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Vplyv nových právnych
predpisov na zmeny
požiadaviek pre meradlá (MID)

Deň skúšobníctva 2016

Ing. Jozef Sorokač, PhD.

Nové právne predpisy pre meradlá

Nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 145/2016 Z. z.
z 24. februára 2016 o sprístupňovaní meradiel na trhu

Transpozícia Smernice Európskeho parlamentu a Rady
2014/32/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych
predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania
meradiel na trhu (MID)

Toto NV SR 145/2016 Z. z. nadobúda účinnosť 20. apríla 2016.

Deň skúšobníctva 2016

MID

20.04.2016

Nové právne predpisy pre meradlá

Nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 145/2016 Z. z.
z 24. februára 2016 o sprístupňovaní meradiel na trhu

Zrušuje
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2005 Z. z.
o meradlách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky
č. 445/2010 Z. z.
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§ 1 Predmet úpravy

Nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 145/2016 Z. z.
z 24. februára 2016 o sprístupňovaní meradiel na trhu

Upravuje
a)
b)
c)
d)
e)

základné požiadavky na meradlo, ktoré je určeným výrobkom,
postupy posudzovania zhody meradla,
práva a povinnosti výrobcu, splnomocneného zástupcu, dovozcu a distribútora meradla,
autorizáciu a notifikáciu orgánu posudzovania zhody,
práva a povinnosti notifikovanej osoby a akreditovaného vnútropodnikového orgánu.
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§ 1 Predmet úpravy - druhy meradiel
Nové NV SR 145/2016 Z. z. sa vzťahuje na nasledovné druhy meradiel meradlá
(druhy meradiel ostali nezmenené).
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vodomer uvedený v prílohe č. 3 (MI-001),
plynomer uvedený v prílohe č. 4 (MI-002),
prepočítavač objemu plynu uvedený v prílohe č. 4 (MI-002),
elektromer na meranie činnej elektrickej energie uvedený v prílohe č. 5 (MI-003),
merač tepla uvedený v prílohe č. 6 (MI-004),
meracia zostava na kontinuálne a dynamické meranie množstva kvapaliny okrem vody uvedená vprílohe č. 7 (MI-005),
kontrolné váhy s automatickou činnosťou uvedené v prílohe č. 8 (MI-006),
plniace váhy s automatickou činnosťou uvedené v prílohe č. 8 (MI-006),
diskontinuálne sčítavacie váhy uvedené v prílohe č. 8 (MI-006),
kontinuálne sčítavacie váhy uvedené v prílohe č. 8 (MI-006),
mostové váhy s automatickou činnosťou pre koľajové vozidlá uvedené v prílohe č. 8 (MI-006),
taxameter uvedený v prílohe č. 9 (MI-007),
materializovaná dĺžková miera uvedená v prílohe č. 10 (MI-008),
výčapná nádoba uvedená v prílohe č. 10 (MI-008),
meradlo na meranie dĺžky uvedené v prílohe č. 11 (MI-009),
meradlo na meranie plošného obsahu uvedené v prílohe č. 11 (MI-009),
meradlo na meranie viacerých rozmerov uvedené v prílohe č. 11 (MI-009) a
analyzátor výfukových plynov uvedený v prílohe č. 12 (MI-010).
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Hospodárske subjekty
Nové NV SR 145/2016 Z. z. upresňuje úlohy a povinnosti hospodárskych subjektov výrobcov, splnomocnených zástupcov výrobcu, dovozcov a distribútorov;

§ 6 Povinnosti výrobcu (vybrané

ustanovenia)

 zaviesť postupy na zachovanie zhody sériovej výroby meradla s požiadavkami podľa

tohto nariadenia vlády a zohľadniť zmeny v harmonizovanej technickej norme,
normatívnom dokumente alebo v iných technických špecifikáciách, na základe ktorých
sa vyhlasuje zhoda meradla,
 prešetriť podnety, ktoré sa týkajú nezhody meradiel s týmto NV, viesť evidenciu

týchto podnetov a meradiel, ktoré boli spätne prevzaté, vzhľadom na riziká, ktoré
meradlá predstavujú a informovať o tom distribútora,
 uviesť na meradle svoje obchodné meno alebo ochrannú známku a v štátnom jazyku

sídlo, miesto podnikania alebo adresu, na ktorej ho možno zastihnúť, ak nie je zhodná
so sídlom alebo s miestom podnikania; ak to nie je možné, požadované informácie je
povinný uviesť na obale alebo v sprievodnej dokumentácii meradla.
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Hospodárske subjekty
Nové NV SR 145/2016 Z. z. upresňuje úlohy a povinnosti hospodárskych subjektov výrobcov, splnomocnených zástupcov výrobcu, dovozcov a distribútorov;

