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Legislatíva v oblasti posudzovania zhody spotrebičov spaľujúcich plynné palivá
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/142/ES z 30 novembra 2009
týkajúca sa spotrebičov spaľujúcich plynné palivá
 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky č. 393/1999 Z. z. z 16. decembra 1999, ktorým
sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/426 z 9. marca 2016 o
spotrebičoch spaľujúcich plynné palivá a o zrušení smernice 2009/142/ES
Smernica 2009/142/ES sa zrušuje s účinnosťou od 21. apríla 2018.
 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky
 V záujme zjednodušenia regulačného rámca sa smernica 2009/142/ES nahradila
nariadením, ktoré predstavuje vhodný právny nástroj, keďže sa v ňom ukladajú jasné a
podrobné pravidlá, ktoré členským štátom neposkytujú priestor na odlišnú transpozíciu, čím
sa zabezpečuje jednotné vykonávanie v rámci celej Únie. To je dôvod, že neexistuje NV SR na
spotrebiče plynných palív.
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Legislatíva v oblasti posudzovania zhody spotrebičov spaľujúcich plynné palivá
Nariadenie EP a R (EÚ) 2016/426:
 Ruší smernicu 2009/142/ES s účinnosťou od 21. apríla 2018
 Uplatňuje sa od 21. apríla 2018 mimo
čl. 4 (Podmienky dodávky plynu – členské štáty informujú Komisiu a ostatné členské
štáty o druhoch plynu a prevádzkových tlakov používaných na ich území do 21. 10.
2017)
čl. 19 ÷ 35 (Notifikácia orgánov posudzovania zhody)
čl. 42 (Postup vo výbore, vzájomná komunikácia medzi komisiou a výborom)
Príloha II (Obsah oznámenia členských štátov o podmienkach dodávky plynu)
ktoré sa uplatňujú od 21. 10. 2016
čl. 43 odst. 1 (Členské štáty stanovia a oznámia Komisii sankcie – účinné, primerané
a odrádzajúce za porušenie tohto nariadenia)
ktorý sa uplatňuje od 21. 03. 2018
Prechodné obdobie: žiadne
Výrobca je povinný analyzovať a zhodnotiť riziká, aby určil tie z nich, ktoré sa vzťahujú na
jeho spotrebič alebo príslušenstvo. Preto pri ich navrhovaní a konštruovaní prihliada na
svoje posúdenie rizika.
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Legislatíva v oblasti posudzovania zhody spotrebičov spaľujúcich plynné palivá
Dôvod zmeny:
 Skúsenosti nadobudnuté vykonávaním smernice 2009/142/ES poukázali na potrebu zmeniť
niektoré jej ustanovenia s cieľom objasniť ich a aktualizovať a zabezpečiť tak právnu istotu,
pokiaľ ide o definície týkajúce sa jej rozsahu pôsobnosti, obsahu oznámení členských
štátov o druhoch plynu a zodpovedajúcom prevádzkovom tlaku použitom na ich území a
určité základné požiadavky.
 NLF „nový legislatívny rámec“ prijatý v júli 2008, ktorý sa opiera o nový prístup a ktorým
sa dokončil všeobecný legislatívny rámec, obsahujúci všetky potrebné prvky na účinné
posudzovanie zhody, akreditáciu a dohľad nad trhom vrátane kontroly výrobkov z krajín
mimo Únie.
 NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 764/2008 z 9.
júla 2008, ktorým sa ustanovujú postupy týkajúce sa uplatňovania určitých
vnútroštátnych technických pravidiel na výrobky, ktoré sú v súlade s právnymi
predpismi uvedené na trh v inom členskom štáte
 NARIADENIE 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
 ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY č. 768/2008/ES z
9. júla 2008 o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh
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Skupiny výrobkov na ktoré sa technický predpis vzťahuje:
Rozsah pôsobnosti 2009/142/ES

Rozsah pôsobnosti 2016/426

Táto smernica sa vzťahuje na spotrebiče a
príslušenstvo

Toto nariadenie sa vzťahuje na spotrebiče a
príslušenstvo.

pod pojmom „spotrebiče“ sa rozumejú
spotrebiče spaľujúce plynné palivá určené na
varenie, vykurovanie, výrobu horúcej vody,
chladenie, osvetľovanie a pranie, ktoré sú
podľa povahy prevádzkované pri bežnej
teplote vody nepresahujúcej 105 °C. Horáky
s núteným prívodom spaľovaného vzduchu a
spotrebiče vybavené takýmito horákmi sa
takisto považujú za „zariadenia“;

„spotrebiče“ sú spotrebiče spaľujúce plynné
palivá určené na varenie, chladenie,
klimatizovanie, vykurovanie priestorov,
prípravu horúcej vody, osvetľovanie alebo
pranie, a tiež horáky s núteným prívodom
spaľovaného vzduchu a vykurovacie telesá,
ktoré majú byť vybavené takýmito horákmi;
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Skupiny výrobkov na ktoré sa technický predpis vzťahuje:
Rozsah pôsobnosti 2009/142/ES

