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  HARMONIZACE TECHNICKÝCH 
  POŽADAVKŮ NA VÝROBKY  

 NA SLOVENSKU 
 
 

Technické předpisy 
 
Technické předpisy jsou upravené jednak evropskou legislativou, která harmonizuje 
technické požadavky na výrobky na evropské úrovni a na straně druhé slovenskými 
právními předpisy stanovujícími základní pravidla pro technické požadavky na výrobky. 

Na evropské úrovni bylo hlavním cílem harmonizace technických norem stanovení 
základních požadavků na výrobky, které by byly shodné ve všech státech Evropské unie 
s hlavním cílem odstranit bariéry a zjednodušit volný pohyb výrobků v rámci EU. 
K zavedení jednotných pravidel v této oblasti vedla i snaha o zvýšení bezpečnosti pro 
spotřebitele v jednotlivých členských státech. 

Na slovenské úrovni je hlavním cílem posuzování shody výrobků „poskytnout důvěru pro 
všechny uživatele daného produktu, že příslušné požadavky na výrobky, služby a systémy 
se plní. Taková důvěra přispívá k akceptaci výrobků, služeb a systémů na trhu“.1 
 

Evropská právní úprava 

Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 1025/2012 z 25. října 2012 o evropské 
normalizaci, které je obecně závazné i v SR definuje pojem „norma“ jako technickou 
specifikaci přijatou uznaným normalizačním orgánem na opakované anebo nepřetržité 
používání. Podle výše uvedeného nařízení soulad s normou není povinný a norma 
představuje jednu z následujících technických specifikací: 

a) „mezinárodní norma“ je norma přijatá mezinárodním normalizačním orgánem; 

b) „evropská norma“ je norma přijatá jednou z evropských normalizačních organizací; 

                                                 
1
 http://www.sutn.sk/default.aspx?page=2b133721-eb4c-4823-9d0a-521322b2d8ad&p=true 



c) „harmonizovaná norma“ je evropská norma, která byla přijatá na základě 
požadavku Komise na uplatňování harmonizovaných právních předpisů EU; 

d) „národní norma“ je norma přijatá národním normalizačním orgánem. 

Slovenská právní úprava 

Technickou normalizaci na Slovensku upravuje především zákon č. 264/1999 Z. z., 
o technických požadavcích na výrobky a o posuzování shody a o změně a doplnění 
některých zákonů. Přijetím výše uvedeného zákona se slovenská právní úprava 
technické normalizace přizpůsobila, i co se týká postavení technických norem, právním 
předpisům EU. 

Hlavním cílem slovenské právní úpravy je stanovení technických požadavků na výrobky, 
které by mohly ohrozit zdraví, bezpečnost, majetek osob nebo životní prostředí. 

Výrobky, na které se vztahuje zákonná úprava, představují všechny věci, které byly 
vyrobené, vytěžené anebo jinak získané bez ohledu na stupeň jejich zpracování a jsou 
určené k uvedení na trh nebo uvedení do provozu, stejně jako služby, pokud je poskytuje 
informační společnost za úplatu, na dálku, elektronickým způsobem a na základě 
individuální žádosti příjemce služby (s výjimkou služby rozhlasového a televizního 
vysílání). 
 
Uvedením výrobku na trh je okamžik, kdy výrobek poprvé přechází úplatně anebo 
bezúplatně z etapy výroby nebo dovozu do etapy distribuce, a to i v případě, že je určený 
pro vlastní potřebu. Uvedení výrobku na trh tedy není omezeno jeho uvedením na trh pro 
potřeby třetích osob, ale vztahuje se i na výrobky, které bude výrobce používat sám. 
Uvedením výrobku do provozu je okamžik, kdy výrobek poprvé přechází úplatně či 
bezúplatně z etapy výroby nebo dovozu do etapy provozu, a to zejména po dokončení 
jeho instalace anebo do etapy používání, ať už je určen pro potřeby jiných osob, anebo 
pro vlastní potřebu. 
 
