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NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky

z 8. júna 2016
o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa
ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:

Zák ladné ustanoven ia

§ 1

(1) Toto nariadenie vlády upravuje

a) základné požiadavky na rádiové zariadenie, ktoré je určeným výrobkom1) (ďalej len „rádiové
zariadenie“),

b) postupy posudzovania zhody2) rádiového zariadenia,

c) práva a povinnosti výrobcu,3) splnomocneného zástupcu,4) dovozcu5) a distribútora6) rádiového
zariadenia,

d) autorizáciu a notifikáciu orgánu posudzovania zhody,7)

e) práva a povinnosti notifikovanej osoby.8)

(2) Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na

a) rádiové zariadenie uvedené v prílohe č. 1,

b) rádiové zariadenia používané výlučne na účely obrany štátu, ochrany utajovaných skutočností,9)
na plnenie úloh Ozbrojených síl Slovenskej republiky, Vojenského spravodajstva alebo
Slovenskej informačnej služby alebo na bezpečnostné účely Policajného zboru.

(3) Na rádiové zariadenie okrem rádiového zariadenia uvedeného v § 3 ods. 1 písm. a) sa
nevzťahuje osobitný predpis.10)

§ 2

Na účely tohto nariadenia vlády je

a) rádiovým zariadením elektrický výrobok alebo elektronický výrobok, ktorý zámerne vysiela
rádiové vlny alebo prijíma rádiové vlny na účely rádiovej komunikácie alebo rádiovej
determinácie, alebo elektrický výrobok alebo elektronický výrobok, ktorý musí byť doplnený
príslušenstvom, aby mohol zámerne vysielať rádiové vlny alebo prijímať rádiové vlny na účely
rádiovej komunikácie alebo rádiovej determinácie,
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b) rádiovou komunikáciou komunikácia prostredníctvom rádiových vĺn,

c) rádiovou determináciou určovanie polohy, rýchlosti alebo iných charakteristík objektu alebo
získavanie informácií, ktoré súvisia s týmito charakteristikami, prostredníctvom vlastností
šírenia rádiových vĺn,

d) rádiovými vlnami elektromagnetické vlny s frekvenciou nižšou ako 3 000 GHz, ktoré sa šíria vo
voľnom priestore bez umelého vedenia,

e) škodlivým rušením rušenie, ktoré ohrozuje funkciu rádionavigačnej služby alebo iných
záchranných služieb alebo inak vážne zhoršuje, marí alebo opakovane prerušuje
rádiokomunikačnú službu prevádzkovanú a vymedzenú medzinárodnou zmluvou,11) ktorou je
Slovenská republika viazaná, právne záväznými aktmi Európskej únie alebo všeobecne
záväznými právnymi predpismi.

§ 3
Základné požiadavky

(1) Rádiové zariadenie musí byť vyrobené tak, aby sa zabezpečila

a) ochrana života, zdravia a bezpečnosť osôb alebo bezpečnosť domácich zvierat a ochrana
majetku vrátane cieľov ustanovených v súvislosti so základnými zásadami bezpečnosti podľa
osobitného predpisu10) bez uplatňovania limitu napätia a 

b) primeraná úroveň elektromagnetickej kompatibility podľa osobitného predpisu.12)

(2) Rádiové zariadenie musí byť vyrobené tak, aby efektívne využívalo rádiové frekvenčné
spektrum a podporovalo jeho účinné využívanie s cieľom zamedzenia škodlivému rušeniu.

(3) Rádiové zariadenie určitých kategórií alebo tried musí byť vyrobené tak, aby spĺňalo tieto
základné požiadavky:

a) vzájomne spolupracuje s príslušenstvom, najmä so spoločnými nabíjačkami,

b) spolupracuje prostredníctvom sietí s inými rádiovými zariadeniami,

c) je možné ho pripojiť na rozhranie príslušného typu v celej Európskej únii,

d) nemá nepriaznivý vplyv na sieť alebo jej činnosť ani na časti siete, ktorý by spôsoboval
neprijateľné zhoršenie služby,

e) obsahuje prostriedky na zabezpečenie ochrany osobných údajov a súkromia používateľa
a účastníka,

f) podporuje funkcie, ktoré zabezpečia ochranu proti podvodom,

g) podporuje funkcie, ktoré zabezpečia prístup k záchranným službám,

h) podporuje funkcie, ktoré uľahčujú jeho použitie používateľom so zdravotným postihnutím,

i) podporuje funkcie, ktoré zabezpečia nahrať len taký softvér, pri ktorom bola preukázaná zhoda
kombinácie rádiového zariadenia a softvéru.

§ 4
Poskytovanie informácií o zhode kombinácie rádiového zariadenia a softvéru

Výrobca rádiového zariadenia a softvéru, ktorý umožňuje používať rádiové zariadenie podľa
účelu použitia, poskytuje podľa osobitného predpisu príslušnému orgánu členského štátu
Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
alebo štátu, ktorý má s Európskou úniou v tejto oblasti uzatvorenú medzinárodnú zmluvu (ďalej
len „členský štát“), a Európskej komisii informácie o zhode použitých kombinácií rádiového
zariadenia a softvéru so základnými požiadavkami. Tieto informácie sú výsledkom posudzovania



193/2016 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 3

zhody vykonaného podľa § 15 a výrobca ich uvádza vo forme oznámenia o zhode, ktoré obsahuje
náležitosti podľa prílohy č. 6. V závislosti od konkrétnych kombinácií rádiového zariadenia
a softvéru tieto informácie presne identifikujú rádiové zariadenia a softvér, ktoré boli výrobcom
posudzované a priebežne aktualizované.

§ 5
Registrácia typu rádiového zariadenia v rámci niektorých kategórií

Výrobca registruje typ rádiového zariadenia v rámci kategórie rádiového zariadenia, ktoré
čiastočne spĺňa základné požiadavky, do centrálneho systému pred uvedením rádiového zariadenia
tejto kategórie na trh; pri registrovaní typu rádiového zariadenia výrobca poskytuje niektoré časti
technickej dokumentácie uvedené v písmenách a), d) až i) prílohy č. 5 alebo celú technickú
dokumentáciu, ak je to potrebné. Výrobca umiestni na rádiové zariadenie uvádzané na trh
registračné číslo, ktoré Európska komisia pridelí každému registrovanému typu rádiového
zariadenia.

