
VYHLÁŠKA 

ze dne …………… 2015, 

kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 262/2000 Sb., kterou se 
zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, ve znění pozdějších předpisů a 

kterou se zrušují některé vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 27 zákona č. 505/1990 Sb., 
o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 137/2002 Sb., a zákona 
č. 85/2015 Sb. k provedení § 8 odst. 2, § 9 odst. 2, § 11a odst. 2 zákona: 

 

ČÁST PRVNÍ 

Změna vyhlášky, kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření 

Čl. I 
 

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje 
jednotnost a správnost měřidel a měření, ve znění vyhlášky č. 344/2002 Sb. a vyhlášky 
229/2010 Sb., se mění takto: 

1. V § 6 odst. 2 se za větu třetí vkládá věta „U úředních značek Institutu provedených jako 
samolepicí štítek může být místo čísla organizační jednotky Institutu připojen 
identifikační kód úřední značky.“. 

2. V § 7 odst. 2 písmeno f) zní:  
„f) bylo i při neporušeném ověření změněno místo používání stanoveného měřidla v případě, 
kde to stanoví certifikát o schválení typu měřidla nebo opatření obecné povahy.“. 

3. Za § 14 se vkládá nový § 14a, který včetně nadpisu zní: 

„§ 14a 

Náležitosti osvědčení o přezkoušení stanoveného měřidla  
a náležitosti zkušebního protokolu 

(k § 11a odst. 2) 

(1) Osvědčení o přezkoušení stanoveného měřidla musí obsahovat: 

a) název „Osvědčení o přezkoušení stanoveného měřidla“, 
b) identifikační údaje Institutu nebo subjektu, který osvědčení vydal, 
c) číslo osvědčení, 
d) počet stran osvědčení a jeho příloh, 
e) datum vydání, 
f) identifikační údaje žadatele o přezkoušení stanoveného měřidla, 
g) identifikační údaje stanoveného měřidla, a to název (druh), výrobce, typ měřidla, výrobní 
číslo, nebo další identifikační označení, 
h) výrok o výsledku přezkoušení stanoveného měřidla včetně výroku o shodě se stanovenými 
požadavky a identifikace použitého kriteriálního předpisu, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9WMJ97EP)



 - 2 - 

i) výrok o platnosti nebo neplatnosti ověření stanoveného měřidla, v případě neplatnosti 
ověření důvody neplatnosti, 
j) datum a místo provedení přezkoušení, 
k) identifikační číslo zkušebního protokolu, 
l) prohlášení, že osvědčení o přezkoušení a zkušební protokol nesmí být bez písemného 
souhlasu toho, kdo jej vydal, rozmnožovány jinak než celé a 
m) podpis odpovědného zaměstnance a razítko Institutu nebo subjektu, který osvědčení vydal. 

 (2) Přílohou osvědčení o přezkoušení je zkušební protokol, který má tyto náležitosti: 

a) název „Zkušební protokol“, 
b) identifikační údaje Institutu nebo subjektu, který zkušební protokol vydal, 
c) číslo zkušebního protokolu, 
d) celkový počet stran zkušebního protokolu, 
e) datum vydání zkušebního protokolu, 
f) identifikační údaje stanoveného měřidla, a to název (druh), výrobce, typ, výrobní číslo, 
popřípadě další údaje (například měřicí rozsah), 
g) identifikační údaje dokumentu, který byl aplikován jako předpis stanovující metrologické a 
technické požadavky na měřidlo a metodu zkoušení pro přezkoušení, případně i identifikační 
údaje pracovního postupu použitého pro přezkoušení, 
h) výsledky vnější prohlídky včetně posouzení stanovených označení, která mají být umístěna 
na stanoveném měřidle a posouzení, zda stanovené měřidlo je způsobilé k technické zkoušce; 
pokud není způsobilé, důvody nezpůsobilosti tohoto měřidla, 
i) datum a místo provedení přezkoušení, 
j) prohlášení, že zkušební protokol nesmí být bez písemného souhlasu toho, kdo jej vydal, 
rozmnožován jinak než celý a 
k) jméno a podpis osoby, která provedla zkoušku, razítko Institutu nebo subjektu, který 
zkušební protokol vydal. 
 (3) Pokud je měřidlo způsobilé k technické zkoušce, zkušební protokol obsahuje 
dále tyto údaje:  
a) údaje o podmínkách, při kterých bylo přezkoušení provedeno, 
b) identifikační údaje použitých etalonů a údaje o jejich platné metrologické návaznosti (číslo 
kalibračního listu), 
c) výsledky přezkoušení stanoveného měřidla včetně přehledu naměřených hodnot a 
vyhodnocení chyb přezkušovaného měřidla, 
d) údaj o počátečním a konečném stavu hodnoty měřené veličiny přezkušovaného měřidla, 
pokud to měřidlo umožňuje.“. 

