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1. Novela zákona č. 264/1999 Z. z.
Zákon č. 51/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách
na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony
Účinnosť od 1. apríla 2017
Slov-Lex:
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1999/264/20170401

1. Novela zákona č. 264/1999 Z. z.
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• posledná účinná priama novela v roku 2003,
• vytvorenie rámcového zákona, ktorý obsahuje
základné princípy Nového legislatívneho rámca
Európskej únie pre podmienky Slovenskej
republiky, kde sú zosúladené všetky spoločné
požiadavky, zavedená terminológia pre oblasť
posudzovania zhody a pravidlá v oblasti
sprístupňovania určených výrobkov na trhu.

1. Novela zákona č. 264/1999 Z. z.
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Prijatá novela zákona precizuje ustanovenia o:
• právach a povinnostiach hospodárskych subjektov,
• autorizácii,
• notifikácii,
• právach a povinnostiach autorizovaných a notifikovaných
osôb,
• označení CE a značkách,
• postupoch orgánov dohľadu a
• postupoch pri výmene informácií medzi zainteresovanými
stranami.
1. Novela zákona č. 264/1999 Z. z.
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Ďalej došlo k:
• zosúladeniu
zákona
č.
264/1999
s
nariadením
Európskeho
parlamentu
a
č. 1025/2012 o európskej normalizácii,

Z.
Rady

z.
(EÚ)

• zabezpečeniu implementácie článkov 22 až 38 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/424, článkov 20 až 36 nariadenia
Európskeho
parlamentu
a
Rady
(EÚ)
č. 2016/425, článkov 19 až 35 nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 2016/426,

• zlepšenie
transpozície
a Rady (EÚ) č. 2015/1535.

smernice

Európskeho

parlamentu

Autorizované osoby už nie sú oprávnené používať na svojich výstupných
dokumentoch odtlačok pečiatky so štátnym znakom.
1. Novela zákona č. 264/1999 Z. z.
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2. Zmeny súvisiacich právnych
predpisov
a) Zákon č. 254/2011 Z. z. o prepravovateľných
tlakových zariadeniach
• § 14 ods. 1 prepojenie zákona na § 11 zákona
č. 264/1999 Z. z. - autorizácia,
• §
23a
rozhodnutia
o
autorizácii
vydané
pred
1.
aprílom
2017
zostávajú
v
platnosti
do uplynutia ich platnosti, najneskôr do 31. júla 2019, autorizácia
nebude udeľovaná na neurčitý čas, ale maximálne na 5 rokov, najviac
do doby platnosti aktuálneho osvedčenia o akreditácii.
• § 14 ods. 8 autorizovaná osoba môže vykonávať posudzovanie
zhody, ak je notifikovaná podľa § 15.
2. Zmeny súvisiacich právnych predpisov
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b) Zákon č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek
• § 18 ustanovenie inštitútu autorizácie,
• § 29a udelená notifikácia podľa predpisu účinného
do 31. marca 2017 zostáva v platnosti do 31. decembra
2017,
• autorizáciu úrad udelí na maximálne 5 rokov, avšak
najviac do doby platnosti aktuálneho osvedčenia
o akreditácii.
• nepoužívať dokument vydaný úradom „potvrdenie
o notifikácii“, ale rozhodnutie o autorizácii ako aj zápis
v systéme NANDO.
2. Zmeny súvisiacich právnych predpisov
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c) Zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta
• § 20 ods. 1 prepojenie zákona na § 11 zákona
č. 264/1999 Z. z. - autorizácia,
• autorizáciu už úrad nebude udeľovať na neurčitý
čas, ale maximálne na 5 rokov, najviac do doby
platnosti aktuálneho osvedčenia o akreditácii.

