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IV. 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

I.  O b e c n á   č á s t 

 

A  Zhodnocení platného právního stavu 

Jedním z nástrojů realizujících a zabezpečujících existenci a funkčnost národního metrologického 

systému České republiky je soustava právních předpisů vztahujících se přímo k metrologii, 

doplněných řadou jiných právních předpisů (resortních), které mají na oblast metrologie v různé míře 

vazbu. 

Základem současné právní úpravy je zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o metrologii“), vyhlášky vydané na základě tohoto zákona, zákon 

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

a státního zkušebnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody 

stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 

90/2016 Sb.“), které se vztahují k oblasti měřidel. Současný zákon o metrologii je právním 

předpisem, který byl původně přijat Federálním shromážděním České a Slovenské Federativní 

Republiky. Za dobu své existence byl zákon několikrát novelizován, a to zejména z důvodu vzniku 

České republiky, potřeby přechodu na tržní ekonomiku, řešení aktuálních potřeb, zajištění transpozice 

příslušných směrnic Evropského společenství, později Evropské unie atd. 

Základním cílem předkládaného zákona je zavést právní úpravu v oblasti legální metrologie reagující 

na současné potřeby praxe a odstraňující vývojově překonané požadavky. Nedochází 

k významnějšímu rozšíření stávajícího rozsahu regulace, která je v některých případech pouze 

zpřesněna nebo zmírněna. 

Návrhem nedochází k zásadním systémovým změnám právní úpravy v oblasti metrologie, které by 

byly vyvolány změnou právních předpisů EU v metrologii (stávající transponované předpisy budou 

do nové právní úpravy zapracovány) změny se nedotýkají ani mezinárodních závazků České 

republiky. Předkládaným zákonem budou nadále akceptovány všechny způsoby uvádění stanovených 

měřidel na trh, tj. posuzování shody, ES schvalování typu a ES prvotní ověřování v rozsahu 

evropských směrnic či  přezkušování typu a prvotní ověřování podle národní úpravy (tímto 

zákonem). Zákon nevytváří technické překážky obchodování, pouze některé záležitosti při uvádění 

měřidel, hotově baleného zboží nebo lahví používaných jako odměrný obal pro hotově balené zboží 

na tuzemský trh zpřesňuje.  

 

B Odůvodnění hlavních principů navrhované úpravy, včetně dopadů navrhovaného řešení 

ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Hlavní principy navrhované právní úpravy vycházejí z věcného záměru zákona o metrologii, 

schváleného usnesením vlády České republiky č. 153 ze dne 24. 2. 2016. Na základě usnesení vlády 

k návrhu věcného záměru zákona o metrologii byly do návrhu zákona zapracovány připomínky 

uvedené ve stanovisku Legislativní rady vlády čj. 1493/15, ze dne 22. 2. 2016.   

Navrhované řešení nemá dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen.  
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C  Vysvětlení nezbytnosti navrhované úpravy v jejím celku 

V průběhu účinnosti zákona o metrologii vyvstala potřeba upravit některá ustanovení s ohledem na 

požadavky aplikační praxe, stejně jako potřeba reagovat na skutečnost, že některá ustanovení zákona 

jsou dnes již právě s ohledem na technologický a právní vývoj překonaná. 

Zákon vymezuje rámec nezbytné regulace v systému metrologického zabezpečení České republiky, 

jednotlivá ustanovení jsou ve srovnání se současnou právní úpravou zpřesněna a doplněna s ohledem 

na potřebu jednoznačnosti a správnosti právních formulací. Zákon současně obsahuje příslušná 

zmocnění pro všechny právní úkony v jím upravované oblasti metrologie a k vydání prováděcích 

předpisů, zejména ve formě vyhlášek. 

 

D  Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky  

Předkládaný návrh je v plném souladu s ústavním pořádkem České republiky stanoveném čl. 112 

Ústavy České republiky. Předkládaný návrh je rovněž v plném souladu s čl. 2 odst. 2 Listiny 

základních práv a svobod - státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených 

zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví, a s čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod - 

povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování 

základních práv a svobod.  

