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III. 

ZÁKON 

ze dne       2019 

o metrologii  

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

ČÁST PRVNÍ 

ZÁKON O METROLOGII 

Hlava I 

Úvodní ustanovení 

§ 1 

Předmět úpravy zákona 

Tento zákon v oblasti metrologie za účelem jednotnosti a správnosti měřidel a měření 

zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje práva a povinnosti osob, orgánů veřejné 

správy a výkon veřejné správy. 

CELEX 32009L0034 

CELEX 31975L0107 

CELEX 31976L0211 

 

 

§ 2 

Pojmy  

 Pro účely tohoto zákona se rozumí 

a) měřidlem technický prostředek, který slouží k určení hodnoty měřené veličiny, zahrnující 

ztělesněnou míru, měřicí přístroj, měřicí systém nebo jednotlivý člen měřicího systému s měřicí 

funkcí, který může fungovat nezávisle,  

                                                           
1) Směrnice Rady 80/181/EHS  ze dne 20. prosince 1979 ke sjednocení zákonů členských států upravujících 

jednotky měření a rušící směrnici Rady 71/354/EHS v platném znění. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/34/ES ze dne 23. dubna 2009 o společných ustanoveních pro měřicí 

přístroje a pro metody metrologické kontroly. 

Směrnice Rady 76/211/EHS ze dne 20. ledna 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se 

zhotovení některých výrobků v hotovém balení podle hmotnosti objemu. 

Směrnice Rady 75/107/EHS ze dne 19. prosince 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících 

se lahví používaných jako odměrné obalové nádoby. 

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. 
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b) typem měřidla konečné zhotovení měřidla určité konstrukce, s definovanými jemu vlastními 

metrologickými a technickými vlastnostmi a označením,  

c) druhem měřidla skupina měřidel sloužících k měření téže veličiny, 

d) uvedením na trh první dodání měřidla na trh, 

e) dodáním na trh dodání měřidla k distribuci nebo použití v rámci obchodní činnosti, ať už za úplatu, 

nebo bezúplatně,  

f) distributorem právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, jiná než výrobce nebo dovozce, 

která v dodavatelském řetězci dodává měřidlo na trh,  

g) dovozcem právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která uvádí na trh měřidlo z jiného 

státu,  

h) výrobcem právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba usazená v České republice, která vyrábí 

měřidlo nebo si nechává měřidlo navrhnout nebo vyrobit a toto měřidlo uvádí na trh pod svým 

jménem nebo ochrannou známkou nebo je uvádí do provozu pro vlastní potřebu, 

i) zplnomocněným zástupcem osoba, která byla písemně pověřena výrobcem nebo dovozcem, aby 

v rozsahu svého pověření jednala jeho jménem, 

j) uživatelem měřidla právnická osoba, podnikající fyzická osoba nebo orgán veřejné správy 

používající měřidlo nebo právnická osoba, podnikající fyzická osoba nebo orgán veřejné správy, 

povinná na základě smlouvy nebo jiného právního předpisu zajistit správnost měření; za uživatele 

se též považuje i nepodnikající fyzická osoba, pokud jí povinnost měření stanoví jiný právní 

předpis2).  

CELEX 32009L034 

Hlava II 

Měření a jednotky měření 

§ 3 

(1)  Pro účely měření podle § 5 odst. 4 jsou povinny zajistit jednotnost a správnost měřidel 

a měření 

a) právnická osoba, podnikající fyzická osoba nebo orgán veřejné správy, a 

b) pokud stanoví povinnost měření jiný právní předpis2) i nepodnikající fyzická osoba. 

(2)  Právnická osoba, podnikající fyzická osoba nebo orgán veřejné správy, a pokud stanoví 

povinnost měření jiný právní předpis2) nepodnikající fyzická osoba, jsou povinny používat jednotky 

měření a jejich symboly podle § 4.  

 

                                                           
2) Například zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených 

s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění zákona č. 104/2015 Sb. a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně 

spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBCGDFL2E)



3 
 

CELEX 31980L0181 

CELEX 32009L0003 

§ 4 

(1) Jednotkami měření jsou 

a) základní jednotky Mezinárodní soustavy jednotek SI3) (dále jen „základní jednotky SI“) 

b) odvozené jednotky SI, 

c) násobky a díly základních a odvozených jednotek SI a  

d) ostatní jednotky, které lze používat. 

(2) Seznam základních jednotek SI, jejich definice, způsob tvorby odvozených jednotek SI, 

násobky a díly základních a odvozených jednotek SI a ostatní jednotky, které lze používat, stanoví 

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "Ministerstvo") vyhláškou. 

(3)  Hodnoty veličin, vyjádřené v jednotkách měření podle odstavce 1, mohou být doplněny 

hodnotami veličin vyjádřenými i v jiných jednotkách měření, nejsou-li jiné jednotky uvedeny ve 

větším nebo výraznějším zobrazení. 

(4)  Jiné jednotky než ty, které jsou stanoveny v odstavci 1, lze použít 

a) v zahraničním obchodním styku, odpovídá-li to mezinárodním zvyklostem nebo 

b) v oblasti letecké, námořní a železniční dopravy, pokud byly stanoveny v mezinárodních 

smlouvách nebo mezinárodních dohodách. 

CELEX 31980L0181 

 

Hlava III 

Kategorie měřidel a metrologická návaznost 

§ 5 

Kategorie měřidel 

                                                           
3) Mezinárodní soustava jednotek (SI) je soustava měřicích jednotek stanovená na základě Mezinárodní smlouvy 

o soustavě metrické ze dne 20. května 1875 (metrická konvence), vyhlášená ve Sbírce zákonů vyhláškou č. 200/1924 Sb., 

kterou se uvádí ve známost nynější znění mezinárodní smlouvy o soustavě metrické, a Mezinárodní smlouva o legální 

metrologii ze dne 12. října 1955, vyhlášená ve Sbírce zákonů vyhláškou č. 40/1959 Sb., o Úmluvě a zřízení Mezinárodní 

organizace pro legální metrologii.  

Směrnice Rady 80/181/EHS  ze dne 20. prosince 1979 ke sjednocení zákonů členských států upravujících jednotky 

měření a rušící směrnici Rady 71/354/EHS. 

Směrnice Rady 85/1/EHS ze dne 18. prosince 1984 měnící směrnici Rady  80/181/EHS o sbližování právních 

předpisů členských států týkajících se jednotek měření. 

Směrnice Rady  89/617/EHS/ ze dne 27. listopadu 1989, kterou se doplňuje směrnice Rady  80/181/EHS o 

sjednocení právních předpisů členských států upravujících jednotky měření. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 99/103/EHS ze dne 24. ledna 2000, kterou se mění směrnice Rady 

80/181/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se jednotek měření 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/3/ES ze dne 11. března 2009, kterou se mění směrnice Rady 

80/181/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se jednotek měření. 
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(1) Měřidly pro účely tohoto zákona jsou 

a) etalony, 

b) stanovená měřidla a 

c) pracovní měřidla.  

(2) Etalon je realizace definice dané veličiny, se stanovenou hodnotou veličiny a přidruženou 

nejistotou měření, používaná jako reference. Uchováváním etalonu se rozumí všechny úkony 

potřebné k zachování metrologických vlastností etalonu ve stanovených mezích a k potvrzení jejich 

platnosti. 

(3) Funkci etalonu plní i referenční materiál. Referenční materiál je materiál dostatečně 

homogenní a stabilní s ohledem na jednu či více specifikovaných vlastností, který byl stanoven jako 

vhodný pro zamýšlené použití při měření nebo zkoumání jmenovitých vlastností. Referenční 

materiál, který byl certifikován, je certifikovaným referenčním materiálem. 

(4) Stanovené měřidlo je měřidlo, které podléhá povinnému přezkoušení typu, pokud není 

podle § 13 odst. 1 stanoveno jinak, a ověřování, jehož druh a další specifikace stanoví Ministerstvo 

vyhláškou s ohledem na jeho význam, a které je určeno k použití  

a) v závazkových vztazích, například při prodeji, nájmu nebo darování věci, při poskytování služeb 

nebo při určení výše náhrady škody, popřípadě jiné majetkové újmy, 

b) pro stanovení sankcí, poplatků, tarifů, dotací a daní, 

c) v souvislosti s ochranou životního prostředí, 

d) v souvislosti s ochranou veřejného zdraví, 

e) v souvislosti se zajišťováním veřejné bezpečnosti a pořádku nebo 

f) v souvislosti s ochranou dalších veřejných zájmů chráněných jinými právními předpisy. 

(5) Na stanovené měřidlo, které není používáno pro měření k účelům, uvedeným v odstavci 

4, se pohlíží jako na pracovní měřidlo. 

(6) Pracovním měřidlem je měřidlo, které není etalonem ani stanoveným měřidlem. 

(7) Stanovené měřidlo může být doplněno metrologicky významným softwarem, který je pro 

správnou činnost stanoveného měřidla nebo určení výsledku měření stanoveným měřidlem nezbytný 

a který není přímo instalovaný v měřidle. 

 

§ 6 

 V pochybnostech o zařazení měřidla do některé z kategorií podle § 5 odst. 1 rozhodne o jeho 

zařazení na žádost Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen 

„Úřad“). U měřidel, jejichž používání je předepsáno jiným právním předpisem, rozhodne o zařazení 

měřidla do některé z kategorií Úřad s využitím stanoviska příslušného orgánu státní správy. 
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§ 7 

Státní etalon 

(1) Státním etalonem je etalon, který má pro příslušný obor měření, veličinu a rozsah měření 

dlouhodobě nejvyšší metrologickou kvalitu v České republice, a který byl jako státní etalon schválen. 

(2) Tvorbu, rozvoj a uchovávání státních etalonů zaručuje stát prostřednictvím Ministerstva 

a koordinuje Český metrologický institut (dále jen „Institut“) v rozsahu § 54 tohoto zákona.  

(3) Státní etalon schvaluje rozhodnutím Úřad na návrh Institutu. Podrobnosti pro schvalování 

státního etalonu stanoví Ministerstvo vyhláškou, která stanoví požadavky, které jsou předpokladem 

pro schválení státního etalonu, dokumentaci potřebnou pro schválení státního etalonu a postup 

schválení státního etalonu. 

(4) Rozhodnutí podle odstavce 3 obsahuje ve výrokové části vymezení státního etalonu 

a určení správce, který bude uchovávat státní etalon. 

(5)  Schválený státní etalon oznamuje Úřad ve Věstníku Úřadu. 

 

§ 8 

Správa státního etalonu 

(1) Uchovávání státního etalonu provádí správce, kterým je Institut nebo, v případě, že 

Institut nemá technické a odborné podmínky pro realizaci státního etalonu, přidružená laboratoř.  

Přidružená laboratoř musí mít uzavřenou smlouvu o přidružení k Institutu, a dále musí mít 

a) zavedený systém managementu kvality, 

b) úspěšnou účast na mezinárodním mezilaboratorním porovnávacím měření a 

c) prokázanou technickou způsobilost v oboru a oblasti měření. 

(2) Jestliže je to k řádnému uchovávání a používání státního etalonu potřebné, Úřad současně 

se schválením státního etalonu zřídí opatřením obecné povahy, po projednání s příslušným úřadem 

územního plánování, ochranné pásmo a stanoví podmínky jeho ochrany. Úřad rozhodne o povolení 

výjimky ze zákazu činností v ochranném pásmu, pokud žadatel prokáže důvod pro povolení výjimky. 

(3) Správce státního etalonu je povinen na základě smlouvy umožnit přenos realizované 

hodnoty veličiny pro zajištění metrologické návaznosti.  

(4) Institut je povinen bezodkladně oznámit Úřadu všechny skutečnosti, které mají nebo 

mohou mít vliv na metrologické a technické vlastnosti státního etalonu a dále všechny skutečnosti 

týkající se změn technických a personálních podmínek uchovávání státního etalonu, uvedených ve 

schvalovací dokumentaci státního etalonu. 

(5) Přidružená laboratoř je povinna bezodkladně oznámit Institutu všechny skutečnosti, které 

mají nebo mohou mít vliv na metrologické a technické vlastnosti státního etalonu a dále všechny 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBCGDFL2E)



6 
 

skutečnosti týkající se změn technických a personálních podmínek uchovávání státního etalonu, 

uvedených ve schvalovací dokumentaci státního etalonu. 

 

 

 

§ 9 

(1) V případě nedodržení parametrů nebo podmínek uchovávání a realizace státního etalonu 

Úřad rozhodne na návrh Institutu nebo po projednání s Institutem o pozastavení platnosti schválení 

státního etalonu; přitom může stanovit opatření k nápravě a lhůtu, ve které je povinen správce státního 

etalonu opatření k nápravě realizovat. 

(2) Úřad rozhodne o zrušení státního etalonu na návrh Institutu nebo po projednání 

s Institutem, v případě 

a)  schválení nového státního etalonu, který jej nahrazuje,  

b)  že zjistí, že státní etalon nevratně ztratil deklarované vlastnosti nebo nelze dodržovat podmínky 

uchovávání státního etalonu, 

c)  že zanikla jeho potřeba, nebo 

d)  že o to požádá správce státního etalonu. 

 

§ 10 

Státní referenční etalon 

(1) Etalon nejvyšší metrologické kvality ve státě v oborech, veličinách a rozsazích měření, 

kde není schválen státní etalon (dále jen "státní referenční etalon") schvaluje rozhodnutím Úřad na 

návrh Institutu. 

(2) Podrobnosti ke schválení státního referenčního etalonu stanoví Ministerstvo vyhláškou, 

která vymezí požadavky, dokumentaci a postupy, které jsou předpokladem pro schválení státního 

referenčního etalonu. 

(3) Uchovávání státního referenčního etalonu provádí správce, kterým je Institut nebo, 

v případě, že Institut nemá technické a odborné podmínky pro realizaci státního referenčního etalonu, 

přidružená laboratoř. 

(4) Rozhodnutí podle odstavce 1 obsahuje ve výrokové části vymezení státního referenčního 

etalonu a určení správce, který bude uchovávat státní referenční etalon.  

(5)  Schválený státní referenční etalon oznamuje Úřad ve Věstníku Úřadu. 

(6) Ustanovení § 8 a 9 platí přiměřeně. 

 

§ 11 
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Metrologická návaznost 

(1) Metrologická návaznost je vlastnost výsledku měření, pomocí níž může být výsledek 

vztažen ke stanovené referenci přes dokumentovaný nepřerušený řetězec kalibrací, z nichž každá se 

podílí svým dílem na stanovené nejistotě měření. Stanovenou referencí jsou státní etalony nebo státní 

referenční etalony nebo další etalony nejvyšší metrologické úrovně v oborech měření, kde není 

schválen státní etalon nebo státní referenční etalon.  

(2) U deklarovaných hodnot státních etalonů a státních referenčních etalonů musí být 

zajištěna metrologická návaznost na základní jednotky SI a prokázána mezinárodní ekvivalence 

deklarovaných parametrů pomocí mezilaboratorních porovnání zkoušek se zahraničními etalony 

obdobné metrologické kvality. 

(3) Autorizovaná osoba podle tohoto zákona zajišťuje metrologickou návaznost výsledků 

měření u etalonů, které používá pro autorizované činnosti, v souladu s podmínkami autorizované 

činnosti stanovenými Úřadem.  

(4) Metrologickou návaznost výsledků měření u ostatních etalonů a pracovních měřidel jsou 

jejich uživatelé oprávněni zajistit sami. 

(5) Metrologická návaznost výsledků měření stanovených měřidel se zajišťuje jejich 

ověřováním. 

(6) Metrologickou návaznost přidělených hodnot referenčních materiálů a certifikovaných 

referenčních materiálů zajišťuje jejich výrobce nebo dovozce.  

(7) Pokud je metrologická návaznost výsledků měření u stanovených měřidel nebo etalonů 

autorizovaných osob zajišťována referenčními materiály, použijí se certifikované referenční 

materiály nebo jiné vhodné referenční materiály, které byly vyrobeny subjektem akreditovaným pro 

výrobu referenčních materiálů nebo mezinárodně uznávanou institucí. 

 

Hlava IV 

Uvádění stanovených měřidel na trh 

§ 12 

Úvodní ustanovení 

Výrobce nebo dovozce stanoveného měřidla je povinen před jeho uvedením na trh zajistit jeho 

přezkoušení typu, pokud je vyhláškou Ministerstva stanoveno. Není-li přezkoušení typu pro daný 

druh měřidla vyhláškou Ministerstva stanoveno, je výrobce nebo dovozce povinen zajistit před jeho 

uvedením na trh prvotní ověření. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBCGDFL2E)



8 
 

§ 13 

Přezkoušení typu 

(1) Ministerstvo stanoví vyhláškou druhy stanovených měřidel, které podléhají a které 

nepodléhají přezkoušení typu. 

