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PRAKTICKÉ INFORMÁCIE PRE VÝROBCOV, 
DOVOZCOV, DISTRIBÚTOROV A UŽÍVATEĽOV 

MERADIEL UVÁDZANÝCH NA TRH PODĽA 
SMERNICE MID A NAWID 

 

PREDHOVOR 

Výrobky uvádzané na trh Európskej únie (EÚ) by mali byť v súlade s príslušnými uplatniteľnými právnymi predpismi 
EÚ a hospodárske subjekty by mali niesť zodpovednosť za súlad výrobkov s predpismi v závislosti od svojej úlohy v 
dodávateľskom reťazci, aby sa dosiahla vysoká úroveň ochrany verejných záujmov, ako sú zdravie a bezpečnosť a 
ochrana spotrebiteľa a životného prostredia, a zabezpečila sa spravodlivá hospodárska súťaž na trhu EÚ.  

Hospodárske subjekty sú zodpovedné za zabezpečenie toho, že všetky informácie, ktoré poskytujú v súvislosti so 
svojimi výrobkami, sú presné, úplné a v súlade s uplatniteľnými pravidlami EÚ. 

Od všetkých hospodárskych subjektov sa pri uvádzaní výrobkov na trh alebo sprístupňovaní výrobkov na trhu 
očakáva zodpovedný postup, ktorý je v plnom súlade s uplatniteľnými zákonnými požiadavkami.  

Vzhľadom na to, že určité úkony môže vykonať iba výrobca, je potrebné jasne rozlíšiť medzi výrobcom a ďalšími 
subjektmi v distribučnom reťazci. Okrem toho je potrebné jasne rozlišovať medzi dovozcom a distribútorom, keďže 
dovozca uvádza výrobky z tretích krajín na trh EÚ. Dovozca musí preto zabezpečiť, aby tieto výrobky spĺňali 
uplatniteľné legislatívne požiadavky EÚ. 

Výrobok je uvedený na trh vtedy, keď je sprístupnený na trhu EÚ po prvýkrát. Výrobok uvádzajú na trh výhradne 
výrobcovia alebo dovozcovia, to znamená, že výrobca alebo dovozca je jediným hospodárskym subjektom, ktorý 
uvádza výrobok na trh. Ak výrobca alebo dovozca dodá výrobok distribútorovi alebo konečnému užívateľovi po 
prvýkrát, označuje sa takýto úkon vždy ako „uvedenie na trh“. 

Uvedenie do prevádzky nastáva vo chvíli, kedy koncový užívateľ prvýkrát použije výrobok v rámci EÚ. Tieto výrobky 
musia pri uvedení do prevádzky spĺňať podmienky stanovené harmonizačnými a ostatnými právnymi predpismi Únie.  

Smernice MID a NAWID ustanovujú pre meradlá základné požiadavky, ktoré musí meradlo spĺňať pri jeho uvedení 
na trh a uvedení do prevádzky. 
 

DEFINÍCIE 

“Výrobca” je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyrába výrobok alebo ktorá dáva takýto výrobok navrhnúť alebo 
vyrobiť a uvádza takýto výrobok na trh pod svojím menom alebo ochrannou známkou; 

„Splnomocnený zástupca“ je každá fyzická alebo právnická osoba usadená v EÚ, ktorá dostala písomné 
splnomocnenie od výrobcu konať v jeho mene pri konkrétnych úlohách; 

„Dovozca“ je každá fyzická alebo právnická osoba usadená v EÚ, ktorá uvádza výrobok z tretej krajiny na trh EÚ; 

„Distribútor“ je každá fyzická alebo právnická osoba v dodávateľskom reťazci okrem výrobcu alebo dovozcu, ktorá 
sprístupňuje výrobok na trhu. Distribútor je povinný konať s náležitou starostlivosťou, aby zabezpečil, že jeho 
nakladanie s výrobkom nebude mať negatívny vplyv na súlad výrobku s právnymi predpismi.  

