
V. 

Platné znění dotčené části nařízení vlády č. 120/2016 Sb., o posuzování shody měřidel při 
jejich dodávání na trh, s vyznačením navrhovaných změn 

 

§ 1 

Předmět úpravy 

 (1) Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje technické 
požadavky na měřidla, které musí splňovat při uvedení na trh, podmínky a postupy při jejich 
dodávání na trh a způsoby posuzování shody. 

  (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, 

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

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAJJC9PTH)



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. 

(3) Při posuzování elektromagnetické kompatibility měřidla se postupuje podle tohoto 
nařízení, pokud jde o elektromagnetickou odolnost. Pokud jde o elektromagnetické 
vyzařování, postupuje se podle nařízení vlády upravujícího posuzování shody výrobků z 
hlediska jejich elektromagnetické kompatibility. 
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