
6 krokov nevyhnutných na získanie označenia CE 
 
 
 
 

1. KROK – Identifikovať technické predpisy z oblasti posudzovania zhody, ktoré 
sa na výrobok vzťahujú a harmonizované technické normy, ktorých plnenie je 
predpokladom plnenia požiadaviek príslušných technických predpisov z oblasti 
posudzovania zhody.  
V texte harmonizovanej technickej normy (najčastejšie v prílohe ZA) je možné nájsť 
prevodník medzi požiadavkami formulovanými v smernici a článkami technickej 
normy, ktoré predstavujú modelové riešenie týchto požiadaviek. V prípade, že takýto 
prevodník v norme nenájdete (napríklad pri normách harmonizovaných so smernicou 
o elektrickej bezpečnosti výrobkov), znamená to, že celú normu možno použiť 
na splnenie elektrickej bezpečnosti výrobkov. 
Zoznam technických predpisov z oblasti posudzovania zhody podľa zákona 
č. 56/2018 Z. z. a európska legislatíva Nového prístupu je dostupný na adrese: 
http://www.unms.sk/?Technicke_predpisy. 
 

2. KROK – Overiť požiadavky špecifické pre daný výrobok 
Zabezpečenie, že výrobok bude spĺňať základné požiadavky príslušných technických 
predpisov z oblasti posudzovania zhody, je na príslušnom hospodárskom subjekte, 
ktorým je najmä výrobca. Úplný súlad výrobku s harmonizovanými technickými 
normami poskytne výrobku „predpoklad zhody“ s príslušnými základnými 
požiadavkami technických predpisov z oblasti posudzovania zhody. Používanie 
harmonizovaných noriem je aj naďalej dobrovoľné a výrobca sa môže rozhodnúť 
aj pre iné spôsoby splnenia týchto z požiadaviek, ktoré sa na výrobok vzťahujú, avšak 
v takomto prípade ťarcha dôkazu, že boli naozaj splnené, leží na výrobcovi (alebo 
v prípade výrobkov z tretích krajín na dovozcovi). 
 

3. KROK – Zistiť, či je potrebné nezávislé posúdenie zhody notifikovanou osobou  
Každý technický predpis z oblasti posudzovania zhody, týkajúci sa výrobku, 
špecifikuje, či do postupu posúdenia zhody potrebného na označenie CE musí byť 
zapojená tretia strana (notifikovaná osoba). Keďže to nie je to povinné u všetkých 
výrobkov, je dôležité overiť si to. Notifikované osoby majú udelené oprávnenie 
(autorizáciu) od príslušných štátnych orgánov (v Slovenskej republike ide o ÚNMS 
SR a v prípade stavebných výrobkov o MDV SR) a sú oficiálne „notifikované“ 
(oznámené) Európskej komisii a uvedené v databáze NANDO (New Approach 
Notified and Designated Organisations). 
 

4. KROK – Posúdenie zhody výrobku  
Za posúdenie zhody výrobku je zodpovedný výrobca. Postupy posudzovania zhody, 
ktoré sa uplatňujú pre určitý výrobok, sú uvedené v technických predpisoch z oblasti 
posudzovania zhody, ktoré sa na výrobok vzťahujú. 
Zoznam technických predpisov z oblasti posudzovania zhody podľa zákona 
č. 56/2018 Z. z. a európska legislatíva Nového prístupu je dostupný na adrese: 
http://www.unms.sk/?Technicke_predpisy. 
 

5. KROK – Vypracovať a zabezpečiť disponibilitu požadovanej technickej 
dokumentácie 
Výrobca musí vyhotoviť (resp. skompletizovať) technickú dokumentáciu požadovanú 
technickými predpismi z oblasti posudzovania zhody, ktoré sa na výrobok vzťahujú. 
Technická dokumentácia spolu s EÚ/ES vyhlásením o zhode musí byť na požiadanie 
predložená príslušným orgánom dohľadu, prípadne colným orgánom a pod. 
 

http://www.unms.sk/?Technicke_predpisy
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm
http://www.unms.sk/?Technicke_predpisy


6. KROK – Pripojiť označenie CE na výrobok a vydať EÚ/ES vyhlásenie o zhode  
Označenie CE musí pripojiť výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca usadený 
v EHP (krajiny EÚ a EZVO) alebo v Turecku. Označenie CE musí byť umiestnené 
na výrobku viditeľne, čitateľne a nezmazateľne podľa článku 30 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú 
požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh 
a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 a § 23 zákona č. 56/2018 Z. z. 
o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, alebo musí byť obdobne uvedené na štítku. Ak bola 
do fázy kontroly výroby zapojená notifikovaná osoba, musí byť za označením CE 
uvedené aj jej štvormiestne identifikačné číslo. Je zodpovednosťou výrobcu vydať 
a podpísať „EÚ/ES vyhlásenie o zhode“ na dôkaz toho, že výrobok spĺňa príslušné 
požiadavky.  
 
A je to! Váš výrobok s označením CE je pripravený na trh. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0765&qid=1627908336864
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/56/20210716