Zákon rovněž definuje pojmy výrobce, dovozce a distributor, se kterými pojí dodržování 
povinností. Výrobcem rozumí podnikatele, který vytěžil, vyrobil anebo jiným postupem 
získal výrobek, nebo se za výrobce označuje tím, že k výrobku připojil své obchodní jméno, 
výrobní značku nebo jiný identifikační znak, který ho identifikuje jako výrobce, anebo 
který ho odliší od jiného výrobce; výrobcem může být i dovozce. 
 
Dovozcem je podnikatel, který uvede na trh výrobek z jiného státu anebo uvedení 
takového výrobku na trh zprostředkuje. 
 
Distributorem je podnikatel, který výrobky prodává, zprostředkovává jejich prodej nebo je 
jiným způsobem poskytuje uživatelům, ale svojí činností přímo neovlivňuje vlastnosti 
výrobku (dále jen „distribuuje“); distributorem je i dodavatel. 
 
Ústředním orgánem státní správy na úseku technické normalizace a posuzování shody je 
Úřad pro normalizaci, metrologii a zkušebnictví Slovenské republiky (dále jen „úřad“). 



Úřad zabezpečuje tvorbu, schvalování a vydávání slovenských technických norem; úřad 
pro tuto činnost určil Slovenský ústav technické normalizace. 
 
Technické požadavky na výrobek 
 
Technickými požadavky na výrobek jsou požadované charakteristiky výrobku obsažené  
v technickém předpisu anebo v technické normě, kterými jsou technické specifikace, a to: 
1. úroveň kvality, 
2. užitkové vlastnosti, 
3. bezpečnost, 
4. rozměry, 
5. název, pod kterým se prodává, 
6. značky, 
7. zkoušení výrobku a zkušební metody, 
8. balení, 
9. označování výrobku anebo vybavení štítkem, 
10. postupy posuzování shody výrobku s právními předpisy anebo s technickými normami, 
11. výrobní metody a procesy, které mají vliv na charakteristiky výrobku, 
 

Technické předpisy a technické normy 
 
Zákon rozlišuje pojmy technické předpisy a technické normy. 
 
Technický předpis je všeobecně závazný právní předpis, který obsahuje technické 
požadavky na výrobky, jejichž dodržování je povinné při uvádění výrobku na trh, při jeho 
používání, anebo který zakazuje nebo omezuje výrobu, dovoz, prodej anebo používání 
určitého výrobku2. 
Technické předpisy je potřeba dodržovat a teda shoda s nimi je povinná.  
 
Technická norma obsahuje pravidla, pokyny, charakteristiky nebo výsledky činností, které 
jsou zaměřeny na dosažení jejich nejvhodnějšího uspořádání v dané oblasti a při 
všeobecném a opakovaném použití. 
 
Technická norma je podle zákona 

a)  mezinárodní norma, kterou přijala mezinárodní organizace pro normalizaci a která 
je veřejně přístupná, 

b) evropská norma, kterou přijala evropská organizace pro normalizaci a která je 
veřejně přístupná, 

c)  Slovenská technická norma, která je veřejně přístupná, 
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 Např. nařízení vlády SR č. 35/2008 Z. z., kterým se stanovují podrobnosti o technických požadavcích 

a postupech posuzování shody na osobní ochranné prostředky, Nařízení vlády SR č. 79/2006 Z. z., kterým se 
stanovují podrobnosti o technických požadavcích na účinnost teplovodních kotlů spalujících kapalná paliva 
nebo plynná paliva a o postupech posuzování jejich shody, Nařízení vlády SR č. 194/2005 Z. z. 
o elektromagnetické kompatibilitě ve znění posledních předpisů, Zákon č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti 
hraček a o změně a doplnění zákona č. 128/2002 Z. z. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany 
spotřebitele a o změně a doplnění některých zákonů ve znění posledních předpisů. 



d)  zahraniční norma, kterou přijala zahraniční národní normalizační organizace 
a která je veřejně přístupná. 

 
Vydání slovenských technických norem se oznamuje ve Věstníku Úřadu pro normalizaci, 
metrologii a zkušebnictví Slovenské republiky (dále jen "věstník"). Každá Slovenská 
technická norma se musí označit značkou "STN", jiné dokumenty než slovenské technické 
normy nesmějí být označeny názvem ani značkou STN. 
 