 

E  Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva 

Evropské unie 

Návrhem zákona není do právního řádu České republiky nově implementováno právo EU 

(transpozice práva EU v současné právní úpravě zůstává zachována, respektive je převzata do nového 

zákona a jeho prováděcích vyhlášek) a návrh není s právem EU v rozporu. 

 

F  Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je 

Česká republika vázána 

Předkládaný návrh není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. 

 

G  Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále sociální 

dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby 

sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní 

prostředí  

Navrhovaná právní úprava nepředpokládá negativní dopad na státní rozpočet ani na ostatní veřejné 

rozpočty. Lze však předpokládat, že přechod kompetencí státního dozoru z Českého metrologického 

institutu (dále jen „Institut“) na Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 

(dále jen „Úřad“) bude představovat zvýšené nároky na personální zabezpečení. V současnosti se 

nárok na přijetí nových státních úředníků neuplatňuje. Zákon v současnosti nepředstavuje vyšší 

administrativní náklady, jako např. nové výkaznictví, evidence, vyšší spotřebu práce či kancelářských 

a technických prostředků, a s jeho přijetím nebudou spojeny požadavky na přijímání nových úředníků 

a jejich zvláštní odbornou přípravu. 

Realizace navrhované právní úpravy nevyžaduje dodatečné finanční prostředky ze státního rozpočtu 

ani veřejných rozpočtů a nebude mít ani negativní dopad finanční či administrativní povahy ve sféře 
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obchodní nebo podnikatelské. Nelze však vyloučit, že u jednotlivých orgánů, které budou vykonávat 

dozor dle navrhované právní úpravy, v budoucnu dodatečné finanční prostředky budou vyžadovány. 

Nová právní úprava rovněž nepředpokládá žádné sociální dopady ani dopady na životní prostředí.  

Oblast, která je předmětem tohoto návrhu, ani změny v předmětném návrhu zákona obsažené, 

nezakotvují žádné rozdíly, které by ve svém důsledku bylo možné vnímat jako diskriminační 

z pohledu specifických skupin obyvatelstva. 

 

H  Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

Předkládaná úprava je v souladu s ochranou soukromí a osobních údajů. Je zajištěna jejich standardní 

ochrana v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 

2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Návrh 

zákona není v rozporu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování 

osobních dat (vyhlášené pod č. 115/2001 Sb. m. s.), ani se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

 

I  Zhodnocení korupčních rizik 

Navrhovaná úprava nepřináší žádná korupční rizika. Procesy jsou uskutečňovány dle jednoznačně 

nastavených pravidel. Korupční rizika jsou v dané oblasti zjišťována a vyhodnocována v souladu 

s úkoly stanovenými Rezortním interním protikorupčním programem Ministerstva průmyslu 

a obchodu, na jehož základě je zpracovávána mapa korupčních rizik. 

Předkládaný návrh nemá vliv na dostupnost informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Návrh dále není v rozporu s požadavky na 

transparentnost a otevřenost dat.  

 

J Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná úprava nemá dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 
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II.  Z v l á š t n í    č á s t 

 

K § 1 

Toto ustanovení vymezuje předmět úpravy zákona a zapracování příslušných předpisů Evropské 

unie. Zákon upravuje výkon práva a povinnosti fyzických osob a právnických osob a výkon veřejné 

správy v oblasti metrologie, který je v případě orgánů státní správy daný jak tímto zákonem, tak 

zákonem č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, 

metrologie a státního zkušebnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

K § 2  

V souladu s legislativními pravidly vlády jsou do tohoto ustanovení zařazeny definice vybraných 

základních pojmů. Uvedené základní pojmy jsou v souladu s mezinárodními metrologickými pojmy, 

s pojmy uvedenými v evropských předpisech či jinými českými právními předpisy, které mají vztah 

k metrologickému systému.  Při jejich úpravě bylo bráno v potaz i tradiční výkladové hledisko 

a rozsah případných zásahů do významu a chápání dotčených pojmů v praxi. Definice základních 

pojmů jsou jedním z nejdůležitějších prvků nezbytných pro možnost jednoznačného určení práv 

a povinností stanovených tímto zákonem. 