§ 6
Sprístupňovanie na trhu a uvedenie do prevádzky

Rádiové zariadenie je možné sprístupniť na trhu alebo uviesť do prevádzky, ak pri správnej
inštalácii a údržbe, ako aj používaní na určený účel zodpovedá požiadavkám podľa tohto
nariadenia vlády.

§ 7
Oznámenie špecifikácií rádiových rozhraní

Postup ustanovený v osobitnom predpise13) sa neuplatní pri oznamovaní

a) rádiového rozhrania, ktorým je špecifikácia regulovaného používania rádiového frekvenčného
spektra a ktoré spĺňa požiadavky na harmonizované využívanie rádiového frekvenčného spektra
podľa osobitného predpisu14) prijatého podľa osobitného predpisu,15) a 

b) rádiového rozhrania, ktoré podľa osobitných predpisov ustanovujúcich rovnocennosť
oznámených rádiových rozhraní a určujúcich triedu rádiového zariadenia zodpovedá rádiovým
zariadeniam a ktoré možno uvádzať do prevádzky a používať bez obmedzení v Európskej únii.
Triedou rádiového zariadenia je trieda tvorená podobnými kategóriami rádiových zariadení
a rádiových rozhraní, pre ktoré je rádiové zariadenie určené.

§ 8
Voľný pohyb

(1) Ak rádiové zariadenie spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, nesmie sa brániť jeho
sprístupňovaniu na trhu a uvedeniu do prevádzky.

(2) Na obchodných veľtrhoch, výstavách, prezentáciách alebo na podobných podujatiach je
možné vystavovať rádiové zariadenie, ktoré nie je v zhode s ustanoveniami tohto nariadenia vlády,
len ak viditeľné označenie zreteľne uvádza, že také rádiové zariadenie nesmie byť sprístupnené na
trhu alebo uvedené do prevádzky, ak nebude v zhode s týmto nariadením vlády. Pri vystavovaní
rádiového zariadenia je potrebné vykonať nevyhnutné opatrenia na to, aby sa zamedzilo
škodlivému rušeniu, elektromagnetickému rušeniu a ohrozovaniu života, zdravia a bezpečnosti
osôb alebo bezpečnosti domácich zvierat alebo škodám na majetku.
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§ 9
Povinnosti výrobcu

(1) Výrobca je okrem povinností podľa § 5 ods. 1 písm. a) až e), g), i) až l), m) až o) zákona
č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) povinný pred uvedením rádiového
zariadenia na trh16)

a) vypracovať technickú dokumentáciu podľa § 18,

b) zabezpečiť posúdenie zhody podľa § 15,

c) vydať EÚ vyhlásenie o zhode podľa § 16,

d) umiestniť označenie CE17) podľa § 17.

(2) V súlade s § 5 ods. 1 písm. r) zákona sa ustanovuje, že je výrobca povinný

a) zabezpečiť, aby rádiové zariadenie bolo vyrobené tak, aby mohlo byť prevádzkované aspoň
v jednom členskom štáte bez toho, aby došlo k porušeniu platných požiadaviek na využívanie
rádiového frekvenčného spektra,

b) uviesť v návode na použitie informácie potrebné na to, aby sa rádiové zariadenie mohlo používať
podľa účelu použitia; tieto informácie musia obsahovať opis príslušenstva a komponentov
vrátane softvéru, ktoré umožňujú rádiovému zariadeniu pracovať podľa účelu použitia, pričom
pre rádiové zariadenie, ktoré zámerne vysiela rádiové vlny, sa uvádzajú aj tieto informácie:

1. frekvenčné pásmo alebo pásma, v ktorých rádiové zariadenie pracuje,

2. maximálny vysokofrekvenčný výkon prenášaný vo frekvenčnom pásme alebo v pásmach,
v ktorých rádiové zariadenie pracuje,

c) zabezpečiť ku každému rádiovému zariadeniu priloženie kópie EÚ vyhlásenia o zhode alebo
zjednodušené písomné EÚ vyhlásenie o zhode; ak sa poskytne zjednodušené EÚ vyhlásenie
o zhode, musí obsahovať označenie webového sídla, kde je možné získať úplné znenie EÚ
vyhlásenia o zhode,

d) uviesť na obale rádiového zariadenia a v návode na použitie, ktorý je priložený k rádiovému
zariadeniu, informácie, ktoré umožňujú identifikáciu členského štátu alebo geografickej oblasti
v členskom štáte, kde sú zavedené obmedzenia pre uvedenie rádiového zariadenia do prevádzky
alebo sa vyžaduje povolenie na používanie rádiového zariadenia,

e) uchovávať identifikačné údaje o hospodárskom subjekte,18) ktorý výrobcovi rádiové zariadenie
dodal alebo ktorému rádiové zariadenie dodal, počas desiatich rokov odo dňa dodania rádiového
zariadenia a bezodkladne ich sprístupniť na žiadosť orgánu dohľadu,

f) vykonať v záujme ochrany života, zdravia a bezpečnosti konečných používateľov skúšky vzoriek
rádiových zariadení, ktoré sú sprístupnené na trhu, vzhľadom na riziko, ktoré rádiové
zariadenie predstavuje,

g) uchovávať počas desiatich rokov od uvedenia rádiového zariadenia na trh EÚ vyhlásenie
o zhode a technickú dokumentáciu a na požiadanie ich sprístupniť orgánu dohľadu.

§ 10
Povinnosti splnomocneného zástupcu výrobcu

(1) Splnomocnený zástupca výrobcu, ktorého výrobca môže písomne splnomocniť na plnenie
povinností podľa § 9, okrem povinností podľa 9 ods. 1 písm. a) a § 5 ods. 1 písm. a) a b) zákona je
povinný plniť povinnosti podľa § 6 ods. 2 písm. b) a c) a ods. 3 a 4 zákona.

(2) Splnomocnený zástupca výrobcu je v súlade s § 6 ods. 5 zákona povinný uchovávať počas
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desiatich rokov od uvedenia rádiového zariadenia na trh EÚ vyhlásenie o zhode a technickú
dokumentáciu k dispozícii pre orgány dohľadu a na požiadanie ich sprístupniť orgánu dohľadu.

