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Agenda evidencie vozidiel patrí
z pohľadu počtu úkonov medzi
najväčšie evidencie v štátnej
správe. Úkony prihlasovania vozidiel zároveň patria u občanov
medzi najobávanejšie. Môže za
to aj ťažkopádne nastavenie evidencie, ktoré nemá hlbší zmysel,
a jednoduchá reforma by priniesla značné zefektívnenie. Táto reforma má tri zložky: trvalé spojenie evidenčného čísla vozidla so
samotným vozidlom, upustenie
od niektorých úkonov, a prenos
kompetencií z polície na civilnú
verejnú správu.
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Nervozita, tlačenica, hodiny čakania, či privilegovaní „vybavovači“.
Úkon na okresnom dopravnom inšpektoráte (ďalej len ODI) si často
vyžaduje pol dňa dovolenky, skorý budíček na „technickú obhliadku“
a dúfanie, že všetko klapne a kolotoč sa nebude musieť zopakovať
ešte raz nasledujúci stránkový deň. Je pravda, že napríklad otvorením
klientskeho centra v Bratislave (v Bratislavskom kraji sa udeje zhruba
40% registrácií nových áut na Slovensku1), či zavedením možnosti
elektronicky rezervovať si termín sa aj na pôdu okresných dopravných
inšpektorátov vrátilo trocha ľudskej
Úkony prihlasovania vozidiel
dôstojnosti. S nápatria u občanov medzi
mietkou, že o tejto
najobávanejšie.
možnosti vie minimum občanov a aj
samotné
objavenie rezervačnej podstránky vyžaduje istú internetovú zručnosť. Na
druhej strane, nedávna zmena pravidiel vyžaduje pri prepise vozidla
prítomnosť oboch strán obchodu (predávajúceho aj kupujúceho), čo
vyžaduje zladenie ich voľného času, prípadne obstaranie notársky
overeného splnomocnenia.
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Štatistiky z roku 2017:
Celkový počet evidovaných vozidiel v SR

(Zdroj: web Ministerstva vnútra)

3 077 648

Počet zmien držby vozidiel

389 082

Počet novo evidovaných vozidiel

126 629

Počet individuálne dovezených vozidiel

100 748

Počet vozidiel vyradených z evidencie

61 980

Počet vozidiel vyradených z cestnej premávky

36 053

V štatistike chýbajú ďalšie desiatky až stovky tisíc úkonov, väčšinou spätých s úpravami vozidla (zápis ťažného
zariadenia, montáž splynovača, zmena farby...) a následným zápisom do technického preukazu (TP) či s vydaním
tabuliek s evidenčným číslom vozidla (EČV), napríklad pri
strate, montáži bicyklového nosiča, a pod.
Odhadnime celkový počet úkonov spätých s evidenciou
vozidiel na 750 000 ročne. Časový náklad pre klienta
stanovme na dve hodiny. Tie v sebe obsahujú cestu na
ODI, nákup kolkov, čakanie na obhliadku (ak je vyžadovaná), vyplnenie dokumentov a samotné čakanie na úkon.
Výsledok 1,5 milióna hodín ročne prepočítame cez sadzbu vyjadrujúcu „spoločenské náklady“, a bola použitá
napríklad v oficiálnej analýze bratislavského obchvatu2.
Dostaneme sa tak k ekonomickým nákladom zhruba 16
miliónov eur.
V tom však nie sú zarátané náklady verejnej správy.
Činnosti z oblasti evidencie nie sú vykonávané „bežnými“
úradníkmi, ale podstatne drahšími príslušníkmi PZ SR.
Mzdový náklad v roku 2018 je 11,6 eur/hod3. Opäť si len

expertným odhadom dobu na jeden úkon stanovme na 10
minút a skončíme pri 125 000 hodinách práce policajtov.
Tie stoja 1,45 milióna eur a alternatívne náklady v podobe
nevyšetrených zločinov, či neodhalených priestupkov.
Pri 71 oddeleniach evidencie vozidiel (Bratislava a Košice
majú jedno spoločné pre svoje okresy) a odhadovanom
počte 5-10 príslušníkov táto činnosť viaže niekoľko
stoviek príslušníkov. Do košíka nákladov ešte pribaľme
náklady na výrobu EČV. Jedna tabuľka stojí necelých 9
eur (mimochodom takmer päťkrát viac ako v ČR4) a v roku
2017 ich ministerstvo objednalo 884 700 kusov, dokopy
za 7 785 220 eur5.
Takouto improvizovanou analýzou sa teda dostaneme k nákladom verejnej správy niekde okolo 10 miliónov eur ročne. Prípadné úspory z tejto sumy by sotva
zmenili fiškálnu situáciu slovenskej verejnej správy, je
to však súčasť skladačky systematického zvyšovania
efektívnosti verejnej správy naprieč agendami, ktoré už
tú fiškálnu situáciu citeľným spôsobom vylepšiť môže.

