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Príloha č. 13 

POSTUP POSUDZOVANIA ZHODY VÝBUŠNINY 

Modul F 

Zhoda s typom založená na overovaní výrobku 

Zhoda s typom založená na overovaní výrobku je tou časťou postupu posudzovania zhody, ktorou 
výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca pôsobiaci v spoločenstve zaručuje a vyhlasuje na svoju 
zodpovednosť, že príslušné výrobky sú v zhode s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a spĺňajú 
požiadavky smernice 2014/28/EÚ.  

Žiadateľ zašle zoznam výrobkov pre ktoré požaduje vykonať predmetný modul vrátane množstva 
jednotlivých výrobkov. V prípade, že modul B u týchto výrobkoch vykonala iná NO, so zoznamom zašle 
i kópiu všetkých záverečných dokumentov vystavených touto NO (certifikáty vrátane všetkých dodatkov, 
záverečné správy, záverečné protokoly, prílohy certifikátov...) z ktorých je možné zistiť, aké parametre 
mali jednotlivé výrobky pri posudzovaní EÚ skúšky typu. Súčasne zašle i kompletnú technickú 
dokumentáciu výrobkov ak nie je súčasťou predmetných dokumentov.  Dokumentácia musí byť v 
slovenskom, českom alebo anglickom jazyku. Dokumentáciu v inom jazyku je možné dodať iba po 
vzájomnej dohode. Zároveň žiadateľ navrhne miesto a termín odberu vzoriek potrebných na vykonanie 
skúšok. 

NO poskytne žiadateľovi informáciu o normách, podľa ktorých sa bude vykonávať posudzovanie 
zhody. 

Ak žiadateľ požaduje vykonať posudzovanie zhody podľa vlastného postupu a nie podľa 
harmonizovaných noriem, musí predložiť tento postup Notifikovanej osobe pred začatím posudzovania 
zhody spolu so štúdiou porovnávania výsledkov dosiahnutých podľa vlastného postupu a výsledkov 
dosiahnutých podľa normy. 

Na základe predloženej štúdie NO teoreticky posúdi, či navrhovaný postup umožňuje kvantitatívne 
a kvalitatívne vyhodnotiť posudzovaný parameter a súčasne NO vyhodnotí reprodukovateľnosť skúšobnej 
metódy. 

Ak žiadateľ neposkytne štúdiu porovnania výsledkov dosiahnutých podľa vlastného postupu a podľa 
normy, prípadne výsledok teoretického posúdenia dostatočne nepreukáže objektívnosť vyhodnotenia 
posudzovaného parametru, NO fyzicky odskúša parametre podľa postupu navrhnutým žiadateľom 
a podľa normy.  Bezpečnostné parametre budú odskúšané podľa oboch postupov automaticky. 

Na základe výsledkov skúšok podľa oboch postupov, vedúci COV odsúhlasí príp. zamietne vlastný 
postup posudzovania zhody navrhnutý žiadateľom. NO informuje žiadateľa o výsledku hodnotenia 
postupu posudzovania zhody navrhnutým žiadateľom. Ak bol vlastný postup posudzovania zhody 
zamietnutý, NO bude posudzovať zhodu podľa harmonizovaných noriem, prípadne dohodne v súčinnosti 
so žiadateľom alternatívny spôsob posúdenia zhody, ktorý umožní objektívne posúdenie zhody daných 
parametrov. 

 Notifikovaná osoba zašle žiadateľovi cenový návrh na posudzovanie zhody s rozsahom posudzovania 
(zoznamom skúšok, ktoré budú vykonané) vrátane určenia počtu skúšobných vzoriek pre každú 
jednotlivú sériu výrobku.  

V prípade odsúhlasenia cenového návrhu, podmienok a termínu odobratia požadovaných  vzoriek 
ako i odsúhlasenie predpokladaného termínu ukončenia posudzovania žiadateľ odošle na adresu 
Notifikovanej osoby  vyplnené tlačivo „Žiadosť na posudzovanie zhody“ KOTA D-414 v slovenskom 
jazyku, alebo tlačivo „Application Form for Conformity Assessment“ KOTA D-523 v anglickom jazyku. 
Tlačivo musí byť vyplnené úplne a čitateľne.  Pravdivosť uvedených údajov  potvrdí žiadateľ svojim 
podpisom príp. i odtlačkom firemnej pečiatky. 

Notifikovaná osoba  vypracuje návrh zmluvy, v ktorej sú zapracované všetky relevantné a vopred 
prediskutované podmienky posudzovania zhody. Návrh zmluvy Notifikovaná osoba zašle žiadateľovi na 
pripomienkovanie. Po odsúhlasení znenia zmluvy obe strany (štatutárny zástupca žiadateľa a štatutárny 
zástupca Notifikovanej osoby) zmluvu podpíšu. 
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V prípade nutnosti dovozu skúšobných vzoriek zo zahraničia na základe podpísanej zmluvy 
Notifikovaná osoba požiada príslušný orgán štátnej správy o vydanie dovoznej licencie pre vzorky 
výrobkov potrebných na vykonanie posúdenia zhody. Zároveň  príslušnému orgánu zašle vyplnené 
tlačivo „Doklad o preprave výbušnín v rámci Spoločenstva“ (článok 9 ods. 5 a 6 smernice 2014/28/EÚ). 

Po získaní príslušnej licencie a prepravného povolenia oznámi Notifikovaná osoba žiadateľovi 
pripravenosť vykonať odber vzoriek. Vzorky určené na posudzovanie zhody musia byť označené 
v zmysle požiadaviek príslušných noriem a smernice. 

Ak vzhľadom na charakter výrobku nie je možné zachovať jeho vlastnosti pri preprave, skúšky sa po 
dohode s klientom vykonajú v mieste výroby, alebo žiadateľ dodá NO komponenty výrobku, z ktorých NO 
zabezpečí prípravu skúšobných vzoriek. 

Po odobraní  vzoriek vykoná Notifikovaná osoba skúšky v zmysle príslušných harmonizovaných 
noriem, prípadne podľa vzájomne dohodnutého postupu, ktorý umožňuje objektívne vyhodnotiť 
posudzovaný parameter, na štatisticky vybraných vzorkách z každej kontrolovanej série.  

Po ukončení posudzovania Notifikovaná osoba vystaví Záverečný protokol o zhode s typom, pre 
ktorú tento modul posudzovania zhody platí pre každú vyhovujúcu sériu. Tento dokument (dokumenty) sú 
spolu s faktúrou odoslané na adresu žiadateľa. Zároveň poverí výrobcu označovaním relevantných 
výrobkov značkou CE, ku ktorej je pripojené číslo 1395. Používanie certifikačnej značky CE na výrobku je 
kontrolované počas vykonávania skúšky. 

V prípade, že vzorky niektorej série nespĺňa požiadavky smernice resp. nedosahuje parametre 
v zmysle technickej dokumentácie, Notifikovaná osoba zakáže výrobcovi označovať výrobky tejto série 
označením CE. Nevyhovujúce parametre uvedie v Záverečnom protokole. Zároveň upozorní výrobcu na 
možnosť a spôsob odvolania sa.  

Opätovné preskúšanie výrobku je možné až po odstránení nezhôd, čo výrobca oznámi Notifikovanej 
osobe. 
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