„Uvedenie na trh“ moment prvého odplatného alebo bezodplatného poskytnutia meradla konečnému užívateľovi; 
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„Uvedenie do prevádzky“ prvé použitie meradla určeného pre konečného užívateľa na účely, na ktoré bol určený; 

„Hospodárske subjekty“, to je výrobca, splnomocnený zástupca, dovozca a distribútor; 

„Posudzovanie zhody“ je postup preukázania, či boli splnené konkrétne požiadavky týkajúce sa výrobku, postupu, 
služby, systému, osoby alebo orgánu; 

„Orgán posudzovania zhody“ je subjekt vykonávajúci činnosti posudzovania zhody vrátane kalibrácie, skúšania, 
osvedčovania a inšpekcie; 

„Označenie CE“ je označenie, ktorým výrobca uvádza, že výrobok je v súlade s uplatniteľnými požiadavkami 
stanovenými v harmonizačných právnych predpisoch EÚ týkajúcich sa jeho umiestnenia. 

 

VÝROBCOVIA MERADIEL  

Výrobcovia pri uvádzaní svojich výrobkov na trh zabezpečia, že tieto výrobky boli navrhnuté a vyrobené v súlade s 
požiadavkami stanovenými v smernici MID a NAWID. 

Povinnosti výrobcu sa vzťahujú aj na každú fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá kompletizuje, balí, spracováva, alebo 
označuje hotové meradlá a uvádza ich na trh pod vlastným menom alebo obchodnou značkou. 

Výrobcovia vypracujú požadovanú technickú dokumentáciu a vykonajú alebo nechajú vykonať uplatniteľný postup 
posudzovania zhody. Ak sa týmto postupom preukáže, že výrobok spĺňa uplatniteľné požiadavky, výrobcovia vydajú 
ES vyhlásenie o zhode a na výrobok umiestnia označenie zhody. 

Výrobcovia zabezpečia, aby bol k výrobkom dodaný návod na použitie a bezpečnostné pokyny v jazyku, ktorý je ľahko 
zrozumiteľný spotrebiteľom a iným konečným užívateľom podľa určenia dotknutého členského štátu. 

Výrobcovia pri uvádzaní na trh meradiel podľa MID a NAWI najčastejšie aplikujú jeden resp. kombináciu z nižšie 
uvedených postupov posúdenia zhody: 

- B+F (kombinácia tzv. modulu B a modulu F),  
- B+D (kombinácia tzv. modulu B a modulu D). 
- G (modul G) 

Poznámka: Za vykonanie posúdenia zhody a za zhodu meradla s právnymi predpismi popísaného v ES vyhlásení o zhode vydanom na dané 
meradlo vždy zodpovedá výrobca, a to aj v prípade, ak vykonanie niektorých súvisiacich činností zabezpečuje jeho splnomocnený zástupca. Toto 
súvisí s povinnosťou výrobcu vykonať úpravy meradla, jeho stiahnutie z trhu alebo spätné prevzatie v prípade jeho odôvodneného podozrenia, 
že výrobok, ktorý uviedol na trh nie je v súlade s platnými právnymi predpismi Únie. 

V rámci modulu B výrobca uchováva ES certifikát typu vydaný notifikovanou osobou, jeho prílohy a dodatky spolu s 
technickou dokumentáciou desať rokov po výrobe posledného meradla. 

V rámci modulu D výrobca umiestni na každé meradlo, ktoré je v zhode s typom opísaným v ES certifikáte typu a 
spĺňa príslušné požiadavky MID, označenie CE, doplnkovú metrologickú značku a na zodpovednosť notifikovanej 
osoby zodpovednej za posúdenie modulu D jej identifikačný kód. Výrobca vypracuje ES vyhlásenie o zhode s typom 
pre každý model meradla a uchováva ho na účely predloženia orgánom dohľadu desať rokov po výrobe posledného 
meradla. V ES vyhlásení o zhode musí byť uvedená identifikácia modelu meradla, na ktorý bolo vyhlásenie vydané. 
ES vyhlásenie o zhode sa prikladá ku každému meradlu uvedenému na trh. V prípade dodávky veľkého množstva 
rovnakých meradiel len jednému používateľovi, môže táto požiadavka platiť aj pre celú dávku alebo zásielku meradiel. 
Výrobca uchováva na účely predloženia orgánom dohľadu desať rokov po výrobe posledného meradla dokumentáciu 
systému manažérstva kvality výrobného procesu a rozhodnutia a správy notifikovanej osoby.  

