
 

 

SPRIEVODCA JEDNOTLIVÝMI KROKMI: OZNAČENIE UKNI 
Tento sprievodca vám poskytne podrobné informácie o používaní označenia UKNI v Severnom Írsku. Pre používanie označenia UKCA potrebného pri 
umiestňovaní tovaru na trh Veľkej Británie existuje samostatný sprievodca. 

 

 

Čo je to označenie UKNI? 
Označenie UKNI je nové označenie zhody potrebné pre výrobky umiestňované na trh v Severnom Írsku (NI), ktoré prešli povinným posúdením zhody treťou 
stranou, a to organizáciou nachádzajúcou sa v Spojenom kráľovstve. Vždy sa používa v spojitosti s označením CE. 

 
Označenie UKNI nie je potrebné používať, ak ste schopný poskytnúť čestné vyhlásenie, že je váš tovar v súlade s požiadavkami relevantnej legislatívy EÚ, 
ktorá platí v Severnom Írsku, alebo že ste využili notifikované orgány EÚ pre akékoľvek povinné posudzovanie zhody/testovanie. V takýchto prípadoch 
môžete pri umiestňovaní tovaru na trhu Severného Írska stále použiť označenie CE. Ďalšie inštrukcie k umiestňovaniu tovaru na trh Severného 
Írska nájdete tu. 

 

Tento sprievodca vám vysvetlí, ako označenie používať a aké zmeny nastali v rámci posudzovania zhody. 
 

Proces posudzovania zhody, ktorý popisuje tento sprievodca jednotlivými krokmi, sa nevzťahuje na všetok tovar v nasledujúcich 
kategóriách: zdravotnícke pomôcky a prístroje, komponenty železničnej interoperability,  stavebné 
výrobky a výbušniny na civilné použitie a pyrotechnika. 

 

 

Uistiť sa, že splnili všetky nevyhnutné kroky: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Krok 1: 

Preveriť, či váš 
výrobok vyžaduje 
označenie  UKNI  

Označenie UKNI je nové označenie zhody potrebné pre výrobky umiestnené na trh v Severnom Írsku, ktoré 
podstúpili povinné posudzovanie zhody treťou stranou, a to organizáciou nachádzajúcou sa v Spojenom 

kráľovstve. Vždy sa používa v spojitosti s označením CE. 
 

Tento zoznam obsahuje výrobky, ktoré budú vyžadovať označenie UKNI. Informácie o tom, či váš 

výrobok vyžaduje označenie UKNI nájdete tu  alebo vo výrobkovej legislatíve. 

Aerosóly 
Zariadenia spaľujúce plynné palivá  
Lanovkové zariadenia určené na prepravu osôb 
Niektoré nebezpečné látky v elektrických 
a elektronických zariadeniach  
Ekologický dizajn energetických 
výrobkov  
 Elektromagnetická kompatibilita 
Zariadenia a ochranné systémy určené na použitie 
v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu  
Teplovodné kotly  
Domáce chladničky a mrazničky 
Výťahy  
Nízkonapäťové elektrické zariadenia 

Stroje  
Meracie zariadenia 
Emisie hluku v životnom prostredí 
Váhy s neautomatickou činnosťou 
Osobné ochranné pomôcky  
Tlakové zariadenia 
Pyrotechnika 
Rádiové a telekomunikačné koncové zariadenia  
Rekreačné plavidlá a vodné skútre 

Bezpečnosť hračiek  
Tlakové nádoby 

Krok 2: Preveriť či 
potrebujete 

posudzovanie zhody 
treťou stranou 

Zistite, či potrebujete čestné vyhlásenie alebo posudzovanie zhody treťou stranou. 
 

Nájdite uplatniteľnú legislatívu EÚ alebo harmonizované normy EÚ a použite ich na určenie postupu 
posudzovania zhody a použite ho na zistenie postupu požadovaného pre váš výrobok. 

IČO BY MALI PODNIKY VEDIEŤ? 
???BUSINESSES NEED TO KNOW? 

