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Metodický postup o poskytovaní informácií 
o prekážkach voľného pohybu tovaru podľa 

nariadenia Rady (ES) č. 2679/98 zo 7. decembra 1998 
o fungovaní vnútorného trhu vo vzťahu k voľnému 

pohybu tovaru medzi členskými štátmi  
a zákona č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní  

informácií o technickom predpise  
a o prekážkach voľného pohybu tovaru 

 
v znení Dodatku č. 01 účinného od 10. 12. 2022. 
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TERMÍNY, DEFINÍCIE A SKRATKY 
DG GROWTH  Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre vnútorný trh, 

priemysel, podnikanie a malé a stredné podniky, určené 
ako kontaktné miesto Európskej komisie pre nariadenie 
(ES) č. 2679/98 

dohoda o založení WTO Dohoda o založení Svetovej obchodnej organizácie 
(oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej 
republiky č. 152/2000 Z. z.) 

dohoda TBT WTO Dohoda o technických prekážkach obchodu (Príloha 1A 
Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie, 
oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej 
republiky č. 152/2000 Z. z.) 

dohoda SPS WTO Dohoda o uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych 
opatrení (Príloha 1A Dohody o založení Svetovej obchodnej 
organizácie, oznámenie Ministerstva zahraničných vecí 
Slovenskej republiky č. 152/2000 Z. z.) 

EÚ Európska únia 

Komisia Európska komisia 

komplexné informačné stredisko  Jediné miesto v Slovenskej republike poverené výmenou 
informácií vyplývajúcich z európskych predpisov  
a medzinárodných dohôd, ktorými je Slovenská republika 
viazaná v oblasti predchádzania vzniku technických 
prekážok obchodu a uľahčovania slobodného pohybu 
tovaru. 

komunikácia Priestor určený na dopravu, dopravná cesta, napríklad 
komunikácia: jednosmerná, viacsmerná, príjazdová, 
prístupová mestská, pozemná, vodná, letecká, cestná, 
železničná, lodná; diaľková, verejná, štvorpruhová, 
rýchlostná. 

kontaktné miesto Komisie pre 
nariadenie (ES) č. 2679/98 

Kontaktné miesto zriadené na DG GROWTH 

kontaktné miesto SR pre 
nariadenie (ES) č. 2679/98 

Kontaktné miesto Slovenskej republiky pre nariadenie (ES) 
č. 2679/98 zriadené ako súčasť komplexného 
informačného strediska na Úrade pre normalizáciu, 
metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 

kontaktná osoba oznamujúceho 
subjektu 

Fyzická osoba poverená oznamujúcim subjektom  
predložiť informácie o prekážke voľného pohybu tovaru a 
komunikovať s kontaktným miestom SR pre nariadenie 
(ES) č. 2679/98 

nariadenie (ES) č. 2679/98 Nariadenie Rady (ES) č. 2679/98 zo 7. decembra 1998 
o fungovaní vnútorného trhu vo vzťahu k voľnému pohybu 
tovaru medzi členskými štátmi 

nariadenie (EÚ) 2019/515  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/515 
z 19. marca 2019 o vzájomnom uznávaní tovaru, ktorý je 
v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom 
členskom štáte a o zrušení nariadenia (ES) č. 764/2008  
 

OSEZ Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí Úradu  
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pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej 
republiky  

oznámenie Informácia v písomnej alebo elektronickej forme predložená 
v súlade s nariadením (ES) č. 2679/98; oznámenie sa týka 
prekážky voľného pohybu tovaru alebo hrozby jej 
vyskytnutia a zahŕňa náležitosti  
na identifikáciu prekážky voľného pohybu tovaru a možnosti 
jej zmiernenia alebo vyhnutia sa (obchádzková cesta). 

oznamovací formulár Formulár vypracovaný Úradom pre normalizáciu metrológiu 
a skúšobníctvo Slovenskej republiky  
na uľahčenie predkladania oznámení. Obsahuje položky 
týkajúce sa identifikácie miesta, rozsahu a časového trvania 
prekážky voľného pohybu tovaru.  