4. V příloze č. 3 bod 5.2 včetně nadpisu zní: 

„5.2. Úřední značka s připojeným identifikačním kódem a posledním dvojčíslím roku 
pro Institut 

(provedení jako samolepicí štítek) 
2. alternativa 

 
 

 
  

 
YY .................... poslední dvojčíslí roku ověření 
stanoveného měřidla 
XXXXXXX ….. identifikační kód úřední značky 
Úřední značky mohou mít tyto rozměry: (14 x 10) mm nebo (18 x 11,5) mm nebo 
(34 x 17,5) mm.“. 
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5. V příloze č. 4 písmeno g) zní: 

„g) úřední razítko Institutu nebo autorizovaného metrologického střediska, nebo případně 
razítko akreditovaného výrobce certifikovaného referenčního materiálu,“. 

 
Čl. II 

Přechodné ustanovení 

 
Úřední značky Českého metrologického institutu umístěné na měřidle v provedení 

samolepicí štítek vzor 5.2 podle vyhlášky č. 262/2000 Sb. ve znění účinném přede dnem 
účinnosti této vyhlášky zůstávají nadále v platnosti až do zániku platnosti ověření měřidla 
podle § 7 vyhlášky č. 262/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

ČÁST DRUHÁ 

Zrušení některých vyhlášek ministerstva průmyslu a obchodu 

Čl. III 
 

Zrušuje se: 
1. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 334/2000 Sb., kterou se stanoví 
požadavky na vodoměry na studenou vodu označované značkou EHS, ve znění vyhlášky 
č. 260/2003 Sb.1) 
2. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 337/2000 Sb., kterou se stanoví 
požadavky na měřidla označovaná značkou EHS používaná pro měření tlaku vzduchu 
v pneumatikách silničních vozidel, ve znění vyhlášky č. 260/2003 Sb.1) 
3. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 29/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky 
na měřicí přístroje pro měření objemové hmotnosti obilí označované značkou EHS, ve znění 
vyhlášky č. 260/2003 Sb.1) 
4. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 31/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky 
na lihoměry a hustoměry na líh, označované značkou EHS, ve znění vyhlášky č. 260/2003 
Sb.1) 
5. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 32/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky 
na závaží vyšší třídy přesnosti od 1 mg do 50 kg, označovaná značkou EHS, ve znění vyhlášky 
č. 260/2003 Sb.1) 
6. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 33/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky 
na pravoúhlá závaží střední třídy přesnosti od 5 kg do 50 kg a válcová závaží střední třídy 
přesnosti od 1 g do 10 kg, označovaná značkou EHS, ve znění vyhlášky č. 260/2003 Sb.1) 
7. Část třetí, šestá, třináctá, patnáctá, šestnáctá a sedmnáctá vyhlášky č. 260/2003 Sb., 
kterou se mění některé vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu, kterými se provádí zákon 
č. 505/1990 Sb., o metrologii. 
8. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 333/2000 Sb., kterou se stanoví 
požadavky na vodoměry na teplou vodu označované značkou EHS ve znění vyhlášky č. 
260/2003 Sb.2) 
9. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 335/2000 Sb., kterou se stanoví 
požadavky na taxametry označované značkou EHS ve znění vyhlášky č. 260/2003 Sb.2) 
10. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 336/2000 Sb., kterou se stanoví 
požadavky na plynoměry označované značkou EHS, ve znění vyhlášky č. 260/2003 Sb.2 