IČČO BY MALI PODNIKY UROBIŤ ? 
BUSINESSES NEED TO DO?i 

https://www.gov.uk/guidance/placing-manufactured-goods-on-the-market-in-northern-ireland?utm_campaign=transition_p5&utm_medium=organic&utm_source=ogd_beis_eml&utm_content=ukb_act1
https://www.gov.uk/guidance/using-the-ukni-marking?utm_campaign=transition_p5&utm_medium=organic&utm_source=ogd_beis_eml&utm_content=ukb_act1
https://www.gov.uk/guidance/product-safety-for-businesses-a-to-z-of-industry-guidance?utm_campaign=transition_p5&utm_medium=organic&utm_source=ogd_beis_eml&utm_content=ukb_act1
https://www.gov.uk/guidance/uk-conformity-assessment?utm_campaign=transition_p5&utm_medium=organic&utm_source=ogd_beis_eml&utm_content=ukb_act1


 

 
  

Posudzovanie zhody treťou stranou je nutné ak: 
 

 umiestňujete určitý tovar (najmä tovar, ktorý vyžaduje označenie normy CE 
a aerosólové nádoby) na trh Severného Írska. 

 ak je posudzovanie zhody treťou stranou povinné. 
 

Ak uplatňujete čestné vyhlásenie alebo vaše posudzovanie zhody vykonáva notifikovaný orgán EÚ 
nemusíte pridávať označenie UKNI a naďalej musíte používať označenie CE pri umiestňovaní tovaru na trh 
Severného Írska.  
 

 
 
 
 
 
 

Krok 3: Preveriť, 
či používate 
adekvátny 

spôsob označenia 
zhody. 

Mali by ste určiť adekvátny spôsob označenia zhody. 
 

 ak používate notifikovaný orgán Spojeného kráľovstva, musíte používať označenie UKNI 
okrem označenia CE, t. j. CE + UKNI. 

 ak používate notifikovaný orgán uznaný EÚ, potrebujete len označenie CE. 

 ak máte v pláne umiestniť tovar na trhy Severného Írska aj EÚ, musíte používať označenie CE 
a označenie notifikovaného orgánu EÚ, nakoľko označenie UKNI a posudzovanie zhody 
notifikovaným orgánom v Spojenom kráľovstve nie sú v EÚ platné. 

 Ak je posudzovanie zhody treťou stranou povinné, budete potrebovať certifikát zhody vydaný 
notifikovanými orgánmi Spojeného kráľovstva alebo EÚ ak umiestňujte výrobok na trhoch 
Severného Írska. 

 

Vami zvolený orgán posudzovania zhody môžete nájsť aj on-line: 
 

Pre notifikované orgány EÚ použite webovú stránku (NANDO)  
Pre notifikované orgány Spojeného kráľovstva použite  databázu (UKMCAB).  

 
 
 
 
 
 
 
 

Krok 4: 
Spísať 
technický 
záznam 

 
Ak chcete získať certifikáciu na označenia UKNI, musíte uchovávať dokumentáciu preukazujúcu, že je váš 
výrobok plne v súlade s regulačnými požiadavkami. Dokumentáciu je potrebné uchovávať v podobe technického 
záznamu alebo dokumentu. 

 
Legislatíva stanovuje postup posudzovania zhody, ktorý je nutné v prípade konkrétneho výrobku dodržať. 
Vašou povinnosťou je aby ste spísali a uchovávali technickú dokumentáciu obsahujúcu všetky relevantné 
informácie o krokoch, ktoré ste uplatnili na zabezpečenie splnenia všetkých základných požiadaviek 
vzťahujúcich sa na váš výrobok. 
Postup spisovania a zostavovania technického záznamu je rovnaký ako v minulosti. 

 

Obsah technického záznamu EÚ sa líši v závislosti od výrobku, avšak, technická dokumentácia by mala 
obsahovať všetky relevantné dáta / informácie alebo podrobnosti o spôsoboch, ktoré používa výrobca na  
zabezpečenie dodržiavania základných požiadaviek stanovených pre daný výrobok. 

  
V prípade potreby použite odkaz na relevantnú legislatívu EÚ, ktorý obsahuje kompletný zoznam požiadaviek 
stanovených pre technický záznam. 

