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Pracovní návrh vyhlášky, která novelizuje vyhlášku č. 345/2002 Sb. 
 

 

VYHLÁŠKA 

 

ze dne …… 2014, 
 

kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se 

stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 27 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, 

ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 137/2002 Sb., zákona 

č. 226//2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 481/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., 

zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 18/2012 Sb. a zákona č. xx/2014 Sb. (dále jen zákona) k 

provedení § 3 odst. 3, § 6 odst. 1 a § 9 odst. 8 zákona:  

 

 

Čl. I 

 

Vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla 

podléhající schválení typu, ve znění vyhlášky č. 65/2006 Sb., vyhlášky č. 259/2007 Sb., 

vyhlášky č. 204/2010 Sb. a vyhlášky č. 285/2011 Sb., se mění takto: 

1. Za  § 2 se vkládá nový § 2a, který včetně nadpisu zní:   

„§ 2a 

Prodloužení doby platnosti ověření 

 

Druhy měřidel, u nichž lze prodloužit dobu platnosti ověření na základě kladného výsledku 

statistické výběrové zkoušky jsou stanoveny v příloze.“. 

2. V příloze v položce 1. 3. 9 písmeno d) zní: 

„d) objemové vodoměry  6 roků*) 

*)Na základě kladného výsledku statistické výběrové zkoušky specifikovaného souboru 

objemových vodoměrů se doba platnosti ověření vodoměrů tohoto souboru prodlužuje 

o 3 roky.“. 

3. V příloze v položce 1. 3. 10 písmeno a) zní:  

„a) membránová (včetně plynoměrů s teplotní korekcí) 10 roků*) 

*)Na základě kladného výsledku statistické výběrové zkoušky specifikovaného souboru 

membránových plynoměrů do velikosti G6 se doba platnosti ověření plynoměrů tohoto 

souboru prodlužuje o 4 roky.“. 

4. V příloze v položce 4. 1. 2 písmeno a) zní: 

„a) pro měření elektrické energie v přímém zapojení  16 roků*) 

*)Na základě kladného výsledku statistické výběrové zkoušky specifikovaného souboru 

elektroměrů se doba platnosti ověření elektroměrů tohoto souboru prodlužuje 

o 4 roky.“. 
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5. V příloze v položce 4.1.3 písmeno a) zní:  

„a) pro měření elektrické energie v přímém zapojení 12 roků*) 

*)Na základě kladného výsledku statistické výběrové zkoušky specifikovaného souboru 

elektroměrů se doba platnosti ověření elektroměrů tohoto souboru prodlužuje 

o 4 roky.“. 

 

 

Čl. II 

 

Účinnost 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem xx. měsíc 2015. 

 

 

 

ministr 

 

 

Odůvodnění 

Změna vyhlášky je navržena v důsledku změny zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a to v souvislosti se změnou ustanovení § 9 

odst. 8 zákona, kterou byl zaveden institut prodloužení doby platnosti ověření na základě 

kladného výsledku statistické výběrové zkoušky o stanovenou dobu.  

Dosavadní právní úprava (následné ověření s využitím statistické výběrové zkoušky) 

komplikovala zjištění konkrétní doby platnosti ověření stanoveného měřidla (na měřidlo se 

neumísťuje nová úřední značka) a byla i určitou kolizí s jinými ustanoveními metrologických 

právních předpisů.  

Uvedená úprava zákona odstraní kolizní situaci a stanoví uživateli měřidel povinnost 

informovat osoby zainteresované na výsledku měření o prodloužení doby platnosti ověření.  

 

 

 

K bodu 1 

 

Navrhovaná změna je důsledkem změny § 9 odst. 8 zákona, zapracovává do vyhlášky institut 

prodloužení doby platnosti ověření.  

 

 

 

 

 

K bodu 2 až 5 
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Prodlužování doby platnosti ověření na základě kladného výsledku statistické výběrové 

zkoušky se bude vztahovat na tyto druhy měřidel:  

a) objemové vodoměry, 

b) membránové plynoměry do velikosti G6, 

c) indukční elektroměry vyrobené po 1. lednu 1990 pro měření elektrické energie 

v přímém zapojení, 

d)  statické elektroměry určené pro měření elektrické energie v přímém zapojení. 

 

Lhůty prodloužení platnosti ověření jsou stejné jako lhůty doby platnosti ověření provedeného 

metodou statistické výběrové zkoušky podle současného znění vyhlášky. Metoda statistické 

výběrové zkoušky se v praxi osvědčila, je využívána a přináší výrazný ekonomický efekt.  
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