
LEGÁLNÍ METROLOGIE 

 

Legální metrologie vznikla původně z potřeby zajistit poctivé obchodování, zejména v oblasti 
vážení a měření. Primárně se zabývá měřidly, která podléhají metrologické kontrole, a 
hlavním cílem legální metrologie pak je zabezpečit občanům správné výsledky měření, jsou-li 
měřidla použita při úředních nebo obchodních transakcích. 
Vedle legální metrologie existuje dále mnoho dalších oblastí legislativy, kde je měření 
nezbytné k posouzení shody s předpisy nebo zákony, např. letectví, zdravotnictví, 
kontrola životního prostředí a znečištění. 
 

LEGISLATIVA V OBLASTI MĚŘIDEL 
 
Měřidla podléhající metrologické kontrole by měla garantovat správné výsledky měření: 

• V provozním režimu 
• V průběhu celého období používání 
• V mezích stanovených povolených chyb 

Z těchto důvodů stanoví národní a regionální legislativa v oblasti legální metrologie 
požadavky na měřidla, metody měření a zkoušení, a to včetně hotově baleného zboží. 
 
 

LEGISLATIVA EU V OBLASTI MĚŘIDEL 
Měřidla spadající v EU pod metrologickou kontrolu 
 
V Evropě v současné době harmonizuje měřidla podléhající metrologické kontrole směrnice 
2009/34/ES, která obsahuje požadavky na všechny kategorie měřidel. 
  
    Směrnice EU o vahách s neautomatickou činností (nAWI) 
Směrnice NAWI 2009/23/ES odstraňuje technické překážky obchodu, což vede ke vzniku 
takzvaného ,,jednotného,, trhu, a upravuje používání přístrojů,např. vah v prodejnách. 
Směrnice Eu o měřících přístrojích (MiD) 
Směrnice Eu o měřících přístrojích 2004/22/ES je pokračováním procesu odstraňování 
technických překážek obchodu a upravuje uvádění na trh a použití následujících měřících 
přístrojů: 

 
MI-001                     vodoměry 
MI-002 plynoměry a přepočítávače množství plynu 

 
MI-003 elektroměry k měření činné energie  
MI-004 měřiče tepla  

MI-005 měřicí  systémy  pro  měření  množství  kapalin jiných
 než voda  
MI-006 váhy s automatickou činností  

MI-007 taxametry  



MI-008 ztělesněné míry  

MI-009 přístroje pro měření rozměrů  

MI-010 analyzátory výfukových plynů  
 
Členské státy si mohou dobrovolně rozhodnout, které z uvedených 
druhů měřicích přístrojů podřídí regulaci. Stávající národní legislativu,  která  je  
předmětem  přechodných  opatření,  již  nelze  použít pro nová měřidla. 
 

PROSAZOVÁNÍ LEGISLATIVY V OBLASTI MĚŘIDEL EU 
Metrologická kontrola 
Mnohá měřidla musí úspěšně projít přezkoušením typu a být ověřena před uvedením na trh. 
Výrobce dostane certifikát přezkoušení typu od kompetentního subjektu v případě, že typ 
měřidla splňuje všechny příslušné požadavky právních předpisů. U sériově vyráběných 
měřidel je ověření zaručeno shodou každého přístroje s daným typem a splněním požadavků 
určených při  procesu schvalování. 
Dozor nad trhem je zbudován za účelem kontroly přístrojů uvedených na trh, respektive na 
kontrolu jejich splnění právních předpisů. Pochopitelně u používaných strojů se provádějí 
kontroly a opakovaná měření, aby se zajistilo, že přístroj je neustále v souladu s právními 
předpisy. 
 

ODPOVĚDNOST PŘI PROSAZOVÁNÍ LEGISLATIVY 
Směrnice definují: 
- Odpovědnost výrobce: Výrobek musí splňovat požadavky směrnic. 
- Odpovědnost státu:  Stát je povinen zabránit uvedení na trh měřidlům podléhajícím 
metrologické kontrole, která nesplňují příslušná ustanovení směrnic.  
Stát zaručuje, že hotově balené zboží, které má označení ,e* nebo ,o*, splňuje požadavky 
příslušných směrnic. 
Výkon dozoru nad trhem provádí stát prostřednictvím vlastních inspekčních orgánů a dalších 
osob za účelem: 
- sledování trhu 
- zachycení neshodných výrobků 
- informování majitele nebo výrobce o neshodě 
- ohlášení neshodných výrobků státu 
 
 