Rozsah pôsobnosti 2016/426

pod pojmom „príslušenstvo“ sa rozumejú
bezpečnostné zariadenia, ovládacie alebo
regulačné zariadenia a ich časti iné ako
horáky s núteným prívodom spaľovaného
vzduchu a spotrebiče vybavené takými
horákmi, ktoré sa predávajú oddelene a
ktoré sú určené na to, aby boli pripojené do
spotrebičov, ktoré spaľujú plynné palivá
alebo spojené tak, že vytvárajú takéto
spotrebiče;

„príslušenstvo“ sú bezpečnostné zariadenia,
ovládacie alebo regulačné zariadenia a ich
časti, ktoré sú určené na to, aby sa pripojili do
spotrebiča, alebo zložené tak, že vytvárajú
spotrebič;
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Skupiny výrobkov na ktoré sa technický predpis nevzťahuje:
Smernica 2009/142/ES sa nevzťahuje na:
Spotrebiče špeciálne navrhnuté pre
priemyselné procesy nachádzajúce sa v
priemyselných budovách.

Nariadenie 2016/426 sa nevzťahuje na
spotrebiče špeciálne navrhnuté
a) na používanie pre priemyselné procesy
uskutočňované v priemyselných priestoroch;
b) na používanie pre lietadlá a železnice;
c) na výskumné účely na dočasné používanie v
laboratóriách.
Na účely tohto odseku sa spotrebič považuje
za „špeciálne navrhnutý“ vtedy, ak je návrh
určený iba na splnenie špecifickej potreby v
špecifickom procese alebo použití.
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Bežne používaný spotrebič
Na účely tejto smernice sa spotrebič
považuje za „bežne používaný“ ak:

Na účely tohto nariadenia sa spotrebič
považuje za „bežne používaný“, ak sú splnené
tieto podmienky:

a) je správne inštalovaný a je na ňom
pravidelne vykonávaná údržba v súlade s
inštrukciami výrobcu;

a) je správne inštalovaný a je na ňom
pravidelne vykonávaná údržba v súlade s
pokynmi výrobcu;

b) je používaný s plynom, ktorého kvalita sa
pohybuje v rámci normy a ktorého tlak kolíše
v rámci dovolenej tolerancie, a

b) je používaný s plynom, ktorého kvalita sa
pohybuje v rámci normy a ktorého tlak kolíše
v rámci dovolenej tolerancie stanovenej
členskými štátmi v ich oznámení podľa článku
4 ods. 1; (Podmienky dodávky plynu)

c) je používaný v súlade s účelmi, na ktoré
bolo určené alebo spôsobom, ktorý možno
rozumne predpokladať.