Jako slovenské technické normy se vydávají v Slovenské republice i mezinárodní normy 
(STN ISO) a evropské normy a tvoří součást soustavy Slovenská technických norem. Při 
jejich přebírání lze použít všechny formy přebírání určené mezinárodními normalizačními 
organizacemi a evropskými normalizačními organizacemi. 
 
Vztah evropských norem a slovenských technických norem 
Evropské normy se povinně přebírají do slovenských technických norem, přičemž 
slovenské technické normy, které jsou v rozporu s evropskými normami Slovenský ústav 
technické normalizace povinně zruší. 
 
Harmonizovaná Slovenská technická norma 
Harmonizovaná slovenská technická norma je slovenská technická norma, která plně 
přejímá harmonizovanou evropskou normu, která tvoří předpoklad shody s technickými 
požadavky příslušných směrnic EU a pro tyto účely byla publikována v Úředním věstníku 
EU. 
 
Slovenské technické normy, které úřad stanovil za vhodné k posuzování shody včetně 
změn v určení nebo zrušení takového určení, a harmonizované slovenské technické normy 
je možné zjistit podle oznámení ve věstníku; v oznámení je zároveň uveden název 
technického předpisu, ke kterému se harmonizovaná norma vztahuje. 
 
Dodržení harmonizované slovenské technické normy je považováno za splnění 
technických požadavků stanovených technickým předpisem (nařízením vlády). 
 
Dodržování slovenských technických norem 
Dodržování technických norem není obecně povinné. V souladu se slovenskými právními 
předpisy je shoda se slovenskými technickými normami dobrovolná, tj. výrobci nebo 
dovozci je nemusí dodržovat, pokud zákon o technických požadavcích na výrobky nebo 
jiný technický předpis (viz výše) nevyžaduje jejich dodržování. V jednotlivých technických 
předpisech se nacházejí přímo odkazy na slovenské technické normy, s nimiž je povinná 
shoda. Pokud si strany ve smlouvě výslovně dohodnou, že dodané zboží bude splňovat 
požadavky stanovené v jedné ze slovenských technických norem, je dodržení těchto 
požadavků pro smluvní strany závazné (odpovědnost za vady v případě kupní smlouvy) - 
jde o tzv. nepřímou závaznost technických norem. 
Slovenské technické normy, na které odkazují technické předpisy, se povinně vyhotovují 
ve slovenském jazyce a jsou veřejně přístupné3 (jsou vyhlášeny ve věstníku). Pokud jsou 
slovenské technické normy přímo citovány v technických předpisech, úřad po dohodě 

                                                 
3 Na internetové stránce Slovenského ústavu technické normalizace je možné vyhledat si jednotlivé 
technické normy: http://www.sutn.sk/eshop/public/search.aspx 



s určenou právnickou osobou zveřejní oprávnění k jejich vyhlašování ve věstníku. V praxi 
se za jednotlivé STN platí poplatek, ale nahlížení do nich je možné např. v online databázi 
ve Státní vědecké knihovně v Banské Bystrici. 
 
Určené výrobky 
Při uvádění výrobků na trh musí výrobce, dovozce a distributor v první řadě určit, zda 
výrobek, který chtějí uvést na trh, patří mezi určené výrobky. 
 
Určené výrobky jsou takové výrobky, které představují zvýšené riziko ohrožení 
oprávněného zájmu (tj. zdraví, bezpečnosti nebo majetku osob, nebo životního prostředí), 
na jehož zmírnění nebo odstranění jsou stanoveny výše uvedené technické požadavky a 
postup posuzování shody, pokud nejsou určeny zvláštním předpisem. Určené výrobky se 
nesmějí uvádět na trh, pokud není prokázána shoda jejich vlastností s technickými 
předpisy. 
 
Určené výrobky jsou uvedeny v jednotlivých nařízeních vlády, jejich seznam je uveden na 
stránce Slovenského ústavu technické normalizace4. Nařízení vlády upravují podrobnosti 
o skupinách určených výrobků, jakož i o způsobu prokázání shody5. 
 