§ 6 Povinnosti výrobcu (vybrané

ustanovenia)

 bezodkladne prijať nevyhnutné nápravné opatrenie s cieľom dosiahnuť zhodu

meradla s požiadavkami podľa tohto NV, a ak je to potrebné, meradlo stiahnuť z
trhu alebo prevziať späť, ak sa dôvodne domnieva, že meradlo nespĺňa požiadavky
podľa tohto NV alebo ak mu orgán dohľadu uložil opatrenie,
 uchovávať identifikačné údaje o hospodárskom subjekte, ktorému meradlo dodal,

najmenej počas desiatich rokov odo dňa dodania meradla,
 bezodkladne poskytnúť na základe odôvodnenej žiadosti orgánu dohľadu všetky

informácie a dokumentáciu v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe v
štátnom jazyku potrebnú na preukázanie zhody meradla a poskytnúť súčinnosť orgánu
dohľadu pri každom opatrení prijatom s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavuje
meradlo, ktoré uviedol na trh.
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Hospodárske subjekty
Nové NV SR 145/2016 Z. z. upresňuje úlohy a povinnosti hospodárskych subjektov výrobcov, splnomocnených zástupcov výrobcu, dovozcov a distribútorov;

§ 10 Rozšírenie povinností výrobcu na dovozcu alebo na distribútora
 Ak dovozca alebo distribútor uvedie meradlo na trh pod svojím obchodným

menom alebo pod svojou ochrannou známkou, alebo meradlo už uvedené na
trh upraví spôsobom, ktorý môže ovplyvniť jeho zhodu s požiadavkami podľa
tohto nariadenia vlády, vzťahujú sa na neho povinnosti výrobcu.
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§ 12 Postupy posudzovania zhody
Nová požiadavka týkajúca sa obsahu technickej dokumentácie v rámci
nasledovných postupov posudzovania zhody:
MODUL A: Vnútorná kontrola výroby
MODUL A2: Vnútorná kontrola výroby a skúšky meradla pod dohľadom v náhodných
intervaloch
MODUL B: EÚ skúška typu
MODUL D1: Zabezpečenie kvality výrobného procesu
MODUL E1: Zabezpečenie kvality výstupnej kontroly a skúšania meradla
MODUL F1: Zhoda založená na overení výrobku
MODUL G: Zhoda založená na overení jednotlivého meradla
MODUL H: Zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality
MODUL H1: Zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality a preskúmaní návrhu

Výrobca vypracuje technickú dokumentáciu, ktorá okrem iného zahŕňa
primeranú analýzu a hodnotenie rizika.
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§ 14 EÚ vyhlásenie o zhode

 EÚ vyhlásenie o zhode potvrdzuje, že bolo preukázané splnenie základných

požiadaviek.
 Rozsah EÚ vyhlásenia o zhode je uvedený v prílohe č. 13. EÚ vyhlásenie o zhode

obsahuje náležitosti uvedené v postupoch posudzovania zhody podľa prílohy č. 2 a
je pravidelne aktualizované. EÚ vyhlásenie o zhode pre meradlo, ktoré bolo
uvedené na trh alebo sprístupnené na trhu v Slovenskej republike, sa vyhotovuje v
štátnom jazyku alebo sa do štátneho jazyka preloží.
 Vydaním EÚ vyhlásenia o zhode výrobca preberá zodpovednosť za zhodu meradla

s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády.
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§ 14 EÚ vyhlásenie o zhode
Príloha č. 13 k nariadeniu vlády č. 145/2016 Z. z.
EÚ vyhlásenie o zhode
1. Typ meradla alebo meradlo (výrobok, typ, šarža alebo výrobné číslo).
2. Obchodné meno a sídlo alebo adresa miesta podnikania výrobcu, právna forma a
identifikačné číslo výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu.
3. Vyhlásenie výrobcu o jeho výlučnej zodpovednosti za vydanie EÚ vyhlásenia o zhode.
4. Identifikácia meradla umožňujúca jeho vysledovateľnosť a ak je to potrebné, na
identifikáciu meradla, môže identifikácia obsahovať jeho zobrazenie.
5. Vyhlásenie, že meradlo je v zhode s požiadavkami harmonizačných právnych
predpisov Európskej únie a tohto nariadenia vlády.
6. Odkazy na príslušné použité harmonizované technické normy alebo normatívne
dokumenty alebo odkazy na iné technické špecifikácie, ktoré boli použité pri posúdení
zhody meradla.
7. Ak je do procesu posudzovania zhody zapojená aj notifikovaná osoba uvedú sa jej
identifikačné údaje (názov, číslo), postup posudzovania zhody a číslo certifikátu.
Miesto a dátum vydania.
Meno, priezvisko a funkciu osoby oprávnenej podpísať EÚ vyhlásenie o zhode.
Podpis osoby oprávnenej podpísať EÚ vyhlásenie o zhode.
8. Doplňujúce informácie, ak sú potrebné.
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§ 15 Označenie CE a doplnkové
metrologické označenie
Označenie CE a doplnkové metrologické označenie sa nemení