K § 3 

Povinnost zajistit jednotnost a správnost měřidel používaných pro účely měření podle § 5 odst. 4, 

jakož i správnost těchto měření, je základní podmínkou pro dosažení jednotnosti a správnosti měřidel 

a měření (viz § 1 současného zákona o metrologii), tj. v případech, kdy jsou měřidla používána 

a měření prováděna ve veřejném zájmu, tzn. v oblasti regulované tímto zákonem. Tato povinnost je 

povinností obecnou, vztahující se na veškeré kategorie měřidel upravených § 5 odst. 1 zákona. 

Ustanovením zakotvená obecná povinnost zajištění jednotnosti a správnosti měřidel a měření se tedy 

nevztahuje pouze na stanovená měřidla uvedená ve vyhlášce Ministerstva průmyslu a obchodu (dále 

jen „Ministerstvo“), ale na veškerá měřidla (ať už se jedná podle § 5 odst. 1 o etalony/referenční 

materiály nebo měřidla pracovní). Metrologická návaznost a povinnost jejího zajištění je upravena 

§ 11. 

Rozšíření regulace, tzn. působnosti zákona, i na nepodnikající fyzické osoby má v prvé řadě posílit 

ochranu práv spotřebitele. Regulace tak například  odstraňuje nerovné postavení stran v závazkových 

vztazích v případech, kdy je prodávajícím či poskytovatelem nepodnikající fyzická osoba. Podle 

současné právní úpravy v oblasti metrologie jsou ukládány povinnosti pouze právnickým osobám či 

fyzickým osobám podnikajícím. Nerovnost práv a povinností subjektů dotčených metrologickými 

předpisy se v praxi projevuje například u měření souvisejících s poskytováním služeb spojených 

s užíváním bytů a nebytových prostorů v  bytových domech (zákon č. 67/2013, kterým se upravují 

některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů 

v domě s byty, ve znění pozdějších předpisů). V oblasti nájemních bytů, v části vztahující se k úpravě 

metrologických pravidel, jsou podle současné právní úpravy ukládány povinnosti pouze právnickým 

osobám či fyzickým podnikajícím osobám, nikoliv však majitelům bytových domů v postavení 

fyzických osob nepodnikajících. Z výsledků zjištěných Českým statistickým úřadem při sčítání bytů 

a domů vyplývá, že v ČR existuje cca 900 000 nájemních bytů. V domech vlastněných fyzickými 
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osobami s 5 a více byty je cca 200 000 obydlených bytů. Podle zákona č. 67/2013 Sb. jsou majitelé 

těchto domů také poskytovateli služeb spojených s bydlením a mají mimo jiné za povinnost zajistit 

rozúčtování nákladů na spotřebovanou vodu nebo teplo mezi nájemníky. 

Pozn. V rozsudku NS ČR (26 Cdo 356/2018-266) je uvedeno: „ Je-li vyúčtování nákladů na tepelnou 

energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody regulováno stejným právním 

předpisem jako u vztahů založených nájemní smlouvou, neexistuje důvod, aby vyúčtování provedené 

společenstvím vlastníků (splatnost nedoplatku/přeplatku) bylo posuzováno odlišně od vyúčtování 

provedeného pronajímatelem.“ 

Ze statistických údajů není zřejmé, jakým způsobem je v současné době zajištěno rozúčtování 

nákladů, zda je zajištěno formou rozúčtování nákladů spojených s užíváním bytu na základě počtu 

osob a plochy bytů nebo ve vazbě na údaje vyplývající z měření odpovídajícími měřidly. Změna 

regulace v takovém případě zajistí shodu v postupu při rozúčtování nákladů souvisejících s užíváním 

bytu u právnických a podnikající fyzických osob a osob fyzických nepodnikajících, neboť 

k rozúčtování bude, v souladu s požadavky zákona o metrologii, docházet využitím naměřených 

hodnot z příslušných měřidel. Tato úprava se projeví například u zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně 

spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k fyzickým osobám dle § 2 odst. 2, prodávajícím 

na tržišti nebo části veřejného prostranství obce, pronajaté k příležitostnému stánkovému prodeji.  