oznamujúci subjekt  Orgán zodpovedný za zasielanie alebo prijímanie informácii 
z kontaktného miesta SR pre nariadenie (ES) č. 2679/98, 
ktorým je orgán územnej samosprávy (napríklad odbor 
cestnej dopravy a pozemných komunikácií okresného 
úradu alebo mestského úradu), alebo iný zainteresovaný 
orgán, či organizácia SR (napríklad združenie dopravcov, 
subjekt sprostredkujúci aktuálne dopravné spravodajstvo). 

prekážka voľného pohybu tovaru Prekážka voľného pohybu tovaru medzi členskými štátmi, 
ktorú možno pripísať členskému štátu bez ohľadu  
na skutočnosť, či vzniká v dôsledku činnosti alebo 
nečinnosti z jeho strany. 

smernica (EÚ) 2015/1535 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 
z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup  
pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a 
pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti. 

SR Slovenská republika 

ÚNMS SR  Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo 
Slovenskej republiky 

varovný mechanizmus Mechanizmus včasného varovania zavedený nariadením 
(ES) č. 2679/98. Od krajín EÚ sa vyžaduje, aby vopred 
informovali Komisiu o významných udalostiach 
obmedzujúcich dopravu (štrajky, práce na cestách, 
prírodné katastrofy, atď.), ktoré by mohli nepriaznivo 
ovplyvniť voľný pohyb tovaru 

zákon č. 55/2018 Z. z. Zákon č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií  
o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu 
tovaru v znení neskorších predpisov  
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ÚVOD 
 

ÚNMS SR vydáva tento metodický postup v súlade s § 10 zákona č. 55/2018 Z. z. 

Na ÚNMS SR je v rámci činnosti OSEZ zriadené Komplexné informačné stredisko, 
ktoré vykonáva činnosti: 

- Centrálnej jednotky pre smernicu (EÚ) 2015/1535, ktorá je kontaktným miestom  
pre komunikáciu s Komisiou a ostatnými členskými štátmi EÚ, 

- Informačného strediska WTO – podľa Dohody TBT WTO a Dohody SPS WTO, 
- Kontaktného miesta pre výrobky podľa nariadenia (EÚ) č. 2019/515,  
- Kontaktného miesta SR pre nariadenie (ES) č. 2679/98, podľa ktorého členské štáty EÚ 

oznamujú všetky obmedzenia dopravy na svojom území, ktoré by mohli ohroziť voľný 
pohyb tovaru. 

Tento metodický postup sa zaoberá len činnosťami kontaktného miesta SR pre nariadenie 
(ES) č. 2679/98 podľa § 10 zákona č. 55/2018 Z. z. a je určený oznamujúcim subjektom. 
Ostatné vymenované činnosti Komplexného informačného strediska sú bližšie definované 
v samostatných metodických postupoch. 

Cieľom tohto metodického postupu je podporenie dodržiavania princípu voľného pohybu 
tovaru cestou zabezpečenia distribúcie včasných a konzistentných oznámení predkladaných 
podľa nariadenia (ES) č. 2679/98. Metodický postup bol vypracovaný v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi SR a EÚ, ako aj ďalšími usmerňujúcimi informáciami zverejnenými  
na webovom sídle Komisie. 
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I. NARIADENIE (ES) Č. 2679/98  

Nariadenie (ES) č. 2679/98 zaväzuje členské štáty, aby prijali potrebné a primerané opatrenia 
na zaistenie voľného pohybu tovaru na svojom území. 

Prekážka voľného pohybu tovaru fyzickej povahy môže nastať z rôznych dôvodov na ceste, v 
cestnom tuneli, na hraničnom prechode, v prístave členského štátu EÚ, či na iných logisticky 
významných komunikáciách. V dôsledku prekážky voľného pohybu tovaru môže byť narušené 
obchodovanie a môžu vzniknúť ekonomické straty. 