V rámci modulu F výrobca uchováva ES certifikát o zhode vydaný notifikovanou osobou na účely predloženia 
orgánom dohľadu desať rokov po výrobe posledného meradla. Výrobca vypracuje ES vyhlásenie o zhode s typom 
pre každý model meradla a uchováva ho na účely predloženia orgánom dohľadu desať rokov po výrobe posledného 
meradla. V ES vyhlásení o zhode musí byť uvedená identifikácia modelu meradla, na ktorý bolo vyhlásenie vydané.  
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ES vyhlásenie o zhode sa prikladá ku každému meradlu uvedenému na trh. V prípade dodávky veľkého množstva 
rovnakých meradiel len jednému používateľovi môže táto požiadavka platiť aj pre celú dávku alebo zásielku meradiel.  

Poznámka: Výrobcovia k meradlu uvedenému na trh neprikladajú originál ES certifikátu o zhode. ES certifikát o zhode je notifikovanou osobou 
vydaný výrobcovi (nie užívateľovi a pod.). Konečný užívateľ v SR je však zodpovedný za zabezpečenie vykonania následného overenia určeného 
meradla podľa zákona č. 142/2000 Z. z. a tým aj za správne stanovenie času platnosti jeho overenia. Užívateľ by mal byť preto informovaný o 
dátume vydania ES certifikátu o zhode (od ktorého sa počíta čas platnosti overenia) pre určenie dátumu následného overenia určeného meradla. 
Z tohto dôvodu je vhodné, aby si konečný užívateľ vyžiadal v prípade potreby kópiu ES certifikátu o zhode od výrobcu alebo distribútora, ak bolo 
meradlo uvedené na trh aplikovaním modulu F alebo G. 

V rámci modulu G výrobca uchováva ES certifikát o zhode vydaný notifikovanou osobou na účely predloženia 
orgánom dohľadu desať rokov po certifikácii meradla. Výrobca vypracuje ES vyhlásenie o zhode a uchováva ho na 
účely predloženia orgánom dohľadu desať rokov po výrobe meradla. V ES vyhlásení o zhode musí byť uvedená 
identifikácia meradla, na ktorý bolo vyhlásenie vydané. ES vyhlásenie o zhode sa prikladá k meradlu. 
 

SPLNOMOCNENÍ ZÁSTUPCOVIA 

Bez ohľadu na to, či je alebo nie je výrobca ustanovený v EÚ, môže výrobca menovať v rámci Únie splnomocneného 
zástupcu, aby v jeho mene vykonával určité úlohy. Aby splnomocnený zástupca mohol na účely plnenia 
harmonizačných právnych prepisov Únie konať v mene výrobcu, musí byť ustanovený vo vnútri Únie. Delegovanie 
úloh z výrobcu na jeho splnomocneného zástupcu musí byť explicitné a písomne stanovené, najmä čo sa týka 
definovania obsahu a obmedzení jeho úloh. V zmysle harmonizačných právnych prepisov Únie sa obchodní 
zástupcovia výrobcu (splnomocnení distribútori alebo agenti) nesmú zamieňať so splnomocneným zástupcom. 

Záväzky týkajúce sa výrobcu pri uvádzaní svojich výrobkov na trh a vypracovanie technickej dokumentácie nie sú 

súčasťou splnomocnenia splnomocneného zástupcu. To znamená, že výrobca na svojho splnomocneného zástupcu 

nemôže delegovať výrobu ani zhotovovanie technickej dokumentácie. Okrem toho splnomocnený zástupca nemôže 

z vlastnej iniciatívy upravovať výrobok s úmyslom zosúladiť ho s harmonizačnými právnymi predpismi Únie. 