V případě zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích se bude jednat o fyzické osoby dle 

§ 19 zajišťující ověřování měřicího zařízení pro měření množství odpadních vod vypouštěných do 

kanalizace. V budoucnu nelze vyloučit další právní úpravu vztahující se na nepodnikající fyzické 

osoby v souvislosti s tzv. sdílenou ekonomikou a službami. 

Je zachována povinnost používat jednotky měření a jejich symboly stanovené tímto zákonem 

a prováděcí vyhláškou Ministerstva a to včetně dané povinnosti uložené nepodnikajícím fyzickým 

osobám.  

K § 4   

Ustanovení § 4 zakotvuje zákonné jednotky měření, které jsou stanoveny směrnicí Rady 

č. 800/181/EHS, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se jednotek měření 

a o zrušení směrnice 71/354/EHS ze dne 20. prosince 1979 (dále jen „směrnice Rady 80/181/EHS“). 

Jejich aplikace se opírá o zmocnění v této směrnici obsažené, které opravňuje Ministerstvo 

transponovat definice základních jednotek SI, způsob tvorby odvozených jednotek SI, násobky a díly 

základních a odvozených jednotek SI a ostatní povolené jednotky do vnitrostátního právního řádu 

formou vyhlášky. 

Jednotky měření byly vymezeny mezinárodní mezivládní smlouvou, tzv. Metrickou konvencí, u níž 

se členství České republiky (dále rovněž „ČR“) opírá o Usnesení vlády České republiky č. 699/1992, 

o prohlášení vlády České republiky k otázkám členství v mezinárodních vládních organizacích. 

Ustanovení § 4 včleňuje soustavu jednotek měření do českého právního řádu v souladu se stávající 

právní úpravou. Ze zákona jsou vypuštěny definice základních jednotek měření Mezinárodní 

soustavy jednotek SI, které budou nově uvedeny ve vyhlášce (v současnosti se jedná o vyhlášku č. 

264/2000 Sb., o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování, 

upravující základní měřící jednotky, aniž by byla obsažena jejich definice). Důvodem využití této 

právní formy je pravděpodobnost budoucích změn definic některých základních jednotek měření SI 

v podobě jejich zpřesnění. Současně je nutno poznamenat, že samy definice základních jednotek 

měření nejsou zakladateli práv ani povinností vůči žádnému subjektu. 
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V zahraničním obchodním styku zůstává zachována možnost použít i jiné než základní měřicí 

jednotky, a to včetně možnosti  doplňovat hodnoty veličin uvedené v zákonných jednotkách i jinými 

jednotkami (tzv. doplňkové značení) při dodržení grafických pravidel v souladu se směrnicí Rady 

80/181/EHS). Dále lze jiné jednotky použít v oblasti letecké, námořní a železniční dopravy, pokud 

byly vymezeny v mezinárodních smlouvách nebo mezinárodních dohodách. 

K § 5 

Kategorie měřidel pro účely tohoto zákona jsou upraveny tak, aby odpovídaly mezinárodnímu pojetí 

a významu vycházejícímu mj. z Mezinárodního slovníku základních a všeobecných termínů 

v metrologii (VIM). Oproti stávající úpravě byla v nové úpravě zákona o metrologii vypuštěna 

z kategorizace měřidel kategorie certifikovaných referenčních materiálů a ostatních referenčních 

materiálů, které zastávají v oblasti legální metrologie zejména funkci etalonu (reference). Pro účely 

tohoto zákona tedy měřidly jsou: etalony, stanovená měřidla a pracovní měřidla. Správné zařazení 

měřidla do odpovídající kategorie je zásadním faktorem pro určení způsobu uvádění měřidla na trh 

a pro jeho provozování. Zákon upravuje uvádění a dodávání stanovených měřidel na trh, jejich 

ověřování v provozu a v případě etalonů reguluje způsob tvorby, rozvoje a uchovávání státních 

etalonů a státních referenčních etalonů (viz § 7 až § 10).  

