
Výbušné zboží z Asie 

 na českém trhu s ocelovými koly se vyskytuje 

zboží s rozdílnou kvalitou od mnoha různých 

výrobců  

 

 ALCAR BOHEMIA nabízí produkt od jednoho 

dlouhodobě kvalitního a ověřeného výrobce KFZ  

Den s Fleetem, 12. září 2012 

Libor Rajdl, ředitel ALCAR BOHEMIA, s.r.o. 



Výbušné zboží z Asie 

Značení / Homologace 

Špatná 

Např. kolo pro Toyotu Avensis 
Bez homologace, nedostatečná 
identifikace označením, padělané číslo 
zboží KFZ.  
 

Např. kolo pro Škoda Octavia 1Z 
Z důvodu nedostatečné nosnosti kola 
nelze použít pro většinu požadovaných 
provedení vozu Škoda Octavia 1Z. 

Např. kolo pro vozy Volkswagen 
Group:  
ABE (Všeobecné schválení k provozu) 
nebylo uděleno. 
Přesto je na vnější části disku vyraženo 
číslo KBA 48677, 31-11 15x6J ET47  

Nekompletní 

Neexistuje 



Výňatek z protokolu TÜV Austria - IV. Shrnutí:  
„Existují technické překážky pro přidělení ABE nebo individuálního 
typového schválení dle §21 StVZO. Kolo nedokončilo test 
odvalování.“  
(Testováno kolo 6x15 5x112 ET47 (ref. č. KFZ 9165) výrobce  
SSWL-India. Během testu odvalování se na kole objevila prasklina.) 

Výbušné zboží z Asie 

Bezpečnost 



Nedostatečná nosnost 
kola 

Např. kolo pro vozy 
Volkswagen Group 
Předčasné prasknutí kola 
u ventilačních otvorů 
kvůli nosnosti kola 555 kg 
namísto požadovaných 
625 kg. 

Např. kolo pro Mazdu 
Příliš silná vrstva laku v 
otvorech pro šrouby. 

Uvolnění šroubů 

Výbušné zboží z Asie 

Bezpečnost 



Přehřívání brzd 

Např. kolo pro vozy 
Volkswagen Group 
Osté otřepy kolem ventilové 
díry. 

Např. kolo pro vozy 
Volkswagen Group 
10 namísto 20 
ventilačních otvorů a 
nesoulad mezi 
umístěněním 
ventilačních otvorů na 
kole a poklici 

Poškození ventilku 

Výbušné zboží z Asie 

Bezpečnost 



Házivost 

Kolo pro vozy Volkswagen Group 
Všechny 3 vzorky překračují maximální povolené 
tolerance. 

Např. kolo pro vozy Volkswagen 
Group 
Znemožněna montáž kola u 
některých modelů vozidel. 

2B250 Inner radial runout Specific gauge 1 / batch RQC 2 mm <= 0,6 1,05 1 0,71 

Špatný profil 
vnitřní strany 
disku 

Výbušné zboží z Asie 

Plug & Play 



Kryty kol 

Např. kolo pro Opel 
Kryty kol nedosednou kvůli odlišnému profilu ráfku. 

Výbušné zboží z Asie 

Plug & Play 



Markierungen an Felge und Radscheibe 

Např. kolo pro Volkswagen 
Bez označení na ráfku i disku. 
 

Např. kolo pro Volkswagen 
Označeno na ráfku, ale ne na disku. 

Označení je nekompletní Bez označení 

Výbušné zboží z Asie 

Identifikace 



Výbušné zboží z Asie 

Rozbor v časopisu Pneurevue 



ODPOVĚDNOST AUTOSERVISU ZA POUŽITÍ 

NEHOMOLOGOVANÉHO NÁHRADNÍHO DÍLU  |  

Vyšlo v časopisu Autoservis 7 - 8 / 2012 
 

V zájmu ochrany občanů jsou státem pro použití náhradních dílů v automobilech stanovena jistá omezení. Zejména jde o to, aby  

nebylo možné použít do automobilů takové náhradní díly, jež by mohly být způsobilé ohrozit nebo poškodit automobil, a v té  

souvislosti také statek cennější, a to zdraví či život uživatele automobilu či jiných účastníků silničního provozu.  
 