Splnomocnený zástupca vykonáva úlohy uvedené v splnomocnení od výrobcu. Splnomocnenie musí 
splnomocnenému zástupcovi umožňovať minimálne mať k dispozícii pre vnútroštátne orgány dohľadu ES vyhlásenie 
o zhode a technickú dokumentáciu počas stanoveného obdobia. Ďalej musí na základe zdôvodnenej žiadosti 
príslušného vnútroštátneho orgánu poskytnúť tomuto orgánu všetky informácie a dokumentáciu potrebnú na 
preukázanie zhody výrobku a musí spolupracovať s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi na ich žiadosť pri každom 
prijatom opatrení s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavuje výrobok, na ktorý sa vzťahuje jeho splnomocnenie. 

 

DOVOZCOVIA MERADIEL 

Dovozcovia sú povinní uviesť na trh EÚ iba také výrobky, ktoré vyhovujú predpísaným požiadavkám. 

Pred uvedením výrobku na trh dovozcovia zaručia, že výrobca vykonal primeraný postup posudzovania zhody. 
Zaručia, že výrobca vypracoval technickú dokumentáciu, že je na výrobku umiestnené požadované označenie alebo 
označenia zhody, že je s výrobkom dodaná požadovaná sprievodná dokumentácia. 

Dovozcovia na výrobku alebo ak to nie je možné, na jeho obale alebo v sprievodnej dokumentácii výrobku uvedú 
svoje meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku a adresu, na ktorej ich možno 
kontaktovať. Ďalej zabezpečia , aby bol spolu s výrobkom dodaný návod na použitie a bezpečnostné pokyny v jazyku, 
ktorý je ľahko zrozumiteľný spotrebiteľom a iným konečným užívateľom podľa určenia dotknutého členského štátu. 

Dovozcovia majú k dispozícii pre orgány dohľadu nad trhom počas stanoveného obdobia kópiu ES vyhlásenia o zhode 
a zabezpečujú, aby bola týmto orgánom na ich žiadosť sprístupnená technická dokumentácia. Na základe 
zdôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu dovozcovia poskytnú tomuto orgánu všetky informácie 
a dokumentáciu potrebnú na preukázanie zhody výrobku v jazyku ľahko zrozumiteľnom tomuto orgánu. Na žiadosť 
tohto orgánu s ním dovozcovia spolupracujú pri každom prijatom opatrení s cieľom odstrániť riziká, ktoré 
predstavuje výrobok, ktorý uviedli na trh. 
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DISTRIBÚTORI MERADIEL  

Pred sprístupnením meradla na trhu distribútori overujú, či je na meradle umiestnené požadované označenie alebo 
označenia zhody, či je spolu s meradlom dodaná požadovaná dokumentácia a návod na použitie a bezpečnostné 
pokyny v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný pre spotrebiteľov a iných konečných užívateľov v členskom štáte, v 
ktorom sa výrobok sprístupňuje na trhu.  

Distribútor nesmie dodávať výrobky o ktorých vie, alebo na základe informácií, ktoré má z titulu svojho postavenia 
k dispozícii môže predpokladať, že nie sú v súlade s legislatívnymi predpismi. 

Na základe zdôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu distribútori poskytnú tomuto orgánu všetky 
informácie a dokumentáciu potrebnú na preukázanie zhody výrobku. Na žiadosť tohto orgánu s ním výrobcovia 
spolupracujú pri každom opatrení prijatom s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavuje výrobok, ktorý sprístupnili na 
trhu. 
 

ES VYHLÁSENIE O ZHODE 

Harmonizačné právne predpisy Únie ukladajú výrobcovi povinnosť vypracovať a podpísať ES vyhlásenie o zhode pred 
uvedením výrobku na trh a do prevádzky. Výrobca alebo splnomocnený zástupca zriadený v Únii vypracuje a podpíše 
ES vyhlásenie o zhode ako súčasť postupu posudzovania zhody obsiahnuté v harmonizačných právnych predpisoch 
Únie. 

