
Čo je označenie CE? 
Jedným z hlavných nástrojov podpory vnútorného trhu EÚ je 
používanie označenia CE. Písmenami CE sa označujú výrobky, ktoré 
predstavujú zvýšené riziko ohrozenia oprávneného záujmu a na jeho 
zmiernenie alebo odstránenie sú ustanovené základné požiadavky a 
na Slovensku sa volajú určené výrobky. Označenie CE je potvrdením 
toho, že výrobok je v zhode s príslušnými základnými požiadavkami 
technických predpisov z oblasti posudzovania zhody, ktoré sa na 
výrobok vzťahujú, a že zhoda bola preukázaná pomocou príslušného 
postupu posudzovania zhody. Základné požiadavky sú požiadavky 
týkajúce sa bezpečnosti výrobkov, ochrany verejného zdravia, 
ochrany spotrebiteľa, ochrany životného prostredia a v určitých 
prípadoch aj interoperability. Aby mohlo byť na výrobok umiestnené 
označenie CE je potrebné dodržiavať 6 nevyhnutných krokov. 

 

Označenie CE je povinné. Na účely uvedenia výrobkov na trh EÚ sa však 
toto označenie umiestňuje iba na výrobky, na ktoré sa vzťahuje jeden 
alebo viaceré technické predpisy z oblasti posudzovania zhody, v 
ktorých sa ustanovuje povinnosť umiestniť označenie CE na výrobok. 

 
 
 
 
 
 
Ďalšie informácie 
Zoznam technických predpisov z oblasti posudzovania zhody podľa 
zákona č. 56/2018 nájdete na adrese: 

http://www.unms.sk/?Technicke_predpisy. 

 
Informácie o označení CE nájdete na adrese: 

     http://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking/index_en.htm. 
     https://www.unms.sk/?ce-znacenie-vstupenka-na-vnutorny-trh-eu 

 
 
 

 
Umiestnením označenia CE na výrobok výrobca vyhlasuje svoju 
výlučnú zodpovednosť, že výrobok je v súlade so základnými 
požiadavkami podľa technických predpisov z oblasti posudzovania 
zhody (t.j. technický predpis alebo právne záväzný akt EÚ, ktorým 
sa ustanovujú základné požiadavky), ktoré upravujú jeho 
umiestňovanie, a že boli splnené príslušné postupy posudzovania 
zhody. Pri výrobkoch s označením CE sa predpokladá, že sú v 
súlade s platnými technickými predpismi z oblasti posudzovania 
zhody a môžu byť prepustené do voľného obehu na európskom 
trhu. 

 

Výrobca je povinný vykonať posúdenie zhody, vypracovať technickú 
dokumentáciu, vydať ES vyhlásenie o zhode resp. EÚ vyhlasenie o 
zhode a pripojiť označenie CE na výrobok. Distribútor si musí overiť 
prítomnosť označenia CE aj potrebnej technickej dokumentácie. Ak 
sa výrobok dováža z tretej krajiny, dovozca si musí overiť, či výrobca 
mimo EÚ podnikol potrebné kroky a či je na požiadanie k dispozícii aj 
technická dokumentácia. 

 

V tomto letáku je uvedených šesť potrebných krokov. Dodržiavajte 
ich, aby ste splnili právne požiadavky a aby sa európsky trh stal 
vaším trhom! 

Hospodárske subjekty môžu kontaktovať sieť Enterprise Europe 
Network na adrese: 

http://een.ec.europa.eu/. 

 
V prípade, ak Vám nie sú zrejmé uvedené informácie, môžete sa 
obrátiť na Kontaktné miesto pre výrobky, ÚNMS SR: 

https://www.unms.sk/?Kontaktne-miesto-pre-vyrobky 

 
Zoznam notifikovaných subjektov v databáze NANDO: 

https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/nando/index.cfm 

 

Označenie CE vám otvorí 
dvere na európsky trh! 

 
         

 Európska komisia 
Podnikanie a priemysel 
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6 KROKOV NA ZÍSKANIE OZNAČENIA 
PRE VÁŠ VÝROBOK 

 

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 príloha ZA) je 
možné nájsť prevodník medzi požiadavkami formulovanými v 
smernici a článkami technickej normy, ktoré predstavujú modelové 
riešenie týchto požiadaviek. 

 
 

2. KROK – Overiť požiadavky  špecifické 
pre daný výrobok 

6. KROK – Pripojiť označenia 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 Turecku. Označenie CE musí 
byť umiestnené na výrobku viditeľne, čitateľne a nezmazateľne 
podľa článku 30 nariadenia EP a Rady (ES) č. 765/2008 a §23 zákona 
č. 56/2018 Z.z. 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.  

           

 
 

5. KROK –Vypracovať a zabezpečiť disponibilitu

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. Môžete sa rozhodnúť aj pre iné 
spôsoby na splnenie požiadaviek, ktoré sa na 
výrobok vzťahujú, avšak v takom prípade ťarcha 
dôkazu, že boli naozaj splnené leži na výrobcovi 
(v prípade výrobkov z tretích krajín na dovozcovi). 

2 5 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.

 

 
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 povinné u všetkých 
výrobkov, je dôležité overiť si to. Notifikované osoby majú 
udelené oprávnenie (autorizáciu) od štátnych orgánov (v SR 
ide o ÚNMS SR a v prípade stavebných výrobkov o MDV SR) 
a sú oficiálne „notifikované” (oznámené) Komisii a uvedené 
v databáze NANDO. 

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. 
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