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Elektrické zariadenia sú urèeným výrobkom podµa zákona o zhode. Výrobca alebo dovozca musí pred uvedením na trh
vykona» posúdenie zhody. Po vykonaní posúdenia zhody musí vyda» vyhlásenie o zhode a oznaèi» výrobok znaèkou
CE.
Platná legislatíva
Zákon è. 264/1999 Z. z. v znení neskor¹ích predpisov
Nariadenie vlády SR è. 308/2004 Z . z., (skrátene LVD)
Nariadenie vlády SR è. 245/2004 Z. z., (skrátene EMC)
Harmonizované so smernicami EÚ:
è. 73/23, LVD
è. 89/336, EMC
Povinnosti výrobcu, dovozcu ale i distributéra

Výrobca, jeho splnomocnenec, alebo dovozca mô¾e uvádza» na trh iba bezpeèné výrobky, a to

bez ohµadu na to, èi sú urèené na osobnú potrebu alebo na profesijné pou¾itie. Ak nemo¾no identifikova» výrobcu alebo
dovozcu, za splnenie podmienok uvedenia výrobku na trh zodpovedá distribútor
Výrobca alebo dovozca urèeného výrobku mô¾e uvies» na trh len taký výrobok, ktorý spåòa v¹etky technické po¾iadavky, ktoré
naòho vz»ahujú. Pred uvedením urèeného výrobku na trh je povinný vyda» písomné vyhlásenie o zhode s technickými
predpismi a oznaèi» výrobok znaèkou CE
Výrobca alebo dovozca musí distribútorovi na jeho ¾iados» poskytnú» vyhlásenie o zhode. Dokumentáciu o pou¾itom
postupe posudzovania zhody a vyhlásenie o zhode a podklady k nemu je výrobca alebo dovozca povinný na vy¾iadanie
kedykoµvek poskytnú» orgánom dohµadu do desiatich rokov od skonèenia výroby, dovozu alebo uvedenia na trh.
Vyhlásenie o zhode, alebo písomné potvrdenie, ¾e výrobca alebo dovozca vydal vyhlásenie o zhode, je distributér
povinný predlo¾i» na nahliadnutie ka¾dému na jeho ¾iados», alebo na náklady ¾iadateµa vyda» overený rovnopis Povinnosti
distribútora
Distribútor nesmie distribuova» výrobok, o ktorom na základe vlastných informácií alebo svojich odborných znalostí vie,
alebo o ktorom mô¾e predpoklada», ¾e mô¾e ohrozi» oprávnený záujem
Distribútor nesmie distribuova» urèený výrobok, na ktorý výrobca alebo dovozca nevydal vyhlásenie o zhode alebo na ktorý
nemá pri distribúcii vyhlásenie o zhode alebo písomné potvrdenie, ¾e výrobca alebo dovozca vydal vyhlásenie o zhode,
alebo ak ho výrobca neoznaèil znaèkou zhodyVyhlásenie o zhode na elektrické výrobky, zariadenia

Výrobca alebo dovozca elektrického zariadenia preverí zhodu výrobku s nariadeniami vlády a harmonizovanými normami
platnými v EÚ. Podrobnosti, postupy a obsah vyhlásenia o zhode sú uvedené v NV SR.
Zodpovedá za obsah písomného vyhlásenia o zhode s technickými predpismi vrátane spôsobu posudzovania zhody
Dokumenty potrebné pre vyhlárubrika Vyhlásenie o zhode
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