Povinnosti výrobců, dovozců a distributorů při uvádění výrobků 
na trh 
 
Při povinnostech výrobců, dovozců a distributorů, co se uvádění výrobků na trh týče, 
je třeba rozlišovat mezi všemi výrobky obecně a určenými výrobky. 
 
Výrobky 

Výrobce nebo dovozce může uvádět na trh pouze bezpečné výrobky6, a to bez ohledu na 
to, zda jsou určeny pro osobní potřebu nebo k profesnímu použití. Pokud nelze 
identifikovat výrobce nebo dovozce, za splnění podmínek uvedení výrobku na trh 
odpovídá distributor. 
 
Distributor nesmí distribuovat výrobek, o kterém na základě svých informací nebo svých 
odborných znalostí ví, nebo o kterém může předpokládat, že může ohrozit oprávněný 
zájem. 
 

                                                 
4 http://www.sutn.sk/default.aspx?page=fed353fb-3bf2-4f36-8abc-29636bef160a 
 
5 Např. Nařízení vlády SR č. 582/2008 Z. z., kterým se ustanovují podrobnosti o technických požadavcích 

a postupech posuzování shody zdravotnických pomůcek,  
 
6 Podle zákona č.. 250/2007 Z.z o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady 
č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů je bezpečným výrobkem výrobek, který za 
běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek použití, instalace nebo údržby nepředstavuje po dobu 
stanovenou výrobcem nebo po dobu obvyklé použitelnosti nebezpečí pro spotřebitele nebo jeho užití 
představuje pro spotřebitele vzhledem k bezpečnosti a ochraně zdraví pouze minimální nebezpečí nebo 
svými vlastnostmi odpovídá požadavkům podle zvláštního předpisu 
 



Určené výrobky 

Výrobce nebo dovozce určeného výrobku posuzuje před uvedením na trh shodu jeho 
vlastností s technickými požadavky stanovenými technickými předpisy. Určené výrobky 
může výrobce nebo dovozce uvést na trh pouze po posouzení shody jejich vlastností 
s technickými požadavky na jejich bezpečnost podle tohoto zákona a technických 
předpisů, a to způsobem, který odpovídá postupu posuzování shody. Výrobce nebo 
dovozce určeného výrobku může uvést na trh jen takový výrobek, který splňuje všechny 
technické požadavky, které se na určený výrobek vztahují. V případě, že výrobek podléhá 
četným nařízením vlády, musí všem vyhovovat. Před uvedením určeného výrobku na trh 
je povinen vydat písemné prohlášení o shodě s technickými předpisy (dále jen 
"prohlášení o shodě"), pokud nepoužije označení CE. Výrobce nebo dovozce musí 
distributorovi na jeho žádost poskytnout prohlášení o shodě. 
 
Distributor nesmí distribuovat určený výrobek, na který výrobce nebo dovozce nevydal 
prohlášení o shodě nebo na který nemá při distribuci prohlášení o shodě nebo písemné 
potvrzení, že výrobce nebo dovozce vydal prohlášení o shodě, nebo pokud jej výrobce 
neoznačil značkou shody

 

 
Posuzování shody 
Posuzování shody je proces, kterým se zjišťuje, zda skutečné vlastnosti určeného výrobku 
odpovídají stanoveným technickým požadavkům na určený výrobek. Shoda se považuje za 
prokázanou, pokud určený výrobek splňuje všechny technické požadavky, které se na něj 
vztahují. Náklady spojené s posouzením shody hradí podnikatel, který žádá o posouzení 
shody. 
 
Na Slovensku existují následující postupy posuzování shody: 

a)  posouzení shody výrobcem nebo dovozcem, 
b)  posouzení shody vzorku typu (prototypu) výrobku autorizovanou osobou a vydání 

certifikátu autorizovanou osobou (certifikace typu výrobku), 
c)  posouzení shody výrobku s certifikovaným typem výrobku, 
d)  posouzení systému jakosti výroby nebo jeho složek v podniku autorizovanou 

osobou a provádění inspekce nad jeho řádným fungováním, 
e)  posouzení systému výstupní kontroly jakosti výrobku v podniku autorizovanou 