c) je používaný v súlade s účelom, na ktorý bol
určený, alebo spôsobom, ktorý možno
rozumne predpokladať.
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Hospodárske subjekty
V novom legislatívnom rámci sa zohľadňuje existencia všetkých hospodárskych subjektov v
rámci dodávateľského reťazca – výrobcov, oprávnených zástupcov, distribútorov a dovozcov – a
ich príslušné úlohy v súvislosti s výrobkom. Dovozca má v súčasnosti jasne vymedzené
povinnosti týkajúce sa zhody výrobkov, a ak distribútor alebo dovozca výrobok mení alebo ho
uvádza na trh pod svojím vlastným menom, stáva sa rovnocenným s výrobcom a musí prijať
jeho povinnosti v súvislosti s týmto výrobkom.
„Hospodárske subjekty“ sú výrobca, splnomocnený zástupca, dovozca a distribútor;
„výrobca“ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyrába spotrebič alebo príslušenstvo
alebo ktorá dáva spotrebič alebo príslušenstvo navrhnúť alebo vyrobiť a uvádza tento spotrebič
alebo príslušenstvo na trh pod svojím menom alebo obchodnou značkou alebo používa
spotrebič na vlastné účely;
Výrobcovia pri uvedení svojich spotrebičov alebo príslušenstva na trh alebo pri ich používaní
na vlastné účely zabezpečia, aby tieto spotrebiče alebo príslušenstvo boli navrhnuté a
vyrobené v súlade so základnými požiadavkami stanovenými v prílohe I.
Výrobcovia vypracujú technickú dokumentáciu uvedenú v prílohe III (ďalej len „technická
dokumentácia“) a vykonajú alebo zabezpečia, aby bol vykonaný príslušný postup posudzovania
zhody uvedený v článku 14.
Ak sa preukáže, že spotrebič alebo príslušenstvo spĺňa požiadavky, ktoré sa naň vzťahujú,
výrobcovia vydajú EÚ vyhlásenie o zhode a na spotrebič umiestnia označenie CE.
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Hospodársky subjekt - výrobca
Výrobcovia uchovávajú technickú dokumentáciu a EÚ vyhlásenie o zhode počas desiatich rokov
po uvedení spotrebiča alebo príslušenstva na trh.
Výrobcovia zabezpečia zavedenie postupov na zachovanie zhody sériovej výroby s týmto
nariadením. Zmeny návrhu alebo vlastností spotrebiča alebo príslušenstva a zmeny v
harmonizovaných normách alebo iných technických špecifikáciách, na základe ktorých sa
vyhlasuje zhoda spotrebiča alebo príslušenstva, sa náležite zohľadnia.
Výrobcovia zabezpečia, aby bolo na ich spotrebičoch a príslušenstve umiestnené typové alebo
sériové číslo, prípadne číslo šarže alebo akýkoľvek iný prvok, ktorý umožní ich identifikáciu, a
nápisy uvedené v prílohe IV.
Výrobcovia na spotrebiči alebo, ak to nie je možné, na jeho obale alebo v sprievodnej technickej
dokumentácii spotrebiča uvedú svoje meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú
obchodnú značku a poštovú adresu, na ktorej je možné sa s nimi skontaktovať. V adrese je
uvedené jedno konkrétne miesto, na ktorom sa možno s výrobcom skontaktovať. Kontaktné
údaje sú v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný pre spotrebiteľov a ostatných koncových
používateľov, ako aj pre orgány dohľadu nad trhom.
Výrobcovia na príslušenstve alebo, ak to nie je možné, na jeho obale alebo v dokumente
sprevádzajúcom príslušenstvo uvedú svoje meno, registrované obchodné meno alebo
registrovanú obchodnú značku a poštovú adresu, na ktorej je možné sa s nimi skontaktovať. V
adrese je uvedené jedno konkrétne miesto, na ktorom sa možno s výrobcom skontaktovať.
Kontaktné údaje sú v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný pre výrobcov spotrebičov a orgány
dohľadu nad trhom.
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Hospodársky subjekt - výrobca
Výrobcovia zabezpečia, aby bol k spotrebiču dodaný návod na použitie a bezpečnostné pokyny
v súlade s nariadením v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný spotrebiteľom a ostatným koncovým
používateľom podľa určenia dotknutého členského štátu. Takéto návody na použitie a
bezpečnostné pokyny, ako i každé označenie, musia byť jasné, zrozumiteľné a ľahko
pochopiteľné.
Výrobcovia zabezpečia, aby bola k príslušenstvu dodaná kópia EÚ vyhlásenia o zhode
obsahujúca okrem iného návod na pripojenie alebo montáž, nastavenie, prevádzku a údržbu v
súlade s nariadením v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný výrobcom spotrebičov podľa určenia
dotknutého členského štátu. Ak sa však veľký počet príslušenstva dodáva jednému
používateľovi, pre príslušný typ alebo dodávku postačuje jediná kópia EÚ vyhlásenia o zhode.
Výrobcovia, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod domnievať sa, že spotrebič alebo
príslušenstvo, ktoré uviedli na trh, nie je v zhode s týmto nariadením, bezodkladne prijmú
nápravné opatrenia s cieľom zabezpečiť zhodu tohto spotrebiča alebo príslušenstva s danými
predpismi, v prípade potreby ho stiahnuť z trhu alebo spätne prevziať. Okrem toho v prípade, že
spotrebič alebo príslušenstvo predstavuje riziko, výrobcovia o tom bezodkladne informujú
príslušné vnútroštátne orgány členských štátov, v ktorých sprístupnili spotrebič alebo
príslušenstvo na trhu, pričom uvedú podrobné údaje, a to najmä údaje týkajúce sa nesúladu a
prijatých nápravných opatrení.
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Hospodársky subjekt - výrobca
Na základe zdôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu mu výrobcovia poskytnú
všetky informácie a dokumentáciu potrebnú na preukázanie zhody spotrebiča alebo
príslušenstva s týmto nariadením v jazyku ľahko zrozumiteľnom tomuto orgánu. Uvedené
informácie a dokumentácia sa môžu predložiť v papierovej alebo elektronickej podobe.