XX - je posledné dvojčíslo roku umiestnenia
doplnkovej metrologickej značky na meradlo

Značka zhody

doplnková
metrologická
značka

identifikačný
kód
notifikovanej
osoby

Príklady značenia

Deň skúšobníctva 2016

MID

20.04.2016

§ 16 Autorizácia
§ 17 Notifikácia
§ 16 NV SR 145/2016 Z. z. detailne upravuje požiadavky pre autorizáciu

 Posudzovanie zhody podľa NV SR 145/2016 Z. z. môže vykonávať len

orgán posudzovania zhody, ktorý bol autorizovaný Úradom pre
normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa
osobitného predpisu na vykonávanie úloh posudzovania zhody podľa
tohto nariadenia vlády a notifikovaný Európskej komisii a ostatným
členským štátom podľa osobitného predpisu.
 Autorizovaná osoba sa považuje za notifikovanú osobu a môže

vykonávať činnosť notifikovanej osoby, keď ju Európska komisia zapíše
do zoznamu notifikovaných osôb a pridelí jej identifikačné číslo.
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§ 18 Práva a povinnosti
notifikovanej osoby

(vybrané ustanovenia)
 Posudzovanie zhody sa vykonáva primeraným spôsobom tak, aby sa vyhlo záťaži

výrobcu, splnomocneného zástupcu, dovozcu alebo distribútora. Notifikovaná
osoba pri vykonávaní tejto činnosti zohľadňuje veľkosť podniku, odvetvie, v ktorom
podnik podniká, jeho štruktúru, stupeň zložitosti príslušnej technológie používanej
pri meradle, hromadný charakter alebo sériový charakter výrobného procesu a
dodržiava pritom mieru prísnosti a úroveň ochrany vyžadovanú na zhodu meradla s
požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády.
 Ak po vydaní certifikátu podľa tohto nariadenia vlády notifikovaná osoba v rámci

monitorovania zhody zistí, že meradlo nespĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia
vlády, vyzve výrobcu, aby prijal primerané nápravné opatrenie, a ak je to potrebné,
pozastaví platnosť certifikátu vydaného podľa tohto nariadenia vlády alebo zruší
certifikát vydaný podľa tohto nariadenia vlády.
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§ 18 Práva a povinnosti
notifikovanej osoby
(vybrané ustanovenia)
 Notifikovaná osoba obmedzí rozsah certifikátov vydaných podľa tohto nariadenia

vlády, pozastaví platnosť certifikátov vydaných podľa tohto nariadenia vlády alebo
zruší všetky ňou vydané certifikáty vydané podľa tohto nariadenia vlády, pri
ktorých výrobca neprijal nápravné opatrenie, alebo ak prijaté nápravné opatrenie
nemá požadovaný účinok.
 Notifikovaná osoba poskytne iným notifikovaným osobám, ktoré vykonávajú

činnosti posudzovania zhody rovnakého meradla, informácie o tom, že meradlo
nespĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády alebo ich spĺňa len čiastočne, a ak
o to iná notifikovaná osoba požiada, aj o tom, že meradlo spĺňa požiadavky podľa
tohto nariadenia vlády.
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§ 21 Prechodné ustanovenia

 Meradlo uvedené na trh do 19. apríla 2016, ktoré spĺňa požiadavky

právnych predpisov účinných do 19. apríla 2016, možno sprístupňovať na
trhu alebo uvádzať do používania aj po nadobudnutí účinnosti tohto
nariadenia vlády.

 Certifikáty vydané podľa právnych predpisov účinných do 19.

apríla 2016 zostávajú v platnosti až do uplynutia ich platnosti.
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