§ 11
Povinnosti dovozcu

Dovozca okrem povinností podľa § 7 ods. 1 a ods. 2 písm. a) až c), e) až k) zákona v súlade s § 7
ods. 2 písm. l) zákona

a) nesmie uviesť na trh rádiové zariadenie, ak výrobca nesplnil povinnosti podľa § 9 ods. 1 písm.
a), b), c) alebo písm. d) alebo ods. 2 písm. a), b), c) alebo písm. d),

b) je povinný vykonať skúšky vzoriek rádiového zariadenia, ktoré je sprístupnené na trhu, ak je to
potrebné vzhľadom na riziká, ktoré rádiové zariadenie predstavuje.

§ 12
Povinnosti distribútora

Distribútor okrem povinností podľa § 8 ods. 1 a ods. 2 písm. a) až f) zákona v súlade s § 8 ods. 2
písm. g) zákona nesmie sprístupniť rádiové zariadenie na trhu, ak výrobca nesplnil povinnosti
podľa § 9 ods. 1 písm. c) alebo písm. d) alebo ods. 2 písm. a), b), c) alebo písm. d).

§ 13
Rozšírenie povinností výrobcu na dovozcu alebo na distribútora

Ak dovozca alebo distribútor uvedie rádiové zariadenie na trh pod svojím obchodným menom
alebo pod svojou ochrannou známkou alebo rádiové zariadenie už uvedené na trh upraví
spôsobom, ktorý môže ovplyvniť jeho zhodu s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády, vzťahujú
sa na neho povinnosti výrobcu podľa § 9.

§ 14
Predpoklad zhody

Ak rádiové zariadenie spĺňa požiadavky harmonizovanej technickej normy19) alebo jej časti,
považuje sa za rádiové zariadenie, ktoré spĺňa základné požiadavky, na ktoré sa harmonizovaná
technická norma alebo jej časť vzťahuje.

§ 15
Postupy posudzovania zhody

(1) Výrobca posúdi zhodu rádiového zariadenia s cieľom splniť základné požiadavky. V rámci
posúdenia zhody sa zohľadnia všetky prevádzkové podmienky, ak ide o základnú požiadavku
ustanovenú v § 3 ods. 1 písm. a), v posúdení sa zohľadnia adekvátne predvídateľné podmienky. Ak
môže byť rádiové zariadenie rôzne nakonfigurované, v posúdení zhody sa potvrdí, či rádiové
zariadenie spĺňa základné požiadavky vo všetkých možných konfiguráciách.

(2) Výrobca na posúdenie zhody rádiového zariadenia so základnými požiadavkami
ustanovenými v § 3 ods. 1 použije niektorý z týchto postupov posudzovania zhody:

a) vnútorná kontrola výroby (modul A) podľa prílohy č. 2,

b) EÚ skúška typu (modul B), po ktorej nasleduje zhoda s typom založená na vnútornej kontrole
výroby (modul C) podľa prílohy č. 3,

c) zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality (modul H) podľa prílohy č. 4.

(3) Ak výrobca pri posudzovaní zhody rádiového zariadenia so základnými požiadavkami podľa
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§ 3 ods. 2 a 3 uplatnil harmonizované technické normy, použije niektorý z týchto postupov
posudzovania zhody:

a) vnútorná kontrola výroby (modul A) podľa prílohy č. 2,

b) EÚ skúška typu (modul B), po ktorej nasleduje zhoda s typom založená na vnútornej kontrole
výroby (modul C) podľa prílohy č. 3,

c) zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality (modul H) podľa prílohy č. 4.

(4) Ak výrobca pri posudzovaní zhody rádiového zariadenia so základnými požiadavkami podľa
§ 3 ods. 2 a 3 neuplatnil harmonizované technické normy alebo ich uplatnil len čiastočne alebo ak
takéto harmonizované technické normy neexistujú, musí použiť niektorý z týchto postupov
posudzovania zhody:

a) EÚ skúška typu (modul B), po ktorej nasleduje zhoda s typom založená na vnútornej kontrole
výroby (modul C), podľa prílohy č. 3,

b) zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality (modul H) podľa prílohy č. 4.

§ 16
EÚ vyhlásenie o zhode

(1) Výrobca vydá EÚ vyhlásenie o zhode podľa § 23 zákona.

(2) Rozsah EÚ vyhlásenia o zhode pre rádiové zariadenie, ktoré bolo uvedené na trh alebo
sprístupnené na trhu v Slovenskej republike a jeho náležitosti sú uvedené v prílohe č. 6.

(3) Rozsah zjednodušeného EÚ vyhlásenia o zhode podľa § 9 ods. 2 písm. c) je uvedený v prílohe
č. 7. Zjednodušené EÚ vyhlásenie o zhode pre rádiové zariadenie, ktoré bolo uvedené na trh alebo
sprístupnené na trhu v Slovenskej republike, je pravidelne aktualizované a vyhotovuje sa
v štátnom jazyku alebo sa do štátneho jazyka preloží.

(4) EÚ vyhlásenie o zhode podľa odseku 3 musí byť zverejnené na webovom sídle, ktoré je
uvedené v zjednodušenom EÚ vyhlásení o zhode pre rádiové zariadenie, ktoré bolo uvedené na trh
alebo sprístupnené na trhu v Slovenskej republike.

(5) V súlade s § 23 ods. 5 zákona sa v EÚ vyhlásení o zhode pre rádiové zariadenie uvedú aj
odkazy na uverejnenie harmonizačných právnych predpisov Európskej únie20) v Úradnom vestníku
Európskej únie, ktoré sa na rádiové zariadenie vzťahujú.

§ 17
Označenie CE

(1) Označenie CE sa na rádiové zariadenie, na jeho štítok alebo na jeho obal umiestni v súlade
s § 25 ods. 1, 4 a 6 zákona.

(2) Vzhľadom na povahu rádiového zariadenia môže byť označenie CE umiestnené na rádiovom
zariadení menšie ako 5 mm za predpokladu, že bude naďalej viditeľné a čitateľné.

(3) Označenie CE sa doplní identifikačným číslom notifikovanej osoby, ak sa použije postup
posudzovania zhody podľa prílohy č. 4. Identifikačné číslo notifikovanej osoby umiestňuje na
rádiové zariadenie notifikovaná osoba alebo na základe jej pokynov výrobca alebo jeho
splnomocnený zástupca a musí mať rovnakú výšku ako označenie CE.
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§ 18
Technická dokumentácia

(1) Technická dokumentácia musí obsahovať všetky príslušné údaje a podrobnosti
o prostriedkoch, ktoré výrobca použil s cieľom zabezpečiť, aby rádiové zariadenie spĺňalo základné
požiadavky. Technická dokumentácia obsahuje najmä časti podľa prílohy č. 5.

