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Nové právne predpisy 

Smernica 
95/16/ES 

NV SR č. 
571/2001 Z. z. 

 20.4.2016 

Smernica 
2014/33/EÚ 

NV SR č. 
235/2015 Z. z. 
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Dôvody prijatia smernice 

Zladenie s novým legislatívnym rámcom 

Zvýšiť ochranu spotrebiteľov 

Znížiť byrokraciu 

Zabezpečiť lepší dohľad nad trhom 



Členenie smernice 

VŠEOBECNÉ 
USTANOVENIA 

POVINNOSTI 
HOSPODÁRSKYCH 

SUBJEKTOV 

ZHODA VÝŤAHOV A 
BEZPEČNOSTNÝCH 
KOMPONENTOV 

DO VÝŤAHOV 

NOTIFIKÁCIA 
SUBJEKTOV 

POSUDZOVANIA ZHODY 

DOHĽAD NAD TRHOM, 
KONTROLA VÝŤAHOV 

ALEBO BEZP. 
KOMPONENTOV DO 

VÝŤAHOV 

POSTUP VÝBORU, 
PRECHODNÉ A 

ZÁVEREČNÉ OPATRENIA 
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Čo nie je v novej smernici 
vzhľadom k 95/16/ES 

o ak členský štát alebo Komisia usúdia, že 
harmonizovaná norma nezodpovedá 
požiadavkám (príloha I) – výbor; komisia môže 
prijať opatrenia (nariadenie EÚ č. 1025/2012) 

o označenie CE o zhode (príloha III) –         
nariadenie ES č. 765/2008 
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Čo nie je v novej smernici 
vzhľadom k 95/16/ES 

o ak výťah/BK sú predmetom viacerých smerníc – 
CE označenie hovorí o ich splnení → 1 vyhlásenie 
o zhode  

o príloha VII – minimálne kritéria pre notifikáciu 
orgánov (premietnutie do článkov NS) 

o záverečné ustanovenia 
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Čo je nové  
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Rozsah pôsobnosti 
o na výťahy, ktoré sa trvalo používajú pre 
budovy a stavby a ktoré sú určené na 
prepravu: 

◦ osôb 

◦ osôb a tovaru 

◦ samostatného tovaru, ak je nosná 
plošina prístupná 

o na bezpečnostné komponenty (príloha III) 
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Táto smernica sa 
nevzťahuje na: 

o zdvíhacie zariadenia, ktorých rýchlosť neprevyšuje 0,15 m/s 
o stavebné výťahy 

o lanovky vrátane pozemných lanoviek 

o výťahy navrhované a skonštruované osobitne na vojenské alebo policajné účely 

o zdvíhacie zariadenia určené na prácu z nich 
o banské navíjacie mechanizmy 

o zdvíhacie zariadenia určené na zdvíhanie účinkujúcich pri artistických vystúpeniach 
(divadelné elevátory) 

o zdvíhacie zariadenia namontované v dopravných prostriedkoch 

o zdvíhacie zariadenia pripojené k strojovému zariadeniu a určené výlučne na prístup na 
pracoviská vrátane  údržby a kontrolných bodov na strojovom zariadení 

o zubačky 

o pohyblivé schody a chodníky 
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Hospodárske subjekty 

Dodávatelia Výrobcovia 
Splnomocnení 

zástupcovia 
Dovozcovia, 
Distribútori 
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Povinnosti dodávateľov 

o na výťahu uviesť: meno, registrované 
obchodné meno alebo registrovanú 
ochrannú známku a poštovú adresu 

o nabádanie ČŠ uvádzať                                     
aj webovú adresu na                                          
uľahčenie                                                     
komunikácie 

Spotrebiteľ 

Orgán 
dohľadu nad 

trhom 

Dodávateľ 
Výrobca 
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Povinnosti dodávateľov 
o kontaktné údaje sa uvádzajú v jazyku, 
ktorý je pre konečných užívateľov 
a orgány dohľadu nad trhom ľahko 
zrozumiteľný (v SR štátny jazyk) – platí aj pre 
návody 

o poskytnúť všetky informácie a 
dokumentáciu v tlačenej alebo 
elektronickej podobe 

o povinnosti dodávateľov = výrobcov 
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Povinnosti distribútorov 
o ak distribútor zistí – bezpečnostný 
komponent nie je v súlade so smernicou 
– nesmie ho sprístupniť na trh 

o Výrobca / distribútor / dovozca 
výťahu neexistuje, existuje len 
bezpečnostného komponentu (časti) 
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Splnomocnení zástupcovia 

o V/D môže písomne určiť 
splnomocneného zástupcu 

o súčasťou splnomocnenia nesmie byť: 
◦ povinnosť vyrobiť/dodať komponent/výťah v 
súlade so smernicou 

◦ povinnosť vypracovania technickej 
dokumentácie 
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Prípady, v ktorých sa povinnosti výrobcov 
uplatňujú na dovozcov alebo distribútorov 

o dovozca / distribútor sa považuje za 
výrobcu, ak  

o uvedie bezpečnostný komponent na trh 
pod svojím menom  

o alebo ho upraví spôsobom, ktorý môže 
ovplyvniť súlad so smernicou 
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Identifikácia hospodárskych 
subjektov 

o Hospodárske subjekty na požiadanie orgánov 
dohľadu nad trhom im identifikujú: 

o každý hospodársky subjekt, ktorý im dodal 
bezpečnostný komponent do výťahov 

o každý hospodársky subjekt, ktorému 
bezpečnostný komponent do výťahov dodali 

o Povinnosť uchovávať tieto informácie: 10 rokov 
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Postupy posudzovania zhody 
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Výťahy Modul H1 

Modul H + 
preverenie 

technického 
návrhu 

Bezpečnostné 
komponenty 

Modul C2 

Označenie 
NO ako pri 

iných 
moduloch 



Postupy posudzovania zhody 
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Postupy posudzovania zhody 
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ES vyhlásenie o 
zhode 

EÚ vyhlásenie o 
zhode 

1 EÚ 
vyhlásenie o 

zhode 

viac ako 1 
akt Únie 

vyžadujúci 
vyhlásenie o 

zhode 

1 výťah/ 
komponent 
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EÚ vyhlásenie o zhode 



Uchovávanie dokumentácie 
o NO uchováva počas 15 rokov  

◦ kópiu certifikátu EÚ skúšky typu (modul B) 

◦ rozhodnutie o schválení systému kvality (modul H alebo H 1) 

◦ prílohy a dodatky k certifikátu 

◦ technickú dokumentáciu 

◦ hodnotiacu správu 

o vyššie uvedené platí len pre modul B, H a H 1 

o výrobca pri každom module uchováva 
dokumentáciu, rozhodnutia, resp. certifikáty po 
dobu 10 rokov 
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Platnosť certifikátov 
o Certifikáty vydané podľa 95/16/ES 
(571/2001) sú naďalej platné 

oDôvod: základné bezpečnostnotechnické 
požiadavky zostali nezmenené 

o Typový výťah podľa 2014/33/EÚ s 
komponentami podľa 95/16/ES 

o EK vydá návod na implementáciu novej LD 
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EN 81-1,2, EN 81-20,50 v 
súvislosti s 2014/33/EÚ 
o EN 81-1,2 sú harmonizované k novej LD 

o EN 81-20,50 sú taktiež harmonizované k 
novej LD 

o EN 81-1,2 a EN 81-20,50 sa môžu 
súbežne používať do 31.8.2017 

20.04.2016 DEŇ SKÚŠOBNÍCTVA 2016 24 



Ďakujem za pozornosť  
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