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Hospodársky subjekt – splnomocnený zástupca
„splnomocnený zástupca“ je každá fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorá dostala
písomné poverenie od výrobcu konať v jeho mene pri konkrétnych úlohách;
Povinnosti výrobcov zabezpečujúce zhodu spotrebičov a príslušenstva so základnými
požiadavkami nariadenia a povinnosť vypracovať technickú dokumentáciu nie sú súčasťou
splnomocnenia splnomocneného zástupcu.
Splnomocnený zástupca vykonáva úlohy uvedené v splnomocnení od výrobcu. Splnomocnenie
musí splnomocnenému zástupcovi umožňovať minimálne:
a) mať k dispozícii pre vnútroštátne orgány dohľadu nad trhom EÚ vyhlásenie o zhode a
technickú dokumentáciu počas desiatich rokov po uvedení spotrebiča alebo príslušenstva na
trh;
b) na základe zdôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu poskytnúť tomuto
orgánu všetky informácie a dokumentáciu potrebnú na preukázanie zhody spotrebiča alebo
príslušenstva;
c) spolupracovať s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi na ich žiadosť pri každom prijatom
opatrení s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavuje spotrebič alebo príslušenstvo, na ktoré sa
vzťahuje splnomocnenie splnomocneného zástupcu.
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Hospodársky subjekt – dovozca
„dovozca“ je každá fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorá uvádza spotrebič alebo
príslušenstvo z tretej krajiny na trh Únie;
Dovozcovia sú povinní uviesť na trh iba vyhovujúce spotrebiče alebo príslušenstvo.
Pred uvedením spotrebiča na trh dovozcovia zabezpečia, aby výrobca vykonal príslušný postup
posudzovania zhody. Zabezpečia, aby výrobca vypracoval technickú dokumentáciu, aby bolo na
spotrebiči umiestnené označenie CE, aby sa so spotrebičom dodal návod na použitie a
bezpečnostné pokyny v súlade s požiadavkami nariadenia.
Pred uvedením príslušenstva na trh dovozcovia zabezpečia, aby výrobca vykonal príslušný
postup posudzovania zhody. Zabezpečia, aby výrobca vypracoval technickú dokumentáciu, aby
príslušenstvo malo označenie CE a bolo sprevádzané kópiou EÚ vyhlásenia o zhode
obsahujúceho okrem iného návod na pripojenie alebo montáž, nastavenie, prevádzku a údržbu
v súlade s požiadavkami nariadenia.
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Hospodársky subjekt – dovozca
Dovozcovia na spotrebiči alebo, ak to nie je možné, na jeho obale alebo v dokumente
sprevádzajúcom spotrebič uvedú svoje meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú
obchodnú značku a poštovú adresu, na ktorej je možné sa s nimi skontaktovať. Kontaktné údaje
sú v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný pre spotrebiteľov a ostatných koncových používateľov,
ako aj pre orgány dohľadu nad trhom.
Dovozcovia na príslušenstve alebo, ak to nie je možné, na jeho obale alebo v dokumente
sprevádzajúcom príslušenstvo uvedú svoje meno, registrované obchodné meno alebo
registrovanú obchodnú značku a poštovú adresu, na ktorej je možné sa s nimi skontaktovať.
Kontaktné údaje sú v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný pre výrobcov spotrebičov a orgány
dohľadu nad trhom.
Dovozcovia majú k dispozícii pre orgány dohľadu nad trhom počas desiatich rokov po uvedení
spotrebiča alebo príslušenstva na trh kópiu EÚ vyhlásenia o zhode a musia zabezpečiť, aby sa
týmto orgánom na ich žiadosť sprístupnila technická dokumentácia.
Na základe zdôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu dovozcovia poskytnú
tomuto orgánu všetky informácie a dokumentáciu potrebnú na preukázanie zhody spotrebiča
alebo príslušenstva v jazyku ľahko zrozumiteľnom tomuto orgánu. Uvedené informácie a
dokumentácia sa môžu predložiť v papierovej alebo elektronickej podobe.
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Hospodársky subjekt – distribútor
„distribútor“ je každá fyzická alebo právnická osoba v dodávateľskom reťazci okrem výrobcu
alebo dovozcu, ktorá sprístupňuje spotrebič alebo príslušenstvo na trhu;
Pred sprístupnením spotrebiča na trhu distribútori overujú, či je na spotrebiči umiestnené
označenie CE a či je spolu s ním dodaný návod na použitie a bezpečnostné pokyny v súlade s
požiadavkami nariadenia v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný pre spotrebiteľov a iných
koncových používateľov v členskom štáte, v ktorom sa spotrebič sprístupňuje na trhu, a či
výrobca a dovozca splnili požiadavky nariadenia.
Pred sprístupnením príslušenstva na trhu distribútori overujú, či je na príslušenstve označenie
CE a či je príslušenstvo dodané spolu s kópiou EÚ vyhlásenia o zhode, ktoré obsahuje okrem
iného návod na pripojenie alebo montáž, nastavenie, prevádzku a údržbu v súlade s
požiadavkami nariadenia v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný výrobcom spotrebičov v
dotknutom členskom štáte, a či výrobca a dovozca splnili požiadavky stanovené v požiadavkách
nariadenia.
Na základe zdôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu distribútori poskytnú
tomuto orgánu všetky informácie a dokumentáciu potrebnú na preukázanie zhody spotrebiča
alebo príslušenstva. Uvedené informácie a dokumentácia sa môžu predložiť v papierovej alebo
elektronickej podobe. Na žiadosť uvedeného orgánu s ním distribútori spolupracujú pri každom
prijatom opatrení s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavujú spotrebiče alebo príslušenstvo,
ktoré sprístupnili na trhu.
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Postupy posudzovania zhody