 

Výrobca alebo oprávnený zástupca (so sídlom v Severnom Írsku alebo v EÚ),  má povinnosť preukázať 
orgánom presadzovania práva, kde a ako sú uchovávané a udržiavané jednotlivé časti záznamu. V prípade 
importovaných výrobkov prechádza táto povinnosť na dovozcu. 
 

 

 
Krok 5: Spísať 

vyhlásenia 
o zhode  

Výrobca má povinnosť spísať EÚ vyhlásenie o zhode. EÚ vyhlásenie o zhode by malo obsahovať minimálne 
tieto informácie: 

 Váš názov a kompletná adresa obchodného sídla alebo adresa vášho oprávneného 
zástupcu (oprávnený zástupca musí mať sídlo v Severnom Írsku alebo v EÚ pre prípad 
tovaru umiestneného na trhu v Severnom Írsku). 

 Identifikácia sériového čísla/modelu/typu výrobku. 

 Prehlásenie o tom, že preberáte plnú zodpovednosť (spísať až keď výrobky získajú pozitívne 
posudzovanie zhody). 

 V prípade niektorých výrobkov musíte zahrnúť popis/obrázok výrobku. 

https://www.gov.uk/guidance/using-the-ukni-marking?utm_campaign=transition_p5&utm_medium=organic&utm_source=ogd_beis_eml&utm_content=ukb_act1&more-information
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm
https://www.gov.uk/uk-market-conformity-assessment-bodies?utm_campaign=transition_p5&utm_medium=organic&utm_source=ogd_beis_eml&utm_content=ukb_act1
https://www.gov.uk/guidance/product-safety-for-businesses-a-to-z-of-industry-guidance?utm_campaign=transition_p5&utm_medium=organic&utm_source=ogd_beis_eml&utm_content=ukb_act1
https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/compliance/technical-documentation-conformity/index_en.htm


 

 

 Podrobné informácie o orgáne posudzujúcom zhodu, ktorý bude dodržiavať postup posudzovania 
zhody (v kroku 2 nájdete informácie o adekvátnom orgáne posudzovania zhody pre vami zvolený trh). 

 Relevantná EÚ legislatíva. 

 V prípade potreby uveďte zoznam harmonizovaných štandardov alebo iných prostriedkov  

dokazujúcich súlad. 

 Váš názov a podpis.  

 Dátum vydania vyhlásenia. 

 Dodatočné informácie (v prípade potreby). 
 

EÚ vyhlásenie o zhode by malo byť na vyžiadanie k dispozícii orgánom dohľadu nad trhom. 
 

V prípade výrobkov umiestnených na trh Severného Írska z akejkoľvek krajiny mimo EÚ/EEA, musí dovozca zo 
Severného Írska alebo EÚ uchovávať kópiu EÚ vyhlásenia o zhode. Týka sa to výrobkov privezených do 
Severného Írska z Veľkej Británie, keďže podľa relevantnej legislatívy EÚ, platnej v Severnom Írsku, je Veľká 
Británia považovaná za tretiu krajinu. Výrobca alebo jeho oprávnený zástupca (v prípade potreby) tiež musia 
uchovávať kópiu EÚ vyhlásenia o zhode. 

   Vami zvolený notifikovaný orgán vykoná nevyhnutnú kontrolu a testy vašich výrobkov. 
 

 
 

 
Krok 6: 

Pozitívne 
výsledky 

posudzovania 
zhody 

Ak vaše výrobky vyhovejú a spĺňajú všetky nevyhnutné požiadavky, vami zvolený orgán posudzovania zhody 
vám vydá vyhlásenie o zhode. 

 

Keď získate pozitívny výsledok posudzovania zhody treťou stranou ako aj vyhlásenie o zhode vydané 
orgánom posudzovania zhody, mali by ste: 

 
Podpísať návrh vyhlásenia o zhode. 

 Podpisom potvrdzujete, že dané výrobky spĺňajú relevantné legislatívne požiadavky a ako výrobca 
alebo oprávnený zástupca (podľa potreby) prijímate zodpovednosť za súlad výrobku. 

