
VI. 
Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU  

 
 

 
Navrhovaný právní předpis  

 

Odpovídající předpis EU  

Ustanovení (část, 

§, odst., písm., 

apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení (čl., 

odst., písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

§ 1 odst. 2 Toto nařízení se vztahuje na následující měřidla, která 

jsou výrobky určenými k posuzování shody podle § 4 

zákona: 

a) vodoměry (MI-001), jejichž definice, zvláštní 

požadavky a posuzování shody stanoví příloha č. 3 k 

tomuto nařízení, 

b) plynoměry a přepočítávače množství plynu (MI-002) a 

jejich podsestavy, jejichž definice, zvláštní požadavky, 

uvedení do provozu a posuzování shody stanoví příloha č. 

4 k tomuto nařízení, 

c) elektroměry k měření činné energie (MI-003), jejichž 

definice, zvláštní požadavky a posuzování shody stanoví 

příloha č. 5 k tomuto nařízení, 

d) měřidla tepelné energie (MI-004) a jejich podsestavy, 

jejichž definice, zvláštní požadavky, uvedení do provozu a 

posuzování shody stanoví příloha č. 6 k tomuto nařízení, 

e) měřicí systémy pro kontinuální a dynamické měření 

množství kapalin jiných než voda (MI-005), jejichž 

definice, zvláštní požadavky a posuzování shody stanoví 

příloha č. 7 k tomuto nařízení, 

f) váhy s automatickou činností (MI-006), jejichž definice, 

zvláštní požadavky a posuzování shody stanoví příloha č. 

8 k tomuto nařízení, 

g) taxametry (MI-007), jejichž definice, požadavky na ně 

a posuzování shody stanoví příloha č. 9 k tomuto nařízení, 

h) ztělesněné míry (MI-008), jejichž definice, zvláštní 

požadavky a posuzování shody stanoví příloha č. 10 k 

tomuto nařízení, 

i) měřidla pro měření rozměrů (MI-009), jejichž definice a 

posuzování shody stanoví příloha č. 11 k tomuto nařízení, 

a 

32014L0032 Čl. 2 odst. 1 Oblast působnosti 

Tato směrnice se vztahuje na měřidla vymezená ve zvláštních přílohách pro 

jednotlivé druhy měřidel, což jsou přílohy III až XII (dále jen „zvláštní přílohy 

pro jednotlivé druhy měřidel“), a sice pro vodoměry (MI-001), plynoměry a 

přepočítávače množství plynu (MI- 002), elektroměry k měření činné energie 

(MI-003), měřidla tepelné energie (MI-004), měřicí systémy pro kontinuální a 

dynamické měření množství kapalin jiných než voda (MI-005), váhy s 

automatickou činností (MI-006), taxametry (MI-007), ztělesněné míry (MI-008), 

měřidla pro měření rozměrů (MI-009) a analyzátory výfukových plynů (MI-010). 
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j) analyzátory výfukových plynů (MI-010), jejichž 

definice, zvláštní požadavky a posuzování shody stanoví 

příloha č. 12 k tomuto nařízení. 

§ 1 odst. 3 (3) Měřidla uvedená v odstavci 2 se považují za 

měřidla podle tohoto nařízení a jsou výrobky určenými 

k posuzování shody podle § 4 zákona, pouze pokud 

jsou určena k používání pro měření 

a) v závazkových vztazích, 

b) při ochraně spotřebitele, 

c) při stanovení sankcí, poplatků, tarifů a daní, 

d) v souvislosti s ochranou životního prostředí, 

e) při zajištění veřejné bezpečnosti a pořádku, 

f) v souvislosti s ochranou veřejného zdraví, nebo 

g) v souvislosti s ochranou dalších veřejných zájmů 

chráněných jinými právními předpisy4). 

 

32014L0032 Čl. 3 odst. 1 Členské státy mohou nařídit použití měřidel pro měření z důvodů veřejného 

zájmu, ochrany veřejného zdraví, veřejné bezpečnosti, veřejného pořádku, 

ochrany životního prostředí, ochrany spotřebitelů, vybírání daní a poplatků a 

poctivého obchodování, jestliže to považují za odůvodněné. 

 
 

Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 

32014L0032 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/32/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států 

týkajících se dodávání měřidel na trh (přepracované znění) 

 

 
 
 
 

 

                                            
4) Například zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 
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