                                                           
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/17/EU ze dne 9. března 2011, kterou se zrušují směrnice Rady 71/317/EHS, 
71/347/EHS, 71/349/EHS, 74/148/EHS, 75/33/EHS, 76/765/EHS, 76/766/EHS a 86/217/EHS, pokud jde o metrologii. 

 
2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/22/ES ze dne 31. března 2004, o měřicích přístrojích. 
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11. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 338/2000 Sb., kterou se stanoví 
požadavky na elektroměry označované značkou EHS, ve znění vyhlášky č. 260/2003 Sb.2) 
12. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 339/2000 Sb., kterou se stanoví 
požadavky na hmotné délkové měrky označované značkou EHS, ve znění vyhlášky 
č. 260/2003 Sb.2) 
13. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 21/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky 
na průtokoměry pro kapaliny jiné než voda označované značkou EHS a na přídavná zařízení 
k těmto průtokoměrům, ve znění vyhlášky č. 260/2003 Sb.2) 
14. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 22/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky 
na měřicí systémy pro kapaliny jiné než voda, označované značkou EHS, ve znění vyhlášky 
č. 260/2003 Sb.2) 
15. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 249/2001 Sb., kterou se stanoví 
požadavky na automatická kontrolní a třídící vážící zařízení označované značkou EHS, ve 
znění vyhlášky č. 260/2003 Sb.2) 
16. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 250/2001 Sb., kterou se stanoví 
požadavky na pásové dopravníkové váhy označované značkou EHS, ve znění vyhlášky 
č. 260/2003 Sb.2) 
17. Část druhá, čtvrtá, pátá, sedmá, osmá, devátá, desátá, jedenáctá a dvanáctá vyhlášky 
č. 260/2003 Sb., kterou se mění některé vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu, kterými 
se provádí zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii.  
 

Čl. IV 
Přechodná ustanovení 

 

1. Certifikáty EHS schválení typu vydané do 30. listopadu 2015 na základě vyhlášek 
Ministerstva průmyslu a obchodu č. 334/2000 Sb., č. 337/2000 Sb., č. 29/2002 Sb. a č. 
31/2002 Sb., zůstávají v platnosti až do doby ukončení platnosti certifikátů o schválení 
typu těchto měřidel. V případě vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 334/2000 
Sb., se toto ustanovení týká vodoměrů, které nespadají do působnosti nařízení vlády, 
kterým se stanoví požadavky na měřidla3). Prvotní EHS ověření se provádí podle 
požadavků uplatněných při EHS schvalování typu. 

2. Závaží vyhovující vyhlášce Ministerstva průmyslu a obchodu č. 32/2002 Sb. a vyhlášce 
Ministerstva průmyslu a obchodu č. 33/2002 Sb. mohou být do 30. listopadu 2025 
předmětem EHS prvotního ověření v souladu s vyhláškou, kterou se stanoví některé 
postupy při schvalování typu a ověřování stanovených měřidel označovaných značkou 
EHS4). 

ČÁST TŘETÍ 

Účinnost 

Čl. IV 
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení s výjimkou 
a) části druhé článku III bodů 1 až 7 a části druhé článku IV, které nabývají účinnosti dnem 
1. prosince 2015, a 
b) části druhé článku III bodů 8 až 17, které nabývají účinnosti dnem 30. října 2016. 

                                                           
3) Nařízení vlády č. 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na měřidla, ve znění pozdějších předpisů. 
4) Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 332/2000 Sb., kterou se stanoví některé postupy při schvalování typu a 
ověřování stanovených měřidel označovaných značkou EHS, ve znění pozdějších předpisů. 
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ministr průmyslu a obchodu 
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