2. Zmeny súvisiacich právnych predpisov
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3. Správne poplatky
Zmena zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov:
Ustanovené v XVII. časti prílohy zákona
Položka 237
a) rozhodnutie o autorizácii podľa § 11 ods. 15 zákona
č. 264/1999 Z. z. ... 33 €,
b) rozhodnutie o autorizácii podľa § 11 ods. 9 druhá veta
zákona č. 264/1999 Z. z. ... 330 €,
c) rozhodnutie o autorizácii podľa § 11 ods. 16 zákona
č. 264/1999 Z. z. ... 330 €.,
3. Správne poplatky
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d) rozhodnutie o autorizácii podľa zákona č. 264/1999 Z. z., ak
prílohu k žiadosti tvoria dokumenty podľa § 11 ods. 3 písm.
a) alebo písm. b) zákona č. 264/1999 Z. z. ...1 000 €,
e) rozhodnutie o autorizácii podľa zákona o zhode, ak prílohu k
žiadosti tvoria aspoň pre jeden technický predpis z oblasti
posudzovania zhody výlučne dokumenty podľa § 11 ods. 3
písm. c) zákona č. 264/1999 Z. z. ... 5 000 €.
Platba správneho poplatku k žiadosti o autorizáciu
sa realizuje:
1) platbou vopred prostredníctvom platobného systému
E-KOLOK, potvrdenie o úhrade doručí žiadateľ spolu
so žiadosťou o autorizáciu a notifikáciu na úrad,
3. Správne poplatky
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2) žiadateľ podá žiadosť o autorizáciu a notifikáciu na úrad,
kde v časti III bod 7 Správny poplatok vyplní žiadosť
o vystavenie platobného predpisu, úrad následne vystaví
platobný predpis s lehotou splatnosti, ktorý doručí
žiadateľovi.

3. Správne poplatky
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4. Autorizácia (§ 11)
•

•

•

je rozhodnutie úradu o oprávnení orgánu posudzovania
zhody (žiadateľa o autorizáciu) na výkon posudzovania
zhody určeného výrobku podľa technického predpisu
z oblasti posudzovania zhody,
žiadosť o autorizáciu a notifikáciu môže podať
len PO,
v § 11 ods. 4 sa precizujú povinnosti orgánov
posudzovania zhody - žiadateľov o autorizáciu
a
notifikáciu
voči
úradu,
tzv.
minimálne
požiadavky na autorizované osoby,

4. Autorizácia (§ 11)
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• v § 11 ods. 4 sa ustanovuje šesťmesačná
lehota na preskúmanie žiadosti o autorizácii
a notifikácii a následne vydanie rozhodnutia
o autorizácii,
• § 11 ods. 9 – platnosť autorizácie a notifikácie
maximálne na 5 rokov (dokument Európskej
komisie „CERTIF 2015-01 REV2),

4. Autorizácia (§ 11)
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• predĺženie autorizácie - na žiadosť autorizovanej
osoby podanej najneskôr šesť mesiacov pred
skončením platnosti rozhodnutia o autorizácii,
• podľa § 11 ods. 11 pri výkone kontroly, ktorou úrad
posudzuje činnosti autorizovanej osoby súvisiace
s postupmi posudzovania zhody, pri ktorých je
autorizovaná osoba zapojená do fázy kontroly
výroby, je autorizovaná osoba následne povinná
uhradiť úradu náklady, ktoré úradu preukázateľne
vzniknú v súvislosti s týmito činnosťami,
4. Autorizácia (§ 11)
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• § 11 ods. 12 úrad môže pozastaviť autorizáciu
najviac na 90 dní,
• v čase platnosti rozhodnutia o pozastavení
autorizácie autorizovaná osoba nie je oprávnená
prijímať nové žiadosti o posúdenie zhody,
• úrad je oprávnený rozhodnúť o obmedzení rozsahu
autorizácie alebo o zrušení autorizácie ak sa naplní
niektorá zo zákonných podmienok podľa § 11
ods. 14,
4. Autorizácia (§ 11)
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Úrad vydá nové rozhodnutie o autorizácii
a zároveň zruší pôvodné rozhodnutie o autorizácii
• v prípade zúženia rozsahu autorizácie alebo
postupov posudzovania zhody, vypustenie osoby
konajúcej v mene autorizovanej osoby, rozšírenia
rozsahu autorizácie, postupov posudzovania
zhody,
pridania
osoby
oprávnenej
konať
v mene autorizovanej osoby alebo predĺženia
autorizácie
podľa § 11 ods. 9 zákona
č. 264/1999 Z. z.
4. Autorizácia (§ 11)
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5. Notifikácia (§ 11a)
• oznámenie úradu, ktorý je notifikujúcim orgánom,
Európskej komisii a členským štátom, že
autorizovaná osoba je rozhodnutím úradu
oprávnená na posudzovanie zhody určeného
výrobku a spĺňa požiadavky technického predpisu
z oblasti posudzovania zhody, ktorým sa preberajú
alebo vykonávajú právne záväzné akty Európskej
únie,
• databáza NANDO.