 

Vašou povinnosťou je pripevniť označenie UKNI a identifikačné číslo výrobku pridelené notifikovaným  
orgánom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Krok 7: Pripevniť 
označenie 
UKNI  

Označenie UKNI nemôžete pripevniť až pokiaľ 
nebol ukončený postup posudzovania zhody. 

 
Výrobca alebo oprávnený zástupca má 
povinnosť pripevniť označenie UKNI na 
samotný výrobok alebo na jeho balenie, 
v závislosti od požiadaviek legislatívy 
relevantnej pre daný konkrétny sektor. 

 

Legislatíva môže tiež uvádzať, že označenie 
UKNI musí byť uvedené aj v sprievodných 
brožúrach. 

 
Viac informácií o „Pravidlách používania 
označenia UKNI“, nájdete na platforme  
označenie UKNI. 
 
Súbory obrázkov označenia UKCA nájdete v odkazoch 
nižšie:  
obrázok označenia UKNI na stiahnutie (plný) (ZIP, 818KB) 
obrázok označenia UKNI (obrysy) (ZIP, 2.03MB) 
 

 

 
Označenie UKNI  

https://www.gov.uk/guidance/product-safety-for-businesses-a-to-z-of-industry-guidance?utm_campaign=transition_p5&utm_medium=organic&utm_source=ogd_beis_eml&utm_content=ukb_act1
https://www.gov.uk/guidance/product-safety-for-businesses-a-to-z-of-industry-guidance?utm_campaign=transition_p5&utm_medium=organic&utm_source=ogd_beis_eml&utm_content=ukb_act1
https://www.gov.uk/guidance/using-the-ukni-marking?utm_campaign=transition_p5&utm_medium=organic&utm_source=ogd_beis_eml&utm_content=ukb_act1
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/948832/UKNI_BLK_AW.zip
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/948833/UKNI_BLK_OUTLINE_AW.zip


 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 

   

Výrobca alebo oprávnený zástupca, ktorý pripevní označenie CE, preberá plnú zodpovednosť za súlad      
výrobku  s požiadavkami  relevantnej legislatívy EÚ. Pripevnením označenia UKNI potvrdzujete, že ste 
využili notifikovaný orgán so sídlom v Spojenom kráľovstve a výrobok môže byť umiestnený len na trh 
Severného Írska a nesmie byť právoplatne umiestnený na trh EÚ/EEA. 

 
Výrobky zo Severného Írska môžu byť umiestnené na trh Veľkej Británie s použitím označenia CE + UKNI 
alebo len s použitím označenia CE. Je tomu tak, pretože vládne záväzky zabezpečujú Severnému Írsku 
nerušený prístup ku zvyšku Spojeného kráľovstva. Ďalšie pokyny vzťahujúce sa na to, či váš podnik alebo 
váš tovar spĺňa podmienky, nájdete tu.  

 
V súvislosti napr. s označením UKNI neexistujú žiadne úľavy, v súčasnosti je nutné dodržať úplný súlad. 
Ak to vyžaduje právo EÚ, musíte na svoj výrobok pripevniť označenie CE + UKNI okamžite, pričom 
neexistuje možnosť pripevniť označenie na vinetu alebo samostatný dokument. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/953948/uk-eu-legislation-list.ods
https://www.gov.uk/guidance/placing-manufactured-goods-on-the-market-in-northern-ireland?utm_campaign=transition_p5&utm_medium=organic&utm_source=ogd_beis_eml&utm_content=ukb_act1


 

 

 
 

Smernica EÚ Zodpovedajúca legislatíva Spojeného kráľovstva  

Smernica o bezpečnosti hračiek – Smernica 
2009/48/ES 

Nariadenia o bezpečnosti hračiek - Toys (Safety) Regulations 2011 

Harnonizácia zákonov o sprístupňovaní 
pyrotechniky na trh - Smernica 2013/29/EÚ 

Nariadenia o sprístupňovaní pyrotechniky na trh z roku 2015 - 
Pyrotechnic Articles (Safety) Regulations 2015 

Rekreačné plavidlá a vodné skútre – 
Smernica 2013/53/EÚ 

Nariadenia o rekreačných plavidlách a vodných skútroch 2017 - 
Recreational Craft Regulations 2017 