V zákoně je upravena definice stanoveného měřidla tak, aby došlo k sjednocení přístupů při uvádění 

stanovených měřidel na trh ve vazbě na národní úpravu (přezkušování typu a prvotní ověřování) nebo 

podle postupů posuzování shody stanovených směrnicí Evropského parlamentu a Rady  2014/31/EU 

(NAWID), ze dne 26. února 2014, o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se 

dodávání vah s neautomatickou činností na trh, resp. nařízením vlády č.121/2016 Sb. a směrnicí 

Evropského parlamentu a Rady 2014/32/EU (MID), ze dne 26. února 2014, o harmonizaci právních 

předpisů členských států týkajících se dodávání měřidel na trh a nařízením vlády č. 120/2016 Sb. Na 

základě zpřesněné definice stanoveného měřidla nebude pro zařazení měřidla mezi měřidla stanovená 

postačovat pouze jeho uvedení v druhovém seznamu stanovených měřidel, který je v současnosti 

přílohou k vyhlášce Ministerstva č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování 

a měřidla podléhající schválení typu (dále jen „vyhláška č. 345/2002 Sb.), ale měřidlo bude při 

uvádění na trh posuzováno také z hlediska splnění technických a metrologických požadavků a účelu 

jeho předpokládaného použití. Při používání pak bude pro jeho zařazení do kategorie stanovených 

měřidel rozhodná skutečnost, zda je užíváno k účelům uvedeným v § 5 odst. 4, tzn. zda je jeho užití 

spojeno s veřejným zájmem vymezeným v zákoně o metrologii nebo s veřejným zájmem chráněným 

jinými právními předpisy (např. zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 

zákonů, zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů nebo vyhláškou č. 459/2012 

Sb. o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do 

přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu). Změna definice 

stanoveného měřidla zvyšuje srozumitelnost právní úpravy a  výrobcům a dovozcům měřidel 

usnadňuje, při uvádění měřidel na trh, možnost rozlišení, zda se jedná o měřidla určená k použití 

v regulované oblasti (stanovená měřidla) či měřidla určená k použití mimo tuto oblast (pracovní 

měřidla). Tato diferenciace je typická např. u vah s neautomatickou činností, kde jsou odlišujícími 

faktory (kromě ceny) zajišťovací prvky HW a SW. Váhy uváděné na trh jako stanovené výrobky 

(stanovená měřidla) jsou pak deklarované jako „ověřitelné“. Není-li měřidlo, uvedené na trh jako 

stanovené, používáno k účelům uvedeným v § 5 odst. 4, lze je používat jako pracovní měřidlo. 

S ohledem na technologický vývoj akceptuje zákon v tomto ustanovení možnost využití metrologicky 

významného softwaru přímo neinstalovaného v měřidle, který je pro správnou činnost stanoveného 

měřidla nebo určení výsledku měření stanoveným měřidlem nezbytný. Na tento software jsou kladeny 

obdobné požadavky jako na stanovené měřidlo; tzn. splnění požadavků při přezkoušení typu a při 

ověřování, dále viz § 13. 
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K § 6 

Při pochybnostech o zařazení měřidla do kategorie rozhodne o jeho zařazení na žádost Úřadu, který 

tak v případě měřidel, jejichž používání je předepsáno jiným právním předpisem, využije pro své 

rozhodnutí stanovisko dotčeného věcně příslušného orgánu státní správy. Jedná se o obdobné 

ustanovení, které je v současnosti obsaženo v § 3, odst. 6 zákona o metrologii. 