Pre zvýšenie efektívnosti navrhujeme vykonať reformu v troch krokoch:
1. Naviazanie EČV na vozidlo
Jedným z hlavných zdrojov byrokracie je viazanie vozidla
na okres podľa trvalého bydliska/sídla vlastníka. Takéto
logické usporiadanie evidencie malo zmysel pred elektronickými časmi, keď bolo nutné papierovú agendu fyzicky priblížiť občanovi. Dnes funguje Národná evidencia
vozidiel a vykonávať zmeny či lustrovať vozidlá je možné
elektronicky.
V súčasnosti sa nám podarilo identifikovať v EÚ 16
členských krajín, kde sa EČV neviaže na región. Zo
starých čenských štátov EÚ tento systém nemajú len
dve: Rakúsko a Grécko. Vo väčšine prípadov tento systém
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zároveň znamená, že EČV je permanentne pridelené
k vozidlu a mení sa len vo výnimočných prípadoch (najmä
ak chce vlastník personalizovanú EČV). V niektorých
prípadoch k tejto zmene prišlo pomerne nedávno –
V Taliansku v roku 1994, v Španielsku v roku 2001, vo
Francúzsku v roku 2009, v Nemecku v roku 2015. V praxi
to neraz znamená, že platné sú aj nové, aj pôvodné EČV.
Za zmienku stojí Spojené kráľovstvo, kde sú dosiaľ platné

aj prvé značky vydané na začiatku minulého storočia
a záujemcovia za ne na aukciách platia horibilné sumy
(najdrahšia sa predala za viac ako pol milióna libier).

Evidencia vozidiel

Upustenie od regionálnej registrácie by postupne umožnilo kompletnú elektronizáciu evidenčných úkonov.
Môžeme načrieť do dlhodobo a úspešne fungujúceho
britského vzoru. Tam prebieha zmena držby vozidla výhradne elektronicky, alebo poštou. Neexistujú žiadne
obdoby „oddelení evidencie vozidiel“, všetku agendu
spracováva špeciálne stredisko (Driver and Vehicle Licensing Agency) v meste Swansea. Jeho zamestnanci
majú na starosti širšiu agendu než len evidenciu vozidiel,
napríklad výber cestnej dane či evidenciu vodičov.
Tu je dôležité upozorniť na to, že zmena vlastníka a zmena záznamu v evidencii sú dva rozdielne úkony ako v Británii, tak na Slovensku. Zmena vlastníctva sa zakladá
kúpno-predajnou (prípadne darovacou) zmluvou a má
právnu relevanciu bez ohľadu na to, či boli následne vykonané úpravy v evidencii vozidla.

Ak je takýchto úkonov okolo 5%, úspora dosiahne okolo
800 000 eur v spoločenských nákladoch a 73 000 eur
na mzdách (30 000 eur, ak príde k presunu kompetencií,
viď bod 3).
Otázkou je aj úkon obhliadky vozidla. Zákon hovorí, že pri
zmenách v evidencii sa treba „podľa potreby dostaviť aj s
vozidlom a umožniť porovnanie údajov uvádzaných v dokladoch vozidla priamo s údajmi na vozidle.“ Kto technickú obhliadku zažil, vie, že v praxi ide o veľmi letmé porovnanie identifikátorov s dokladmi a príslušník pri masovej
obhliadke má sotva šancu spoznať pozmenené identifikátory. V niektorých prípadoch je dokonca kvôli obhliadke
s vozidlom nutné navštíviť iné miesto (pravdepodobne
kvôli parkovacím možnostiam), ako je sídlo ODI (Nitra).