B + C2
B+D
B+E
B+F
G

TSU
B + C2
B+D
G
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Postupy posudzovania zhody
1. MODUL B: EÚ SKÚŠKA TYPU – VÝROBNÝ TYP
1.1. EÚ skúška typu je tou časťou postupu posudzovania zhody, ktorou notifikovaná osoba
skúma technický návrh spotrebiča alebo príslušenstva a overuje a potvrdzuje, že technický
návrh spotrebiča alebo príslušenstva spĺňa požiadavky tohto nariadenia, ktoré sa naň
vzťahujú.
1.2. EÚ skúška typu sa vykonáva ako posúdenie primeranosti technického návrhu spotrebiča
alebo príslušenstva prostredníctvom preskúmania technickej dokumentácie a podporných
dôkazov uvedených v bode 1.3 a preskúmania vzoriek výsledného spotrebiča alebo
príslušenstva (výrobný typ).
Ak typ spotrebiča alebo príslušenstva spĺňa požiadavky tohto nariadenia,
notifikovaná
osoba vydá výrobcovi certifikát EÚ skúšky typu. Tento certifikát obsahuje meno a adresu
výrobcu, výsledky preskúmania, podmienky jeho platnosti (ak existujú), potrebné údaje na
určenie schváleného typu, ako sú druh používaného plynu, kategória spotrebiča a
prevádzkový tlak plynu a, ak je to relevantné, opis jeho fungovania. K certifikátu sa môže
priložiť jedna alebo viacero príloh. Certifikát EÚ skúšky typu a jeho prílohy obsahujú príslušné
informácie, ktoré umožňujú hodnotenie zhody vyrobených spotrebičov alebo príslušenstva so
skúšaným typom a kontrolu za prevádzky. Zároveň sú v ňom uvedené všetky podmienky,
ktorým jeho vydanie podlieha, a je doplnený opismi a výkresmi nevyhnutnými na identifikáciu
schváleného typu. Maximálna doba platnosti certifikátu je desať rokov od jeho vydania.
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Postupy posudzovania zhody
2. MODUL C2: ZHODA S TYPOM ZALOŽENÁ NA VNÚTORNEJ KONTROLE VÝROBY A SKÚŠKACH
VÝROBKU POD DOHĽADOM V NÁHODNÝCH INTERVALOCH
Skúšky výrobkov vykonáva alebo ich nechá vykonať notifikovaná osoba vybraná výrobcom v
intervaloch jedného roka alebo menej s cieľom overiť kvalitu vnútorných kontrol spotrebičov
alebo príslušenstva, pričom sa okrem iného zohľadní technologická zložitosť spotrebičov alebo
príslušenstva a vyrobené množstvo.
Počas výrobného procesu výrobca umiestni, na zodpovednosť notifikovanej osoby,
identifikačné číslo tejto osoby
2.4. Označenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode
2.4.1. Výrobca umiestni označenie CE na každý jednotlivý spotrebič alebo príslušenstvo, ktorý je
v zhode s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a spĺňa uplatniteľné požiadavky tohto
nariadenia.
2.4.2. Výrobca vydá pre každý model spotrebiča alebo príslušenstva písomné EÚ vyhlásenie o
zhode, ktoré uchová k dispozícii pre vnútroštátne orgány počas desiatich rokov od uvedenia
spotrebiča alebo príslušenstva na trh. V EÚ vyhlásení o zhode sa uvádza model spotrebiča
alebo príslušenstva, pre ktorý bolo vydané.
Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupňuje príslušným orgánom. K
príslušenstvu alebo prípadne k šarži alebo dodávke sa prikladá kópia EÚ vyhlásenia o zhode
príslušenstva.
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Postupy posudzovania zhody
3. MODUL D: ZHODA S TYPOM ZALOŽENÁ NA ZABEZPEČENÍ KVALITY VÝROBNÉHO PROCESU
Systémom kvality sa zabezpečuje zhoda spotrebičov alebo príslušenstva s typom opísaným v
certifikáte EÚ skúšky typu a s požiadavkami tohto nariadenia, ktoré sa naň vzťahujú.
Notifikovaná osoba posudzuje systém kvality s cieľom určiť, či výrobok spĺňa požiadavky.
Notifikovaná osoba vykonáva najmenej raz za dva roky pravidelné audity s cieľom zabezpečiť,
aby výrobca udržiaval a uplatňoval systém kvality, a poskytuje výrobcovi správu o audite.
Výrobca umiestni označenie zhody CE a na zodpovednosť notifikovanej osoby uvedenej v
bode 3.3.1 identifikačné číslo tohto orgánu na každý jednotlivý spotrebič alebo príslušenstvo,
ktorý je v zhode s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a spĺňa uplatniteľné požiadavky
tohto nariadenia.
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Postupy posudzovania zhody
4. MODUL E: ZHODA S TYPOM ZALOŽENÁ NA ZABEZPEČENÍ KVALITY VÝROBKU
Notifikovaná osoba posúdi systém kvality s cieľom určiť, či spĺňa požiadavky uvedené v bode
4.3.2.
Systémom kvality sa zabezpečuje zhoda spotrebičov alebo príslušenstva s typom opísaným v
certifikáte EÚ skúšky typu a s uplatniteľnými požiadavkami tohto nariadenia