(2) Technická dokumentácia sa vypracováva pred uvedením rádiového zariadenia na trh
a priebežne sa aktualizuje.

(3) Technická dokumentácia a korešpondencia, ktorá súvisí s postupom posudzovania zhody EÚ
skúšky typu, sa vypracúvajú v štátnom jazyku členského štátu, v ktorom má notifikovaná osoba
sídlo alebo miesto podnikania, alebo v jazyku, ktorý je pre notifikovanú osobu prijateľný.

(4) Ak technická dokumentácia nie je vypracovaná podľa odseku 1, odseku 2 alebo odseku 3
a neposkytuje dostatočné údaje alebo prostriedky použité na zabezpečenie zhody rádiového
zariadenia so základnými požiadavkami, orgán dohľadu môže požiadať výrobcu alebo dovozcu, aby
na svoje náklady alebo na náklady dovozcu v určenej lehote nechal vykonať skúšku orgánom,
ktorý je pre orgán dohľadu nad trhom prijateľný, s cieľom overiť zhodu so základnými
požiadavkami.

§ 20
Autorizácia a notifikácia

Na autorizáciu a notifikáciu orgánu posudzovania zhody sa vzťahujú § 10 až 20 zákona.

§ 21
Práva a povinnosti notifikovanej osoby

Notifikovaná osoba okrem povinností podľa § 21 zákona je povinná

a) vykonávať posudzovanie zhody podľa postupov posudzovania zhody uvedených v prílohách č. 3
a 4,

b) dodržiavať mieru prísnosti a úroveň ochrany vyžadované na zhodu rádiového zariadenia
s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády pri posudzovaní zhody rádiového zariadenia,

c) mať finančné prostriedky potrebné na plnenie technických úloh a administratívnych úloh
spojených s činnosťami náležitého posudzovania zhody.

Spo ločné , prechodné a  záverečné ustanoven ia

§ 22

Na dohľad nad trhom sa vzťahujú ustanovenia § 26 písm. a), § 27 a 28 zákona.

§ 23

Rádiové zariadenie, ktoré spĺňa požiadavky podľa právnych predpisov účinných do 12. júna
2016 a uvedené na trh do 12. júna 2017, je možné sprístupňovať na trhu alebo uvádzať do
prevádzky aj po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia vlády.

§ 24

Týmto nariadením vlády sa preberajú a vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie
uvedené v prílohe č. 8.
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§ 25

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 443/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia
a koncové telekomunikačné zariadenia.

§ 26

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 13. júna 2016 okrem § 5, ktorý nadobúda účinnosť
12. júna 2018.

Robert Fico v. r. 
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1) § 4 ods. 1 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného
výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) Čl. 2 ods. 12 nariadenia 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 a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13. 08. 2008).

3) Čl. 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 765/2008.

4) Čl. 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 765/2008.

5) Čl. 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 765/2008.

6) Čl. 2 ods. 6 nariadenia (ES) č. 765/2008.

7) Čl. 2 ods. 13 nariadenia (ES) č. 765/2008.

8) § 20 ods. 2 zákona č. 56/2018 Z. z.

9) § 55 až 59 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

10) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 148/2016 Z. z. o sprístupňovaní elektrického
zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu.

11) Medzinárodný dohovor o telekomunikáciách, Montreux 1965 (vyhláška Ministerstva
zahraničných vecí č. 190/1968 Zb. o Medzinárodnom dohovore o telekomunikáciách, Montreux
1965).

12) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 127/2016 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite.

13) Zákon č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach
voľného pohybu tovaru.

14) Napríklad Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 1. septembra 2014 o harmonizovaných
technických podmienkach využívania rádiového frekvenčného spektra bezdrôtovými zariadeniami
na výrobu zvukových programov a osobitných podujatí v Únii (2014/641/EÚ) (Text s významom
pre EHP) (Ú. v. EÚ L 263, 03. 09. 2014), Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/750 z 8.
mája 2015 o harmonizácii frekvenčného pásma 1 452 – 1 492 MHz využívaného v rámci
pozemských systémov, ktoré zabezpečujú poskytovanie služieb elektronickej komunikácie v Únii
(Text s významom pre EHP) (Ú. v. EÚ L 119, 12. 05. 2015).

15) Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 676/2002/ES zo 7. marca 2002 o regulačnom
rámci pre politiku rádiového frekvenčného spektra v Európskom spoločenstve (rozhodnutie
o rádiovom frekvenčnom spektre) (Ú. v. ES L 108, 24. 04. 2002).

16) Čl. 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 765/2008.

17) Čl. 2 ods. 20 nariadenia (ES) č. 765/2008.

18) Čl. 2 ods. 7 nariadenia (ES) č. 765/2008.

19) Čl. 2 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.1025/2012 z 25.
októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS
a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES,
97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa
zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady
č. 1673/2006/ES (Ú. v. EÚ L 316, 14. 11. 2012) v platnom znení.

20) Čl. 2 ods. 21 nariadenia (ES) č. 765/2008.

21) Čl. 2 ods. 15 nariadenia (ES) č. 765/2008.

22) Čl. 2 ods. 7 nariadenia (ES) č. 765/2008.

34) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 262/2016 Z. z. o vybavení námorných lodí.

35) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných
pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť
letectva a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, (ES)
č. 1008/2008, (EÚ) č. 996/2010, (EÚ) č. 376/2014 a smernice Európskeho parlamentu a Rady
2014/30/EÚ a 2014/53/EÚ a zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
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č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 (Ú. v. EÚ L 212, 22. 8. 2018,
s. 1).

36) Čl. 56 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/1139.

37) § 10 ods. 2 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

38) Čl. 2 ods. 8 nariadenia (ES) č. 765/2008.
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Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 193/2016 Z. z.

RÁDIOVÉ ZARIADENIA, NA KTORÉ SA TOTO NARIADENIE VLÁDY NEVZŤAHUJE
1. Rádiové zariadenia používané rádioamatérmi, ak nie je zariadenie sprístupnené na trhu.