(2) Při přezkoušení typu se posuzuje, zda je stanovené měřidlo schopno plnit funkci, pro 

kterou je určeno. Tento požadavek se považuje za splněný, pokud stanovené měřidlo splňuje 

metrologické a technické požadavky (dále jen “požadavky“) stanovené opatřením obecné povahy4), 

které vydal Úřad, platným v době přezkoušení typu. Opatření obecné povahy rovněž stanovuje 

zkoušky pro přezkoušení typu a další požadavky rozhodné pro správnost měření při provozování 

stanoveného měřidla, včetně přezkoušení metrologicky významného softwaru. Pro specifikaci 

požadavků na stanovené měřidlo a pro účely specifikace metod zkoušení při přezkoušení typu 

a ověřování, může Úřad v opatření obecné povahy uvést české technické normy, další technické 

normy nebo technické dokumenty mezinárodních, popřípadě zahraničních organizací, nebo jiné 

technické dokumenty, obsahující podrobnější technické a metrologické požadavky a popis zkoušek 

(dále jen "oznámené normy"). Shoda s oznámenou normou nebo její částí je jedním ze způsobů, jak 

prokázat splnění požadavků.  Tyto požadavky mohou být splněny i jiným technickým řešením, pokud 

zaručuje stejnou nebo vyšší úroveň splnění požadavků. 

(3) V případě, že je měřidlo, které je v používání, druhu, u něhož byla nově stanovena 

povinnost přezkoušení typu a ověřování a nebylo u něj provedeno přezkoušení typu, stanoví 

Ministerstvo vyhláškou dobu, po kterou lze stanovené měřidlo v používání používat bez přezkoušení 

typu, pokud je platně ověřeno. 

(4) Přezkoušení typu provádí Institut na základě smlouvy uzavřené na návrh výrobce nebo 

dovozce stanoveného měřidla, nebo zplnomocněného zástupce.  

(5)  K podstatným náležitostem smlouvy patří konkretizace práv a povinností vyplývajících 

z § 15 a 16 odst. 3. Smlouva dále upraví práva a povinnosti pro případ změny konstrukce stanoveného 

měřidla, jeho software, použitého materiálu nebo technologie jeho výroby, které mohou ovlivnit 

vlastnosti rozhodné pro jeho přezkoušení typu, kdy je výrobce měřidla přezkoušeného typu nebo 

dovozce povinen před uvedením stanoveného měřidla na trh ohlásit tuto změnu Institutu, který 

posoudí, zda je nutné provést nové přezkoušení typu, vydat změnu certifikátu o přezkoušení typu 

formou doplňku nebo revize, anebo zda zůstává v platnosti certifikát o přezkoušení typu původní.  

(6)  Institut ve smlouvě vymezí, za jakých podmínek je oprávněn zjišťovat u výrobce nebo 

dovozce, zda jsou stanovená měřidla vyráběna nebo dodávána v souladu s certifikátem o přezkoušení 

typu. 

                                                           
4) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
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(7) Měřidlo, jehož certifikát o přezkoušení typu byl pozastaven nebo zrušen, nelze uvádět na 

trh a do používání jako stanovené měřidlo. Smlouva pro tyto účely upraví práva a povinnosti pokud 

stanovené měřidlo již nesplňuje požadavky uplatňované při vydání certifikátu o přezkoušení typu 

nebo pokud vykazuje v provozu vady, pro které je nezpůsobilé pro zamýšlené použití, a to jak 

z hlediska nutnosti přijmout nápravná opatření ze strany výrobce nebo dovozce, tak z hlediska 

pozastavení platnosti certifikátu anebo jeho zrušení. 

CELEX 32009L0034 

 

§ 14 

(1) Úřad může na základě žádosti výrobce nebo dovozce stanoveného měřidla, nebo 

zplnomocněného zástupce a po doporučení Institutu rozhodnout o upuštění od přezkoušení typu 

v případě, že by náklady na přezkoušení typu nebo technická proveditelnost přezkoušení typu nebyly 

úměrné jeho významu. 

(2) V rozhodnutí o upuštění od přezkoušení typu Úřad uvede, na kolik měřidel se toto 

rozhodnutí vztahuje, případně bližší specifikace tímto rozhodnutím dotčených měřidel. Rozhodnutí 

o upuštění od přezkoušení typu lze vydat i s časově omezenou platností. 

 

§ 15 

(1) Výrobce, dovozce nebo zplnomocněný zástupce požadující přezkoušení typu je povinen 

na výzvu Institutu bezplatně poskytnout vzorky stanoveného měřidla v počtu stanoveném Institutem.  

(2) Pokud stanovené měřidlo splní požadavky podle § 13 odst. 2, vydá Institut certifikát 

o přezkoušení typu a přidělí značku přezkoušení typu. Pokud stanovené měřidlo nesplňuje požadavky 

podle § 13 odst. 2, Institut certifikát o přezkoušení typu nevydá, přitom ve zprávě o přezkoušení typu 

uvede důvody, pro něž nelze certifikát vydat. Náležitosti certifikátu o přezkoušení typu stanoví 

Ministerstvo vyhláškou. 

(3) Platnost certifikátu o přezkoušení typu je 10 let. Tuto lhůtu lze na základě smlouvy 

uzavřené na návrh výrobce nebo dovozce stanoveného měřidla, nebo zplnomocněného zástupce, 

prodloužit opakovaně o 10 let, jestliže stanovené měřidlo splňuje požadavky podle § 13 odst. 2.  

CELEX 32009L0034 

§ 16 

(1) Na stanovené měřidlo, jehož typ byl přezkoušen, je povinen výrobce nebo dovozce před 

jeho uvedením na trh umístit nebo nechat umístit přidělenou značku přezkoušení typu. Značka 

přezkoušení typu se umisťuje na stanovené měřidlo v souladu s certifikátem o přezkoušení typu. Na 

stanovené měřidlo, u jehož typu Úřad rozhodl na návrh Institutu o upuštění od přezkoušení typu, je 

povinen výrobce nebo dovozce před jeho uvedením na trh umístit nebo nechat umístit značku 
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upuštění od přezkoušení typu. Grafickou podobu a provedení značky přezkoušení typu a značky 

upuštění od přezkoušení typu stanoví Ministerstvo vyhláškou. 

(2) Stanovené měřidlo nesmí být označeno značkou, která by mohla vést k záměně se 

značkou přezkoušení typu nebo se značkou upuštění od přezkoušení typu.  

(3) Při přezkoušení typu stanoveného měřidla Institut využije dokumentaci dodanou 

žadatelem přezkoušení typu a uzná výsledky metrologických zjištění, pokud zkoušky byly vykonány 

národním metrologickým institutem nebo oznámeným či akreditovaným subjektem, a pokud tyto 

výsledky prokazují shodu s požadavky stanovenými právními předpisy. 

 

§ 17 

Ověřování 

(1) Ověřením, a to prvotním nebo následným, se potvrzuje shoda stanoveného měřidla 

s požadavky stanovenými opatřením obecné povahy; postup při ověřování stanoveného měřidla 

stanoví Ministerstvo vyhláškou.  

(2) Platnost ověření počíná dnem, kdy bylo ověření provedeno. Dobu platnosti ověření 

u jednotlivých druhů stanovených měřidel stanoví Ministerstvo vyhláškou. Doba platnosti ověření se 

počítá od začátku kalendářního roku následujícího po roce, v němž bylo ověření provedeno, to platí 

i pro případ ES prvotního ověření. Pokud je vydán ověřovací list, počítá se doba platnosti ověření od 

začátku měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo ověření provedeno. V případě měřidel 

uvedených na trh podle jiného právního předpisu5) se doba platnosti prvotního ověření počítá od 

začátku kalendářního roku následujícího po roce, v němž bylo k měřidlu připojeno označení shody 

s doplňkovým metrologickým označením. U zdravotnického prostředku s měřicí funkcí, který je 

stanoveným měřidlem podle tohoto zákona, se doba platnosti prvotního ověření počítá od začátku 

kalendářního roku následujícího po roce, v němž byl zdravotnický prostředek s měřicí funkcí 

vyroben. Pokud na zdravotnickém prostředku s měřicí funkcí nebo v jeho průvodní dokumentaci není 

uveden rok výroby nebo rok připojení označení CE, pak musí být před prvním použitím ověřen; to 

neplatí, pokud se jedná o měřidlo s dobou platnosti ověření bez omezení. Platnost ověření končí dnem 

předcházejícím dni, který se číslem shoduje se dnem, od kterého se doba platnosti ověření počítá. 

(3) Ověřovat lze pouze stanovené měřidlo, jehož typ byl přezkoušen a byl vydán certifikát 

o přezkoušení typu, od jehož přezkoušení typu bylo upuštěno, nebo které přezkoušení typu 

nepodléhá. Ověřování provádí na základě smlouvy Institut nebo autorizované metrologické středisko. 

K podstatným náležitostem smlouvy patří též konkretizace práv a povinností vyplývajících 

z odstavců 4 až 6. 

                                                           
5) Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění zákona č. 

183/2017 Sb. a zákona č. 265/2017 Sb.  
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(4) Jestliže stanovené měřidlo splnilo požadavky podle odstavce 1, opatří Institut nebo 

autorizované metrologické středisko stanovené měřidlo ověřovací značkou a v případě stanoveného 

měřidla, u jehož druhu to stanovilo Ministerstvo vyhláškou, vydá také ověřovací list. Ověřovací 

značka je značka určená k potvrzení shody stanoveného měřidla s požadavky podle odst. 1 a 

k zajištění stanoveného měřidla včetně jeho částí proti neoprávněnému zásahu, který může ovlivnit 

jeho metrologické vlastnosti. V případě, kdy je stanovené měřidlo opatřeno ověřovací značkou a není 

vydán ověřovací list, vydá Institut nebo autorizované metrologické středisko na vyžádání potvrzení 

o ověření. Jestliže není vydán ověřovací list,  vydá Institut nebo autorizované metrologické středisko 

potvrzení o ověření vždy, pokud nebylo možné vzhledem k povaze měřidla na ně ověřovací značku 

umístit. V takovém případě bude ověřovací značka umístěna na potvrzení o ověření nebo na 

ověřovacím listě, pokud byl vydán, nebo bude v tomto dokumentu jiné umístění ověřovací značky 

specifikováno. Grafickou podobu ověřovací značky, způsob jejího provedení, náležitosti ověřovacího 

listu a náležitosti potvrzení o ověření stanoví Ministerstvo vyhláškou. 

(5) Jestliže stanovené měřidlo nesplnilo požadavky podle odstavce 1, Institut nebo 

autorizované metrologické středisko shodu nepotvrdí a odstraní nebo znehodnotí ověřovací značky 

nebo značky prvotního ověření z měřidla, přitom neověření stanoveného měřidla podrobně odůvodní. 

Institut nebo autorizované metrologické středisko umístí na měřidlo značku s informací, že měřidlo 

nesplňuje požadavky. Vzor značky stanoví Ministerstvo vyhláškou. 

(6) U stanovených měřidel, která lze podle opatření obecné povahy krátkodobě používat 

v době mezi ukončením opravy nebo montáže a následným ověřením, se považuje za ověřovací 

značku také registrační značka registrovaného subjektu, a to od jejího umístění na stanovené měřidlo 

po dobu určenou v opatření obecné povahy.  

CELEX 32009L0034 

§ 18 

(1) Platnost ověření stanoveného měřidla zaniká 

a) uplynutím doby platnosti ověření, 

b) pokud byly provedeny změny nebo úpravy stanoveného měřidla, které mohou ovlivnit požadované 

vlastnosti měřidla, 

c) jestliže bylo stanovené měřidlo poškozeno tak, že mohlo ztratit některou vlastnost rozhodnou pro 

jeho ověření, 

d) jestliže byla znehodnocena nebo odstraněna některá z ověřovacích značek, 

e) jestliže je zjevné, že i při neporušených ověřovacích značkách stanovené měřidlo nemá 

požadované vlastnosti,  
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f) pokud bylo i při neporušených ověřovacích značkách změněno místo používání stanoveného 

měřidla v případě, kde to stanoví certifikát o přezkoušení typu nebo příslušné opatření obecné 

povahy, 

g) pokud nebyla provedena zkrácená zkouška stanoveného měřidla nebo její výsledek byl 

nevyhovující,  

h) jestliže stanovené měřidlo vykazuje v provozu závadu, která způsobuje, že měřidlo je pro 

realizované použití nevhodné, nebo 

i) uplynutím doby stanovené vyhláškou Ministerstva pro měřidla v používání, u jejichž druhu byla 

nově stanovena povinnost přezkoušení typu a ověřování, přičemž přezkoušení typu nebylo 

provedeno. 

(2) Stanovené měřidlo nesmí být opatřeno značkou, která by mohla vést k záměně 

s ověřovací značkou. Stanovené měřidlo nesmí být doprovázeno dokumenty, které by mohly vést 

k záměně s ověřovacím listem či potvrzením o ověření.  

(3) V případě vah s neautomatickou činností, které jsou citlivé na změny tíhového zrychlení 

a které nejsou vybaveny vnitřním zařízením pro kompenzaci změny tíhového zrychlení, musí být 

provedeno ověření v místě jejich používání, které je platné pouze pro toto místo. Pokud jsou jiným 

právním předpisem stanoveny zóny tíhového zrychlení, rozumí se místem používání tyto zóny. 

Ověření měřidla pro danou zónu tíhového zrychlení pak platí v kterémkoliv místě této zóny. Výše 

uvedené váhy musí být označeny údajem o místě ověření nebo údajem o hodnotě místního tíhového 

zrychlení nebo označením o zóně tíhového zrychlení, ve které bylo provedeno nebo pro kterou platí 

ověření. Tento požadavek se vztahuje i na označování vah s neautomatickou činností po opravě 

a montáži provedené registrovaným subjektem. Provedení označení stanoví Ministerstvo vyhláškou. 

 

§ 19 

Prvotní ověřování 

(1) S výjimkou případů uvedených v § 12 zajistí prvotní ověření stanoveného měřidla 

uživatel před jeho prvním uvedením do provozu, pokud tak neučinil výrobce nebo dovozce před jeho 

uvedením na trh nebo před jeho prvním uvedením do provozu. Pokud je prvotní ověření prováděno 

ve dvou fázích, je druhá fáze vykonávána v místě provozování stanoveného měřidla. Prvotní 

ověřování lze provádět pouze po dobu platnosti certifikátu o přezkoušení typu, pokud je přezkoušení 

typu stanoveného měřidla stanoveno. 

(2) Při prvotním ověřování hromadně vyráběných stanovených měřidel lze využít 

statistických metod. Ministerstvo stanoví vyhláškou druhy stanovených měřidel, u nichž lze při 

prvotním ověření využít statistických metod. Požadované zkoušky statistického ověřování a kritéria 

jejich kladného výsledku stanoví pro jednotlivé druhy stanovených měřidel opatření obecné povahy. 
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Zkoušky statistického ověřování provádí Institut na základě smlouvy uzavřené na návrh výrobce nebo 

dovozce stanovených měřidel. Náležitosti protokolu o zkoušce statistického ověřování stanoví 

Ministerstvo vyhláškou. V případě, že soubor nevyhoví zkoušce statistického ověřování, musí být 

prvotně ověřena všechna stanovená měřidla jednotlivě. 

(3) Pokud bylo prvotní ověření provedeno v jiném státě než v České republice, uznává se 

toto ověření na základě odborného posouzení provedeného Institutem. Institut na základě smlouvy 

uzavřené na návrh toho, kdo hodlá dodat stanovené měřidlo na trh nebo jej poprvé uvést do provozu, 

posuzuje, zda 

a) měřidlo má platné přezkoušení či schválení typu, pokud se přezkoušení typu vyžaduje, 

b) osoba, která provedla prvotní ověření měřidla, je provedla jako akreditovanou činnost nebo je 

národním metrologickým institutem nebo jinak prokázala srovnatelnou odbornou způsobilost, 

c) měřidlo se zkoušelo podle postupů zaručujících srovnatelnou metrologickou úroveň zkoušek, která 

je vyžadována právní úpravou v České republice, a tyto postupy jsou doloženy, 

d) je známé provedení a podoba značky prvotního ověření měřidla. 

