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Postup pre prispievateľov do Registra prevádzkových záznamov vozidiel 

(ďalej len „RPZV“) 
 

v zmysle § 48 ods. 3 Zákona 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „Zákon“): 

Poznámka pre prispievateľov: zasielanie údajov do RPZV spôsobmi popísanými v tomto postupe je bezplatné. 

 

1. Žiadosť o zasielanie údajov do RPZV 

Žiadateľ o zasielanie údajov do RPZV ako povinná osoba (žiadateľ) v zmysle §48 ods. 3 Zákona vyplní na 

webovom sídle www.rpzv.sk, v sekcii Pre prispievateľov „Registračný formulár“; v ktorom uvedie hlavne: 

- Údaje žiadateľa – povinnej osoby podľa § 48 ods. 3 Zákona, 

- Typ povinnej osoby v zmysle § 48 Zákona: 

(2) Oprávnenou manipuláciou so zobrazovanou hodnotou odometra alebo oprávnenou manipuláciou s 
odometrom cestného motorového vozidla je každý zásah do odometra vykonaný výrobcom, zástupcom 
výrobcu alebo autorizovaným servisom spôsobom určeným výrobcom vozidla, pričom každý takýto zásah 
musí byť zaznamenaný v registri prevádzkových záznamov vozidiel. 
(3) Do Registra prevádzkových záznamov vozidiel  podľa odseku 1 sú povinné bezodplatne zasielať informácie 
o cestných motorových vozidlách prihlásených do evidencie vozidiel v SR v rozsahu údajov ustanovených 
vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. i), ak takýmito údajmi disponuje, 

g) výrobcovia a zástupcovia výrobcu informácie o evidovaných opravách a údržbe cestných motorových 
vozidiel, a to nepretržite a priamo alebo nepretržite a automatizovane, 
h) certifikované miesta opravy informácie o vykonaných opravách cestných motorových vozidiel, a to 
nepretržite a priamo alebo nepretržite a automatizovane, 
i) fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonávajúce diagnostiku, opravy alebo údržbu 
cestných motorových vozidiel alebo vykonávajúce opravy karosérií, ktoré majú zriadenú prevádzkáreň 
na túto činnosť, informácie o všetkých vykonaných opravách, údržbe alebo diagnostikovaní vozidiel, a to 
nepretržite a priamo alebo nepretržite a automatizovane, 
j) fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonávajúce predaj ojazdených cestných 
motorových vozidiel priamo alebo sprostredkovane, ktoré majú zriadenú prevádzkáreň na túto činnosť, 
informácie o všetkých vykonaných predajoch vozidiel, a to nepretržite a priamo alebo nepretržite a 
automatizovane, 
k) fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonávajúce služby v oblasti organizovania a 
realizácie dražieb cestných motorových vozidiel údaje o vykonaných dražbách cestných motorových 
vozidiel, a to nepretržite a priamo alebo nepretržite a automatizovane, 
l) fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonávajúce nastavovania a overenie tachografov 
údaje o vykonaných nastaveniach a overeniach tachografov cestných motorových vozidiel, a to 
nepretržite a priamo alebo nepretržite a automatizovane,  
m) nezávislé národné profesijné združenie, ktoré je členom Európskej asociácie pre predaj a opravy 
motorových vozidiel CECRA, údaje o certifikovaných miestach opravy a o vykonaných certifikovaných 
opravách cestných motorových vozidiel, a to nepretržite a priamo alebo nepretržite a automatizovane, 
n) požičovne cestných motorových vozidiel údaje o požičaných cestných motorových vozidiel pri ich 
požičaní, a to nepretržite a priamo alebo nepretržite a automatizovane, 
o) poisťovne, poisťovne z iného členského štátu, pobočky poisťovne z iného členského štátu, 
zahraničné poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne informácie o všetkých cestných motorových 
vozidlách, na ktorých v rámci poistných udalostí boli vykonané ohliadky vozidiel, a to nepretržite a 
priamo, 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/106/vyhlasene_znenie.html
http://www.rpzv.sk/


2/3 

p) lízingové spoločnosti údaje z odometra ojazdených cestných motorových vozidiel v čase uzavretia 
zmluvy o financovaní, a to nepretržite a priamo, 
q) osoby uvedené v odseku 2 informácie o vykonaných zásahoch podľa odseku 2, a to nepretržite a 
priamo,  
r) znalci údaje z odometrov cestných motorových vozidiel, na ktorých vykonali ohliadky a tieto údaje 
zaznamenali, a to priamo. 
 

                      Vyberie sa len jedna možnosť podľa písmena g) až n). 
 

