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NOVELA ZÁKONA O METROLÓGII
Dňa 1. apríla 2022 nadobudol účinnosť zákon o metrológii č. 58/2022 Z. z., ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z.
Zákonom sa zabezpečuje zrovnoprávnenie postavenia subjektov vykonávajúcich
overovanie určených meradiel, zavedenie plurality trhu, ktorou sa zrovnoprávni
postavenie subjektov vykonávajúcich overovanie určených meradiel v rámci
vytvárania priaznivých podmienok pre podnikateľské prostredie, uvoľnenie trhu
v rámci regulácie výkonu overovania druhov určených meradiel a zavedenie
štatistickej kontroly určených meradiel na predĺženie času platnosti overenia
určených meradiel na základe dôkazov, že fyzikálne princípy merania v moderných
meradlách poskytujú vyššiu mieru stability ich metrologických charakteristík a preto
sa ustanovuje možnosť štatistickej kontroly takýchto vybraných druhov určených
meradiel.
Ďalej sa precizuje spôsobilosť v oblasti metrológie a ustanovujú sa požiadavky týkajúce sa
predĺženia doby platnosti dokladov o spôsobilosti v oblasti metrológie, o ktorú musia držitelia
týchto dokladov požiadať Slovenský metrologický ústav (SMÚ) ako národnú metrologickú
inštitúciu, najmenej 60 dní pred koncom platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie,
pričom držiteľom dokladov o spôsobilosti v oblasti metrológie, ktorí vykonávajú registrovanú
činnosť podľa tohto zákona, bude možné predĺžiť platnosť o päť rokov od absolvovania
školenia z oblasti metrológie v rozsahu udelenej spôsobilosti v oblasti metrológie
vykonaného v SMÚ alebo u právnickej osoby, ktorú Úrad pre normalizáciu, metrológiu
a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) poverí vykonávaním školení spôsobilosti v oblasti metrológie
po preukázaní splnenia zákonom stanovených požiadaviek.
Upravujú sa aj ustanovenia týkajúce sa autorizácie a registrácie za účelom zníženia
byrokratickej záťaže pre subjekty vykonávajúce tieto činnosti. Súčasťou zákona je aj
racionalizácia podmienok metrologického dozoru vo vzťahu k ukladaniu pokút čím sa
umožňuje inšpektorom Slovenského metrologického inšpektorátu (SMI) uložiť blokovú
pokutu aj v prípadoch ak dozorovaná osoba pri vykonávaných meraniach nepoužíva určené
meradlo a účel týchto meraní je meraním podľa § 11 zákona o metrológii, alebo keď je viac
ako len jedno porušenie zákona o metrológii, čím sa zabezpečí zlepšenie aplikačnej praxe
pri ukladaní blokových pokút, čo umožňuje vo väčšej miere ukladanie blokových pokút, čím
sa pozitívne ovplyvní podnikateľské prostredie, nakoľko dozorovaná osoba sa bude môcť
zaplatením blokovej pokuty vyhnúť administratívnemu správnemu konaniu a uloženiu vyššej
pokuty. V rámci racionalizácie podmienok metrologického dozoru sa zavádza systém, ktorý
umožňuje znížiť sumu uloženej pokuty v rámci metrologického dozoru o jednu tretinu
pre dozorovanú osobu za splnenia ustanovených podmienok. Ak dozorovaná osoba
podmienky nesplní, je povinná uhradiť pokutu v plnej výške.
Legislatívne zmeny odrážajú aktuálny stav ako aj zmeny, ktoré si vyžiadala aplikačná prax,
zavedú pluralitu trhu v rámci vytvárania priaznivých podmienok pre podnikateľské prostredie
a zabezpečia zníženie byrokratickej záťaže podnikateľského prostredia v nadväznosti
na Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2020 – 2024.
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