Za sprístupnené na trhu sa nepovažujú

a) rádiové súpravy určené na montáž a používanie rádioamatérmi,

b) rádiové zariadenia upravené rádioamatérmi na účely použitia rádioamatérmi,

c) zariadenia zostrojené jednotlivými rádioamatérmi, ktoré slúžia na vedecké a experimentálne
účely súvisiace s rádioamatérskou činnosťou.

2. Vybavenie námorných lodí podľa osobitného predpisu.34)

3. Letecké vybavenie podľa osobitného predpisu,35) určené výlučne na letecké použitie, ktorým je

a) lietadlo, vrátane motora, vrtule, súčasti a nenainštalovaného vybavenia lietadla, okrem
bezpilotného lietadla,

b) bezpilotné lietadlo, vrátane motora, vrtule, súčasti a nenainštalovaného vybavenia
bezpilotného lietadla, ktorého návrh sa osvedčuje podľa osobitného predpisu36) a ktoré je
určené na prevádzku výlučne na frekvenciách pridelených podľa osobitného predpisu.37)

4. Na zákazku vyrobené hodnotiace súpravy pre profesionálov určené výhradne na účely výskumu
a vývoja zariadení.
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Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 193/2016 Z. z.

MODUL A
VNÚTORNÁ KONTROLA VÝROBY

1. Vnútorná kontrola výroby je postup posudzovania zhody, ktorým výrobca plní povinnosti
ustanovené v druhom až štvrtom bode tejto prílohy a zaručuje a vyhlasuje na vlastnú
zodpovednosť, že príslušné rádiové zariadenie spĺňa základné požiadavky.

2. Technická dokumentácia

Výrobca vypracuje technickú dokumentáciu podľa § 18.

3. Výroba

Výrobca je zodpovedný za to, aby sa výrobným procesom a jeho monitorovaním zabezpečil súlad
vyrábaného rádiového zariadenia s technickou dokumentáciou uvedenou v druhom bode tejto
prílohy a s uplatniteľnými základnými požiadavkami.

4. Označenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode
4.1. Výrobca umiestni označenie CE na každé rádiové zariadenie, ktoré spĺňa uplatniteľné

požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

4.2. Výrobca vypracuje písomné EÚ vyhlásenie o zhode pre typ rádiového zariadenia a uchováva
ho spolu s technickou dokumentáciou pre orgán dohľadu počas desiatich rokov od uvedenia
rádiového zariadenia na trh. EÚ vyhlásenie o zhode obsahuje identifikáciu rádiového
zariadenia, pre ktoré bolo vydané.

Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupňuje orgánu dohľadu.

5. Splnomocnený zástupca

Povinnosti výrobcu ustanovené v štvrtom bode môže v jeho mene a na jeho zodpovednosť plniť
jeho splnomocnený zástupca, ak sú uvedené v splnomocnení.
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Príloha č. 3
k nariadeniu vlády č. 193/2016 Z. z.

MODUL B a MODUL C
EÚ SKÚŠKA TYPU A ZHODA S TYPOM ZALOŽENÁ NA VNÚTORNEJ KONTROLE VÝROBY

Modul B
EÚ skúška typu

1. EÚ skúška typu je tou časťou postupu posudzovania zhody, ktorou notifikovaná osoba
preskúmava technický návrh rádiového zariadenia a overuje a potvrdzuje, že technický návrh
rádiového zariadenia spĺňa základné požiadavky.

2. EÚ skúšku typu je možné vykonať preskúmaním vhodnosti technického návrhu rádiového
zariadenia posúdením technickej dokumentácie a podporných dôkazov uvedených v treťom
bode bez skúšky vzorky (typ návrhu).

3. Výrobca predloží žiadosť o EÚ skúšku typu notifikovanej osobe, ktorú si vyberie.

Žiadosť obsahuje

a) obchodné meno alebo názov a sídlo alebo miesto podnikania výrobcu, a ak žiadosť podáva
splnomocnený zástupca, aj jeho obchodné meno alebo názov a sídlo alebo miesto
podnikania,

b) písomné vyhlásenie o tom, že rovnaká žiadosť nebola predložená inej notifikovanej osobe,

c) technickú dokumentáciu, ktorá umožňuje posúdenie zhody rádiového zariadenia
s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády, zahŕňa primeranú analýzu a hodnotenie
rizika, uplatniteľné požiadavky; návrh, výroba, použitie rádiového zariadenia a náležitosti
podľa prílohy č. 5 sa uvedú, ak je to uplatniteľné z hľadiska posudzovania zhody,

d) podporné dôkazy o vhodnosti technického riešenia návrhu, v ktorých musia byť odkazy na
všetky použité dokumenty, najmä vtedy, ak príslušné harmonizované technické normy
neboli uplatnené v plnom rozsahu, a ak je to potrebné, podporné dôkazy musia zahŕňať
výsledky skúšok, ktoré vykonalo podľa iných príslušných technických špecifikácií38) vhodné
laboratórium výrobcu alebo iné skúšobné laboratórium v jeho mene a na jeho
zodpovednosť.

4. Notifikovaná osoba preskúma technickú dokumentáciu a podporné dôkazy s cieľom posúdiť
vhodnosť technického návrhu rádiového zariadenia.

5. Notifikovaná osoba vypracuje hodnotiacu správu, v ktorej zaznamená činnosti vykonané podľa
štvrtého bodu a ich výsledky. Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti notifikovanej osoby
uvedené v ôsmom bode, notifikovaná osoba môže zverejniť obsah tejto správy v plnom rozsahu
alebo čiastočne iba so súhlasom výrobcu.

6. Ak typ rádiového zariadenia spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, ktoré sa uplatňujú
na rádiové zariadenie, notifikovaná osoba vydá výrobcovi certifikát EÚ skúšky typu. Certifikát
EÚ skúšky typu obsahuje obchodné meno alebo názov a sídlo alebo miesto podnikania
výrobcu, výsledky skúšky, základné požiadavky, na ktoré sa skúška vzťahuje, podmienky jeho
platnosti a údaje potrebné na určenie schváleného typu rádiového zariadenia. Certifikát EÚ
skúšky typu môže mať jednu prílohu alebo viac príloh.

Certifikát EÚ skúšky typu a jeho prílohy obsahujú všetky príslušné informácie, ktoré
umožňujú hodnotenie zhody vyrobeného rádiového zariadenia so skúšaným typom a kontrolu
v prevádzke.

