
III. 

N á v r h 

NAŘÍZENÍ VLÁDY 

ze dne … 2017, 

kterým se mění nařízení vlády č. 120/2016 Sb., o posuzování shody měřidel při jejich dodávání 
na trh 

 

 Vláda nařizuje podle § 4 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při 
jejich dodávání na trh (dále jen „zákon“): 

 

Čl. I 

V § 1 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 4 nařízení vlády č. 120/2016 Sb., 
o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh, zní: 

„(2) Toto nařízení se vztahuje na následující měřidla určená k používání pro měření 
v závazkových vztazích, při ochraně spotřebitele, při stanovení sankcí, poplatků, tarifů a daní, 
v souvislosti s ochranou životního prostředí, při zajištění veřejné bezpečnosti a pořádku, 
v souvislosti s ochranou veřejného zdraví, nebo v souvislosti s ochranou dalších veřejných zájmů 
chráněných jinými právními předpisy4), 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, 
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i) měřidla pro měření rozměrů (MI-009), jejichž definice a posuzování shody stanoví příloha č. 11 k 
tomuto nařízení, a 

j) analyzátory výfukových plynů (MI-010), jejichž definice, zvláštní požadavky a posuzování shody 
stanoví příloha č. 12 k tomuto nařízení. 

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

 

CELEX: 32014L0032 

Čl. II 

Účinnost  

 Toto nařízení vlády nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení. 

 

 

 

Předseda vlády: 

 

 

Ministr průmyslu a obchodu: 
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