(4) Institut vydá na základě kladného výsledku odborného posouzení osvědčení o uznání 

prvotního ověření provedeného v jiném státě. V případě negativního výsledku odborného posouzení 

Institut osvědčení o uznání prvotního ověření nevydá; v písemném odůvodnění uvede důvody, proč 

osvědčení nelze vydat. Náležitosti osvědčení o uznání prvotního ověření provedeného v jiném státě 

stanoví Ministerstvo vyhláškou.  

(5) Za ověřovací značku prvotního ověření podle tohoto zákona se považuje také označení 

shody a zajišťovací značky výrobce, umístěné na stanoveném měřidle, které bylo uvedeno na trh 

podle jiného právního předpisu5) nebo značka ES prvotního ověření. 

 

§ 20 

Dodávání stanovených měřidel na trh 

(1) Výrobce a dovozce smí uvádět na trh pouze ta stanovená měřidla, která jsou v souladu 

s tímto zákonem. 

(2)  Distributor smí dodávat na trh pouze ta stanovená měřidla, která jsou v souladu s tímto 

zákonem. 

(3) Distributor je považován za výrobce nebo dovozce, pokud dodá stanovené měřidlo na trh 

pod svým jménem nebo ochrannou známkou nebo pokud upraví měřidlo, jež bylo na trh již uvedeno, 

takovým způsobem, který může ovlivnit jeho shodu se stanovenými požadavky. 

(4) Přezkoušení typu a prvotní ověření stanoveného měřidla může být nahrazeno postupy ES 

schválení typu a ES prvotního ověření, které stanoví Ministerstvo vyhláškou. Měřidlo, které bylo na 

trh uvedeno postupy ES schválení typu a ES prvotního ověření, nesmí být označováno značkami 
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a nápisy, které by mohly vést k záměně se značkami a nápisy uvedenými ve vyhlášce Ministerstva. 

Pokud je stanovené měřidlo dodáváno na trh po posouzení shody podle jiného právního předpisu5), 

nebo přímo použitelného právního předpisu6), nevyžaduje se přezkoušení typu a prvotní ověření 

podle tohoto zákona s výjimkou těch funkcí stanoveného měřidla, na které se posouzení shody 

nevztahuje. 

(5) Dokumenty předkládané k přezkoušení typu a k prvotnímu ověření stanoveného měřidla 

musí být v  českém jazyce nebo v jazyce určeném Institutem. Stanovené měřidlo dodávané na trh 

musí být opatřeno nápisy a průvodní dokumentací v českém jazyce.  

CELEX 32009L0034  

 

 

Hlava V 

Používání stanovených měřidel 

§ 21 

Následné ověřování 

(1) Následným ověřováním se rozumí ověřování, které se provádí u stanoveného měřidla, jež 

bylo prvotně ověřeno, ES prvotně ověřeno nebo u něhož byla posouzena shoda podle jiného právního 

předpisu5) nebo přímo použitelného předpisu6) a dále u měřidla v používání nově zařazeného do 

kategorie stanovených měřidel.  

(2) Ministerstvo stanoví vyhláškou druhy stanovených měřidel, u nichž se doba platnosti 

ověření na základě kladného výsledku statistické výběrové zkoušky prodlužuje, a dobu, o kterou se 

prodlužuje doba platnosti ověření. Úřad vydá pro jednotlivé druhy stanovených měřidel podle věty 

první opatření obecné povahy, ve kterých stanoví požadované zkoušky a kritéria jejich kladného 

výsledku. 

(3) Statistické výběrové zkoušky pro účely prodloužení doby, po kterou ověření platí, 

provádí Institut na základě smlouvy uzavřené na návrh uživatele uplatněný nejdříve 2 roky 

a nejpozději 1 rok před uplynutím doby platnosti stávajícího ověření stanoveného měřidla. Institut 

přitom postupuje podle opatření obecné povahy, které pro jednotlivé vybrané druhy stanovených 

měřidel stanoví požadované zkoušky a kritéria jejich kladného výsledku. Náležitosti protokolu 

o statistické výběrové zkoušce stanoví Ministerstvo vyhláškou.  

(4) Uživatel požadující prodloužení doby, po kterou ověření platí, je povinen s prodloužením 

této doby seznámit osoby dotčené měřením, a to nejpozději při nejbližším následném vyúčtování 

plateb.   

                                                           
6) např. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 
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(5) U stanovených měřidel, u nichž je to stanoveno opatřením obecné povahy, je přípustné 

provést omezený rozsah ověření. Informace o omezeném rozsahu ověření uvede Institut nebo 

autorizované metrologické středisko na měřidle zřetelným, jednoznačným a nesmazatelným 

způsobem v souladu s požadavky opatření obecné povahy a měřidlo opatří značkou o omezeném 

rozsahu ověření. Grafickou podobu a provedení značky, potvrzující provedení omezeného rozsahu 

ověření, stanoví Ministerstvo vyhláškou. 

(6) Ministerstvo stanoví vyhláškou druhy a další specifikace stanovených měřidel, u kterých 

je platnost ověření podmíněna vyhovujícím výsledkem zkrácené zkoušky, kterou provádí v místě 

instalace stanoveného měřidla Institut nebo autorizované metrologické středisko. O výsledku 

zkrácené zkoušky, provedené na základě smlouvy uzavřené na návrh uživatele stanoveného měřidla, 

vydá Institut nebo autorizované metrologické středisko osvědčení o zkrácené zkoušce, jehož 

náležitosti stanoví Ministerstvo vyhláškou, a v případě kladného výsledku měřidlo opatří značkou 

o provedení zkrácené zkoušky. Grafickou podobu a provedení značky, potvrzující provedení 

zkrácené zkoušky, a dobu platnosti zkrácené zkoušky stanoví Ministerstvo vyhláškou. Doba platnosti 

zkrácené zkoušky se počítá od začátku měsíce následujícího po měsíci, v němž byla zkrácená zkouška 

provedena. Platnost zkrácené zkoušky končí dnem předcházejícím dni, který se číslem shoduje se 

dnem, od kterého se doba platnosti zkrácené zkoušky počítá. Postupy a podmínky provedení zkrácené 

zkoušky stanoví opatření obecné povahy. 

(7) Každé stanovené měřidlo používané k účelům měření stanoveným v § 5 odst. 4 je uživatel 

povinen předkládat k ověření. Uživatel vede evidenci používaných stanovených měřidel s datem 

posledního ověření každého stanoveného měřidla. 

 

§ 22 

Používání měřidel 

(1)  Při měření pro účely uvedené v § 5 odst. 4 je uživatel povinen používat stanovené 

měřidlo nebo měřidlo, které bylo pro tyto účely uvedeno na trh nebo do provozu podle jiného 

právního předpisu7). V odůvodněných případech, pokud není pro příslušné měření stanovené měřidlo 

vhodné, Úřad rozhodne o výjimce z této povinnosti. 

(2)  Stanovených měřidel může být používáno pro účely uvedené v § 5 odst. 4 jen po dobu 

platnosti ověření, pokud jsou současně splněny požadavky opatření obecné povahy vztahující se 

k jeho provozu. 

(3)  Měřidlo v používání, jehož druh byl nově uveden ve vyhlášce Ministerstva a je 

používáno pro účely uvedené v § 5 odst. 4, musí být nejpozději do 90 dnů od nabytí účinnosti 

                                                           
7) Například zákon č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 54/2015 Sb.  
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vyhlášky Ministerstva, předloženo k ověření. Po tuto dobu může být měřidlo používáno pro účely 

uvedené v § 5 odst. 4. 

(4)  Úřad může určitý typ stanoveného měřidla specifického určení vyjmout z povinnosti 

přezkoušení typu nebo ověření na stanovené období.  

(5)  Úřad může opatřením obecné povahy stanovit podmínky a druh stanoveného měřidla, 

u kterého je povoleno jeho krátkodobé používání pro účely uvedené v § 5 odst. 4 v době mezi 

ukončením jeho opravy nebo montáže a následným ověřením. Stanovené měřidlo podle věty první 

smí uživatel používat nejdéle po dobu určenou v opatření obecné povahy, přičemž počítání doby je 

od umístění registrační značky na stanovené měřidlo. Pokud následkem opravy nebo montáže zanikla 

platnost ověření podle § 18 odst. 1 písm. d) nebo f), je uživatel dále povinen do 3 dnů ode dne umístění 

registrační značky na stanovené měřidlo oznámit Institutu prokazatelným způsobem provedení 

opravy nebo montáže za účelem následného ověření.    

(6)   Stanovené měřidlo, jehož certifikát o přezkoušení typu pozbyl platnosti a u něhož byla 

provedena konstrukční změna, lze používat, pokud byla konstrukční změna posouzena Institutem 

s kladným výsledkem. Pro posouzení konstrukční změny platí § 13 odst. 4 obdobně. Institut posoudí, 

zda touto konstrukční změnou dochází k nahrazení vadné nebo opotřebované části jinou částí od 

původní části odlišnou, ale funkčně s ní totožnou, a zda tato změna nemá vliv na 

a) funkci stanoveného měřidla uvedenou v původním certifikátu o přezkoušení typu, 

b) technické vlastnosti stanoveného měřidla rozhodné pro přezkoušení typu a  

c) metrologické vlastnosti stanoveného měřidla rozhodné pro přezkoušení typu. 

(7) Po posouzení konstrukční změny s kladným výsledkem vydá Institut osvědčení 

o konstrukční změně, jehož náležitosti stanoví Ministerstvo vyhláškou. 

(8) Uživatel stanoveného měřidla nesmí měnit provozní podmínky stanoveného měřidla se 

záměrem systematicky znevýhodňovat jednu ze stran dotčenou měřením.  

 

§ 23 

Přezkoušení stanoveného měřidla v používání 

(1) Pokud je stanovené měřidlo používáno za okolností, kdy nesprávným měřením mohou 

být poškozeny zájmy osob dotčených měřením, mohou tyto osoby požadovat jeho přezkoušení. 

Zkoušky a metody přezkoušení k příslušnému druhu stanoveného měřidla v používání stanoví 

opatření obecné povahy. 

(2) Přezkoušení stanoveného měřidla v používání je oprávněno provést autorizované 

metrologické středisko nebo Institut. Na základě písemné žádosti o přezkoušení stanoveného měřidla 

je uživatel předmětného měřidla povinen do 30 dní od doručení žádosti, pokud nestanoví jiný právní 
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předpis8) odlišně, zajistit přezkoušení u autorizovaného metrologického střediska nebo Institutu. 

Osoba, která přezkoušení požaduje, má právo odmítnout provedení přezkoušení u autorizovaného 

metrologického střediska vybraného uživatelem. V takovém případě uživatel stanoveného měřidla 

zajistí přezkoušení Institutem. Uživatel stanoveného měřidla je povinen s měřidlem nakládat pouze 

takovým způsobem, který nemůže ovlivnit výsledky přezkoušení, má povinnost postupovat podle 

pokynů pracovníka autorizovaného metrologického střediska nebo Institutu a zajistit měřidlo proti 

zásahům třetích osob. Strany dotčené výsledky měření jsou povinny zajistit potřebnou součinnost.  

(3) Po přezkoušení se stanovené měřidlo považuje za vyhovující, pokud splňuje požadavky 

stanovené opatřením obecné povahy. Doba platnosti ověření není tímto dotčena a ověřovací značky 

zůstávají platné. Pokud je při přezkoušení stanovené měřidlo shledáno jako vyhovující, hradí uživateli 

náklady spojené s přezkoušením ten, kdo uživatele o přezkoušení požádal. Autorizované 

metrologické středisko, které provedlo přezkoušení, nebo Institut vydá osvědčení o přezkoušení, 

jehož přílohou je zkušební protokol. Náležitosti osvědčení o přezkoušení a zkušebního protokolu 

stanoví Ministerstvo vyhláškou. Osvědčení o přezkoušení musí v případě nevyhovujícího měřidla 

obsahovat všechny specifikace, které vedly ke konstatování neshody s požadavky na stanovené 

měřidlo. Uživatel je povinen seznámit osobu, která jej o přezkoušení požádala, s osvědčením 

o přezkoušení. V případě, že stanovené měřidlo bylo na základě přezkoušení shledáno 

nevyhovujícím, nelze jej nadále používat pro účely měření podle § 5 odst. 4.  

(4) Uživatel přezkoušeného měřidla je povinen s měřidlem nadále nakládat pouze takovým 

způsobem, který nemůže ovlivnit výsledky přezkoušení, zajistit ho proti zásahům třetích osob 

a postupovat podle pokynů Institutu nebo autorizovaného metrologického střediska, a to po dobu 10 

dní od seznámení osoby, která jej o přezkoušení požádala, s osvědčením o přezkoušení. Pokud tato 

osoba nesouhlasí s výsledkem uvedeným v osvědčení o přezkoušení, je oprávněna v této době 

průkazným způsobem oznámit uživateli, že na vlastní náklady hodlá nechat provést znalecký 

posudek. Uživatel měřidla je v takovém případě povinen poskytnout nezbytnou součinnost po dobu 

30 dní od seznámení osoby, která jej požádala o přezkoušení měřidla, s osvědčením o přezkoušení, 

a přitom nakládat s měřidlem způsobem, který nemůže ovlivnit výsledky přezkoušení. 

 

Hlava VI 

Hotově balené zboží označené symbolem „e“ a lahve označené symbolem „ɜ“ 

§ 24 

Pro účely této hlavy se rozumí 

                                                           
8) Například zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 

a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
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a) hotově baleným zbožím označeným symbolem „e“ hotové balení určené k prodeji; hotové balení 

je kombinace výrobku a individuálního obalu, do kterého je výrobek zabalen bez přítomnosti 

kupujícího, přičemž množství výrobku obsažené v obalu má předem stanovenou hodnotu a nelze 

je změnit bez zjevného otevření nebo porušení obalu, 

b) dodáním na trh dodání hotově baleného zboží označeného symbolem „e“ nebo lahví používaných 

jako odměrné obalové nádoby pro hotově balené zboží označených symbolem „ɜ“ (dále jen „lahve 

označené symbolem „ɜ“) na trh Evropské unie k distribuci, spotřebě nebo použití na trhu v rámci 

obchodní činnosti, ať už za úplatu, nebo bezúplatně, 

c) uvedením na trh první dodání hotově baleného zboží označeného symbolem „e“ nebo lahví 

označených symbolem „ɜ“ na trh Evropské unie, 

d) provozovatelem balírny právnická osoba, nebo podnikající fyzická osoba, která produkuje hotově 

balené zboží označené symbolem „e“ nebo si nechává toto zboží produkovat a uvádí jej na trh pod 

svým jménem nebo ochrannou známkou, 

e) výrobcem právnická osoba, nebo podnikající fyzická osoba, která vyrábí lahve označené 

symbolem „ɜ“ nebo si nechává lahve označené symbolem „ɜ“ vyrábět a uvádí je na trh, 

f) dovozcem právnická osoba, nebo podnikající fyzická osoba, usazená v Evropské unii, která uvádí 

na trh hotově balené zboží označené symbolem „e“ nebo lahve označené symbolem „ɜ“ ze třetí 

země, 

g) zplnomocněným zástupcem osoba usazená v Evropské unii, která byla písemně pověřena 

dovozcem, aby v rozsahu svého pověření jednala jeho jménem, 

h) distributorem právnická osoba, nebo podnikající fyzická osoba, jiná než provozovatel balírny, 

výrobce nebo dovozce, která v dodavatelském řetězci hotově balené zboží označené symbolem 

„e“ nebo lahve označené symbolem „ɜ“ dodává na trh,  

i) prodejcem právnická osoba, nebo podnikající fyzická osoba, která prodává hotově balené zboží 

označené symbolem „e“ konečnému spotřebiteli a v případě lahví označených symbolem „ɜ“ 

podnikateli. 

CELEX 31976L0211 

 

§ 25 

(1) Ministerstvo stanoví vyhláškou  

a) požadavky na hotově balené zboží označené symbolem „e“,  

b) požadavky na lahve označené symbolem „ɜ“ a  

c) druhy hotově baleného zboží označeného symbolem „e“ a lahví označených symbolem „ɜ“, jichž 

se požadavky v písm. a) až b) týkají. 
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(2) Ministerstvo dále stanoví vyhláškou jmenovité objemy, případně jmenovité hmotnosti 

hotově baleného zboží označeného symbolem „e“, které může být uváděno na trh pouze v těchto 

jmenovitých objemech nebo jmenovitých hmotnostech. 

  

 

§ 26 

(1) Provozovatel balírny hotově baleného zboží označeného symbolem „e“ je oprávněn 

uvádět na trh hotově balené zboží označené symbolem „e“, pokud  

a) má osvědčení o metrologickém posouzení, a 

b) zajišťuje plnění požadavků konkretizovaných vyhláškou Ministerstva, kterými jsou  

1. požadavky na zhotovení hotových balení a 

2. požadavky na opatření hotového balení nápisy a označeními.  