V ES vyhlásení o zhode sa stanovuje, že bolo preukázané splnenie požiadaviek uvedených v MID alebo NAWID (podľa 
toho, čo sa aplikuje). 

ES vyhlásenie o zhode musí obsahovať všetky relevantné údaje pre identifikáciu harmonizačných právnych predpisov 
Únie, podľa ktorých bolo vyhotovené, ako aj výrobcu, splnomocneného zástupcu, prípadne notifikovaný orgán, 
výrobok a podľa potreby odkaz na harmonizované normy alebo iné technické špecifikácie. Vzor ES vyhlásenia o 
zhode je stanovený v prílohe III k rozhodnutiu Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES z 9. júla 2008 o 
spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh a obsahuje prvky uvedené v príslušných moduloch (postupoch) 
posudzovania zhody a musí sa neustále aktualizovať. Preloží sa do jazyka alebo jazykov požadovaných členským 
štátom, v ktorom sa výrobok uvádza na trh alebo sa na ňom sprístupňuje. 

Ak sa na výrobok vzťahuje viac harmonizačných právnych predpisov Únie, ktoré požadujú vyhotovenie ES vyhlásenia 
o zhode, stačí vyhotoviť len jedno vyhlásenie. 

Vydaním ES vyhlásenia o zhode výrobca preberá zodpovednosť za súlad výrobku so stanovenými požiadavkami. 

 

KONEČNÍ UŽÍVATELIA MERADIEL  

Z harmonizačných právnych predpisov nevyplývajú pre konečných užívateľov výrobkov záväzky a teda tento termín 
ani nie je v harmonizačných predpisoch definovaný. Avšak je evidentné, že termín konečný užívateľ zahrňuje tak 
profesionálnych užívateľov, ako aj spotrebiteľov.  

Konečným užívateľom meradiel sa doporučuje pri obstaraní meradla uvedeného na trh alebo uvedení do prevádzky 
podľa MID a NAWID skontrolovať, či k predmetnému meradlu bolo vydané ES vyhlásenie o zhode a či bol k meradlu 
dodaný návod na jeho použitie a bezpečnostné pokyny v úradnom jazyku, podľa určenia dotknutého členského 
štátu.  

Poznámka: Odporúča sa, aby konečný užívateľ v SR pri obstarávaní meradla uvedeného na trh alebo používania podľa smerníc MID alebo NAWI, 
informoval výrobcu alebo distribútora o požiadavke ďalej používať meradlo ako tzv. určené meradlo v zmysle zákona č. 142/2000 Z.z. Toto súvisí 
predovšetkým so skutočnosťou, že na trhu sú dostupné výrobky, ktoré výrobca na trh neuviedol ako určené meradlo, nakoľko na tento účel nebol 
daný variant meradla zamýšľaný a z toho dôvodu posúdenie zhody podľa smernice MID alebo NAWI (podľa toho čo sa aplikuje) nebolo vykonané. 
V prípade pochybností je možné skutkový stav zistiť preverením značenia (súladu s požiadavkami smernice MID resp. NAWI) a zabezpečovacích 
prvkov (plomb) na meradle, ako aj preverením vydaného ES vyhlásenia o zhode. 
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V Slovenskej republike meradlá uvedené na trh a do používania podľa MID a NAWI podliehajú následnému overeniu 
podľa zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Čas platnosti overenia týchto meradiel stanovuje Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo 
Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov nasledovne:  

- § 9, odsek 12: Čas platnosti overenia určených meradiel podľa tejto vyhlášky, ktoré boli uvedené na trh 
podľa postupov B + F, F1 a G osobitného predpisu1) začína plynúť odo dňa overenia určeného meradla podľa 
tohto osobitného predpisu1) (tzn. od dátumu vydania certifikátu o zhode na dané meradlo príslušnou 
notifikovanou osobou). 

- § 9, odsek 13: Pri meradlách uvedených na trh podľa osobitného predpisu2), ak postup posudzovania zhody 
neumožňuje zistiť deň overenia, čas platnosti overenia sa počíta odo dňa uvedenia meradla do používania 
(tzn. od zaradenia do evidencie určených meradiel, ktorú vedie užívateľ v zmysle zákona č. 142/2000 Z.z.). 