Ak typ nespĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, notifikovaná osoba odmietne vydať
certifikát EÚ skúšky typu a informuje o tom žiadateľa; odmietnutie podrobne odôvodní.

7. Notifikovaná osoba dbá na to, aby bola informovaná o všetkých zmenách v súvislosti so
všeobecne uznávaným stavom techniky, ktoré by naznačovali, že schválený typ už nemusí byť
v zhode s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády, a určí, či si tieto zmeny vyžadujú ďalšie
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prešetrenie. Ak áno, notifikovaná osoba o tom informuje výrobcu.

Výrobca informuje notifikovanú osobu, ktorá uchováva technickú dokumentáciu, ktorá sa
týka certifikátu EÚ skúšky typu, o zmene schváleného typu, ktorá môže ovplyvniť zhodu
rádiového zariadenia so základnými požiadavkami alebo podmienky platnosti certifikátu.
Takéto zmeny si vyžadujú dodatočné schválenie vo forme dodatku k pôvodnému certifikátu EÚ
skúšky typu.

8. Notifikovaná osoba informuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej
republiky (ďalej len „úrad“) o vydaných certifikátoch EÚ skúšky typu alebo odňatých
certifikátoch EÚ skúšky typu alebo ich dodatkoch a pravidelne alebo na požiadanie
sprístupňuje úradu zoznam zamietnutých certifikátov EÚ skúšky typu, pozastavených
certifikátov EÚ skúšky typu alebo inak obmedzených certifikátov EÚ skúšky typu alebo ich
dodatkov.

Notifikovaná osoba informuje ostatné notifikované osoby o certifikátoch EÚ skúšky typu
alebo ich dodatkoch, ktoré zamietla, odňala, pozastavila alebo inak obmedzila, a na požiadanie
ich informuje o takých certifikátoch alebo ich dodatkoch, ktoré vydala.

Notifikovaná osoba informuje členské štáty o certifikáte EÚ skúšky typu a jeho dodatku,
ktorý vydala, ak nepostupovala čiastočne podľa harmonizovanej technickej normy alebo
nepostupovala v plnom rozsahu podľa harmonizovanej technickej normy, na ktorú odkaz bol
uverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie. Európska komisia, členské štáty a ostatné
notifikované osoby môžu na požiadanie získať kópiu certifikátov EÚ skúšky typu alebo ich
dodatkov. Na požiadanie môže Európska komisia a členské štáty získať kópiu technickej
dokumentácie a výsledkov skúšok, ktoré vykonala notifikovaná osoba. Notifikovaná osoba
uchováva kópiu certifikátu EÚ skúšky typu, jeho príloh a dodatkov, technickej dokumentácie
a dokumentácie, ktorú jej predložil výrobca, počas desiatich rokov po posúdení rádiového
zariadenia alebo až do skončenia platnosti certifikátu EÚ skúšky typu.

9. Výrobca uchováva pre orgán dohľadu kópiu certifikátu EÚ skúšky typu, jeho príloh a dodatkov
spolu s technickou dokumentáciou počas desiatich rokov od uvedenia rádiového zariadenia na
trh.

10. Splnomocnený zástupca výrobcu môže podať žiadosť uvedenú v treťom bode a plniť povinnosti
ustanovené v siedmom a deviatom bode, ak sú uvedené v splnomocnení.

MODUL C
ZHODA S TYPOM ZALOŽENÁ NA VNÚTORNEJ KONTROLE VÝROBY

1. Zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby je tou časťou postupu posudzovania
zhody, ktorou si výrobca plní povinnosti ustanovené v druhom a treťom bode, a na vlastnú
zodpovednosť zaručuje a vyhlasuje, že príslušné rádiové zariadenie je v zhode s typom
opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, ktoré
sa na rádiové zariadenie vzťahujú.

2. Výroba

Výrobca je zodpovedný za to, aby sa výrobným procesom a jeho monitorovaním zabezpečila
zhoda vyrábaného rádiového zariadenia so schváleným typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky
typu a s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády, ktoré sa na vyrábané rádiové zariadenie
vzťahujú.

3. Označenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode
3.1. Výrobca podľa § 17 umiestni označenie CE na každé rádiové zariadenie, ktoré je v zhode

s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia
vlády.

3.2. Výrobca vydá pre každý typ rádiového zariadenia písomné EÚ vyhlásenie o zhode, ktoré
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uchováva pre orgán dohľadu počas desiatich rokov od uvedenia rádiového zariadenia na trh.
V EÚ vyhlásení o zhode sa uvádza typ rádiového zariadenia, pre ktorý bolo vydané.

Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupňuje orgánu dohľadu.

4. Splnomocnený zástupca

Povinnosti výrobcu stanovené v treťom bode môže v jeho mene a na jeho zodpovednosť plniť jeho
splnomocnený zástupca, ak sú uvedené v splnomocnení.
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Príloha č. 4
k nariadeniu vlády č. 193/2016 Z. z.

MODUL H
ZHODA ZALOŽENÁ NA ÚPLNOM ZABEZPEČENÍ KVALITY

1. Zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality je postup posudzovania zhody, ktorým si
výrobca plní povinnosti ustanovené v druhom a piatom bode, a na vlastnú zodpovednosť
zabezpečuje a vyhlasuje, že príslušné rádiové zariadenie spĺňa požiadavky podľa tohto
nariadenia vlády, ktoré sa na rádiové zariadenie vzťahujú.

2. Výroba

Výrobca prevádzkuje schválený systém kvality návrhu, výroby, výstupnej kontroly
a skúšania rádiového zariadenia podľa tretieho bodu a podlieha dohľadu podľa štvrtého bodu.

3. Systém kvality

3.1. Výrobca predloží žiadosť o posúdenie systému kvality pre rádiové zariadenie notifikovanej
osobe, ktorú si vyberie.

Žiadosť musí obsahovať

a) obchodné meno alebo názov a sídlo alebo miesto podnikania výrobcu, a ak žiadosť podáva
splnomocnený zástupca, aj jeho obchodné meno alebo názov a sídlo alebo miesto
podnikania,

b) technickú dokumentáciu pre každé rádiové zariadenie, ktoré sa má vyrábať; technická
dokumentácia obsahuje časti podľa prílohy č. 5, ak je to uplatniteľné,

c) dokumentáciu o systéme kvality a 

d) písomné vyhlásenie, že rovnaká žiadosť nebola predložená inej notifikovanej osobe.