(2) Dovozce hotově balného zboží označeného symbolem „e“ je oprávněn uvádět na trh 

hotově balené zboží označené symbolem „e“, pokud 

a) má osvědčení o metrologickém posouzení nebo Institutu doložil, že provozovatel balírny ze třetí 

země splňuje požadavky stanovené vyhláškou, a 

b) zajišťuje plnění požadavků konkretizovaných vyhláškou Ministerstva, kterými jsou  

1. požadavky na zhotovení hotových balení a 

2. požadavky na opatření hotového balení nápisy a označeními.  

(3) Provozovatel balírny a dovozce hotově baleného zboží označeného symbolem „e“ je 

oprávněn uvádět na trh nové druhy nebo změněné druhy hotově baleného zboží označeného 

symbolem „e“, i když nebyly dosud posouzeny v rámci metrologického posouzení podle § 27 odst. 1 

za předpokladu, že 

a) je držitelem platného osvědčení o metrologickém posouzení, 

b) nové nebo změněné druhy jsou baleny v souladu se schváleným systémem kontroly správnosti 

množství výrobku v hotovém balení a 

c) oznámil uvedení nových či změněných druhů hotově baleného zboží označeného symbolem „e“ 

na trh Institutu. 

CELEX 31976L0211 

§ 27 

(1) Metrologické posouzení hotově baleného zboží označeného symbolem „e“ provádí na 

základě smlouvy uzavřené na návrh provozovatele balírny nebo dovozce hotově baleného zboží 

označeného symbolem „e“ Institut v prostorách provozovatele balírny nebo v prostorách dovozce 

hotově baleného zboží označeného symbolem „e“ nebo jeho zplnomocněného zástupce; výši úplaty 

stanoví Institut v ceníku, který zveřejní ve Věstníku Úřadu. Náležitosti žádosti o provedení 
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metrologického posouzení hotově baleného zboží označeného symbolem "e" stanoví Ministerstvo 

vyhláškou. K podstatným náležitostem smlouvy patří konkretizace práv a povinností vyplývajících 

z § 28. 

(2) Osvědčení o metrologickém posouzení vydá Institut provozovateli balírny nebo dovozci 

hotově baleného zboží označeného symbolem „e“ pokud zajišťuje plnění požadavků 

konkretizovaných vyhláškou Ministerstva, kterými jsou  

a) požadavky na zhotovení hotových balení, 

b) požadavky na opatření hotového balení nápisy a označeními a  

c) požadavky na provádění výrobních kontrol. 

CELEX 31976L0211 

 

§ 28 

(1) Způsob a metody metrologického posouzení hotově baleného zboží označeného 

symbolem „e“ stanoví Ministerstvo vyhláškou. Náležitosti a dobu platnosti osvědčení 

o metrologickém posouzení stanoví Ministerstvo vyhláškou. 

(2) Neplní-li provozovatel balírny nebo dovozce hotově baleného zboží označeného 

symbolem „e“ požadavky stanovené vyhláškou Ministerstva, nebo pokud o to požádá, Institut 

platnost osvědčení pozastaví, změní nebo zruší. Platnost osvědčení končí rovněž zánikem 

provozovatele balírny či dovozce. 

(3) Provozovatel balírny a dovozce hotově baleného zboží označeného symbolem „e“ je 

povinen neprodleně oznamovat Institutu změny údajů uvedených v osvědčení o metrologickém 

posouzení a jeho přílohách, týkající se právního statusu držitele osvědčení o metrologickém 

posouzení a systému kontroly správnosti množství výrobku v hotovém balení. Dále je povinen 

oznámit Institutu uvedení nových druhů nebo změněných druhů hotově baleného zboží označeného 

symbolem „e“ na trh. 

(4) Institut je oprávněn odebírat od provozovatele balírny nebo dovozce hotově baleného 

zboží označeného symbolem „e“ bezplatně vzorky potřebné k provedení metrologického posouzení. 

CELEX 31976L0211 

 

§ 29 

(1) Výrobce lahví je oprávněn uvádět na trh lahve označené symbolem „ɜ“, pokud 

a) má osvědčení o metrologickém posouzení, to platí i o uvedení nových druhů nebo změněných 

druhů lahví, 

b) má Úřadem schválenou svou identifikační značku a  

c) zajišťuje plnění požadavků konkretizovaných vyhláškou Ministerstva, kterými jsou 
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     1. požadavky na konstrukční provedení a určení účelu používání a 

 2. požadavky na jmenovitý objem.  

(2) Dovozce lahví je oprávněn uvádět na trh lahve označené symbolem „ɜ“, pokud 

a) má osvědčení o metrologické kontrole nebo Institutu doložil, že výrobce ze třetí země splňuje 

požadavky stanovené vyhláškou a má schválenou svou identifikační značku, to platí i o uvedení 

nových druhů nebo změněných druhů lahví a 

b) zajišťuje plnění požadavků konkretizovaných vyhláškou Ministerstva, kterými jsou 

 1. požadavky na konstrukční provedení a určení účelu používání a 

 2. požadavky na jmenovitý objem. 

(3) Každý výrobce lahví označených symbolem „ɜ“ je povinen předložit Úřadu za účelem 

schválení značku, podle které může být identifikován. Úřad může od žadatele požadovat 

a) aby změnil značku výrobce, o jejíž schválení žádá, pokud by mohlo dojít k záměně s již udělenou 

značkou výrobce, 

b) aby umístil do značky výrobce dodatečné číselné údaje a písmena. 

(4) Pokud Úřad značku schválí, do jednoho měsíce o tom informuje ostatní členské státy 

Evropské unie a Komisi. 

(5) Značce výrobce schválené Úřadem se rovná značka výrobce, která byla udělena jiným 

členským státem Evropské unie nebo jiným smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském 

prostoru.  

CELEX 31975L0107 

 

§ 30 

(1) Metrologické posouzení lahví označených symbolem „ɜ“ provádí na základě smlouvy 

uzavřené na návrh výrobce lahví nebo dovozce lahví Institut v místě výroby nebo v prostorách 

dovozce lahví nebo jeho zplnomocněného zástupce; výši úplaty stanoví Institut v ceníku, který 

zveřejní ve Věstníku Úřadu. Náležitosti žádosti o provedení metrologického posouzení kontroly lahví 

označených symbolem „ɜ“ stanoví Ministerstvo vyhláškou. K podstatným náležitostem smlouvy dále 

patří konkretizace práv a povinností vyplývajících z § 31. 

(2) Osvědčení o metrologickém posouzení vydá Institut výrobci lahví nebo dovozci lahví, 

pokud zajišťuje plnění požadavků konkretizovaných vyhláškou Ministerstva, kterými jsou  

a)  požadavky na konstrukční provedení a určení účelu používání, 

b)  požadavky na jmenovitý objem a 

c)  požadavky na metrologické charakteristiky a systém kontroly a výroby. 

CELEX 31975L0107 
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§ 31 

(1) Způsob a metody metrologického posouzení lahví označených symbolem „ɜ“ stanoví 

Ministerstvo vyhláškou. Náležitosti a dobu platnosti osvědčení o metrologickém posouzení stanoví 

Ministerstvo vyhláškou. 

(2) Neplní-li výrobce nebo dovozce lahví označených symbolem „ɜ“ požadavky stanovené 

vyhláškou Ministerstva, nebo pokud o to požádá, Institut platnost osvědčení pozastaví, změní nebo 

zruší. Platnost osvědčení končí rovněž zánikem výrobce či dovozce.  

(3) Výrobce a dovozce lahví označených symbolem „ɜ“ je povinen oznamovat Institutu 

změny údajů uvedených v osvědčení o metrologickém posouzení a jeho přílohách, týkající se 

právního statusu držitele osvědčení o metrologickém posouzení a systému kontroly výroby lahví.  

(4) Institut je oprávněn odebírat od výrobce nebo dovozce lahví označených symbolem „ɜ“ 

bezplatně vzorky potřebné k provedení metrologického posouzení. 

CELEX 31975L0107 

 

§ 32 

(1) Distributor ani prodejce nesmí distribuovat nebo prodávat hotově balené zboží označené 

symbolem „e“ nebo lahve označené symbolem „ɜ“, které nesplňují požadavky stanovené tímto 

zákonem a prováděcími právními předpisy. 

(2) Jiná osoba než ta, která splňuje požadavky stanovené tímto zákonem, není oprávněna 

používat označení hotově baleného zboží symbolem „e“ a označení lahví symbolem „ɜ“. 

 

§ 33 

Hotově balené zboží označené symbolem „e“, které může být uváděno na trh pouze ve 

jmenovitých objemech nebo hmotnostech, může být uváděno a dodáváno na trh, pokud splňuje 

požadavky stanovené tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, týkající se stanovených 

jmenovitých objemů a hmotností podle § 25 odst. 2.  

CELEX 32007L0045 

Hlava VII 

Hotově balené zboží, které není označeno symbolem „e“ 

§ 34 

Pro účely Hlavy VII se rozumí 

a)  hotově baleným zboží, které není označeno symbolem „e“ hotové balení určené k prodeji; hotové 

balení je kombinace výrobku a individuálního obalu, do kterého je výrobek zabalen bez 

přítomnosti kupujícího, přičemž množství výrobku obsažené v obalu má předem stanovenou 

hodnotu a nelze je změnit bez zjevného otevření nebo porušení obalu,   
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b)  dodáním na trh dodání hotově baleného zboží, které není označené symbolem „e“, k distribuci, 

spotřebě nebo použití na trhu České republiky v rámci obchodní činnosti, ať už za úplatu nebo 

bezúplatně, 

c)  uvedením na trh první dodání hotově baleného zboží, které není označené symbolem „e“, na trh 

České republiky. 

 

§ 35 

(1)  Ministerstvo stanoví vyhláškou  

a)  požadavky na hotově balené zboží, které není označené symbolem „e“ a 

b)  druhy hotově baleného zboží, které není označené symbolem „e“, jichž se požadavky uvedené 

v písm. a) týkají. 

(2) Ministerstvo dále stanoví vyhláškou jmenovité objemy, případně jmenovité hmotnosti 

hotově baleného zboží, které není označené symbolem „e“, které může být uváděno na trh pouze 

v těchto objemech nebo hmotnostech.  

 

§ 36 

(1)  Hotově balené zboží, které není označené symbolem „e“, může být uváděno a dodáváno 

na trh, pokud je zajištěno plnění požadavků konkretizovaných vyhláškou Ministerstva, kterými jsou 

a) požadavky na zhotovení hotových balení, 

b) požadavky na opatření hotového balení nápisy a označeními.  

(2)  Ministerstvo může stanovit vyhláškou metody kontrol prováděných dozorovými orgány 

u hotově baleného zboží, které není označené symbolem „e“. 

 

§ 37 

Hotově balené zboží, které není označené symbolem „e“, které může být uváděno na trh pouze 

ve jmenovitých objemech nebo hmotnostech, může být uváděno a dodáváno na trh, pokud splňuje 

požadavky stanovené tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, týkající se stanovených 

jmenovitých objemů a hmotností podle § 35 odst. 2.  

CELEX 32007L0045 

Hlava VIII 

§ 38 

Uznávání zahraničních osvědčení 

(1) Osvědčení vydané v zahraničí ve formě dokumentu nebo značky o prvotním ověření 

měřidla, o schválení, přezkoušení nebo certifikaci jeho typu, platí jako doklad o ověření, přezkoušení 
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typu, provedeného podle tohoto zákona, vyplývá-li to z mezinárodní smlouvy nebo dohody, kterou 

je Česká republika vázána. 

(2) Osvědčení vydané v zahraničí ve formě dokumentu nebo značky o certifikaci 

referenčního materiálu platí jako doklad o certifikaci provedené podle tohoto zákona, vyplývá-li to 

z mezinárodní smlouvy či dohody, kterou je Česká republika vázána. 

(3) Osvědčení vydané v zahraničí ve formě dokumentu nebo značky o metrologické kontrole 

hotově baleného zboží označeného symbolem „e“, nebo o metrologické kontrole lahví označených 

symbolem „ɜ“ platí jako doklad o metrologickém posouzení provedeného podle tohoto zákona, 

vyplývá-li to z mezinárodní smlouvy či dohody, kterou je Česká republika vázána. 

CELEX 32009L0034 

CELEX 31975L0107 

CELEX 31976L0211 

 

 

Hlava IX 

§ 39 

Autorizace 

(1) Autorizací se pro účely tohoto zákona rozumí udělení oprávnění fyzické osobě 

podnikající, právnické osobě, nebo orgánu veřejné správy k  

a)  ověřování stanovených měřidel, ES prvotnímu ověřování, provádění zkoušek podle § 21 odst. 6, 

přezkušování stanovených měřidel podle § 23, nebo 

b) výkonu úředního měření.  

(2) O udělení autorizace rozhoduje Úřad na základě písemné žádosti žadatele. Žádost kromě 

obecných náležitostí stanovených správním řádem musí obsahovat 

a) kontaktní údaje o žadateli, kterými jsou telefonní číslo, adresa elektronické pošty, identifikátor 

datové schránky pokud je zřízena, 

b) uvedení metrologické činnosti, která je předmětem autorizace podle odst. 1 písm. a) nebo b),  

c) jméno osoby nebo jména osob v případě autorizace podle odst. 1 písm. b), odpovědných za 

metrologickou činnost, která je předmětem autorizace. 

(3) Žádost o autorizaci musí být doložena 

a)  osvědčením o metrologické, technické a personální způsobilosti ne starší než 3 měsíce, 

b)  dalšími doklady případně čestným prohlášením prokazujícím splnění požadavků uvedených 

v odstavci 4. 

(4)  Autorizace může být žadateli o autorizaci udělena pokud 

a) má sídlo v České republice, 
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b) nemá nedoplatky na daních, pojistném nebo penále na sociálním zabezpečení, příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti nebo pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, 

c) nebylo na jeho majetek vydáno rozhodnutí o úpadku nebo nebyl na jeho majetek prohlášen 

konkurz nebo nebyl insolvenční návrh na majetek zamítnut pro jeho nedostatečnost, 

d)  nemá finanční nebo jiné zájmy, které by mohly ovlivnit jeho nestrannost při výkonu činnosti, 

která je předmětem autorizace, zejména se nesmí přímo podílet na uvádění na trh, instalování, 

používání nebo údržbě stanovených měřidel ani zastupovat osoby, které se těmito činnostmi 

zabývají a nesmí mít zaveden systém odměňování tak, aby závisel na počtu provedených 

metrologických úkonů nebo na jejich výsledcích, 

e)  nebyl v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný v souvislosti 

s  činností, která je předmětem autorizace a 

f) nebyla mu v posledních třech letech zrušena autorizace pro porušení podmínek stanovených pro 

výkon autorizované činnosti. 

 (5) Autorizace podle odst. 1 písm. a) pro činnosti ověřování stanovených měřidel 

ověřovaných na místě používání a zároveň určených pro stanovení množství při přímém prodeji či 

poskytování služeb veřejnosti a pro ověřování stanovených měřidel určených k rozhodování při 

udělování sankcí se neuděluje. V ostatních případech lze autorizaci podle odst. 1 písm. a) udělit, 

pokud potřebu provádět tyto činnosti nelze uspokojit výkony Institutu. 

(6)  Při rozhodování o rozšíření nebo jiné změně autorizace platí ustanovení o rozhodování 

o udělení autorizace obdobně. 