Náhradní díl, na který se vztahuje homologace typu, musí splňovat požadavky stanovené předpisovou základnou. Tu přitom   

(podle § 40 odst. 2 vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na  

pozemních komunikacích, v platném znění) tvoří: 

- úplné znění homologačních předpisů, 

- směrnic EHS/ES a 

- technických norem v českém jazyce. 
 

Na danou problematiku, ve vztahu k zákazníkům autoservisu, zejména dopadá zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,  

v platném znění. Podle § 3 písm. b) tohoto zákona platí, že prodávající, za nějž zákon považuje podnikatele, který spotřebiteli  

prodává výrobky nebo poskytuje služby (např. autoservis), musí prodávat výrobky a poskytovat služby v předepsané nebo  

schválené jakosti, pokud je závazně stanovena nebo pokud to vyplývá ze zvláštních předpisů. Pod jakost je přitom nutné  

jednoznačně podřadit i homologaci výrobku (náhradního dílu), pokud této povinně podléhá. 
 

Dozor nad dodržováním shora uvedené povinnosti vykonává podle § 23 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele Česká obchodní  

inspekce, která projednává v tomto případě vzniklé správní delikty podnikatelů. Podle § 24 odst. 7 písm. a) zákona o ochraně  

spotřebitele se prodávající dopustí správního deliktu tím, že nesplní povinnost poctivého prodeje výrobků nebo poskytování služeb  

podle § 3. Za tento správní delikt lze přitom podle § 24 odst. 10 písm. d) zákona o ochraně spotřebitele uložit pokutu až do výše  

5.000.000,- Kč! 

 

 

 



UPOZORNĚNÍ NA PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ 

NĚKTERÝCH PRODEJCŮ OCELOVÝCH KOL  |  

Na českém a slovenském trhu se v poslední době objevilo více nabídek ocelových kol od různých (především asijských) výrobců.  

Bohužel jsme zaznamenali zneužívání našich katalogových čísel ocelových kol, a to k označení zboží jiných výrobců či k jejich 

nabízení. Katalogová čísla značky KFZ jsou tak neoprávněně používána jak pro tvorbu nabídek, tak i k fyzickému označení zboží  

jiných výrobců (na obalu i na vlastním zboží), které zdaleka ne vždy svou kvalitou odpovídá našim prvotřídním výrobkům. Toto  

značení může kupujícího vést k mylné domněnce, že kupuje výrobky značky KFZ. 
 

Pochybná kvalita protiprávně označených kol 

Výrobce značky ocelových kol KFZ provedl několik fyzických testů takto označených kol jiných výrobců, a to dle metodiky TÜV,  

a některá ze zkoušených kol nedosáhla ani 40% z minimálně požadovaných pevnostních parametrů. A to i přesto, že byla na  

některých z testovaných kol vyražena homologační značka KBA! Kvalita výroby těchto kol je tak velice různá a často nevyhovuje  

požadavkům, které jsou na výrobu certifikovaných kol kladeny. 
 

Prvotřídní kvalita ocelových kol značky KFZ 

Ocelová kola značky KFZ jsou kvalitativně shodná s výrobky dodávanými do prvovýroby motorových vozidel a splňují tak  

maximální požadavky na svou kvalitu, což lze doložit i pravidelně prováděnými testy, a to nejen interními, ale i nezávislými  

zkušebnami. 
 

Specifika značení ocelových kol KFZ 

Ocelová kola KFZ jsou vždy označena 4místným číselným kódem. Standardizovaná etiketa ocelových kol KFZ vypadá následovně: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



NOVINKA  |  Hybridní kolo – design. ocel. kolo 

Audi 

 

Seat 

Škoda 

 

VW 



NOVINKA  |  Kola v originální rozměrech  

             a přesně vrtaná kola   



ALCAR WEBSHOP  |  Typový list 



ALCAR WEBSHOP  |  Typový list 

Veškeré informace jsou 

dostupné na webu           

Ministerstva dopravy 

www.mdcr.cz 





Děkuji Vám za pozornost! 


