ak jej 

podlieha 

protokol o EK 
pravidelnej, ak jej 

podlieha 

potvrdenie o 
zaplatení do 

Recyklačného fondu 

COC 

potvrdenie 
výrobcu alebo 

jeho zástupcu o 
tom, že ide o nové 

vozidlo dosiaľ 
neprihlásené, 

alebo posudok z 
KO nie starší ako 

15 dní 

potvrdenie 
výrobcu alebo 

jeho zástupcu o 
tom, že ide o 
nové vozidlo 

dosiaľ 
neprihlásené, 

alebo posudok z 
KO nie starší ako 

15 dní 

potvrdenie výrobcu 
alebo jeho zástupcu 
o tom, že ide o nové 

vozidlo dosiaľ 
neprihlásené, alebo 
posudok z KO nie 
starší ako 15 dní 