 

§ 40 

(1) Osvědčení o metrologické, technické a personální způsobilosti vydá Institut žadateli, 

pokud 

a) má pro výkon činnosti, jenž je předmětem autorizace, potřebné technické vybavení, měřidla, která 

jsou prokazatelně pod jeho stálou kontrolou a prostorové podmínky s požadovaným prostředím; 

v případě úředního měření vlastní měřidla nezbytná k úřednímu měření nebo má smluvně zajištěnu 

jejich dostupnost, 

b)  má vytvořený a dokumentovaný systém řízení činností, který zajišťuje trvalé dodržování 

pracovních postupů pro činnosti, jež jsou předmětem autorizace a který zajišťuje vyloučení tlaků 

či podnětů, jež by mohly ovlivnit výkon činnosti, která je předmětem autorizace,   

c) má zajištěnu metrologickou návaznost používaných měřidel, 

d) má žadatel o autorizaci podle § 39 odst. 1 písm. a) zaměstnance odpovědného za činnost 

prováděnou v rámci autorizace, pokud jím není on sám, který je držitelem certifikátu o odborné 
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způsobilosti, vydaného subjektem akreditovaným pro certifikaci způsobilosti pracovníků pro 

metrologickou činnost, která je předmětem žádosti, 

e) jsou zaměstnanci žadatele, vykonávající pro žadatele činnosti podle § 39 odst. 1 písm. a), držiteli 

osvědčení o odborné způsobilosti vydaného Institutem nebo držiteli certifikátu o odborné 

způsobilosti, vydaného subjektem akreditovaným pro certifikaci způsobilosti pracovníků pro 

metrologickou činnost, která je předmětem žádosti, 

f) jsou zaměstnanci žadatele nebo žadatel, pokud činnost vykonává sám, provádějící činnost podle § 

39 odst. 1 písm. b), držiteli certifikátu o odborné způsobilosti, vydaného subjektem akreditovaným 

pro certifikaci způsobilosti pracovníků pro metrologickou činnost, která je předmětem žádosti, 

g) prokázal odbornou způsobilost a kvalitu činností, které jsou předmětem autorizace, formou účasti 

v mezilaboratorním porovnání zkoušek, organizovaných akreditovaným subjektem, s kladným 

výsledkem. 

 (2)  Plnění požadavků podle odstavce 1, jež má plnit zaměstnanec, může být nahrazeno 

plněním povinností spolupracujícím rodinným příslušníkem nebo členem družstva.  

(3)  Splnění požadavků uvedených v odstavci 1 posoudí na základě smlouvy uzavřené na 

návrh žadatele Institut. Pokud je žadatel akreditovaným subjektem, využije Institut pro účely 

posouzení výstupy z akreditačního procesu provedeného akreditačním orgánem. Institut o posouzení 

požadavků vydá osvědčení o metrologické, technické a personální způsobilosti, jenž je podkladem 

pro řízení o udělení autorizace; výši úplaty stanoví Institut v ceníku, který zveřejní ve Věstníku 

Úřadu. Náležitosti osvědčení stanoví Ministerstvo vyhláškou. Pokud osoba nesplňuje požadavky 

uvedené v odstavci 1, Institut osvědčení nevydá, přitom důvody podrobně uvede ve zprávě 

z posouzení metrologické, technické a personální způsobilosti. Na základě smlouvy Institut provede 

v případě, že byla žadateli autorizace udělena, posouzení trvalého dodržování požadavků uvedených 

v odstavci 1, a to jednou v době platnosti autorizace, nejdříve však 18 měsíců a nejpozději 42 měsíců 

od data nabytí právní moci rozhodnutí o autorizaci. Zprávu z tohoto posouzení Institut zašle 

bezodkladně Úřadu. Kladné posouzení je provedeno též marným uplynutím lhůty k provedení 

posouzení trvalého dodržování požadavků uvedených v odstavci 1. 

 

§ 41 

Osoba, které byla udělena autorizace, je povinna před zahájením činnosti, ke které jí byla 

udělena autorizace, uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu této 

činnosti s limitem pojistného plnění ve výši přiměřené rozsahu této činnosti, a tuto skutečnost doložit 

Úřadu ve lhůtě 30 dní od nabytí právní moci rozhodnutí o autorizaci. Tato povinnost se nevztahuje 

na orgány veřejné správy. 
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§ 42 

Rozhodnutí o udělení autorizace 

(1) V rozhodnutí o udělení autorizace Úřad uvede předmět autorizace, a pokud byla udělena 

autorizace k ověřování stanovených měřidel, přidělí ověřovací značku. Grafickou podobu otisku 

razítek, která mohou používat osoby, jimž byla udělena autorizace, stanoví Ministerstvo vyhláškou. 

(2) V podmínkách pro výkon autorizované činnosti, které jsou přílohou rozhodnutí 

o autorizaci, Úřad stanoví zejména 

a) rozsah metrologické činnosti, pro kterou byla autorizace udělena, 

b) specifikaci měřidel, dalšího přístrojového zařízení a softwarového vybavení rozhodných pro 

výkon metrologické činnosti, požadavky na zajištění metrologické návaznosti měřidel a validaci 

softwarového vybavení, 

c) metodiky a postupy ověřování, přezkušování nebo zkoušek stanovených měřidel, v případě 

úředního měření metodiky úředního měření ve vztahu k předmětu a rozsahu autorizace,  

d) jméno osoby nebo jména osob v případě autorizace podle § 39 odst. 1 písm. b), odpovědné nebo 

odpovědných za činnost prováděnou v rozsahu autorizace, 

e) způsob prokazování trvalé odborné způsobilosti a kvality autorizovaných činností formou účasti 

v mezilaboratorním porovnání, a 

f) způsob zajištění metrologické návaznosti výsledků měření u etalonů, které subjekt používá pro 

autorizované činnosti. 

(3) Doba platnosti autorizace je 5 let od data nabytí právní moci rozhodnutí o autorizaci, 

pokud v rozhodnutí není uvedena kratší doba platnosti. Do doby platnosti se počítá i doba, po kterou 

je autorizace pozastavena podle § 43 odstavce 1. Pro prodloužení autorizace platí ustanovení 

o rozhodování o udělení autorizace obdobně. 

 

§ 43 

Rozhodnutí o pozastavení, omezení a zrušení autorizace 

(1) Úřad autorizaci rozhodnutím pozastaví nebo omezí, jestliže  

a) zjistí, že osoba, které byla udělena autorizace 

1. nemůže dočasně nebo v plném rozsahu vykonávat činnosti, které jsou předmětem autorizace,  

2. nemá sjednané pojištění odpovědnosti v přiměřené výši plnění nebo nedoložila Úřadu jeho 

sjednání ve lhůtě 30 dní od nabytí právní moci rozhodnutí o autorizaci, nebo 

3. poruší některou z povinností podle § 44, nebo 

b) o to autorizovaná osoba požádá. 

(2) Pokud Úřad rozhodnutím pozastaví nebo omezí autorizaci podle odst. 1 písm. a), stanoví 

lhůtu k odstranění nedostatků. 
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(3) Úřad autorizaci rozhodnutím zruší, jestliže  

a) zjistí, že osoba, které byla udělena autorizace 

1. neodstranila nedostatky, které byly důvodem pozastavení autorizace ve stanovené lhůtě, 

2. prováděla činnosti, které jsou předmětem autorizace, ačkoliv byla platnost autorizace 

pozastavena nebo pro danou činnost omezena, 

3. vydávala metrologické výkony za autorizované činnosti, ačkoliv nebyly předmětem autorizace, 

nebo 

4. uvedla v čestném prohlášení podle § 39 odst. 3 písm. b) nepravdivé údaje, nebo 

b) o to autorizovaná osoba požádá. 

(4) Autorizace k ověřování druhu stanovených měřidel, provádění zkoušek nebo 

k přezkušování zaniká v případě, že předmětný druh měřidla již není uveden ve vyhlášce 

Ministerstva, kterou se stanoví měřidla k povinnému přezkoušení typu a ověřování. 

(5) V případě, že osobě byla pozastavena nebo zrušena autorizace k ověřování stanovených 

měřidel nebo k výkonu úředního měření, je osoba povinna zajistit dokumentaci vydanou při 

provádění autorizované činnosti a vybavení, zejména ověřovací značky a razítko, proti zneužití. 

V případě zrušení autorizace je osoba povinna zajistit archivaci dokladů uvedených v § 71 a předat 

Úřadu záznamy o provedených metrologických výkonech, pokud tak Úřad v rozhodnutí o zrušení 

autorizace stanovil. 

(6) Úřad vydá na základě oznámení autorizovaného subjektu podle § 44 odst. 1 písm. d), 

nebo z moci úřední, a po doložení výsledku dodatečného posouzení metrologické, technické 

a personální způsobilosti, stanoveného podle § 44 odst. 2 nebo na jeho základě, nové rozhodnutí 

o autorizaci9). 

(7)  Rozhodnutí o udělení autorizace pozbývá platnosti zánikem právnické osoby, orgánu 

veřejné správy, nebo smrtí podnikající fyzické osoby, které byla autorizace udělena. 

 

§ 44 

Povinnosti autorizované osoby 

(1) Osoba, které byla udělena autorizace, je povinna 

a) trvale plnit požadavky rozhodné pro udělení autorizace a podmínky k výkonu autorizované 

činnosti, 

b) vykonávat činnost, ke které mu byla udělena autorizace, s odbornou péčí a v souladu 

s rozhodnutím o udělení autorizace, 

                                                           
9) § 101 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 
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c) poskytnout Institutu součinnost při provádění posouzení trvalého dodržování požadavků podle § 

40 odst. 1, 

d) bezodkladně oznámit Úřadu změny, které se týkají plnění požadavků pro udělení autorizace 

a podmínek pro výkon autorizované činnosti 

1. změnu identifikačních a kontaktních údajů, 

2. změnu prostor určených k provádění autorizovaného činnosti, 

3. změnu měřidel, popř. jejich specifikace, dalšího přístrojového zařízení a softwarového 

vybavení rozhodných pro výkon autorizované činnosti, 

4. změnu metodiky a postupu ověřování, přezkušování nebo zkoušek stanovených měřidel, 

v případě úředního měření metodiky úředního měření ve vztahu k předmětu a rozsahu 

autorizace, 

5. změnu okolního prostředí, která by mohla mít vliv na výkon autorizované činnosti, 

6. změnu osoby odpovědné za činnost v rozsahu autorizace, spolu s tím předložit doklady 

o odborné způsobilosti této osoby, 

7. změnu v seznamu zaměstnanců zabezpečujících metrologickou činnost v rozsahu autorizace, 

v případě úředního měření v seznamu úředních měřičů provádějících úřední měření v rozsahu 

autorizace, spolu s tím předložit doklady o odborné způsobilosti, 

e) uchovávat kopie dokladů uvedených v § 71 

1. v případě autorizovaných metrologických středisek po dobu nejméně 5 let po ukončení jejich 

platnosti, není-li platnost dokladů omezena lhůtou, po dobu 10 let, 

2. v případě osob autorizovaných k úřednímu měření nejméně po dobu 10 let, 

f) uchovávat záznamy o provedených metrologických výkonech podléhajících autorizaci po dobu 5 

let, 

g) na ověřovacím listu, potvrzení o ověření, protokolu o statistické výběrové zkoušce, osvědčení 

o zkrácené zkoušce, osvědčení o přezkoušení stanoveného měřidla a na dokladu o autorizovaném 

měření uvést svůj název a připojit podpis odpovědné osoby spolu s otiskem razítka autorizovaného 

metrologického střediska nebo osoby autorizované k výkonu úředního měření, a 

h) neprodleně oznámit Úřadu trvalé ukončení autorizované činnosti. 

(2) V případě, že u autorizované osoby došlo ke změnám podle odstavce 1 písm. d) bodů 2 

až 5, je autorizovaná osoba povinna Úřadu doložit výsledek dodatečného posouzení metrologické, 

technické a personální způsobilosti provedeného Institutem na základě smlouvy uzavřené na návrh 

subjektu, a to do 60 dnů od okamžiku, kdy změny nastaly. V případě, že u autorizované osoby došlo 

ke změně podle odstavce 1 písm. d) bodu 6 a 7, rozhodne o nutnosti dodatečného posouzení Úřad. 

 

§ 45 
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Autorizovaná metrologická střediska 

(1)  Autorizovanými metrologickými středisky jsou osoby, které Úřad na základě jejich 

žádosti autorizoval k  činnostem podle § 39 odst. 1 písm. a). Ke zkouškám stanovených měřidel 

a k přezkoušení stanovených měřidel mohou být autorizovány pouze osoby, které jsou autorizovány 

k ověřování předmětného druhu stanovených měřidel. 

(2)  Osoby, které nejsou autorizovány k činnostem podle § 39 odst. 1 písm. a), nejsou 

oprávněny používat označení autorizované metrologické středisko, a to ani jako součást svého názvu.  

 

§ 46 

Osoby autorizované k úřednímu měření 

(1) Osoby autorizované k úřednímu měření jsou osoby, které Úřad autorizoval na základě 

jejich žádosti k výkonu úředního měření podle § 39 odst. 1 písm. b) ve stanoveném oboru měření.  

(2) Úředním měřením se rozumí postup určení hodnoty veličiny, provedený osobou k tomu 

autorizovanou podle tohoto zákona. Úřední měření provádí úřední měřič, jež je fyzická osoba, která 

je držitelem certifikátu o odborné způsobilosti podle § 40 odst. 1 písm. f), oprávněná v rámci 

autorizace osoby k  úřednímu měření toto měření provádět. 

(3) O výsledku úředního měření vydává autorizovaná osoba doklad, jehož náležitosti stanoví 

Ministerstvo vyhláškou. 

(4) Osoby, které nejsou autorizovány k provádění úředního měření, nejsou oprávněny 

používat označení úřední měření, a to ani jako součást svého názvu. 

 

Hlava X 

§ 47 

Registrace 

(1) Registrací se pro účely tohoto zákona rozumí udělení oprávnění fyzické osobě podnikající 

nebo právnické osobě k činnostem podle § 51 (dále jen „registrovaný subjekt“). 

(2) O provedení registrace rozhoduje Úřad na základě písemné žádosti žadatele. Žádost musí 

kromě náležitostí stanovených správním řádem obsahovat 

a) kontaktní údaje o žadateli, kterými jsou telefonní číslo, adresa elektronické pošty, identifikátor 

datové schránky pokud je zřízena, 

b) uvedení činnost, která je předmětem registrace, a to 

1. oprava,  

2. montáž, nebo 

3. oprava a montáž, 

c) jméno osoby odpovědné za činnost, která je předmětem registrace, 
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(3) Žádost o provedení registrace musí být doložena 

a)  osvědčením o metrologické, technické a personální způsobilosti ne starší než 3 měsíce, 

b)  dalšími doklady případně čestným prohlášením prokazujícím splnění požadavků uvedených 

v odstavci 4. 

(4) Úřad žadateli provede registraci pokud 

a) má sídlo v České republice, 

b) nemá nedoplatky na daních, pojistném nebo penále na sociálním zabezpečení, příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti nebo pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, 

c) nebylo na jeho majetek vydáno rozhodnutí o úpadku nebo nebyl na jeho majetek prohlášen 

konkurz nebo nebyl insolvenční návrh na majetek zamítnut pro jeho nedostatečnost, 

d)  nemá finanční nebo jiné zájmy, které by mohly ovlivnit jeho nestrannost při výkonu činnosti, 

která je předmětem registrace,  

e) nebyl v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný v souvislosti 

s  činností, která je předmětem registrace a 

f) nebyla mu v posledních 3 letech zrušena registrace pro porušení podmínek pro výkon registrované 

činnosti. 

(5) Při rozhodování o rozšíření nebo jiné změně registrace platí ustanovení o udělení 

registrace obdobně. 

§ 48 

(1) Osvědčení o metrologické, technické a personální způsobilosti vydá Institut žadateli, 

pokud 

a) má pro výkon činnosti, která je předmětem registrace, potřebné technické vybavení a prostorové 

podmínky,  

b) má zajištěnu metrologickou návaznost měřidel používaných k provedení metrologické návaznosti 

stanovených měřidel, která jsou předmětem registrace, 

c) má zpracované postupy zkoušek pro zajištění metrologické návaznosti stanovených měřidel, která 

jsou předmětem registrace, 

d) má potřebnou technickou dokumentaci k provádění oprav a montážní postupy, 

e) doloží odbornou způsobilost zaměstnanců, popř. prokáže, že příprava zaměstnanců pro 

kvalifikované provádění činností je zajištěna odborně způsobilou osobou, 

f) má zaměstnance, pokud jím není on sám, odpovědného za činnost prováděnou v rámci registrace, 

včetně příslušných pravomocí, který je držitelem certifikátu o odborné způsobilosti vydaného 

subjektem akreditovaným pro certifikaci způsobilosti pracovníků pro funkci zástupce 

registrovaného subjektu. 
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(2) Plnění požadavků podle odstavce 1 jež má plnit zaměstnanec, může být nahrazeno 

plněním povinností spolupracujícím rodinným příslušníkem nebo členem družstva. 

(3)  Splnění požadavků podle odstavce 1 posoudí na základě smlouvy uzavřené na návrh 

osoby Institut. Institut o posouzení požadavků vydá osvědčení o metrologické, technické a personální 

způsobilosti, jenž je podkladem pro řízení o provedení registrace. Výši úplaty stanoví Institut 

v ceníku, který zveřejní ve Věstníku Úřadu. Náležitosti osvědčení stanoví Ministerstvo vyhláškou. 

