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  Brno 28. května 2007 

 
Věc: Uvádění měřidel na jednotný evropský trh 

Jedním z principů činnosti EU je zabezpečení jednotného evropského trhu a zajištění 
volného pohybu zboží v jeho rámci postupným odstraňováním překážek obchodu. 
V souvislosti s měřidly přijala EU směrnici 2004/22/ES ze dne 31. března 2004, 
kterou byly členské státy EU povinny zavést do své legislativy tak, aby jednotně 
nabyla účinnosti dnem 30.10.2006. Zmíněná směrnice v preambuli uvádí doslova: 
„Legální metrologická kontrola nesmí vytvářet překážky volnému pohybu měřidel. 
Ustanovení, která se na ně vztahují, musí být ve všech členských státech stejná 
a prokázání shody musí být akceptováno v rámci celého Společenství“. 
Uvedená směrnice stanovuje postupy uvádění na trh a do použití, a to podle čl. 1 pro 
vodoměry (MI-001), plynoměry a přepočítávače množství plynu (MI-002), elektroměry 
k měření činné energie (MI-003), měřiče tepla (MI-004), měřicí systémy pro 
kontinuální a dynamické měření množství kapalin jiných než voda (MI-005 – včetně 
výdejních stojanů na pohonné hmoty), váhy s automatickou činností (MI-006), 
taxametry (MI-007), ztělesněné míry (MI-008), přístroje pro měření rozměrů (MI-009) 
a analyzátory výfukových plynů (MI-010). 
Shoda měřidla se všemi ustanoveními této směrnice musí být podle čl. 7.1 
vyznačena umístěním označení „CE“ a doplňkového metrologického označení 
v souladu s článkem 17. Dále podle čl. 7.2 směrnice 2004/22/ES je označení „CE“ 
a doplňkové metrologické označení připojováno na měřidlo výrobcem nebo na jeho 
odpovědnost. 
Článek 8.1 směrnice výslovně uvádí: „Členské státy nesmějí bránit z důvodů 
obsažených v této směrnici uvádění žádného měřidla, které je opatřeno 
označením „CE“ a doplňkovým metrologickým označením v souladu 
s článkem 7, na trh a do provozu“. 
Označení shody se podle čl. 17.1 až 17.3 směrnice skládá z: 

- označení „CE“, 
- doplňkového metrologického označení tvořeného písmenem „M“ a posledním 

dvojčíslím roku, ve kterém byla značka na měřidlo připojena, ohraničených 
obdélníkem a  

- pokud to postup posuzování shody stanovuje, identifikačního čísla příslušného 
notifikovaného subjektu uvedeného v článku 11 směrnice. 

Směrnice 2004/22/ES nahrazuje dřívější postupy schvalování typu a prvotního 
ověřování při uvádění měřidel na trh a do použití, ať na bázi národní legislativy 
členských států či na bázi EHS schvalování typu a prvotního EHS ověřování. V čl. 23 
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stanovuje směrnice určité přechodové období, a to v případě, že.schválení typu 
(resp. vydané dokumenty o schválení typu - zpravidla certifikáty) provedené podle 
právní úpravy členského státu platné před 30.10.2006 jsou ještě platné. V takovém 
případě je možné uvádět měřidla na trh a do provozu podle této dřívější právní 
úpravy, a to po dobu platnosti příslušných dokumentů, nejdéle však do 30.10.2016. 
S ohledem na výše uvedená ustanovení by bylo porušením evropského práva ze 
strany členského státu, pokud by bránil uvedení měřidel pokrytých směrnicí 
2004/22/ES, označených níže uvedeným označením shody a vybavených 
prohlášením výrobce o shodě na trh a do používání, a to i k používání k účelům 
souvisejícím s ochranou veřejného zájmu, veřejného zdraví, bezpečnosti a pořádku, 
ochranou životního prostředí a spotřebitele, vybírání daní a poplatků apod. (viz čl. 2 
preambule směrnice. 
Označení shody: 

 
„CE“ – označení shody 

„M“ – metrologické označení 

„07“ označení shody bylo na měřidlo připojeno v roce 
2007 

„1383“ – číslo notifikované osoby Český metrologický 
institut. 

V rámci postupů posouzení shody využívá výrobce nebo jeho zplnomocněný 
zástupce činnosti nezávislé třetí strany - notifikované osoby, jejichž certifikáty jsou 
automaticky platné ve všech členských státech EU. V případě výrobce TATSUNO-
BENČ vykonává činnosti notifikované osoby Český metrologický institut (NB 1383), 
který je národním metrologickým institutem České republiky a vypracoval tuto 
informaci. 
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