osobou a provádění inspekce nad jeho řádným fungováním, 
f)  ověřování shody výrobku s certifikovaným typem výrobku nebo se stanovenými 

požadavky, které provádí výrobce nebo dovozce, nebo autorizovaná osoba na 
každém výrobku nebo statisticky vybraném vzorku, 

g)  ověřování shody každého výrobku s technickými požadavky autorizovanou 
osobou, 

h)  inspekce řádného fungování systému managementu jakosti v podniku 
autorizovanou osobou a v případě potřeby ověření shody výrobku s požadavky 
technických předpisů v etapě návrhu výrobku, 

i)  jiné postupy posuzování shody, pokud je to nezbytné k převzetí obsahu 
technického předpisu 
vydaného orgány EU. 
 

Při posuzování shody může být použit certifikát nebo závěry a výsledky inspekce. 



 
Postupy posuzování shody lze použít k prokázání shody i jiného než určeného výrobku 
a stejně tak i při dobrovolném vyhlašování shody se slovenskými technickými normami. 
Bližší podrobnosti upravují nařízení vlády SR podle jednotlivých skupin určených 
výrobků (např. strojní zařízení, tlakové nádoby, výtahy, měřidla, námořní zařízení, 
elektrická zařízení). 
 
 

Prohlášení o shodě 

Za obsah písemného prohlášení o shodě s technickými předpisy včetně způsobu 
posuzování shody odpovídá výrobce nebo dovozce určeného výrobku, bez ohledu na to, 
kdo provedl posouzení shody. Určený výrobek, na který bylo vydáno prohlášení o shodě, 
může výrobce nebo dovozce označit slovenskou značkou shody. 
 
Výrobce nebo dovozce je povinen zajistit uchování dokumentů, tj. prohlášení o shodě 
i podklady k němu a dokumentaci o použitém postupu posuzování shody na území 
Slovenské republiky a na vyžádání kdykoliv poskytnout orgánům dohledu do deseti let od 
ukončení výroby, dovozu nebo uvedení na trh. 
 
Povinnost uchovávat dokumenty na území SR se nevztahuje na dovážený výrobek 
opatřený označením CE, dovozce je však povinen předložit je orgánu dohledu dle 
podmínek stanovených nařízeními vlády SR podle jednotlivých skupin určených výrobků. 
I přes prohlášení o shodě zůstává výrobce nebo dovozce odpovědný za vadný výrobek 
a za škody způsobené vadným výrobkem. 
 
Distributor by měl mít prohlášení o shodě nebo písemné potvrzení, že výrobce nebo 
dovozce vydal prohlášení o shodě, k dispozici. Zákon mu totiž ukládá povinnost, aby 
každému na žádost předložil jeden z dokumentů k nahlédnutí nebo vydal ověřený 
stejnopis, a to do 20 dnů od doručení žádosti, na náklady žadatele. 
 
Výrobce nebo dovozce může nahradit prohlášení o shodě označením CE, pokud tak 
stanoví mezinárodní smlouva, kterou je Slovenská republika vázána, a v souladu 
s podmínkami podle nařízení vlády ČR podle jednotlivých skupin určených výrobků. 
 
Výrobce nebo dovozce může nahradit prohlášení o shodě označením CE, pokud tak 
stanoví mezinárodní smlouva, kterou je Slovenská republika vázána, a v souladu 
s podmínkami podle nařízení vlády SR dle jednotlivých skupin určených výrobků. 
 
Značky shody 
Určený výrobek, na kterém bylo provedeno posouzení shody, lze označit jednou 
z následujících značek shody: 

a) Slovenská značka shody, 
b)  ostatní značky shody, 
c)  označení CE, 
d)  zahraniční značky shody. 

  
Výrobce, resp. jeho zplnomocněný zástupce je povinen označit určený výrobek značkou 



shody před jeho uvedením na trh (dále jen značitel) pouze v případě, pokud to vyžaduje 
technický předpis. 
 