Pokud osoba nesplňuje požadavky uvedené v odstavci 1, Institut osvědčení nevydá, přitom důvody 

podrobně uvede ve zprávě z posouzení metrologické, technické a personální způsobilosti. 

 

 

§ 49 

Rozhodnutí o provedení registrace 

(1) V rozhodnutí o provedení registrace Úřad uvede předmět registrace. Úřad osobě, které 

byla provedena registrace, přidělí registrační značku, jejíž vzor a pravidla používání stanoví 

Ministerstvo vyhláškou.  

(2) V podmínkách pro výkon registrované činnosti, které jsou přílohou rozhodnutí 

o provedení registraci, Úřad stanoví zejména 

a)  rozsah činnosti, pro kterou byla registrace provedena, 

b)  specifikaci měřidel a dalšího přístrojového vybavení s požadavky na zajištění jejich metrologické 

návaznosti, 

c)  metodiky a postupy pro výkon registrované činnosti ve vztahu k předmětu a rozsahu registrace, 

d)  jméno osoby odpovědné za činnost prováděnou v rozsahu registrace. 

(3) Platnost registrace je 5 let od data nabytí právní moci rozhodnutí o provedení registraci. 

Do této doby se počítá i doba, po kterou je registrace pozastavena podle § 50 odstavce 1. Registraci 

je možné opakovaně prodloužit. Pro prodloužení registrace platí ustanovení o rozhodování o udělení 

registrace obdobně. 

 

§ 50 

Rozhodnutí o pozastavení, omezení, zrušení a prodloužení registrace 

(1) Úřad registraci rozhodnutím pozastaví nebo omezí, jestliže  

a) zjistí, že registrovaný subjekt 

1. nemůže dočasně nebo v plném rozsahu vykonávat činnosti, které jsou předmětem registrace, 

nebo   

2. poruší některou z povinností podle § 52 nebo 

b) o to registrovaný subjekt požádá. 
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(2) Pokud Úřad rozhodnutím pozastaví nebo omezí registraci podle odstavce 1 písm. a), 

stanoví lhůtu k odstranění nedostatků. 

(3) Úřad registraci rozhodnutím zruší, jestliže  

a) zjistí, že registrovaný subjekt 

1. neodstranil nedostatky, které byly důvodem pozastavení registrace podle odstavce 1 ve 

stanovené lhůtě, nebo 

2. prováděl činnosti, které jsou předmětem registrace, ačkoliv byla platnost registrace pozastavena 

nebo pro danou činnost omezena podle odstavce 1, nebo 

3. vydával provedené výkony za registrované činnosti, ačkoliv nebyly předmětem registrace, nebo 

4. uvedl v čestném prohlášení podle § 47 odst. 3 písm. b) nepravdivé údaje, nebo 

b) o to registrovaný subjekt požádá. 

(4) Registrace pro opravu nebo montáž předmětného druhu měřidla zaniká v případě, že Úřad 

zrušil povolení krátkodobého používání stanoveného měřidla v době mezi ukončením jeho opravy 

nebo montáže a následným ověřením, které vydal podle § 22 odst. 5. 

(5) V případě, že registrovanému subjektu byla pozastavena nebo zrušena registrace, je 

subjekt povinen zajistit registrační značky proti zneužití. 

(6) Úřad vydá na základě oznámení registrovaného subjektu podle § 52 odst. 1 písm. d), nebo 

z moci úřední, a po doložení výsledku dodatečného posouzení metrologické, technické a personální 

způsobilosti, provedeného podle § 52 odst. 2, nové rozhodnutí o registraci. 

(7) Rozhodnutí o provedení registrace pozbývá platnost zánikem právnické osoby nebo smrtí 

fyzické osoby podnikající, které byla registrace udělena. 

 

§ 51 

Registrované subjekty 

(1) Registrované subjekty jsou ty, u kterých Úřad provedl registraci pro opravu, montáž, 

nebo opravu a montáž stanoveného měřidla, u něhož Úřad podle § 22 odst. 5 povolil jeho krátkodobé 

používání v době mezi ukončením jeho opravy nebo montáže a následným ověřením, a které jsou 

oprávněny opatřit takové měřidlo registrační značkou.  

(2) Osoby, u nichž nebyla provedena registrace, nejsou oprávněny vykonávat činnost podle 

odstavce 1 a používat registrační značku.  

(3) Stanovené měřidlo nesmí být opatřeno značkou, která by mohla vést k záměně se značkou 

registrovaného subjektu. 

 

§ 52 

Povinnosti registrovaného subjektu 
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(1) Registrovaný subjekt je povinen  

a) trvale plnit požadavky rozhodné pro provedení registrace a podmínky k výkonu registrované 

činnosti, 

b) činnost, ke které mu byla provedena registrace, vykonávat s odbornou péčí a v souladu 

s rozhodnutím o provedení registrace, 

c) dodržovat podmínky vztahující se k povolení krátkodobého používání stanoveného měřidla 

v době mezi ukončením jeho opravy nebo montáže a ověřením, 

d) bezodkladně oznámit Úřadu změny, které se týkají požadavků pro provedení registrace 

a podmínek pro výkon registrované činnosti 

1. změnu identifikačních a kontaktních údajů, 

2. změnu osoby odpovědné za činnost v rozsahu registrace, spolu s tím předložit doklady 

o odborné způsobilosti této osoby, 

3. změnu technického vybavení a prostorových podmínek rozhodných pro registrovanou činnost, 

a 

4. změnu postupů zkoušek pro zajištění metrologické návaznosti stanovených měřidel, která jsou 

předmětem registrace, 

e) vést evidenci oprav a montáží a tuto evidenci uchovávat po dobu 5 let, a 

f) neprodleně oznámit Úřadu trvalé ukončení registrované činnosti. 

(2)  V případě, že u registrovaného subjektu došlo ke změnám podle odstavce 1 písm. d) 

bodů 3 a 4, je registrovaný subjekt povinen Úřadu doložit výsledek dodatečného posouzení 

metrologické, technické a personální způsobilosti provedeného Institutem na základě smlouvy 

uzavřené na návrh subjektu, a to do 60 dnů od okamžiku, kdy změny nastaly.  

 

Hlava XI 

 Činnosti Úřadu a Institutu 

§ 53 

(1) Postavení Úřadu stanovuje jiný právní předpis10).  

(2) Úřad 

a) schvaluje státní etalony a státní referenční etalony a kontroluje plnění povinností spojených 

s jejich uchováváním, 

b) autorizuje právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající podle § 39, 

                                                           

10) Zákon č. 20/1993 Sb. o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a 

státního zkušebnictví  
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c) provádí registraci právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající podle § 47, 

d) kontroluje dodržování povinností stanovených tímto zákonem podle § 55, 

e) vydává metodické pokyny k zajištění jednotného postupu právnických osob pověřených 

uchováváním státních etalonů a právnických osob, orgánů veřejné správy nebo fyzických osob 

podnikajících, kterým udělil autorizaci nebo provedl registraci,  

f) schvaluje identifikační značky výrobců a dovozců lahví označených symbolem „ɜ“, používaných 

jako odměrné obalové nádoby pro hotově balené zboží, 

g) rozhoduje o zařazení měřidla podle § 6, 

h) rozhoduje o vyjmutí stanoveného měřidla specifického určení z povinnosti přezkoušení typu nebo 

ověřování na stanovené období podle § 22 odst. 4, 

i) vydává opatření obecné povahy ve věcech upravených tímto zákonem, 

j) povoluje krátkodobé používání stanoveného měřidla v době mezi ukončením jeho opravy nebo 

jeho montáže a následným ověřením a stanovuje k tomu podmínky,  

k) zastupuje Českou republiku v orgánech Evropské unie a v mezinárodních metrologických 

organizacích, zajišťuje plnění závazků vyplývajících z tohoto členství a koordinuje činnosti 

k plnění úkolů vyplývajících z tohoto členství a z mezinárodních dohod nebo ujednání, 

l) vykonává další činnosti, které Úřadu stanoví tento zákon.  

(3) Úřad oznamuje ve Věstníku Úřadu zejména právnické osoby pověřené k uchovávání 

státních etalonů, právnické osoby, orgány veřejné správy nebo fyzické osoby podnikající 

autorizované k ověřování stanovených měřidel, právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající 

autorizované k úřednímu měření, registrované právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající, 

schválení, změnu, pozastavení platnosti schválení nebo zrušení schválení státního etalonu a státního 

referenčního etalonu, vydání certifikátu o přezkoušení typu stanoveného měřidla, zrušení 

a pozastavení platnosti certifikátu o přezkoušení typu, změny certifikátu o přezkoušení typu a jiná 

sdělení týkající se rozsahu a platnosti přezkoušení typu, seznam oznámených norem s přiřazením 

k příslušnému opatření obecné povahy, podobu značky prvotního ověření předmětného typu 

stanoveného měřidla, provedeného v jiném státě, vydání osvědčení o konstrukční změně, vydání 

osvědčení o metrologickém posouzení hotově baleného zboží označovaného symbolem „e“ a lahví 

označených symbolem „ɜ“, pozastavení platnosti osvědčení, změny osvědčení a jiná sdělení týkající 

se rozsahu a platnosti osvědčení o metrologickém posouzení hotově baleného zboží označovaného 

symbolem „e“ a lahví označených symbolem „ɜ“. 

(4) Úřad oznamuje orgánům Evropské unie nebo příslušným orgánům států, se kterými má 

Evropská unie nebo Česká republika uzavřeny mezinárodní dohody, informace v rozsahu 

vyplývajícím z mezinárodních smluv a dohod. 
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§ 54 

(1) Úkoly národního metrologického institutu, který svou činností vytváří základní 

předpoklady pro zabezpečení jednotnosti a správnosti měřidel a měření ve všech oborech vědecké, 

technické a hospodářské činnosti a úkoly legální metrologie v rozsahu stanoveném tímto zákonem, 

vykonává Institut, který je státní příspěvkovou organizací zřízenou a přímo řízenou Ministerstvem.  

(2)  Institut  

a) uchovává státní etalony a státní referenční etalony a zajišťuje jejich rozvoj, 

b) koordinuje tvorbu, rozvoj a uchovávání systému státních etalonů a státních referenčních etalonů, 

c) zabezpečuje primární a sekundární etalonáž fyzikálních, chemických a technických veličin včetně 

vývoje a výroby etalonů a měřidel, 

d) zajišťuje přenos hodnot měřicích jednotek z etalonů na měřidla nižších přesností,  

e) provádí metrologický výzkum,  

f) provádí přezkušování typu stanoveného měřidla, 

g) ověřuje stanovená měřidla, 

h) vyrábí a certifikuje referenční materiály a zdroje záření, 

i) poskytuje odborné služby v oblasti metrologie, 

j) vydává osvědčení o uznání prvotního ověření provedeného v jiném státě, 

k) provádí ES schvalování typu a ES prvotní ověřování podle § 20 odst. 4, 

l) provádí statistické výběrové zkoušky podle § 21 odst. 3, 

m) provádí zkrácené zkoušky podle § 21 odst. 6, 

n) provádí přezkoušení stanoveného měřidla podle § 23, 

o) posuzuje pro účely autorizace a registrace podle tohoto zákona technickou, metrologickou 

a personální způsobilost, 

p) provádí metrologické posouzení hotově baleného zboží označovaného symbolem „e“ a lahví 

označených symbolem „ɜ“, 

q) vydává osvědčení o odborné způsobilosti pro účely autorizace, 

r) zpracovává technické postupy pro provádění zkoušek při ověřování stanovených měřidel, pro 

úřední měření a pro provádění metrologického posouzení hotově baleného zboží označovaného 

symbolem „e“ a lahví označených symbolem „ɜ“, 

s) je členem nebo zastupuje Českou republiku v mezinárodních metrologických organizacích a jejich 

orgánech, 

t) účastní se mezinárodní spolupráce v oblasti vědecké, fundamentální a legální metrologie, 

u) koordinuje vznik a metrologickou činnost přidružených laboratoří, 

v) provádí posuzování shody v oblasti metrologie podle jiného zákona, 
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w) vykonává další činnosti stanovené jinými zákony. 

(3)  Institut uchovává kopie dokladů uvedených v § 71 a záznamy o provedených 

metrologických výkonech po dobu shodnou s dobou uvedenou v § 44 odst. 1 písm. e) a f). 

(4)  Institut oznamuje Úřadu vydání certifikátu o přezkoušení typu, zrušení a pozastavení 

platnosti certifikátu o přezkoušení typu, změny certifikátu o přezkoušení typu a jiná sdělení týkající 

se rozsahu a platnosti přezkoušení typu, podobu značky prvotního ověření předmětného typu 

stanoveného měřidla provedeného v jiném státě, vydání osvědčení o konstrukční změně, provedení 

statistických výběrových zkoušek podle § 21 odst. 3, vydání osvědčení o metrologickém posouzení 

hotově baleného zboží označovaného symbolem „e“ a lahví označených symbolem „ɜ“, pozastavení 

platnosti osvědčení, změny osvědčení a jiná sdělení týkající se rozsahu a platnosti osvědčení 

o metrologickém posouzení hotově baleného zboží označovaného symbolem „e“ a lahví označených 

symbolem „ɜ“. 

(5)  Institut oznamuje orgánům Evropské unie nebo příslušným orgánům států, se kterými má 

Evropská unie nebo Česká republika uzavřeny mezinárodní smlouvy a dohody, informace v rozsahu 

z mezinárodních smluv a dohod vyplývající.  

(6)  Další odborné činnosti Institutu v oblasti metrologie jsou vymezeny zřizovací listinou.  

CELEX 32009L0034 

Hlava XII 

Dozor 

§ 55 

Orgány dozoru 

(1)  Úřad kontroluje plnění povinností stanovených tímto zákonem, není-li uvedeno jinak. 

Pověření ke kontrole má formu písemného pověření k jednotlivé kontrole nebo formu průkazu. Vzor 

pověření ke kontrole a vzor průkazu stanoví Ministerstvo vyhláškou. 

(2)  Česká obchodní inspekce kontroluje plnění povinností stanovených tímto zákonem 

týkajících se uvádění a dodávání stanovených měřidel na trh nebo do provozu uvedených v § 20 odst. 

1 a 2 a, není-li kontrolní činnost tímto zákonem svěřena jinému orgánu dozoru, uvádění a dodávání 

hotově baleného zboží označeného symbolem „e“ a lahví označených symbolem „ɜ“ uvedených v § 

26, 29, 32 a 33 a hotově baleného zboží, které není označeno symbolem „e“ uvedených v § 35 až 37. 

(3)  Česká inspekce životního prostředí kontroluje v oblasti chemických látek nebo látek 

obsažených ve směsích nebo předmětech plnění povinností stanovených tímto zákonem týkajících se 

uvádění hotově baleného zboží označeného symbolem „e“ na trh uvedených v § 26, 32 a 33 a hotově 

baleného zboží, které není označeno symbolem „e“ uvedených v § 35 až 37. 

(4)  Státní zemědělská a potravinářská inspekce kontroluje na úseku zemědělských, 

potravinářských a tabákových výrobků plnění povinností stanovených tímto zákonem týkajících se 
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se uvádění hotově baleného zboží označeného symbolem „e“ na trh uvedených v § 26, 32 a 33 

a hotově baleného zboží, které není označeno symbolem „e“ uvedených v § 35 až 37. 

(5)  Státní veterinární správa kontroluje na úseku na úseku veterinární péče plnění povinností 

stanovených tímto zákonem týkajících se uvádění hotově baleného zboží označeného symbolem „e“ 

na trh uvedených v § 26, 32 a 33 a hotově baleného zboží, které není označeno symbolem „e“ 

uvedených v § 35 až 37. 

(6)  Krajské hygienické stanice kontrolují na úseku prodeje výrobků a poskytování služeb, 

upravených zákonem o ochraně veřejného zdraví, plnění povinností stanovených tímto zákonem 

týkajících se uvádění hotově baleného zboží označeného symbolem „e“ na trh uvedených v § 26, 32 

a 33 a hotově baleného zboží, které není označeno symbolem „e“ uvedených v § 35 až 37.11) 

 

§ 56 

Opatření k nápravě 

Orgán dozoru může uložit osobě, aby ve stanovené lhůtě odstranila zjištěné nedostatky, jejich 

příčiny a škodlivé následky nebo aby k jejich odstranění bez zbytečného odkladu provedla nezbytná 

opatření k nápravě. Orgán dozoru dále může uložit osobě, aby bezodkladně informovala o riziku 

osoby, které by mohly být vystaveny riziku plynoucímu z používání stanoveného měřidla.  