Nariadenie (ES) č. 2679/98 zavádza mechanizmus včasného varovania, ktorý umožňuje 
distribúciu oznámení o uvedených prekážkach voľného pohybu tovaru medzi členskými štátmi 
EÚ. Nariadenie (ES) č. 2679/98 vyžaduje, aby členské štáty EÚ informovali Komisiu  
o významných udalostiach ako sú blokády, práce na cestách, narušenie voľného pohybu 
tovaru v dôsledku prírodných kalamít, zosuvov pôdy alebo iných udalostí, ktoré by mohli 
nepriaznivo ovplyvniť obchod. Tieto informácie sa následne zdieľajú so všetkými príslušnými 
orgánmi územnej samosprávy alebo inými orgánmi, či organizáciami SR, ktoré o to požiadajú 
a s príslušnými členskými štátmi EÚ. Na žiadosť Komisie členské štáty EÚ zasielajú informácie 
o situácii na svojom území vrátane krokov podniknutých na odstránenie alebo zmiernenie 
prekážky voľného pohybu tovaru. 

Účelom nariadenia (ES) č. 2679/98 je pomôcť rýchlo a efektívne uplatňovať zásadu voľného 
pohybu tovaru. 

 

II. POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ PODĽA NARIADENIA (ES)  
Č. 2679/98  

Na účel poskytovania informácií bol vypracovaný postup, ktorý vyžaduje, aby členské štáty EÚ 
oznamovali a distribuovali oznámenia týkajúce sa porušenia princípu voľného pohybu tovaru, 
ak prekážka voľného pohybu tovaru fyzickej povahy vznikne z rôznych dôvodov, pričom môže 
byť spôsobená aktivitami organizácií alebo jednotlivcov. 

ÚNMS SR ako kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č. 2679/98 zabezpečuje komunikačné 
toky tak s Komisiou ako aj s kontaktnými osobami oznamujúcich subjektov. 

Nariadenie (ES) č. 2679/98 bolo implementované do právneho poriadku SR zákonom  
č. 55/2018 Z. z. 
 
„Podľa § 10 ods. 1 zákona č. 55/2018 Z. z. orgán štátnej správy, orgán územnej samosprávy 
alebo ten, kto je zodpovedný za vznik prekážok voľného pohybu tovaru na území Slovenskej 
republiky informuje ÚNMS SR o prekážkach voľného pohybu tovaru, ktoré vznikli alebo môžu 
vzniknúť v jeho územnej pôsobnosti, v jeho katastrálnom území alebo na území Slovenskej 
republiky spolu s uvedením presného miesta a času trvania prekážok voľného pohybu tovaru 
a o opatreniach, ktoré vykonali alebo zamýšľajú vykonať, aby zabezpečili voľný pohyb tovaru, 
a poskytuje úradu svoje údaje v rozsahu názov, adresa elektronickej pošty, meno a priezvisko 
kontaktnej osoby. 
  
Podľa § 10 ods. 2 zákona č. 55/2018 Z. z. ÚNMS SR zabezpečuje výmenu informácií 
o prekážkach voľného pohybu tovaru podľa nariadenia (ES) č. 2679/98) tak, že: 
 
a) informuje Komisiu o prekážkach voľného pohybu tovaru, ktoré vznikli alebo môžu vzniknúť 

na území SR, a ktoré vedú k vážnemu narušeniu voľného pohybu tovaru, a o opatreniach 
podľa  prvého odseku II. časti,  
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b) informuje oznamovací subjekt, ktorý úradu poskytol údaje o kontaktnej osobe o prekážkach 
voľného pohybu tovaru, ktoré vznikli alebo môžu vzniknúť na území iného členského štátu  
alebo na území Slovenskej republiky, a o opatreniach podľa prvého odseku II. časti,  

c) metodicky usmerňuje a riadi postup poskytovania informácií o prekážkach voľného pohybu 
tovaru a o opatreniach podľa prvého odseku II. 
 

1. KONTAKTNÉ OSOBY OZNAMUJÚCEHO SUBJEKTU  
 

Získavanie informácií o prekážkach voľného pohybu tovaru zabezpečuje ÚNMS SR  
na základe spolupráce s kontaktnými osobami oznamujúcich subjektov. 