Slovenská značka shody určeného výrobku 
 
Slovenská značka shody C SK se skládá ze stylizovaného písmenného označení 
(viz obrázek) a osvědčuje, že:  

a) vlastnosti určeného výrobku splňují technické požadavky na výrobek a v případě 
stavebních výrobků také technické požadavky podle zvláštního předpisu, 

b) byly dodrženy postupy posuzování shody stanovené tímto zákonem nebo jiným 
zvláštním předpisem. 

 
Pokud to vyžaduje použitý postup posuzování shody, ke slovenské značce shody C SK 
připojuje značitel identifikační kód autorizované osoby (Identifikační kódy jsou zveřejněny 
ve věstníku). Značitel nemůže označit slovenskou značkou shody C SK určený výrobek, 
u kterého nebylo prokázáno, že splňuje všechny technické požadavky, které se na něj 
vztahují. 
 
Značitel umisťuje slovenskou značku shody určeného výrobku přednostně na výrobek, 
přičemž musí být umístěna na takovém místě, aby byla viditelná. V případě, že ji nelze 
umístit na výrobek, lze ji umístit na obal a uvést to v průvodní dokumentaci, nebo pokud ji 
nelze umístit ani na obal, uvést v průvodní dokumentaci. 
Existují následující možnosti vyhotovení slovenské značky shody určeného výrobku: 

a) tiskem přímo na výrobek, na obal nebo uvést v průvodní dokumentaci, 
b) štítkem nebo samolepicí fólií, 
c) reliéfně nebo vyražením na výrobek, nebo odlitím do výrobku, 
d) pokud to není možné podle písmen a) až c), jiným způsobem určeným 

autorizovanou osobou. 
 
Slovenská značka shody určeného výrobku v závislosti na způsobu provedení musí být 

a) vyhotovena kontrastními barvami odolnými proti otěru, 
b) vyhotovena tak, aby odolala podmínkám vnějšího prostředí, 
c) zabezpečená proti opotřebení, 
d) zabezpečena proti opakovanému použití. 

 
Velikost a způsob umístění slovenské značky shody určeného výrobku musí být zvoleny 
tak, aby značka nebyla překrývána, ani nemohla být zpochybňována jiným označením 
výrobku tak, aby nemohlo dojít k záměně jiného označení za slovenskou značku shody ani 
k uvedení v omyl. Rozměry slovenské značky shody určeného výrobku musí být takové, 
aby byla snadno identifikovatelná a čitelná. 

 
Označení CE 
 
Označení CE lze umístit na výrobek, pouze pokud bylo vydáno na výrobek nebo pokud je 
ke každému výrobku přiloženo prohlášení o shodě s technickými předpisy EU. Označení 
CE má předepsanou formu složenou ze stylizovaného písmenného označení (viz obrázek). 



  
Při vyhotovování a připojování označení CE se postupuje obdobně jako při umísťování 
slovenské značky shody. Pokud označitel označí výrobky označením CE, nesmí už na 
takto označený výrobek použít slovenskou značku shody. 
 
Označení CE se připojí před uvedením výrobku na trh7. Označení CE se umisťuje pouze na 
výrobky, na které je jeho umístění stanovené zvláštními harmonizačními právními 
předpisy EU, a na žádný jiný výrobek. Jeho umístění na výrobek znamená, že výrobce 
oznamuje, že bere na sebe odpovědnost za to, že výrobek splňuje platné požadavky 
stanovené v harmonizačních právních předpisech EU týkajících se umístění tohoto 
označení.8 
 
Existuje také jednotná evropská certifikační značka Keymark, která umožňuje nákupčím 
i spotřebitelům identifikovat produkty, které jsou vyrobeny podle EN. Představuje 
dobrovolnou značku certifikaci výrobků, která zaručuje, že produkt je přijatelný 
a uznávaný všude v EU a nemůže být zaměňována za značku CE. Administrativu značky 
zabezpečuje CEN (Evropský výbor pro normalizaci) a CENELEC (Evropský výbor pro 
normalizaci v elektrotechnice). 
 

Uznávání zahraničních dokladů a značek 
 
Slovenskou značkou shody může být i zahraniční značka. Zahraniční doklad může být 
dokladem o shodě, protokolem o zkouškách, certifikátem shody, certifikátem shody typu 
nebo prohlášením o shodě tehdy, jestliže to stanoví mezinárodní smlouva, kterou je 
Slovenská republika vázána. 
 