 

Hlava XIII 

Zákonný čas 

§ 57 

Zákonným časem v České republice je středoevropský čas, který je stanoven jako koordinovaný 

světový čas plus jedna hodina. Koordinovaný světový čas je časová stupnice vytvářená na základě 

mezinárodní spolupráce v Mezinárodním úřadu pro váhy a míry. 

 

 

Hlava XIV 

Přestupky 

§ 58 

Přestupky právnických, podnikajících fyzických a fyzických osob 

(1)  Právnická osoba, podnikající fyzická osoba nebo fyzická osoba se dopustí přestupku tím, 

že 

a) v rozporu s § 3 odst. 2 nepoužije jednotky měření nebo jejich symboly podle § 4, 

                                                           
11) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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b) v rozporu s § 8 odst. 2 vykonává v  ochranném pásmu státního etalonu činnosti, zakázané 

opatřením obecné povahy, vydávaným Úřadem, 

c) v rozporu s § 16 odst. 2 neoprávněně označí stanovené měřidlo značkou, která by mohla vést 

k záměně se značkou přezkoušení typu nebo se značkou upuštění od přezkoušení typu, 

d) v rozporu s § 20 odst. 4 opatří měřidlo značkami a nápisy, které by mohly vést k záměně, 

e) v rozporu s § 32 odst. 2 neoprávněně použije označení hotově baleného zboží symbolem „e“ nebo 

označení lahví symbolem „ɜ“,  

f) v rozporu s § 45 odst. 2 používá označení autorizované metrologické středisko,  

g) v rozporu s § 46 odst. 4 používá označení úředního měření bez autorizace, 

h) v rozporu s § 51 odst. 2 nebo odst. 3 neoprávněně vykonává činnost, při níž použije registrační 

značku anebo stanovené měřidlo označí značkou, která by mohla vést k záměně s registrační 

značkou, 

i) v rozporu s § 56 ve stanovené lhůtě neodstranil zjištěné nedostatky, příčiny a následky nebo 

bezodkladně neinformuje o riziku osoby, které mohly být vystaveny riziku plynoucímu 

z používání stanoveného měřidla. 

 (2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

a) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. a) nezajistí jednotnost a správnost měřidel a měření, 

(3) Fyzická osoba, které povinnost měření ukládá jiný právní předpis3), se dopustí přestupku 

tím, že v rozporu s § 3 odst. 1 písm. b) nezajistí jednotnost a správnost měřidel a měření. 

(4) Za přestupek lze uložit pokutu do 

a) 200 000 Kč, pokud jde o přestupek podle odst. 1 písm. a), c), f), g), h) nebo i), odst. 2 písm. a) 

nebo odst. 3, 

b) 500 000 Kč, pokud jde o přestupek podle odst. 1 písm. b), d) nebo e). 

CELEX 32009L0034 

§ 59 

Přestupky uživatelů měřidla 

(1)  Uživatel měřidla se dopustí přestupku tím, že 

a) v rozporu s § 19 odst. 1 nezajistí před prvním uvedením stanoveného měřidla do provozu jeho 

prvotní ověření, 

b) v rozporu s § 21 odst. 4 neseznámí osoby dotčené měřením s prodloužením doby platnosti ověření, 

c) v rozporu s § 21 odst. 7 nevede evidenci používaných stanovených měřidel nebo je nepředkládá 

k ověření, 

d) v rozporu s § 22 odst. 1 nepoužívá při měření pro účely uvedené v § 5 odst. 4 stanovené měřidlo, 

nebo měřidlo, které bylo pro tyto účely uvedeno na trh nebo do provozu podle jiného právního 

předpisu7),  
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e) v rozporu s § 22 odst. 2 použije stanovené měřidlo bez platného ověření, 

f) v rozporu s § 23 odst. 2 nezajistí přezkoušení stanoveného měřidla, 

g) nenakládá se stanoveným měřidlem  způsobem uvedeným v § 23 odst. 2 nebo 4, 

h) v rozporu s § 23 odst. 3 neseznámí oprávněnou osobu s osvědčením o přezkoušení, 

i) v rozporu s § 23 odst. 4 nezajistí při přezkoušení potřebnou součinnost. 

(2)  Za přestupek lze uložit pokutu do 

a) 50 000 Kč, pokud jde o přestupek podle odst. 1 písm. c) nebo h), 

b) 200 000 Kč, pokud jde o přestupek podle odst. 1 písm. b), d), f), g) nebo i), 

c) 500 000 Kč, pokud jde o přestupek podle odst. 1 písm. a), 

d) 1 000 000 Kč, pokud jde o přestupek podle odst. 1 písm. e). 

 

§ 60 

Přestupky správce státního etalonu 

 (1) Správce státního etalonu se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 8 odst. 3 neumožní 

přenos realizované hodnoty veličiny ze státního etalonu. 

 (2)  Za přestupek lze uložit pokutu do 100 000,-Kč. 

 

§ 61 

Přestupky výrobce, zplnomocněného zástupce a dovozce a distributora 

(1)  Výrobce, zplnomocněný zástupce, nebo dovozce stanoveného měřidla se dopustí 

přestupku tím, že 

a) v rozporu s § 12 před uvedením stanoveného měřidla na trh nezajistí přezkoušení jeho typu nebo 

jeho prvotní ověření, 

b) v rozporu s § 13 odst. 5 před uvedením stanoveného měřidla na trh neohlásí změny Institutu, 

c) v rozporu s § 13 odst. 7 uvede na trh nebo do používání stanovené měřidlo, jehož certifikát 

o přezkoušení typu byl pozastaven nebo zrušen, 

d) v rozporu s § 16 odst. 1 neumístí nebo nenechá umístit na stanovené měřidlo přidělenou značku 

přezkoušení typu, značku o upuštění od přezkoušení typu nebo umístí nebo nechá umístit na 

stanovené měřidlo značku, která grafickou podobou nebo provedením neodpovídá požadavkům 

stanoveným vyhláškou, 

e) v rozporu s § 20 odst. 1 uvede na trh stanovené měřidlo, které nesplňuje požadavky stanovené 

tímto zákonem. 

(2)  Distributor stanoveného měřidla se dopustí přestupku tím, že 

a) v rozporu s § 20 odst. 2 dodá na trh stanovené měřidlo, které nesplňuje požadavky stanovené 

tímto zákonem, 
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b) v rozporu s § 20 odst. 5 dodá na trh stanovené měřidlo, které není opatřeno nápisy a průvodní 

dokumentací v českém jazyce. 

(3)  Za přestupek lze uložit pokutu do 

a) 500 000 Kč, pokud jde o přestupek podle odst. 1 písm. b), d) nebo odst. 2 písm. b), 

b) 1 000 000 Kč, pokud jde o přestupek podle odst. 1 písm. a), c) nebo e) nebo odst. 2 písm. a) 

 

§ 62 

Přestupky provozovatele balírny a dovozce hotově baleného zboží 

(1)  Provozovatel balírny nebo dovozce hotově baleného zboží označeného symbolem „e“ se 

dopustí přestupku tím, že 

a) jako provozovatel balírny uvede na trh hotově balené zboží, které nesplňuje požadavky nebo 

některý z požadavků, podle § 26 odst. 1, 

b) jako dovozce uvede na trh hotově balené zboží, které nesplňuje požadavky nebo některý 

z požadavků, podle § 26 odst. 2, 

c) uvede  na trh hotově balené zboží, které nesplňuje požadavky nebo některý z požadavků podle 

§ 26 odst. 3, 

d) v rozporu s § 28 odst. 3 neoznámí Institutu změny údajů uvedených v osvědčení o metrologické 

kontrole a jeho přílohách. 

(2)  Za přestupek lze uložit pokutu do 

a) 200 000 Kč, pokud jde o přestupek podle odst. 1 písm. d), 

b) 1 000 000 Kč, pokud jde o přestupek podle odst. 1 písm. a), b) nebo c). 

 

§ 63 

Přestupky výrobce a dovozce lahví 

(1)  Výrobce nebo dovozce lahví označených symbolem „ɜ“ se dopustí přestupku tím, že 

a) jako výrobce uvede na trh lahve, které nesplňují požadavky nebo některý z požadavků podle § 29 

odst. 1, 

b) jako dovozce uvede na trh lahve, které nesplňují požadavky nebo některý z požadavků podle § 29 

odst. 2, 

c) v rozporu s § 29 odst. 3 nepředloží jako výrobce Úřadu značku, podle které by mohl být 

identifikován, 

d) v rozporu s § 31 odst. 3 neoznámí Institutu změny údajů uvedených v osvědčení o metrologickém 

posouzení nebo jeho přílohách. 

(2)  Za přestupek lze uložit pokutu do 

a) 200 000 Kč, pokud jde o přestupek podle odst. 1 písm. d), 
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b) 500 000 Kč, pokud jde o přestupek podle odst. 1 písm. c), 

c) 1 000 000 Kč, pokud jde o přestupek podle odst. 1 písm. a) nebo b). 

 

§ 64 

Přestupky distributorů a prodejců hotově baleného zboží a lahví 

(1)  Distributor nebo prodejce hotově baleného zboží označeného symbolem „e“ nebo lahví 

označených symbolem „ɜ“ se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 32 odst. 1 distribuuje nebo 

prodává hotově balené zboží nebo lahve, které nesplňují požadavky stanovené tímto zákonem, nebo 

prováděcími právními předpisy.  

(2)  Za přestupek lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč. 

 

§ 65 

Přestupky provozovatele balírny, dovozce, distributora a prodejce hotově baleného 

zboží neoznačeného symbolem „e“ 

(1)  Provozovatel balírny, dovozce, distributor nebo prodejce hotově baleného zboží 

neoznačeného symbolem „e“ se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 36 uvede nebo dodá na trh 

hotově balené zboží, které nesplňuje požadavky stanovené tímto zákonem a prováděcími předpisy, 

které se týkají stanovených jmenovitých objemů a hmotností podle § 34 odst. 2. 

 (2)  Za přestupek lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč. 

 

 

 

§ 66 

Přestupky autorizovaných osob a registrovaných subjektů 

(1)  Autorizovaná osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 43 odst. 5 nezajistí 

dokumentaci proti zneužití nebo nezajistí archivaci dokladů nebo nepředá záznamy Úřadu.  

(2)  Registrovaný subjekt se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 50 odst. 5 nezajistí 

registrační značky proti zneužití. 

(3)  Za přestupek lze uložit pokutu do 500 000 Kč, pokud jde o přestupek podle odst. 1 nebo 

odst. 2. 

 

§ 67 

Společné ustanovení k přestupkům 
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Přestupky podle tohoto zákona projednává Úřad, Česká obchodní inspekce, Česká inspekce 

životního prostředí, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Státní veterinární správa a Krajské 

hygienické stanice a to podle své působnosti stanovené v § 55. 

 

Hlava XV 

Společná, přechodná, zmocňovací a zrušovací ustanovení 

Společná ustanovení 

§ 68 

Dotčeným orgánem k projednání návrhu opatření obecné povahy je Ministerstvo. 

§ 69 

(1)  Přezkoušení typu měřidla musí být, při poskytnutí součinnosti žadatele, provedeno 

nejpozději do 120 dnů od dodání vzorku měřidla nebo, v případě provedení výkonu u výrobce nebo 

dovozce nebo zplnomocněného zástupce, od prvního úkonu Institutu. 

(2) Pro ostatní úkony Institutu a autorizovaných metrologických středisek činí lhůta 60 dnů 

od předložení měřidla, popřípadě příslušného dokladu, pokud ve smlouvě není stanoveno jinak. 

(3) Požadavky na ověření pro daný kalendářní rok je třeba uplatnit do 31. prosince roku 

předcházejícího, výjimečně do 60 dnů před uplynutím doby platnosti ověření.  

(4) Pokud uživatel oznámil Institutu provedení opravy nebo montáže podle § 22 odst. 5, 

provede Institut ověření do skončení povolené doby krátkodobého používání stanoveného měřidla.  

§ 70 

Autorizované subjekty při provádění činností, které jsou předmětem autorizace a registrované 

subjekty při provádění činností, které jsou předmětem registrace, jednají na základě smlouvy. Výkony 

se poskytují za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy. 

§ 71 

Certifikát o přezkoušení typu, ověřovací list, potvrzení o ověření, protokol o statistické 

výběrové zkoušce, osvědčení o zkrácené zkoušce, osvědčení o přezkoušení stanoveného měřidla, 

osvědčení o metrologické kontrole, osvědčení o uznání prvotního ověření, doklad o úředním měření 

a osvědčení o metrologické, technické a personální způsobilosti jsou veřejnou listinou. 

§ 72  

Veřejné listiny podle § 71 mohou být podle tohoto zákona vypracovány v tištěné nebo 

elektronické podobě. 
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§ 73 

Přechodná ustanovení 

(1) Řízení zahájená podle zákona č. 505/1990 Sb., ve znění účinném před dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

zákona, se dokončí podle zákona č. 505/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona. 

(2) Tímto zákonem se řídí práva a povinnosti vzniklé ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.  

(3) Platnost ověření stanoveného měřidla podle zákona č. 505/1990 Sb., ve znění účinném 

před dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstává v platnosti do prvního následného ověření 

stanoveného měřidla podle tohoto zákona. 

(4) Certifikáty EHS o schválení typu vydané do 30. listopadu 2015 podle vyhlášek č. 

334/2000 Sb., č. 337/2000 Sb., č. 29/2002 Sb. a č. 31/2002 Sb., zůstávají v platnosti do doby pozbytí 

jejich platnosti. V případě vyhlášky č. 334/2000 Sb. se věta první týká vodoměrů, které nespadají do 

působnosti nařízení vlády 120/2016 Sb. Prvotní EHS ověření se provádí podle požadavků 

uplatněných při EHS schvalování typu. Závaží vyhovující vyhlášce č. 32/2002 Sb. a vyhlášce č. 

33/2002 Sb. mohou být do 30. listopadu 2025 předmětem EHS prvotního ověření podle vyhlášky 

upravující některé postupy při schvalování typu a ověřování stanovených měřidel označovaných 

značkou EHS.  

(5) Opatření obecné povahy vydaná podle zákona č. 505/1990 Sb., ve znění účinném před 

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za opatření obecné povahy vydaná podle tohoto 

zákona a zůstávají v platnosti do doby jejich nahrazení opatřeními obecné povahy vydanými podle 

tohoto zákona. 

(6) Doba platnosti certifikátů, osvědčení a protokolů, platnost úředních značek a doba 

platnosti ověřovacích listů vydaných přede dnem účinností tohoto zákona se řídí zákonem č. 

505/1990 Sb. ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Platnost osvědčení o 

personální odborné způsobilosti vydaných Institutem na dobu neurčitou podle zákona č. 505/1990 

Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, končí uplynutím 1 roku po dni 

nabytí účinnosti tohoto zákona. 

(7) Rozhodnutí o autorizaci k úřednímu měření a rozhodnutí o autorizaci k ověřování 

stanovených měřidel vydaná podle zákona č. 505/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona, zůstávají v platnosti do jejich nahrazení rozhodnutím o autorizaci podle 

tohoto zákona, nejdéle však 5 let od nabytí účinnosti tohoto zákona. Platnost autorizace vydané na 

základě osvědčení o metrologické, technické a personální způsobilosti k ověřování stanovených 

měřidel nebo k výkonu úředního měření vydané podle zákona č. 505/1990 Sb. končí uplynutím 

platnosti osvědčení o metrologické, technické a personální způsobilosti k ověřování stanovených 
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měřidel nebo k výkonu úředního měření vydaného podle zákona č. 505/1990 Sb. ve znění účinném 

přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

(8) Platnost osvědčení o registraci v případě stanovených měřidel, pro které je vyžadována 

registrace podle tohoto zákona, vydaných přede dnem účinnosti tohoto zákona, končí uplynutím 5 let 

od nabytí účinnosti tohoto zákona. Po dobu platnosti osvědčení podle předchozí věty se tato osvědčení 

považují za udělená podle tohoto zákona. Žádost o udělení registrace podle tohoto zákona musí 

subjekty, jimž byla udělena registrace podle zákona č. 505/1990 Sb., ve znění účinném do dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona, podat nejpozději do 2 let od nabytí účinnosti tohoto zákona. Platnost 

ostatních osvědčení o registraci, vydaných před nabytím účinnosti tohoto zákona, končí dnem 

účinnosti tohoto zákona. 