3.2. Systém kvality musí zabezpečiť zhodu rádiového zariadenia s požiadavkami podľa tohto
nariadenia vlády, ktoré sa na rádiové zariadenie vzťahujú.

Všetky prvky, požiadavky a ustanovenia prijaté výrobcom musia byť systematicky a riadne
zdokumentované formou písomne vyhotovených zásad, postupov a pokynov. Táto
dokumentácia systému kvality musí umožňovať jednotnú interpretáciu programov kvality,
plánov kvality, príručiek kvality a záznamov o kvalite.

Dokumentácia obsahuje najmä primeraný opis

a) cieľov kvality a organizačnej štruktúry, zodpovednosti a právomoci manažmentu
súvisiacich s kvalitou návrhu a rádiového zariadenia,

b) technických špecifikácií návrhu vrátane harmonizovaných technických noriem, ktoré sa
budú uplatňovať, a ak sa príslušné harmonizované technické normy neuplatnia v plnom
rozsahu, opis prostriedkov, ktoré sa použijú, aby sa zabezpečilo, že základné požiadavky,
ktoré sa vzťahujú na rádiové zariadenie, budú pri uplatnení iných príslušných technických
špecifikácií splnené,

c) metód kontroly a overovania návrhu, postupov a systematických opatrení, ktoré sa použijú
pri navrhovaní rádiových zariadení patriacich do príslušného typu rádiových zariadení,

d) zodpovedajúcich spôsobov, postupov a systematických opatrení, ktoré sa použijú pri
výrobe, kontrole kvality a zabezpečovaní kvality,

e) preskúmaní a skúšok, ktoré sa budú vykonávať pred výrobou, počas výroby a po výrobe,
a v akých intervaloch sa budú preskúmania a skúšky vykonávať,

f) záznamov o kvalite, ako sú správy o kontrolách a údaje zo skúšok, kalibračné údaje,
záznamy o kvalifikácii zamestnancov,

g) prostriedkov monitorovania dosahovania požadovanej kvality návrhu a rádiového
zariadenia a efektívnosti prevádzkovania systému kvality.
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3.3. Notifikovaná osoba posudzuje systém kvality s cieľom určiť, či spĺňa požiadavky uvedené
v podbode 3.2.

Notifikovaná osoba predpokladá zhodu s týmito požiadavkami pre tie prvky systému
kvality, ktoré sú v zhode so zodpovedajúcimi špecifikáciami príslušnej harmonizovanej
technickej normy.

Okrem skúseností v oblasti systémov riadenia kvality musí mať audítorský tím najmenej
jedného člena, ktorý má skúsenosti s hodnotením v príslušnej oblasti rádiových zariadení
a prístrojovej techniky a poznatky o požiadavkách podľa tohto nariadenia vlády. Audit zahŕňa
hodnotiacu návštevu v priestoroch výrobcu. Audítorský tím preskúma technickú
dokumentáciu uvedenú v podbode 3.1. písm. b) s cieľom overiť schopnosť výrobcu
identifikovať požiadavky podľa tohto nariadenia vlády a vykonať potrebné preskúmania na
zabezpečenie zhody rádiového zariadenia s týmito požiadavkami.

Notifikovaná osoba svoje rozhodnutie oznámi výrobcovi alebo jeho splnomocnenému
zástupcovi a vydá certifikát o schválení úplného zabezpečenia kvality, ktorý zahŕňa závery
auditu a odôvodnené rozhodnutie o posúdení.

3.4. Výrobca sa zaväzuje plniť povinnosti, ktoré vyplývajú zo systému kvality, ako bol schválený,
a udržiavať ho tak, aby zostal primeraný a účinný.

3.5. Výrobca informuje notifikovanú osobu, ktorá schválila systém kvality, o zamýšľanej zmene
systému kvality.

Notifikovaná osoba zhodnotí navrhované zmeny a rozhodne, či pozmenený systém kvality
bude naďalej spĺňať požiadavky uvedené v podbode 3.2., alebo je potrebné opätovné
posúdenie.

Notifikovaná osoba svoje rozhodnutie oznámi výrobcovi a vydá certifikát o schválení
úplného zabezpečenia kvality, ktorý zahŕňa závery preskúmania a odôvodnené rozhodnutie
o posúdení.

4. Dohľad, za ktorý zodpovedá notifikovaná osoba

4.1. Cieľom dohľadu je zabezpečiť, aby výrobca riadne plnil povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo
schváleného systému kvality.

4.2. Na účely posúdenia výrobca umožní notifikovanej osobe prístup do priestorov, kde sa určený
výrobok navrhuje, vyrába, kontroluje a skúša a skladuje, a poskytne jej všetky potrebné
informácie, najmä

a) dokumentáciu o systéme kvality,

b) záznamy o kvalite, ako sú určené v časti systému kvality, ktoré sa týkajú návrhu
(napríklad výsledky analýz, výpočtov, skúšok),

c) záznamy o kvalite, ako sú určené v časti systému kvality, ktoré sa týkajú výroby (napríklad
inšpekčné správy a údaje o skúškach, kalibračné údaje, záznamy o kvalifikácii
zamestnancov).

4.3. Notifikovaná osoba vykonáva pravidelné audity s cieľom zabezpečiť, že výrobca udržiava
a uplatňuje systém kvality, a výrobcovi odovzdá správu o audite.

4.4. Notifikovaná osoba môže vykonávať u výrobcu neohlásené návštevy. Počas týchto návštev
môže notifikovaná osoba, ak je to potrebné, vykonať skúšky rádiových zariadení alebo nechať
vykonať skúšky rádiových zariadení s cieľom overiť, či systém kvality funguje správne.
Notifikovaná osoba odovzdá výrobcovi správu o návšteve a protokol o skúškach, ak boli
vykonané.

5. Označenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode

5.1. Výrobca umiestni podľa § 17 na rádiové zariadenie, ktoré spĺňa základné požiadavky,
označenie CE a na zodpovednosť notifikovanej osoby uvedenej v podbode 3.1. jej identifikačné
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číslo.