Pokud je zajištěna úroveň oprávněného zájmu odpovídající požadavkům příslušných 
technických předpisů, může úřad na základě zásady vzájemnosti uznávat zahraniční 
dokumenty, které osvědčují posouzení shody, nebo zahraniční značku jako slovenskou 
značku shody nebo jako podklady pro posouzení shody. 
 
Pokud úřad nerozhodl o vzájemném uznávání podkladů pro posouzení shody a pokud 
mezinárodní smlouva, kterou je Slovenská republika vázána, nestanoví jinak, autorizovaná 
osoba může na základě žádosti uznat výsledky zkoušek certifikátů a kontrol a jiných úkonů 
týkajících se posouzení shody provedených v zahraničí.  
 
Výše uvedené se nevztahuje na výrobky upravené zvláštními předpisy. 
 

                                                 
7 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES z 9. července 2008 o společném rámci na 
uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí 93/465/EHS 
8 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 kterým se stanovují požadavky akreditace 
  a dohledu nad trhem v souvislosti s uváděním výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93 
 



Sankce 
 
Orgány dohledu (např. Slovenská obchodní inspekce) mohou uložit podnikateli ochranná 
opatření jako např. zákaz uvádět určené produkty na trh pokud prokazatelně ohrožují 
oprávněný zájem nebo v zákonem stanovených případech uložit fyzické nebo právnické 
osobě pokutu. 
 
Zákon stanovuje přísné pokuty (až do výše 165 970 EUR) pro případ porušení některých 
povinností vyplývajících ze zákona o technických požadavcích na výrobky a posuzování 
shody, např. osobě, která neoprávněně nebo klamavým způsobem použije značku shody 
nebo prohlášení o shodě, nebo certifikát shody nebo uvede na trh nebo distribuuje 
určené výrobky bez prohlášení o shodě, certifikátu shody nebo bez stanoveného označení 
výrobků značkou shody, nebo neoprávněně uvede výrobek na trh. 
 
Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy se orgán oprávněný k uložení pokuty 
dozvěděl o porušení povinnosti, nejpozději však do tří let ode dne, kdy k porušení takové 
povinnosti došlo. 
 

ISO 
 
ISO představuje mezinárodní organizaci pro normalizaci, ISO normy představují 
mezinárodní technické normy, jejichž používání je dobrovolné, pokud není ze zákona 
povinné (u některých typů výrobků, u nichž jsou vyšší požadavky na bezpečnost, jako jsou 
hračky). Není ale možné vyloučit, že zákazníci budou vyžadovat jejich dodržování, aby měli 
záruku kvality výrobků. 
  

Záruční doba 
 
Všeobecná záruční doba při spotřebitelské kupní smlouvě je na Slovensku 24 měsíců 
(půjde o prodej zboží v obchodě, kde jednou ze stran je spotřebitel). Pokud je na 
prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena lhůta k použití, 
skončí záruční doba uplynutím této lhůty. 
 
Zvláštní předpisy stanoví záruční dobu delší než 24 měsíců u věcí, které jsou určeny 
k tomu, aby se jich užívalo po delší dobu (taková delší záruční doba se může týkat i jen 
některé součástky věci. Prodávající je povinen na žádost kupujícího poskytnout záruku 
písemnou formou - ve formě záručního listu, případně, pokud to umožňuje povaha věci, 
namísto záručního listu postačí vydat doklad o koupi. 
 
Prodávající může poskytnout kupujícímu záruku přesahující zákonnou záruční dobu 
prohlášením v záručním listě vydaném kupujícímu nebo v reklamě. Podmínky a rozsah 
této záruky určí prodávající v záručním listě. 
 
Zákonná záruční doba se neuplatňuje ve smlouvách, které se řídí slovenským Obchodním 
zákoníkem. 
 



 
Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Tuček, tel.: 476 206 538, fax: 476 706 331, 

e-mail: tucek@rra.cz, Enterprise Europe Network při Regionální 
rozvojové agentuře Ústeckého kraje, a.s. , Budovatelů 2830, 434 37 Most 

 
 