Konečným užívateľom meradiel, uvedených na trh a do používania podľa MID a NAWID, sa vzhľadom na potrebu 
stanovenia času platnosti overenia v Slovenskej republike odporúča pri obstarávaní meradla preveriť, či ES 
vyhlásenie o zhode vydané k predmetnému meradlu obsahuje všetky relevantné odkazy na identifikáciu 
notifikovaných osôb a jej dokumentov (ES certifikát typu, Osvedčenie o schválení systému manažérstva kvality 
výrobného procesu, ES certifikát o zhode a pod.) vydaných pri aplikácii vybraných modulov (postupov) posudzovania 
zhody pri posúdení zhody meradla.  

Konečný užívateľ je v zmysle zákona č. 142/2000 Z. z. okrem iného povinný3): 

- zaradiť určené meradlo do evidencie určených meradiel s uvedeným dátumom jeho overenia; 
- udržiavať používané určené meradlá v náležitom technickom stave (vrátane udržiavania údajov na meradle 

a overovacie značky nepozmenených a čitateľných, plomb nepoškodených); s týmto súvisí povinnosť 
meradlo vyradiť z používania a toto vyznačiť v evidencii určených meradiel v prípade, že zjavne stratilo svoje 
metrologické charakteristiky, má poškodené značenie alebo plombovanie a prípadne zabezpečiť opravu 
opravárom registrovaným na opravu daného druhu určených meradiel, ktorý je po oprave povinný 
zabezpečiť overenie (tzv. prvotné overenie po oprave); 

- predkladať používané určené meradlá na následné overenie (metrologickú kontrolu). 
 

ĎALŠIE PRAKTICKÉ INFORMÁCIE  

V zmysle harmonizačných právnych prepisov Únie splnomocnený zástupca menovaný výrobcom môže byť dovozca 
alebo distribútor, ktorý si zároveň plní aj úlohy dovozcu alebo distribútora.  

Dovozca alebo distribútor sa považujú za výrobcu, ak uvedie výrobok na trh pod svojím menom alebo ochrannou 
známkou alebo upraví výrobok, ktorý už bol uvedený na trh, takým spôsobom, že to môže mať vplyv na súlad výrobku 
s uplatniteľnými požiadavkami. 

Meradlá, ktoré sa uvádzajú na trh ako použité alebo ktoré sa po podstatnej úprave, ktorá významne ovplyvnila jeho 
zhodu s harmonizačnými právnymi predpismi Únie opätovne uvádzajú na trh, sa považujú za meradlá prvýkrát 
uvedené na trh a do používania.  

Takéto prípady úpravy výrobku sa posudzujú vždy individuálne a predovšetkým so zreteľom na zameranie právnych 
predpisov a typ výrobkov, ktoré príslušná príslušná legislatíva pokrýva. Ak sa renovovaný alebo upravený výrobok 
považuje za nový, musí byť pri sprístupnení alebo pri uvedení do prevádzky v súlade s podmienkami platných 
právnych predpisov, čo sa musí overiť – ak sa potreba overenia predpokladá na základe posúdenia rizika – a to 
využitím vhodného postupu overovania zhody definovaného v príslušnom právnom predpise. Najmä v prípade, ak 
posúdenie rizika viedlo k záveru, že sa zmenil charakter rizika, alebo sa zvýšila úroveň rizika, musí sa výrobok 
považovať za nový, to znamená, že sa musí znovu posúdiť zhoda upraveného výrobku s platnými základnými 

                                                                 
1  § 8 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 294/2005 Z. z. o meradlách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 445/2010 Z. z. 
2  Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 
3 § 19 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
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požiadavkami. Osoba, ktorá výrobok upravila musí spĺňať tie isté požiadavky ako pôvodný výrobca, napr. musí 
vyhotoviť technickú dokumentáciu, vypracovať ES vyhlásenie o zhode a pripevniť na výrobok označenie CE.  