(9) Na přestupky se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona hledí jako na přestupky podle 

tohoto zákona. Odpovědnost za přestupky se posoudí podle zákona č. 505/1990 Sb., pokud k jednání 

zakládajícímu odpovědnost došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; podle tohoto zákona 

se posoudí jen tehdy, jestliže to je pro pachatele příznivější.  

(10) Na určení druhu a výměry sankce za dosavadní přestupky se ode dne nabytí účinnosti 

tohoto zákona použijí ustanovení o určení druhu a výměry správního trestu stanovené tímto zákonem, 

je-li to pro pachatele výhodnější. 

(11) Zahájená řízení o přestupku, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 505/1990 Sb. 

CELEX 32011L0017 

   § 74 

Zmocňovací ustanovení 

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydá vyhlášky k provedení § 4 odst. 2, § 5 odst. 4, § 7 odst. 

3, § 10 odst. 2, § 13 odst. 1 a 3, § 15 odst. 2, § 16 odst. 1, § 17 odst. 1, 2, 4 a 5, § 18 odst. 3, § 19 odst. 

2 a 4, § 20 odst. 4, § 21 odst. 2, 3, 5 a 6, § 22 odst. 7, § 23 odst. 3, § 25 odst. 1, 2, § 27 odst. 1, § 28 

odst. 1, § 30 odst. 1, § 31 odst. 1, § 35 odst. 1 a 2, § 36 odst. 2, § 40 odst. 3, § 42 odst. 1, § 46 odst. 3, 

§ 48 odst. 3, § 49 odst. 1 a § 55 odst. 1. 

 

§ 75 

Zrušovací ustanovení  

Zrušuje se: 

1. Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, 
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2. Zákon č. 119/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, zákon č. 110/1997 

Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících 

zákonů, a zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické 

normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, ve znění zákona č. 22/1997 Sb., 

3. Část čtvrtá zákona č. 13/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání 

jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 

Sb., zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 

ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 

4. Zákon č. 137/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění 

pozdějších předpisů, a některé další zákony, 

5. Část třetí zákona č. 226/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 

505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1988 Sb., o hornické 

činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, 

6. Část čtvrtá zákona č. 444/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních 

finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, 

7. Část druhá zákona č. 481/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

a zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, 

8. Část pátá zákona č. 223/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 

zákona o volném pohybu služeb, 

9. Část pátá zákona č. 155/2010 Sb., kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace 

a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů, 

10. Část třetí zákona č. 18/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona 

o Celní správě České republiky, 

11. Zákon č. 85/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších 

předpisů, 

12. Část čtvrtá zákona č. 264/2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 

atomového zákona, 

13. Vyhláška č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, 

14. Vyhláška č. 264/2000 Sb., o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich 

označování, 
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15. Vyhláška č. 328/2000 Sb., o způsobu zhotovení některých druhů hotově baleného zboží, jehož 

množství se vyjadřuje v jednotkách množství nebo objemu, 

16. Vyhláška č. 331/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky týkající se lahví používaných jako 

odměrné obaly pro hotově balené zboží, 

17. Vyhláška č. 332/2000 Sb., kterou se stanoví některé postupy při schvalování typu a ověřování 

stanovených měřidel označovaných značkou EHS, 

18. Vyhláška č. 344/2002 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 

262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, 

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

podléhající schválení typu, 

20. Část první vyhlášky č.260/2003 Sb., kterou se mění některé vyhlášky Ministerstva průmyslu 

a obchodu, kterými se provádí zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších 

předpisů, 

21. Vyhláška č 509/2004 Sb., kterou se mění 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 vyhlášky č. 260/2003 Sb., 

22. Vyhláška č. 65/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 

345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení 

typu,  

23. Vyhláška č. 259/2007 Sb., 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 vyhlášky č. 65/2006 Sb., a kterou se zrušují některé další vyhlášky, 

24. Vyhláška č. 404/2008 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 

328/2000 Sb., o způsobu zhotovení některých druhů hotově baleného zboží, jehož množství se 

vyjadřuje v jednotkách hmotnosti nebo objemu, 

25. Vyhláška č. 71/2008 Sb., kterou se mění 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, 

26. Vyhláška č. 424/2009 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 

264/2000 Sb., o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování, 

27. Vyhláška č. 204/2010 Sb., 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, 
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28. Vyhláška č. 229/2010 Sb., kterou se mění 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., 

29. Vyhláška č. 204/2011 Sb., kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 

30/2002 Sb., kterou se stanoví postupy při ověřování nádrží používaných jako měřidla, které 

jsou umístěny na plavidlech a označované značkou EHS, ve znění vyhlášky č. 260/2003 Sb., 

30. Vyhláška č. 285/2011 Sb., 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, 

31. Vyhláška č. 282/2012 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 

328/2000 Sb., o způsobu zhotovení některých druhů hotově baleného zboží, jehož množství se 

vyjadřuje v jednotkách hmotnosti nebo objemu, ve znění vyhlášky č. 404/2008 Sb., 

32. Vyhláška č. 120/2015 Sb., 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 

33. Vyhláška č. 125/2015 Sb., 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. 

 

ČÁST DRUHÁ 

§ 76 

Změna zákona o správních poplatcích 

Položka 118 části IX zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění č. 56/2006 Sb., 

č. 57/2006 Sb., č. 81/2006 Sb., č. 109/2006 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 130/2006 Sb., č. 136/2006 Sb., č. 

138/2006 Sb., č. 161/2006 Sb., č. 179/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 215/2006 Sb., č. 226/2006 Sb., č. 

227/2006 Sb., č. 235/2006 Sb., č. 312/2006 Sb., č. 575/2006 Sb., č. 106/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 

269/2007 Sb., č. 374/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 38/2008 Sb., č. 130/2008 Sb., č. 140/2008 Sb., č. 

182/2008 Sb., č. 189/2008 Sb., č. 230/2008 Sb., č. 239/2008 Sb., č. 254/2008 Sb., č. 296/2008 Sb., č. 

297/2008 Sb., č. 301/2008 Sb., č. 309/2008 Sb., č. 312/2008 Sb., č. 382/2008 Sb., č. 9/2009 Sb., č. 

141/2009 Sb., č. 197/2009 Sb., č. 206/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 291/2009 Sb., č. 

301/2009 Sb., č. 346/2009 Sb., č. 420/2009 Sb., č. 132/2010 Sb., č. 148/2010 Sb., č. 153/2010 Sb., č. 

160/2010 Sb., č. 343/2010 Sb., č. 427/2010 Sb., č. 30/2011 Sb., č. 105/2011 Sb., č. 133/2011 Sb., č. 

134/2011 Sb., č. 152/2011 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 245/2011 Sb., č. 249/2011 Sb., č. 255/2011 Sb., č. 

262/2011 Sb., č. 300/2011 Sb., č. 308/2011 Sb., č. 329/2011 Sb., č. 344/2011 Sb., č. 349/2011 Sb., č. 
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350/2011 Sb., č. 357/2011 Sb., č. 367/2011 Sb., č. 375/2011 Sb., č. 428/2011 Sb., č. 457/2011 Sb., č. 

458/2011 Sb., č. 472/2011 Sb., č. 19/2012 Sb., č. 37/2012 Sb., č. 53/2012 Sb., č. 119/2012 Sb., č. 

169/2012 Sb., č. 172/2012 Sb., č. 202/2012 Sb., č. 221/2012 Sb., č. 225/2012 Sb., č. 274/2012 Sb., č. 

350/2012 Sb., č. 359/2012 Sb., č. 399/2012 Sb., č. 407/2012 Sb., č. 428/2012 Sb., č. 496/2012 Sb., č. 

502/2012 Sb., č. 503/2012 Sb., č. 50/2013 Sb., č. 69/2013 Sb., č. 102/2013 Sb., č. 170/2013 Sb., č. 

185/2013 Sb., č. 186/2013 Sb., č. 232/2013 Sb., č. 239/2013 Sb., č. 241/2013 Sb., č. 257/2013 Sb., č. 

273/2013 Sb., č. 279/2013 Sb., č. 281/2013 Sb., č. 306/2013 Sb., č. 313/2013 Sb., zákonného opatření 

č. 344/2013 Sb., zákonů č. 101/2014 Sb., č. 127/2014 Sb., č. 187/2014 Sb., č. 249/2014 Sb., č. 

257/2014 Sb., č. 259/2014 Sb., č. 264/2014 Sb., č. 268/2014 Sb., č. 331/2014 Sb., č. 81/2015 Sb., č. 

103/2015 Sb., č. 204/2015 Sb., č. 206/2015 Sb., č. 224/2015 Sb., č. 268/2015 Sb., č. 314/2015 Sb., č. 

318/2015 Sb., č. 113/2016 Sb., č. 126/2016 Sb., č. 137/2016 Sb., č. 148/2016 Sb., č. 188/2016 Sb., č. 

229/2016 Sb., č. 243/2016 Sb., č. 258/2016 Sb., č. 264/2016 Sb., č. 298/2016 Sb., č. 319/2016 Sb., č. 

324/2016 Sb., č. 369/2016 Sb., č. 63/2017 Sb., č. 170/2017 Sb., č. 194/2017 Sb., č. 195/2017 Sb., č. 

199/2017 Sb., č. 202/2017 Sb., č. 204/2017 Sb., č. 206/2017 Sb., č. 222/2017 Sb., č. 225/2017 Sb., č. 

251/2017 Sb., č. 261/2017 Sb., č. 289/2017 Sb., č. 295/2017 Sb., č. 299/2017 Sb., č. 302/2017 Sb., č. 

304/2017 Sb., č. 371/2017 Sb., č. 90/2018 Sb., č. 171/2018 Sb., č. 193/2018 Sb., č. 286/2018 Sb. a č. 

307/2018 Sb. zní:  

„Registrace námořnické knížky Kč 50“. 

 

ČÁST TŘETÍ 

§ 77 

Změna živnostenského zákona 

V § 3 odst. 3 písmeno l) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění zákona 

č. 600/1992 Sb., č. 273/1993 Sb., č. 303/1993 Sb., č. 38/1994 Sb., č. 42/1994 Sb., č. 200/1994 Sb., 

č 237/1995 Sb., č. 286/1995 Sb., č. 147/1996 Sb., č. 19/1997 Sb., č. 49/1997 Sb., č. 79/1997 Sb., 

č. 217/1997 Sb., č. 15/1998 Sb., č. 157/1998 Sb., č. 167/1998 Sb., č. 159/1999 Sb., č. 356/1999 

Sb., č. 360/1999 Sb., č. 363/1999 Sb., č. 29/2000 Sb., č. 121/2000 Sb., č. 122/2000 Sb., č. 123/2000 

Sb., č. 124/2000 Sb., č. 149/2000 Sb., č. 151/2000 Sb., č. 158/2000 Sb., č. 247/2000 Sb., č. 258/2000 

Sb., č. 362/2000 Sb., č. 409/2000 Sb., č. 458/2000 Sb., č. 100/2001 Sb., č. 120/2001 Sb., č. 164/2001 

Sb., č. 256/2001 Sb., č. 274/2001 Sb., č. 477/2001 Sb., č. 281/2002 Sb., č. 162/2003 Sb., č. 224/2003 

Sb., č. 228/2003 Sb., č. 354/2003 Sb., č. 438/2003 Sb., č. 38/2004 Sb., č. 167/2004 Sb., č. 257/2004 

Sb., č. 499/2004 Sb., č. 127/2005 Sb., č. 215/2005 Sb., č. 253/2005 Sb., č. 62/2006 Sb., č. 109/2006 

Sb., č. 179/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 130/2008 Sb., č. 189/2008 Sb., č. 230/2008 Sb., č. 254/2008 

Sb., č. 285/2009 Sb., č. 155/2010 Sb., č. 160/2010 Sb., č. 152/2011 Sb., č. 375/2011 Sb., č. 428/2011 
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Sb., č. 53/2012 Sb., č. 167/2012 Sb., č. 199/2012 Sb., č. 201/2012 Sb., č. 202/2012 Sb., č. 221/2012 

Sb., č. 407/2012 Sb., č. 241/2013 Sb., č. 279/2013 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 127/2014 Sb., č. 91/2016 

Sb., č. 188/2016 Sb., č. 258/2016 Sb., č. 304/2016 Sb., č. 204/2017 Sb., č. 261/2017 Sb. a č. 171/2018 

Sb. zní: 

„l) činnost autorizovaných nebo akreditovaných osob22) a oznámených subjektů22c) v oblasti 

státního zkušebnictví a autorizovaných osob22d) v oblasti metrologie“ 

Doplňuje se poznámka pod čarou, která zní: 

„22d) Zákon č. xxx/2019 Sb., o metrologii“  

 

ČÁST ČTVRTÁ 

§ 78 

Změna zákona o vodovodech a kanalizacích 

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích,  ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona 

č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 

186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 275/2013 Sb., zákona č. 

39/2015 Sb., zákona č. 250/2016 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., se mění takto: 

1. V § 17 odst. 3 čtvrtá věta zní: 

„Provozovatel je povinen na základě písemné žádosti odběratele do 30 dní ode dne doručení 

žádosti zajistit přezkoušení vodoměru u subjektu oprávněného provádět přezkoušení vodoměru21), 

přičemž odběratel je povinen poskytnout provozovateli k odečtu i výměně vodoměru nezbytnou 

součinnost.“ 

2. V § 17 odst. 3 se za čtvrtou větu doplňuje text, který zní: 

„Při přezkoušení vodoměru se postupuje podle zvláštního právního předpisu21), pokud tento 

zákon nestanoví jinak.“. 

3. V § 19 odst. 3 druhá věta zní: 

„Odběratel je povinen na základě písemné žádosti provozovatele do 30 dnů od doručení žádosti 

zajistit přezkoušení měřicího zařízení u subjektu oprávněného provádět přezkoušení měřicího 

zařízení21). 

4. V § 19 odst. 3 se za druhou větu doplňuje text, který zní: 

„Při přezkoušení měřicího zařízení se postupuje podle zvláštního právního předpisu21), pokud 

tento zákon nestanoví jinak.“. 
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 ČÁST PÁTÁ 

§ 79 

Změna energetického zákona 

Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 

Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 

Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 

Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 

Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 420/2011 

Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., 

zákona č. 104/2015 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 152/2017, zákona č. 183/2017 Sb. 

a zákona č. 225/2017 , se mění takto: 

1. § 49 odst. 8 zní: 

„(8) Vznikla-li pochybnost o správnosti údajů měření nebo byla-li zjištěna závada na měřicím 

zařízení, je provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy povinen na 

základě písemné žádosti dotčeného účastníka trhu s elektřinou do 15 dnů od jejího doručení zajistit 

přezkoušení měřicího zařízení, při kterém se postupuje podle zvláštního právního předpisu12), nebo 

v případě závady vyměnit měřicí zařízení.“. 

2. § 71 odst. 9 zní: 

„(9) Má-li zákazník, provozovatel zásobníku plynu nebo provozovatel distribuční soustavy 

pochybnosti o správnosti údajů měření nebo zjistí závadu na měřicím zařízení, má právo nechat jej 

přezkoušet. Stejné právo má provozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel distribuční 

soustavy, k jehož soustavě je připojena výrobna plynu. Ten, kdo odběrné nebo předávací místo 

měřicím zařízením vybavil, je povinen na základě jejich písemné žádosti do 15 dnů od jejího doručení 

zajistit přezkoušení měřicího zařízení či správnosti měření, při kterém se postupuje podle zvláštního 

právního předpisu12), nebo v případě závady vyměnit měřicí zařízení.“. 

3. § 78 odst. 2 zní: 

„(2) Vznikla-li pochybnost o správnosti údajů měření nebo byla-li zjištěna závada na měřicím 

zařízení, je dodavatel tepelné energie povinen na základě písemné žádosti zákazníka do 30 dní zajistit 

přezkoušení měřicího zařízení či správnosti měření, při kterém se postupuje podle zvláštního právního 

předpisu12), nebo v případě závady vyměnit měřicí zařízení. Zákazník je povinen poskytnout 

k výměně měřicího zařízení nezbytnou součinnost. Je-li zjištěna závada měřicího zařízení, hradí 

náklady spojené s jeho přezkoušením a výměnou dodavatel tepelné energie. Není-li závada zjištěna, 

hradí tyto náklady zákazník. Toto ustanovení se použije obdobně též na dodávky tepelné energie 

distributorům tepelné energie, pokud smlouva o dodávce tepelné energie nestanoví jinak.“ 
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ČÁST ŠESTÁ 

§ 80 

Závěrečné ustanovení 

Tento zákon byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů 

a předpisů pro služby informační společnosti. 

ČÁST SEDMÁ 

§ 81 

Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021 
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