3. Presun kompetencií

Len v troch členských štátoch EÚ spadá kompetencia evidencie vozidiel pod políciu – na Slovensku, v Rumunsku
a Bulharsku. Vo všetkých ostatných patrí pod civilnú sféru, tak ako evidencia občanov, nehnuteľností a podobne.
Hlavný problém tohto riešenia je viazanie veľkého počtu
príslušníkov polície, ktorí de facto vykonávajú triviálnu
administratívnu činnosť. Okrem značných investícií do
ich prípravy na povolanie sú nákladom aj o 141 % vyššie
mzdové náklady oproti civilným zamestnancom vo verejAk odrátame 126 600 novoevidovaných vozidiel, len na
nej správe (11,6 EUR/hod vs. 4,81 EUR/hod tabuľkový
tabuľkách (obstaraných za „českú“ cenu 2 €/ks) by sa
plat pri 15 rokoch praxe a 10. platovej triede). Kompetenmohlo ušetriť okolo 7,2 miliónov eur. Ďalšie (v tejto anacia evidencie vozidiel by sa mohla presunúť na obvodné
lýze nevyčíslené) úspory by vznikli lepším manažmentom
úrady dopravy. Už teraz prichádza ku rozštiepeniu komkapacity úradov, ktoré by sa mohli riadiť reálnym geograpetencií medzi ODI a odborom cestnej dopravy a pozemfickým rozložením dopytu po ich službách a dosiahnuť
ných komunikácií. Okresné úrady majú kompetenciu vytak úspory z rozsahu.
konávať niektoré evidenčné zmeny (napr. zápis rôznych
zariadení, ako sú LPG splynovače, alebo nadstavieb).
2. Upustenie od niektorých činností
Aby paradoxom nebol koniec, niektoré agendy techMomentálna paradigma plošných kontrol rôznického chanych povinností pri evidenčných úkonoch je
rakteru
sa
Len v troch členských
príliš nákladná a zároveň len minimálne bráni
1.1.2014 prenežiaducemu správaniu. Prevádzkovať vozidlo je
štátoch EÚ spadá kompetencia
sunuli na ODI –
možné napr. s necertifikovaným zariadením (až
evidencie vozidiel pod políciu
konkrétne zádo momentu odhalenia hliadkou), bez ohľadu
pis spájacích
– na Slovensku, v Rumunsku a
na povinnosť zapísať ho (tú držiteľ jednoducho
zariadení.
Bulharsku.
ignoruje). Kontrola technických prvkov (rozmery pneumatík, spájacie zariadenia) vozidla by
Presun komsa mohla kompletne preniesť na úroveň náhodpetencií
by
ných kontrol (cestné kontroly) v kombinácii s pravidelnýokrem zlacnenia (teoretická úspora okolo 849 000 eur)
mi kontrolami technického stavu (STK). Už dnes niektoré
uľahčil elektronizáciu procesov, prepojenie databázy
technické prvky posudzuje priamo cestná hliadka na závozidiel s ostatnými evidenciami a postupný vznik plne
klade (ne)existencie príslušných certifikátov o parametelektronickej verejnej správy.
roch a montáži prvkov – napríklad pri okenných fóliách.
Avšak aj bez kompletnej elektronizácie by táto zmena priniesla občanovi prospech. Nemusel by sa napríklad vždy
presúvať do miesta svojho bydliska, ale mohol by úkon
vykonať na ľubovoľnom oddelení evidencie vozidiel. EČV
naviazaná na vozidlo by ponúkala aj lepšie nahliadnutie
do „životopisu“ vozidla (exekúcie a pod.), napríklad pri
kúpe ojazdeného vozidla. Dnes je história vozidla viazaná
skôr na VIN číslo, ktoré nie je verejne dostupné.

3

Evidencia vozidiel

Záver
Súčasné koketovanie Ministerstva hospodárstva
s naviazaním EČV na vozidlo je uvažovanie správnym
smerom. Nemalo by však smerovať k čiastkovej zmene,
ale k hlbšej reforme celého systému evidencie, ktorá
by bola pevnou súčasťou komplexného zlepšovania
verejnej správy na Slovensku.

Popísanými opatreniami je možné usporiť vyše
8 miliónov eur na priamych nákladoch a zhruba
800 000 eur na spoločenských nákladoch. Ešte
podstatnejší je fakt, že takéto zmeny by umožnili
postupný prechod na elektronizovanú evidenciu
vozidiel a úplne inú kvalitu klientskeho zážitku.
1 Zdroj: http://www.minv.sk/?celkovy-pocet-evidovanych-vozidiel-v-sr
2 Zdroj: http://www.ineko.sk/file_download/900
3 Zdroj: Odpoveď na infožiadosť (prerátané cez priemerný mesačný fond pracovného času 174 hodín)
4 Zdroj: https://dennikn.sk/822360/cesko-usetri-na-lacnejsich-znackach-pre-auta-na-slovensku-dodava-tabulky-roky-iba-jedinafirma/
5 Zdroj: http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2657778&l=sk

Martin Vlachynský pôsobí ako analytik INESS od roku 2012. Vyštudoval na Ekonomicko-správní
fakulte MU v Brne, následne absolvoval master štúdium na University of Aberdeen. Zaoberá sa
podnikateľským prostredím, byrokraciou, energetikou a prírodnými zdrojmi.

Aktuálne publikácie

lepšie zákony

Investičné stimuly
v roku 2017

Rýchlejšie
súdnictvo

Stratégia RIA 2020 má zabrániť tvorbe
nadmernej regulácie. O nedostatkoch
dnešného legislatívneho procesu,
stratégii RIA 2020, ale aj o návrhoch
INESS v tejto oblasti podrobne píšeme
v publikácii, píšeme v INESS na tému:
Ako napísať lepšie zákony pre
všetkých.

Za rok 2017 vláda poskytla 15
spoločnostiam celkovú štátnu pomoc
vo výške 83 945 520 €, čo predstavuje
oproti roku 2016 skoro dvojnásobný
počet podporených spoločností. Ďalšie
štatistické informácie o pomoci za
rok 2017 nájdete v INESS na tému:
Investičné stimuly v roku 2017.

Dĺžke súdnych sporov sa venuje INESS
na tému Rýchlejšie súdnictvo pre
kvalitnejšie podnikanie. Pozreli
sme sa na vývoj dĺžky sporových
konaní v obchodnom práve, práve
duševného vlastníctva a v pracovnom
práve, na odvolacie konania, či finančné
kompenzácie za prieťahy.
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