V každom prípade upravený výrobok, ktorý sa predáva pod menom a obchodnou značkou fyzickej alebo právnickej 
osoby inej ako je pôvodný výrobca, sa považuje za nový výrobok a podlieha ustanoveniam harmonizačných právnych 
predpisov Únie. Osoba, ktorá vykonala na výrobku podstatné zmeny zodpovedá za posúdenie, či by sa v súvislosti 
s harmonizačnými predpismi výrobok mal považovať za nový alebo nie. Ak sa má výrobok považovať za nový, dostáva 
sa príslušná osoba do pozície výrobcu aj s povinnosťami výrobcu. Okrem toho, ak sa dospelo k názoru, že ide o nový 
výrobok, podlieha tento pred sprístupnením na trh kompletnému posúdeniu zhody. Avšak technická dokumentácia sa 
aktualizuje v závislosti od toho, aký má modifikácia výrobku dopad na splnenie požiadaviek platných právnych 
predpisov. Skúšky a vyhotovenie novej dokumentácie nie sú potrebné v tých aspektoch, ktoré úprava výrobku 
nezasiahla, za predpokladu, že výrobca má kópie originálnych skúšobných protokolov pre skúšky nezmenených 
aspektov výrobku (alebo má k nim prístup). Preukázanie skutočnosti, že sa nemusia aktualizovať všetky časti technickej 
dokumentácie spočíva na fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá zmeny na výrobku vykonala, alebo dala vykonať.  

Výrobky, ktoré sa opravovali (napr. v dôsledku poruchy) bez zmeny ich funkčnosti, účelu alebo typu, sa v zmysle 
harmonizačných právnych predpisov Únie nepovažujú za nové výrobky. To znamená, že u týchto výrobkov sa nemusí 
opakovať posúdenie zhody bez ohľadu na to, či pôvodný výrobok bol uvedený na trh pred alebo po nadobudnutí 
platnosti právnych predpisov. To platí aj vtedy, ak bol výrobok vyvezený dočasne do tretej krajiny na opravu. Takéto 
úkony sa často vykonávajú nahradením chybnej alebo opotrebovanej časti náhradnou súčiastkou, ktorá je buď 
zhodná alebo aspoň podobná originálnej (napr. úpravy sa môžu vykonať v dôsledku technického pokroku alebo 
prerušenej výrobe starej súčiastky). Údržba sa tak zásadne vyčleňuje z rámca harmonizačných právnych predpisov 
Únie. Avšak zamýšľané využívanie výrobku a jeho údržba sa musia zohľadniť už v etape jeho návrhu.  

Vo všeobecnosti platí, v prípade meradiel uvádzaných na trh podľa MID a NAWID, že akákoľvek zámena podstatných 
súčastí meradla za inú než pôvodne osadenú súčasť je považovaná za podstatnú úpravu v zmysle zákona č. 264/1999 
Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, pričom sa o takto upravenom výrobku uvažuje ako o novom výrobku, pre ktorého opätovné 
uvedenie na trh je potrebné vykonanie posúdenia zhody výrobcom. 

 

POUŽITÉ PRÁVNE PREDP ISY 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/23/ES z 23. apríla 2009 o váhach s neautomatickou činnosťou; 

Smernica komisie 2009/137/ES z 10. novembra 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú osobitné prílohy k druhom 
meradiel MI-001 až MI-005 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/22/ES o meradlách, pokiaľ ide o 
využívanie najväčších dovolených chýb; 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/22/ES z 31. marca 2004 o meradlách; 

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES z 9. júla 2008 o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov 
na trh a o zrušení rozhodnutia 93/465/EHS;  

Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 399/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických 
požiadavkách na váhy s neautomatickou činnosťou v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 150/2002 Z. z.; 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2005 Z. z. o meradlách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 
445/2010 Z. z.; 

Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a 
metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov. 

„Modrá príručka“ o implementácii európskych predpisov o výrobkoch (The ‘Blue Guide’ on the implementation of 
EU product rules), 2014. 