                      Povinná osoba podľa § 48 ods. 3 písm. i) a j) Zákona uvedie aj adresu zriadenej prevádzky na činnosť  
                      uvedenú v § 48 ods. 3 písm. i) a j) Zákona 

 
             Spôsob zasielania prevádzkových záznamov vozidla do RPZV (žiadateľ môže vybrať všetky možnosti): 

• webová služba; umožňuje automatizovane z vlastného produkčného systému zasielať servisné údaje 
a údaje o km do systému RPZV, 

• webová aplikácia vytvorená pre tento účel; umožňuje online zápis km vozidla a tlač výpisu z registra 
RPZV z aplikácii vo webovom prehliadači (Chrome, Mozilla, IE),  

• mobilná aplikácia; umožňuje online zápis km vozidla priamo z mobilu alebo tabletu (Android, iOS). 
 

Výpis z RPZV, tzv. ODO-pass bude možné generovať a tlačiť len vo webovej aplikácii RPZV. 
 

              Informácie o dodávateľovi produkčného systému:     
- produkčným systémom sa rozumie aplikácia, ktorú žiadateľ využíva pri zaznamenávaní údajov určených pre 
RPZV (napr. km, dátum odčítania km, ...). 

 
Základné údaje oprávnených osôb určených žiadateľom: 

- každá uvedená oprávnená osoba do RPZV zasielať údaje všetkými uvedenými spôsobmi zasielania len s 
jedným kontom, nie je potrebné vypisovať základné údaje pre všetky spôsoby zasielania; za oprávnenú 
osobu zodpovedá žiadateľ (prispievateľ). 
 

2. Registrácia žiadosti o zasielanie údajov do RPZV 

- odoslaná žiadosť sa zaregistruje a pre prispievateľa sa vygeneruje „Integračný protokol“ a „Zmluva o 
spolupráci“, „Zmluva o spolupráci“ sa vygeneruje len v prípade, pokiaľ žiadateľ označí v „Registračnom 
formulári“ aj položku „Tlač ODO-Passu“., 

- žiadateľovi/kontaktnej osobe sa e-mailom odošle na podpis „Integračný protokol“, príp. aj „Zmluva o 
spolupráci“. 

 

3. Aktivácia 

- kontá oprávnených osôb sa aktivujú až po doručení príslušnou povinnou osobou podpísaného „Integračného 
protokolu“ Technickej službe kontroly originality, 

- „Integračný protokol“ musí byť doručený s úplne a správne vyplnenými údajmi, 
- informácia o aktivácii sa zašle žiadateľovi a všetkým oprávneným osobám spolu s prihlasovacími údajmi, 
- v prípade, ak žiadateľ vyberie zasielanie informácii webovou službou, zašle sa informácia o aktivácii žiadateľa 

pre zasielanie údajov do RPZV dodávateľovi produkčného systému žiadateľa, 
- v prípade, pokiaľ dodávateľ produkčného systému má otestované a nasadené webové služby do RPZV, môžu 

sa aktivovaním žiadateľa používať webové služby, 
- v prípade, ak dodávateľ produkčného systému nemá otestované webové služby, prispievateľ bude používať 

webovú aplikáciu do momentu, kým dodávateľ produkčného systému zapracuje webové služby, 
- kontaktnej osobe a oprávneným osobám sa zašlú potrebné návody pre inštaláciu a používanie aplikácií, 

týmito dokumentmi sú: 
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• akceptácia o integrácii dodávateľa produkčného systému (ak je v produkcii) pre využitie spôsobu 
zasielania prevádzkových záznamov webovými službami, 

• webová adresa aplikácie RPZV pre využitie spôsobu zasielania prevádzkových záznamov webovou 
aplikáciou, 

• Používateľská príručka pre webovú aplikáciu RPZV (Manuál), 

• softvér „eOE klient“ pre prečítanie čipu elektronického osvedčenia o evidencii vozidla pre použitie 
vo webovej aplikácii RPZV, časť „Generovanie ODO-Passu“, 

• návod na stiahnutie a používanie mobilnej aplikácie pre využitie spôsobu zasielania prevádzkových 
záznamov mobilnou aplikáciou, 

- po uzavretí „Zmluvy o spolupráci“ bude možné generovať a tlačiť ODO-Passy.  
 

4. Prevádzka 

- žiadateľ zasiela údaje - prevádzkové záznamy odsúhlaseným spôsobom (webová služba a/alebo webová 
aplikácia a/alebo mobilná aplikácia), 

- v prípade technických problémov nás kontaktujte na e-mailovej adrese: podpora@rpzv.sk, pokiaľ máte 
záujem o informácie o RPZV píšte na info@rpzv.sk, 

- na webovom sídle www.rpzv.sk v sekcii „Pre prispievateľov“ je možné dopĺňať/meniť/rušiť oprávnené osoby 
alebo dodávateľa. 
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