 
Kontaktné osoby oznamujúcich subjektov sú určené jednotlivými oznamujúcimi subjektmi 
a sú zodpovedné za zasielanie informácií kontaktnému miestu SR  
pre nariadenie (ES) č. 2679/98 ako aj za prijímanie informácii z kontaktného miesta SR 
pre nariadenie (ES) č. 2679/98. Kontaktná osoba oznamujúceho subjektu, zašle svoje údaje 
ako meno, priezvisko, názov orgánu územnej samosprávy, ktorý zastupuje  
a e-mailovú adresu kontaktnému miestu SR pre nariadenie (ES) č. 2679/98 na účely 
zaregistrovania v zozname kontaktných osôb oznamujúcich subjektov.  

 

2. POSTUP PRI OZNAMOVANÍ PODĽA NARIADENIA (ES)  
Č. 2679/98 

 

2.1 Prijatie oznámení, následné činnosti a komunikácia 
zabezpečovaná kontaktným miestom SR pre nariadenie (ES)  
č. 2679/98 

V prípade vzniku prekážky voľného pohybu tovaru v územnom obvode alebo  
katastrálnom území orgánu územnej samosprávy, alebo v prípade ak orgán územnej 
samosprávy dostane informáciu o tom, že v jeho územnom obvode alebo 
katastrálnom území je plánovaná uzávierka komunikácie, ktorá môže byť prekážkou 
voľného pohybu tovaru, zašle kontaktná osoba oznamujúceho subjektu túto 
informáciu vo forme oznámenia na formulári podľa prílohy č. 1 kontaktnému miestu 
SR pre nariadenie (ES) č. 2679/98 na e-mailovú adresu infonot@normoff.gov.sk 
alebo prostredníctvom elektronickej schránky. 

Adresa a kontaktné údaje: 
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 
Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí 
Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č. 2679/98  
P.O.Box 76 
Štefanovičova 3 
810 05 Bratislava 15 
 
telefón: 02/20 907 283 
e-mail:  infonot@normoff.gov.sk 

V prípade naliehavej situácie, napríklad ohrozenia voľného pohybu tovaru pod 
vplyvom náhlej udalosti, prírodnej katastrofy, zosuvu pôdy a podobne, je možné 
zaslať oznámenie e-mailom aj bez uvedenej požadovanej formy.    

Každé oznámenie je posudzované kontaktným miestom SR pre nariadenie (ES)  
č. 2679/98 podľa doby trvania, rozsahu a povahy vytváranej prekážky voľného 
pohybu tovaru a miery možného dopadu na voľný pohyb tovaru. Uzávierky a prekážky 

mailto:infonot@normoff.gov.sk
mailto:infonot@normoff.gov.sk
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voľného pohybu tovaru na cestách I. triedy, cestách vedúcich k hraničným 
priechodom, prerušenie činnosti letísk či iné udalosti na iných logisticky významných 
komunikáciách, majú prioritný význam.  

Oznámenie o prekážke voľného pohybu tovaru vznikajúcej na území iného členského 
štátu EÚ distribuuje kontaktné miesto Komisie pre nariadenie (ES) č. 2679/98  
na e-mailové adresy kontaktných miest členských štátov pre nariadenie (ES) č. 
2679/98. Konzultácie a informácie všeobecného charakteru sú zabezpečované e-
mailom alebo telefonicky. 