Výbušniny na civilné použitie - Smernica 
2014/28/EÚ 

Nariadenia o výbušninách z roku 2014  - Explosives Regulations 2014 

Jednoduché tlakové nádoby - Smernica 
2014/29/EÚ 

Nariadenia o jednoduchých tlakových nádobách z roku 2016 - 
Simple Pressure Vessels (Safety) Regulations 2016 

Elektromagnetická kompatibilita - Smernica 
2014/30/EÚ 

Nariadenia o elektromagnetickej kompatibilite z roku 2016 - 
Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 

Váhy s neautomatickou činnosťou - Smernica 
2014/31/EÚ 

Nariadenia o váhach s neautomatickou činnosťou z roku 2016 - Non-
automatic Weighing Instruments Regulations 2016 

Meracie zariadenia - Smernica 2014/32/EÚ Nariadenia o meracích zariadeniach z roku 2016 - Measuring 
Instruments Regulations 2016 

Výťahy - Smernica 2014/33/EÚ Nariadenia o výťahoch z roku 2016 - Lifts Regulations 2016 

Zariadenia a ochranné systémy určené na použitie 
v potenciálne výbušnej atmosfére - Smernica 
2014/34/EÚ  

Nariadenia o zariadeniach a ochranných systémoch určených na 
použitie v potenciálne výbušnej atmosfére z roku 2016 - Equipment 
and Protective Systems Intended for use in Potentially    Explosive 
Atmospheres 2016 
 
Nariadenia o zariadeniach a ochranných systémoch určených na 
použitie v potenciálne výbušnej atmosfére z roku 2017 - The 
Equipment and Protective Systems Intended for Use in Potentially 
Explosive Atmospheres (Severné Írsko) 2017. 

Rádiové a telekomunikačné koncové zariadenia - 
Smernica 2014/53/EÚ 

Nariadenia o rádiových koncových zariadeniach z roku 2017 - Radio 
Equipment Regulations 2017 

Tlakové zariadenia - Smernica 2014/68/EÚ Nariadenia o tlakových zariadeniach z roku 2016 - Pressure 
Equipment (Safety) Regulations 2016 

Osobné ochranné pomôcky – Nariadenie (EÚ) 
2016/425 

Nariadenie o osobných ochranných pomôckach 2016/425  - 
Personal Protective Equipment Regulation 2016/425 a Nariadenia 
o presadzovaní osobných ochranných pomôcok z roku 2018 - 
Personal Protective Equipment (Enforcement) Regulations 2018 

Plynové zariadenia – Nariadenie (EÚ) 2016/426 Nariadenie o plynových zariadeniach 2016/426  - Gas Appliances 
Regulation 2016/426 a Nariadenia o presadzovaní plynových 
zariadení a rôznych zmenách a doplneniach z roku 2018 - Gas 
Appliances 
(Enforcement) and Miscellaneous Amendments Regulations 2018 

Stroje - Smernica 2006/42/ES Nariadenia o bezpečnosti dodávaných strojov z roku 2008 - Supply 
of Machinery (Safety) Regulations 2008 

Emisia hluku zo zariadení používaných vo voľnom 
priestranstve - Smernica 2000/14/ES 

Nariadenia o emisii hluku zo zariadení používaných vo voľnom 
priestranstve z roku 2001 - Noise Emission in the Environment by 
Equipment for use Outdoors Regulations 2001 

Smernica 2008/57/ES o interoperabilite sysému 
železničných Spoločenstve  

Nariadenia o interoperabilite systému železníc z roku 2011 – 
Railways (Interoperability) Regulations 2011 

"Smernica 92/42/EHS o teplovodných 
kotloch a Smernica o ekodizajne 
2009/125/ES" 

Nariadenia o ekodizajne energetických produktov 
a energetických informáciách (novela)  (vystúpenie z 
EÚ) z roku 2010 - The Ecodesign for Energy-Related 
Products and Energy  Information (Amendment) (EÚ 
Exit) Regulations 2010 