Notifikovaná osoba vykonáva najmenej raz za dva roky pravidelné audity s cieľom zabezpečiť,
aby výrobca udržiaval a uplatňoval systém kvality, a poskytuje výrobcovi správu o audite.
Výrobca umiestni označenie CE a na zodpovednosť notifikovanej osobe uvedeného v bode 4.3.1
identifikačné číslo tohto orgánu na každý jednotlivý spotrebič alebo príslušenstvo, ktorý je v
zhode s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a spĺňa uplatniteľné požiadavky tohto
nariadenia.
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Postupy posudzovania zhody
5. MODUL F: ZHODA S TYPOM NA ZÁKLADE OVERENIA VÝROBKU
Notifikovaná osoba podľa výberu výrobcu vykonáva príslušné preskúmania a skúšky, alebo ich
nechá vykonávať na účely overenia zhody spotrebičov alebo príslušenstva s typom opísaným v
certifikáte EÚ skúšky typu a s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia.
Overovanie zhody preskúmaním a skúškou každého spotrebiča alebo príslušenstva
Notifikovaná osoba vydá certifikát zhody vzhľadom na vykonané preskúmania a skúšky a
umiestni svoje identifikačné číslo na každý schválený spotrebič alebo príslušenstvo alebo ho
nechá umiestniť na vlastnú zodpovednosť
Štatistické overovanie zhody
Výrobca prijme všetky opatrenia potrebné na to, aby sa výrobným procesom a jeho
monitorovaním zabezpečila homogénnosť každej vyrobenej série, a formou homogénnych sérií
predkladá svoje spotrebiče alebo príslušenstvo na overovanie.
Z každej série sa v súlade s požiadavkami bodu 5.5.3 vyberá náhodná vzorka. Notifikovaná
osoba používa systém odoberania vzoriek so stanovenými charakteristikami.
Ak bola séria schválená, všetky spotrebiče alebo príslušenstvo tejto série sa považujú za
schválené, okrem tých spotrebičov a príslušenstva zo vzorky, ktoré skúškam nevyhoveli.
Notifikovaná osoba vydá certifikát zhody vzhľadom na vykonané preskúmania a
skúšky a umiestni svoje identifikačné číslo na každý schválený spotrebič alebo príslušenstvo
alebo ho nechá umiestniť na vlastnú zodpovednosť.
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Postupy posudzovania zhody
6. MODUL G: ZHODA ZALOŽENÁ NA OVERENÍ JEDNOTKY
Notifikovaná osoba podľa výberu výrobcu vykoná alebo nechá vykonať príslušné preskúmania a
skúšky stanovené v príslušných harmonizovaných normách a/alebo rovnocenné skúšky
stanovené v iných príslušných technických špecifikáciách s cieľom skontrolovať súlad
spotrebičov alebo príslušenstva s uplatniteľnými požiadavkami tohto nariadenia. V prípade, že
takáto harmonizovaná norma neexistuje, príslušná notifikovaná osoba rozhoduje o vhodných
skúškach, ktoré sa majú vykonať.
Notifikovaná osoba vydá certifikát zhody vzhľadom na vykonané preskúmania a
skúšky a umiestni svoje identifikačné číslo na schválený spotrebič alebo príslušenstvo alebo
ho nechá umiestniť na vlastnú zodpovednosť. Výrobca uchováva certifikáty zhody k dispozícii
pre vnútroštátne orgány počas desiatich rokov od uvedenia spotrebiča alebo príslušenstva na
trh.
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Vyhlásenie o zhode
EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE č. …
1. Spotrebič alebo príslušenstvo/model spotrebiča alebo príslušenstva (číslo výrobku, typu,
šarže alebo série).
2. Meno a adresu výrobcu a v prípade potreby jeho splnomocneného zástupcu.
3. Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.
4. Predmet vyhlásenia (identifikácia spotrebiča alebo príslušenstva umožňujúca sledovanie
pôvodu; v prípade potreby môže na identifikáciu spotrebiča alebo príslušenstva obsahovať
aj fotografiu): opis spotrebiča alebo príslušenstva.
5. Predmet vyhlásenia uvedený v bode 4 je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi
predpismi Únie: … (odkaz na iné uplatnené akty Únie).
6. Odkazy na príslušné použité harmonizované normy alebo odkazy na iné technické
špecifikácie, v súvislosti s ktorými sa zhoda vyhlasuje:
7. Notifikovaná osoba … (názov, adresa, číslo) … vykonal … (opis zásahu) … a vydal certifikát(y): … (podrobnosti vrátane jeho dátumu, prípadne informácií o dĺžke a podmienkach jeho