2.1.1 Oznámenie prijaté od kontaktnej osoby oznamujúceho subjektu  
a následný postup kontaktného miesta SR pre nariadenie (ES)  
č. 2679/98 

Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č. 2679/98: 

a) prijme oznámenie o prekážke voľného pohybu tovaru od kontaktnej osoby 
oznamujúceho subjektu, 

b) posúdi oznámenie z hľadiska jeho vplyvu na voľný pohyb tovaru. Podľa potreby 
si môže vyžiadať bližšie informácie alebo poradiť sa s riaditeľom OSEZ alebo 
zástupcom iného odboru ÚNMS SR, 

c) v prípade, ak vyhodnotí oznámenie ako závažné, sprostredkúva oznámenie 
všetkým kontaktným osobám oznamujúcich subjektov,  

d) v prípade, že bolo oznámenie vyhodnotené ako vedúce k vážnemu narušeniu 
zásady voľného pohybu tovaru medzi členskými štátmi, preloží oznámenie alebo 
jeho podstatnú časť do anglického jazyka a zašle oznámenie  
na kontaktné miesto Komisie pre nariadenie (ES) č. 2679/98, 

e) zverejní notifikáciu na webovom sídle ÚNMS SR. 
 

2.1.2 Oznámenie prijaté od Komisie, následné činnosti a postup kontaktného 
miesta SR pre nariadenie (ES) č. 2679/98 

Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č. 2679/98: 

a) prijme oznámenie doručené kontaktným miestom Komisie pre nariadenie (ES)  
č. 2679/98, 

b) preloží oznámenie alebo jeho podstatnú časť do slovenského jazyka, 
c) elektronicky rozošle znenie v slovenskom jazyku, kompletnú komunikáciu  

a prípadne aj priložené dokumenty v pôvodnom jazyku všetkým kontaktným 
osobám oznamujúcich subjektov.   



  

  

 

   

Po vytlačení alebo stiahnutí zo siete je to neriadená kópia dokumentu!                         
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III. ZDROJE INFORMÁCIÍ 

1. ÚNMS SR 

Informácie týkajúce sa nariadenia (ES) č. 2679/98, vrátane postupov výmeny informácií, 
oznamovací formulár a ďalšie údaje sú dostupné na webovom sídle ÚNMS SR  
na adrese: 

 https://www.unms.sk/stranka/37/nariadenie-es-c-2679-98-prekazky-volneho-pohybu-
tovaru/ 

2. KOMISIA 

Informácie týkajúce sa nariadenia (ES) č. 2679/ sú dostupné na webovom sídle Komisie 
na adrese: 

https://ec.europa.eu/growth/single-market/barriers-trade/physical-barriers-trade_en 

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Tento metodický postup nadobúda účinnosť 10. decembra 2022. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  .............................. 

Katarína Surmíková Tatranská, MBA  
predsedníčka úradu  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Zoznam príloh: 
 
Príloha č.1 - P01_IRA_30/2019_MEPO_ÚZ01: Oznámenie podľa nariadenia Rady (ES)  
č. 2679/98 o fungovaní vnútorného trhu vo vzťahu k voľnému pohybu tovaru medzi členskými 
štátmi. 

            

https://www.unms.sk/stranka/37/nariadenie-es-c-2679-98-prekazky-volneho-pohybu-tovaru/
https://www.unms.sk/stranka/37/nariadenie-es-c-2679-98-prekazky-volneho-pohybu-tovaru/
https://ec.europa.eu/growth/single-market/barriers-trade/physical-barriers-trade_en


  

  

 

   

Po vytlačení alebo stiahnutí zo siete je to neriadená kópia dokumentu!                        P01_IRA_30/2019_MEPO_ÚZ01 
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Príloha č.1 

OZNÁMENIE PODĽA 

NARIADENIA RADY (ES) č. 2679/98 

 
o fungovaní vnútorného trhu vo vzťahu k voľnému pohybu tovaru medzi 

členskými štátmi 
 
 

Miesto, dátum a čas 
oznámenia: 

 

určené pre:  Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo 
SR (ÚNMS SR) 
Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí 
Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č. 
2679/98 
Štefanovičova 3 
P.O.BOX 76 
810 05 Bratislava 
 

Kontaktné údaje ÚNMS SR tel.: 02/20 907 283 
infonot@normoff.gov.sk 

  

Oznamujúci subjekt:  

Dôvod oznámenia:  
Miesto uzávierky:  

Termín trvania uzávierky:  

Dĺžka uzávierky:  

Popis obchádzky:  

 

mailto:infonot@normoff.gov.sk