Lanovkové zariadenia – Nariadenie (EÚ) 
2016/424 

Nariadenia o lanovkových zariadeniach z roku 2018 - Cableway 
Installations Regulations 2018 

Vybavenie námorných lodí - Smernica 2014/90/EÚ Nariadenia o obchodnej preprave (vybavenie námorných lodí) z roku 
2016- Merchant Shipping (Marine Equipment) Regulations 2016 

Príloha A  

nex A 



 

Stavebné výrobky - Nariadenia (EÚ) č. 
305/2011 

Nariadenie o stavebných výrobkoch z roku 2011 (Nariadenie EÚ  
č. 305/2011)- Construction Products Regulation (EÚ) 2011 (EÚ 
Regulation No. 305/2011) 

Prepravovateľné tlakové zariadenia - 
Smernica 2010/35/EÚ 

Nariadenia o preprave nebezpečného tovaru a používanie 
prepravovateľných tlakových zariadení z roku 2009 - The Carriage 
of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure 
Equipment Regulations 2009 



 

 

 
 

Zmeny vzťahujúce 
sa na  hospodárske 

subjekty od 1. 
januára  2021 

 

Dovozcovia  
 

 V prípade, že zodpovedáte za dovoz tovaru do Spojeného kráľovstva a jeho umiestnenie na trh Veľkej 
Británie z krajín mimo Spojeného kráľovstva, budete považovaní za dovozcu. 

 Dovozca môže mať tiež povinnosť vyznačiť svoj názov a adresu na samotnom výrobku alebo na 
jeho dokumentácii, uchovávať kópiu vyhlásenia o zhode a zabezpečiť dostupnosť technickej 
dokumentácie orgánom presadzujúcim právo na vyžiadanie. 

 

Oprávnení zástupcovia  
 

 Výrobca môže vymenovať oprávnených zástupcov, ktorí budú v jeho mene vykonávať úlohy. 

 Vo všeobecnosti je menovanie oprávneného zástupcu voliteľné pre tovar s označením UKCA alebo CE. 
 

Presné požiadavky pre hospodárske subjekty závisia od legislatívy platnej pre váš výrobok. V odkaze uvedenom 

nižšie nájdete špecifické usmernenia k výrobkom, vrátane podrobných inštrukcií ohľadne toho, ako môžete 

dosiahnuť súlad s povinnosťou označenia adresy dovozcu od 1. januára 2021 do 31. decembra  

2022: https://www.gov.uk/guidance/product-safety-and-metrology-from-1-january-2021-great-britain. 
 

Vo všeobecnosti musia výrobky dosiahnuť súlad v mieste, v ktorom vstúpia na trh Veľkej Británie. Ak máte v pláne 

doviezť do krajiny výrobky, ktoré ešte nie sú správne označené a potrebovali by ste to prediskutovať z pohľadu 

dosiahnutia praktického súladu a presadzovania práva, odporúčame vám prediskutovať tieto otázky s relevantným 

miestnym orgánom dohľadu nad trhom, v prípade ak sa tovar dostáva na trh v Spojenom kráľovstve. 

  

 

 

Výrobca Výrobcom je ktokoľvek, kto vyrába výrobok alebo je vlastníkom navrhnutého alebo vyrobeného výrobku, 
ktorý predáva pod svojim menom alebo obchodnou značkou. 

Dovozca Dovozca je osoba, ktorá ako prvá umiestni tovar z externého trhu na trh, na ktorom je etablovaný a na ktorom 
prevádzkuje svoju činnosť. 

Distribútor Distribútor je osoba, iná ako výrobca, dovozca alebo konečný užívateľ, ktorá umiestňuje tovar 
na trh. 

Umiestnenie na trh  Definícia umiestnenia na trh je “prvé sprístupnenie na trhu" (výrobcom alebo dovozcom). Koncepcia umiestnenia 
na trh sa týka každého jednotlivého tovaru, a nie druhu tovaru a nevyhnutne nezahŕňa fyzický prevod tovaru (t. j.  
výrobok môže tvoriť aj súčasť zásob). 

 

 

Príloha C 

https://www.gov.uk/guidance/product-safety-and-metrology-from-1-january-2021-great-britain