platnosti).
8. V prípade príslušenstva návod, ako by sa príslušenstvo malo pripojiť k spotrebiču alebo
zložiť, aby vytváralo takýto spotrebič, s cieľom pomôcť splniť základné požiadavky
vzťahujúce sa na výsledný spotrebič.
9. Doplňujúce informácie:
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Vyhlásenie o zhode
EÚ vyhlásenie o zhode sa uvádza v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný pre výrobcov spotrebičov
a pre orgány dohľadu nad trhom podľa určenia dotknutého členského štátu.
Ak sa na spotrebič alebo príslušenstvo vzťahuje viac ako jeden akt Únie, ktorý si vyžaduje EÚ
vyhlásenie o zhode, vypracuje sa jediné EÚ vyhlásenie o zhode týkajúce sa všetkých takýchto
aktov Únie. Uvedené vyhlásenie identifikuje príslušné akty Únie vrátane odkazov na ich
uverejnenie.
Vydaním EÚ vyhlásenia o zhode výrobca preberá zodpovednosť za súlad spotrebiča alebo
príslušenstva s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení.
K príslušenstvu sa prikladá kópia EÚ vyhlásenia o zhode.
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Označenie CE
Pravidlá a podmienky týkajúce sa umiestnenia označenia CE
1.Označenie CE sa viditeľne, čitateľne a nezmazateľne umiestni na spotrebič a príslušenstvo
alebo na ich štítok s údajmi, pokiaľ je to možné. Ak to povaha spotrebiča alebo príslušenstva
neumožňuje alebo neodôvodňuje, označenie CE sa umiestni na obal a na dokumenty priložené
k spotrebiču alebo príslušenstvu.
2.Označenie CE sa umiestni pred uvedením spotrebiča alebo príslušenstva na trh.
3.Za označením CE nasleduje identifikačné číslo notifikovanej osoby zapojenej do fázy kontroly
výroby spotrebiča alebo príslušenstva a posledné dve číslice roku, v ktorom bolo označenie CE
umiestnené. Identifikačné číslo notifikovanej osoby umiestňuje na výrobok samotný orgán
alebo na základe jeho pokynov ho umiestňuje výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca.
4.Za označením CE a identifikačným číslom uvedeným v odseku 3 môže nasledovať akákoľvek
iná značka označujúca osobitné riziko alebo použitie.
5.Členské štáty vychádzajú pri zabezpečovaní správneho režimu uplatňovania označenia CE z
existujúcich mechanizmov a v prípade nesprávneho používania tohto označenia prijmú vhodné
opatrenia.
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Značenie výrobkov
NÁPISY
1. Okrem označenia CE uvedeného v článku 16 sa na spotrebiči alebo na štítku s údajmi uvedú
tieto informácie:
a) názov výrobcu, registrované obchodné meno alebo registrovanú obchodnú značku;
b) typové alebo sériové číslo, prípadne číslo šarže spotrebiča alebo akýkoľvek iný prvok, ktorý
umožní jeho identifikáciu;
c) v prípade potreby typ elektrického napájania;
d) označenie kategórie spotrebiča;
e) nominálny prevádzkový tlak spotrebiča;
f) informácie potrebné na zabezpečenie správnej a bezpečnej inštalácie podľa povahy
spotrebiča.
2. Na príslušenstve alebo štítku s údajmi sa, pokiaľ je to relevantné, uvedú informácie
stanovené v bode 1.
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Legislatíva v oblasti posudzovania teplovodných kotlov na kvapalné palivá
SMERNICA RADY 92/42/EHS z 21. mája 1992 o požiadavkách na účinnosť nových teplovodných
kotlov na kvapalné alebo plynné palivá
 Nariadenie vlády SR č. 236/2015 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických
požiadavkách na účinnosť teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné
palivá a o postupoch posudzovania zhody
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 813/2013 z 2. augusta 2013, ktorým sa vykonáva smernica
Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn tepelných
zdrojov na vykurovanie priestoru a kombinovaných tepelných zdrojov
 Toto nariadenie zrušuje Smernicu Rady 92/42/EHS s výnimkou jej článku 7 ods. 2 a článku 8
a príloh III až V k tejto smernici
Čl. 7 odst. 2
Zhoda sériovo vyrobených kotlov sa osvedčí nasledovne:
— skúškou stupňa účinnosti vzorového kotla podľa modulu B
uvedeného v prílohe III,
— prehlásením o zhode so schváleným typom podľa modulov
C, D alebo E podľa prílohy IV.