5.2. Výrobca vypracuje písomné EÚ vyhlásenie o zhode pre typ rádiového zariadenia a uchováva
ho pre orgán dohľadu počas desiatich rokov od uvedenia rádiového zariadenia na trh. EÚ
vyhlásenie o zhode obsahuje identifikáciu typu rádiového zariadenia, pre ktoré bolo vydané.

Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupňuje orgánu dohľadu.

6. Výrobca uchováva pre orgán dohľadu počas desiatich rokov od uvedenia rádiového zariadenia
na trh

a) technickú dokumentáciu uvedenú v podbode 3.1.,

b) dokumentáciu o systéme kvality uvedenú v podbode 3.1.,

c) informácie, ktoré sa týkajú zmeny uvedenej v podbode 3.5. v podobe, ako bola schválená,

d) rozhodnutia a správy notifikovanej osoby uvedené v podbodoch 3.5., 4.3. a 4.4.

7. Notifikovaná osoba informuje úrad o vydaných certifikátoch o schválení úplného zabezpečenia
kvality alebo odňatých certifikátoch o schválení úplného zabezpečenia kvality a pravidelne
alebo na požiadanie sprístupňuje úradu zoznam zamietnutých, pozastavených certifikátov
o schválení úplného zabezpečenia kvality alebo inak obmedzených certifikátov o schválení
úplného zabezpečenia kvality.

Notifikovaná osoba informuje ostatné notifikované osoby o certifikátoch o schválení
úplného zabezpečenia kvality, ktoré zamietla, pozastavila alebo zrušila, a na požiadanie
informuje o certifikátoch o schválení úplného zabezpečenia kvality, ktoré vydala.

8. Splnomocnený zástupca

Povinnosti výrobcu ustanovené v podbodoch 3.1., 3.5., piatom a šiestom bode môže v mene
a na zodpovednosť výrobcu plniť jeho splnomocnený zástupca, ak sú uvedené
v splnomocnení.
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Príloha č. 5
k nariadeniu vlády č. 193/2016 Z. z.

OBSAH TECHNICKEJ DOKUMENTÁCIE

Technická dokumentácia obsahuje vždy, ak je to uplatniteľné, najmenej tieto časti:

a) všeobecný opis rádiového zariadenia a 

i. fotografiu alebo ilustráciu zobrazujúcu vonkajšie znaky, označenie a vnútorné usporiadanie
rádiového zariadenia,

ii. verziu softvéru alebo firemného programového vybavenia, ktoré má vplyv na zhodu so
základnými požiadavkami,

iii. informácie pre používateľa a pokyny na inštaláciu,

b) návrh koncepčného riešenia, výrobné výkresy a schémy komponentov, podzostáv, obvodov
a ďalšie uplatniteľné údaje,

c) opis a výklad potrebný na pochopenie informácií uvedených vo výrobných výkresoch, schémach
a funkčnosti rádiového zariadenia,

d) zoznam harmonizovaných technických noriem uplatňovaných v plnom rozsahu alebo čiastočne,
na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, a ak sa tieto
harmonizované technické normy neuplatnili, opisy riešení prijatých na splnenie základných
požiadaviek vrátane zoznamu iných príslušných technických špecifikácií, ktoré sa uplatnili; pri
čiastočne uplatnených harmonizovaných technických normách špecifikuje technická
dokumentácia časti, ktoré boli uplatnené,

e) kópiu EÚ vyhlásenia o zhode,

f) kópiu certifikátu EÚ skúšky typu a jeho príloh, tak ako ich vydala notifikovaná osoba, ak sa
použil modul posudzovania zhody podľa prílohy č. 3,

g) výsledky vykonaných konštrukčných výpočtov, vykonaných skúšok a obdobné záznamy,

h) protokoly o skúškach,

i) vysvetlenie zhody s požiadavkami podľa § 9 ods. 2 písm. a) a ak je to uplatniteľné, informáciu
na obale podľa § 9 ods. 2 písm. b).
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Príloha č. 6
k nariadeniu vlády č. 193/2016 Z. z.

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE
1. Model rádiového zariadenia, číslo výrobku, číslo typu, číslo šarže alebo sériové číslo.

2. Obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania výrobcu a podľa potreby jeho splnomocneného
zástupcu.

3. Vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

4. Predmet vyhlásenia (identifikácia rádiového zariadenia, ktorá umožňuje jeho vysledovateľnosť;
ak je to potrebné na identifikáciu rádiového zariadenia, môže obsahovať dostatočne
jednoznačný farebný obrázok).

5. Predmet vyhlásenia je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Európskej
únie.

6. Odkazy na príslušné použité harmonizované technické normy alebo odkazy na iné technické
špecifikácie, v súvislosti s ktorými sa vyhlasuje zhoda. V rámci odkazov sa musí uviesť
identifikačné číslo a verzia a prípadne dátum vydania.

7. Ak je do procesu posudzovania zhody zapojená aj notifikovaná osoba, uvedú sa jej identifikačné
údaje (názov, číslo), postup posudzovania zhody a číslo certifikátu.

8. Ak je to potrebné, opis príslušenstva a komponentov vrátane softvéru, ktoré umožňujú
rádiovému zariadeniu fungovať v súlade so zamýšľaným účelom a na ktoré sa vzťahuje EÚ
vyhlásenie o zhode.

9. Doplňujúce informácie.

Miesto a dátum vydania.

Podpis osoby oprávnenej podpísať EÚ vyhlásenie o zhode.
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Príloha č. 7
k nariadeniu vlády č. 193/2016 Z. z.

ZJEDNODUŠENÉ EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE
1. (Uvedie sa obchodné meno výrobcu) týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu (označenie typu

rádiového zariadenia) je v zhode s nariadením vlády Slovenskej republiky č. 193/2016
Z. z. o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu.

2. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na webovom sídle (uvedie sa webové sídlo výrobcu).
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Príloha č. 8
k nariadeniu vlády č. 193/2016 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH A VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ
ÚNIE

1. 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 a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13. 08. 2008).

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ zo 16. apríla 2014 o harmonizácii
právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania rádiových zariadení na
trhu, ktorou sa zrušuje smernica 1999/5/ES (Ú. v. EÚ L 153, 22. 05. 2014).

3. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných
pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre
bezpečnosť letectva a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EÚ) č. 996/2010, (EÚ) č. 376/2014 a smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2014/30/EÚ a 2014/53/EÚ a zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 (Ú. v. EÚ L
212, 22. 8. 2018).
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