5. Notifikácia (§ 11a)
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6. Práva a povinnosti autorizovanej
osoby (§ 11b)
• práva a povinnosti autorizovanej osoby (ďalej len
„AO“) sa považujú za práva a povinnosti
notifikovanej osoby (ďalej len „NO“), ak je
autorizovaná osoba zapísaná Európskou komisiou
do zoznamu notifikovaných osôb (NANDO)
a pridelí sa jej identifikačný kód vo forme
identifikačného čísla alebo označenia RTPO,
6. Práva a povinnosti autorizovanej osoby (§ 11b)
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• AO nie sú oprávnené používať na svojich
výstupných
dokumentoch
odtlačok pečiatky
so štátnym znakom, AO je oprávnená vytvoriť si
a používať vlastnú pečiatku, ktorej vzor následne
bezodkladne doručí úradu,
• AO je pri výkone posudzovania zhody oprávnená
nahliadať
do
dokumentácie
a
vstupovať
do priestorov výrobcu u ktorého vykonáva
posudzovanie zhody, a iné.
6. Práva a povinnosti autorizovanej osoby (§ 11b)
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AO:
• nevydá
výrobcovi
výstupný
dokument
posudzovania zhody, ak nespĺňa zákonom
ustanovené požiadavky,
• má právo zasiahnuť po vydaní výstupného
dokumentu
posudzovania
zhody, konkrétne
obmedziť rozsah, pozastaviť platnosť alebo zrušiť
výstupný dokument posudzovania zhody, ak zistí,
že určený výrobok už ďalej nespĺňa požiadavky,
ktoré sú naň kladené.
6. Práva a povinnosti autorizovanej osoby (§ 11b)
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AO je povinná:
• spĺňať požiadavky podľa § 11 ods. 4,
• konať a vystupovať ako autorizovaná osoba len
v rozsahu udelenej autorizácie,
• poskytnúť súčinnosť orgánom dohľadu,
• podľa § 11b ods. 10 informovať úrad
a) bezodkladne o okolnostiach, ktoré majú vplyv
na rozsah, podmienky autorizácie alebo
notifikácie,
6. Práva a povinnosti autorizovanej osoby (§ 11b)
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b) poskytnúť informácie o skutočnostiach podľa
§ 11b ods. 10 písm. a), b), d), najneskôr desiaty
deň kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje
po kalendárom mesiaci, v ktorom tieto skutočnosti
nastali,
c) ak o to úrad požiada - o činnostiach posudzovania
zhody a o akejkoľvek inej vykonanej činnosti
vrátane cezhraničnej činnosti a uzatvárania
subdodávateľských zmlúv,

6. Práva a povinnosti autorizovanej osoby (§ 11b)
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Ak o to úrad požiada, autorizovaná osoba predloží
v lehote určenej úradom
a) dokumentáciu, ktorá preukazuje, že subdodávateľ
spĺňa požiadavky podľa § 11 ods. 4,
b) zmluvu
o
výkone
činností
spojených
s posudzovaním zhody so subdodávateľom,
c) informácie, dokumentáciu a vysvetlenia, ktoré sa
týkajú
vykonaných
činností
spojených
s posudzovaním zhody a technického predpisu
z oblasti posudzovania zhody.
6. Práva a povinnosti autorizovanej osoby (§ 11b)
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7. Pokuty (§ 32)
Úrad uloží:
• pokutu od 350 € do 35 000 € tomu, tomu kto
neoprávnene
označí
dokument
značkou
STN,
neoprávnene za odplatu rozmnoží alebo rozšíri
slovenskú technickú normu, neoprávnene vydá, pozmení
alebo sfalšuje výstupný dokument posudzovania zhody,
neoprávnene vystupuje ako AO alebo NO, alebo poruší
povinnosť podľa § 11b ods. 2 písm. b).

7. Pokuty (§ 32)
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Úrad uloží:
• pokutu od 100 € do 1 000 € AO, ktorá opakovane poruší
povinnosť podľa § 11b ods. 10.
• poriadkovú pokutu od 100 € do 1 500 €, a to aj
opakovane, tomu, kto marí, ruší alebo inak sťažuje výkon
kontroly alebo výkon dohľadu.

7. Pokuty (§ 32)
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Ďakujem za pozornosť
veronika.kaluzska@normoff.gov.sk
www.unms.sk