TSU
B+C
B+D
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Legislatíva v oblasti posudzovania teplovodných kotlov na kvapalné palivá
Čl. 8
Každý členský štát oznámi Komisii a iným členským štátom miesta, ktoré určil na vykonanie úloh
v rámci postupu článku 7 (ďalej len „vymenované miesta“).

Modul B: typové schválenie ES
Keď typ zodpovedá ustanoveniam tejto smernice, vystaví vymenované miesto navrhovateľovi
osvedčenie o vykonaní typového schválenia ES. Toto osvedčenie obsahuje meno a adresu
výrobcu, výsledky skúšky, prípadné podmienky pre platnosť osvedčenia a údaje potrebné na
identifikáciu schváleného typu.
K osvedčeniu je priložený zoznam dôležitých technických údajov, ktorého kópia je uschovaná na
vymenovanom mieste.
Ak vymenované miesto odmietne vystaviť výrobcovi alebo jeho splnomocnencovi v spoločenstve
osvedčenie o typovom schválení, toto odmietnutie riadne zdôvodní.
Modul C: Zhoda s typom
Miesto vybrané výrobcom vykonáva v ľubovoľných intervaloch neočakávané skúšky výrobku
alebo nechá tieto skúšky urobiť. Preskúma sa vhodná vzorka vyrábaných výrobkov vybraná na
mieste niektorým vymenovaným miestom. Ak nesúhlasí jeden alebo viac skúšaných
výrobkov s týmito normami, vymenované miesto urobí vhodné opatrenia
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Legislatíva v oblasti posudzovania teplovodných kotlov na kvapalné palivá
Modul D: Zabezpečenie kvality výroby
Vymenované miesto vyhodnotí systém zabezpečovania kvality, aby zistilo, či sú splnené
požiadavky. Pri systémoch zabezpečenia kvality používajúcich príslušné zladené normy sa
vychádza zo splnenia týchto požiadaviek. Aspoň jeden člen hodnotiacej skupiny má mať
skúsenosti s vyhodnocovaním príslušnej prístrojovej techniky. Hodnotiaci proces zahŕňa aj
kontrolnú prehliadku u výrobcu.
Rozhodnutie sa oznámi výrobcovi. Rozhodnutie obsahuje výsledky hodnotenia a
zdôvodnenie rozhodnutia.
Výrobca opatrí každý prístroj značkou CE a vystaví prehlásenie o zhode. K značke CE sa pripojí
identifikačný symbol vymenovaného miesta.
Modul E: Zabezpečenie kvality výrobku
Vymenované miesto vyhodnotí systém zabezpečenia kvality, aby zistilo, či spĺňa požiadavky.
Aspoň jeden člen hodnotiacej skupiny má mať skúsenosti s vyhodnocovaním príslušnej
výrobnej technológie. Hodnotiaci postup zahrňuje aj návštevu u výrobcu.
Rozhodnutie sa oznámi výrobcovi. Rozhodnutie obsahuje výsledky hodnotenia a
zdôvodnenie rozhodnutia.
Výrobca opatrí každý kotol a prístroj značkou CE a vystaví prehlásenie o zhode. K značke CE
pridá značku vymenovaného miesta.
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Záver
POŽIADAVKY NA VYSLEDOVATEĽNOSŤ
Vysledovateľnosť je schopnosť vysledovať históriu výrobku.
Z hľadiska regulačného orgánu je vysledovateľnosť dôležitá, lebo umožňuje účinné
presadzovanie prostredníctvom dohľadu nad trhom pomocou nápravných opatrení vrátane
možnosti stiahnutia a zrušenia.
Na výrobku musí byť vždy uvedené meno a adresa výrobcu. Na dovážaných
výrobkoch musia byť uvedené aj meno a adresa dovozcu.
Na výrobku musí byť umiestnené typové číslo, číslo šarže, sériové číslo alebo číslo
modelu alebo iný prvok, ktorý umožní jeho identifikáciu.
Hlavným účelom identifikačného prvku je umožniť orgánom dohľadu nad trhom
identifikovať každý jednotlivý výrobok a spojiť ho s vyhlásením o zhode EÚ.
Hospodárske subjekty sú povinné počas desiatich rokov uchovávať informácie o
hospodárskych subjektoch, ktorým dodali svoje výrobky alebo od ktorých výrobky kúpili. Je
potrebné pripomenúť, že na koncového používateľa (spotrebiteľa) sa táto požiadavka
nevzťahuje, lebo sa nepovažuje za hospodársky subjekt.
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Záver

NEZABÚDAŤ NA OSTATNÉ HARMONIZAČNÉ PRÁVNE PREDPISY EU, KTORÉ SA MÔŽU
VZŤAHOVAŤ NA SPOTREBIČE SPAĽUJÚCE PLYNNÉ PALIVÁ A NA KOTLE NA KVAPALNÉ PALIVÁ.





2014/35/EÚ Smernica o nízkom napätí (NV SR č. 148/2016 Z. z.)
2014/30/EÚ Smernica EMC (NV SR č. 127/2016 Z. z.)
2014/53/EÚ Smernica RED (NV SR č. 193/2016 Z.z.)
2011/65/EÚ Smernica EP a R elektrické a elektronické zariadenia – nebezpečné látky
(Zákon 346/2013 Z.z.,)
 2009/125/ES Smernica EP a R pre ekodizajn
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