K § 7, 8 a 9 

Ustanovení o státních etalonech je rozpracováno, oproti současnému zákonu, do samostatných 

paragrafů. Tvorbu, uchovávání a rozvoj státního etalonu zaručuje stát prostřednictvím Institutu, a to 

i formou vyčlenění finančního příspěvku na uchovávání státních etalonů. Tvorba a rozvoj státních 

etalonů, respektive etalonů na nejvyšší úrovni v České republice, navrhovaných ke schválení jako 

státní etalon jsou zakotveny v koncepci rozvoje národního metrologického systému České republiky 

(v současné době schválené UV č. 1129/2016 na roky 2017 až 2021). Státní etalon realizuje 

a uchovává správce, kterým je Institut nebo jeho přidružená laboratoř, která je jeho uživatelem a jež 

byla schválením státního etalonu pověřena Úřadem k jeho uchovávání. Je zpřesněno ustanovení 

o zřízení ochranného pásma k ochraně státního etalonu, neboť ve stávající právní úpravě není určena 

ani právní forma, kterou má být toto pásmo zřízeno, ani subjekt, který jej má zřídit. Tato nová právní 

úprava zmocňuje ke zřízení ochranného pásma k ochraně státního etalonu Úřad, a to formou vydání 

opatření obecné povahy (dále jen „OOP“), ve kterém budou stanoveny podmínky jeho ochrany, např. 

omezení nebo zákaz provozování zdrojů silného elektromagnetického rušení nebo silných vibrací. 

Protože státní etalon je etalon, který má pro příslušný obor měření a veličinu nejvyšší metrologickou 

kvalitu v České republice a stát zaručuje jeho tvorbu, uchovávání a rozvoj, je správce státního etalonu 

povinen umožnit přenos realizované hodnoty veličiny pro zajištění metrologické návaznosti, a to za 

úplatu na základě smlouvy.  Popsány jsou případy a postupy pozastavení platnosti schválení státního 

etalonu nebo jeho zrušení, při nichž Úřad postupuje na návrh Institutu a ve vazbě na projednání věci 

s  Institutem.  Informace o státních etalonech budou nadále publikovány ve Věstníku Úřadu. 

K § 10 

Státní etalony nepokrývají, a ani nemohou pokrývat, celé spektrum oborů a veličin měření. Návaznost 

měřidel přesto je a musí být zajišťována až po největší dosažitelnou metrologickou úroveň ve státě. 

Vzhledem k této skutečnosti zajišťuje Institut nebo jeho přidružená laboratoř i tvorbu, rozvoj 

a uchovávání dalších etalonů nejvyšší metrologické kvality ve státě (státních referenčních etalonů) 

v oborech, veličinách a rozsazích měření, kde není státní etalon schválen. Ustanovení § 7 až 9 platí 

přiměřeně. Jedná se o zpřesnění stávajícího ustanovení § 5 odst. 3 zákona o metrologii. 

K § 11 

V zákoně je definován pojem metrologická návaznost obdobným způsobem, jako je tomu 

v současném zákoně, s přihlédnutím k definici uvedené v Mezinárodním slovníku základních 

a všeobecných termínů v metrologii (VIM). Zákon vychází z metrologické návaznosti ke stanovené 

referenci, kterou jsou pro jednotlivé obory měření státní etalony, státní referenční etalony nebo další 

etalony nejvyšší metrologické úrovně v oborech měření, kde není schválen státní etalon nebo státní 

referenční etalon.  Pro státní etalony, státní referenční etalony, stanovená měřidla a etalony používané 

při autorizované činnosti je stanoven způsob metrologické návaznosti. Pro ostatní měřidla je uveden 

způsob, jakým metrologickou návaznost zajišťuje uživatel měřidla. Zákon již přímo nestanovuje 
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povinnou kalibraci hlavních etalonů používaných osobami (především organizacemi, které mají 

víceúrovňovou hierarchii metrologické návaznosti měřidel). Metrologickou návaznost ostatních 

etalonů (tj. kromě etalonů uvedených v § 11 odst. 2 a 3 nově zpracovaného zákona) a pracovních 

měřidel jsou jejich uživatelé oprávněni zajistit sami. Etalony a pracovní měřidla se metrologicky 

navazují zpravidla kalibrací. V případě, že kalibrační list ke kalibraci etalonu nebo pracovního 

měřidla byl vydán jako akreditovaný výstup kalibrační laboratoře akreditované podle EN ISO/IEC 

17025, lze to považovat (i ze zákaznického hlediska) za maximální úroveň garance kvality 

a důvěryhodnosti provedené kalibrace. Metrologická návaznost stanovených měřidel je pro účely 

zákona zajišťována ověřováním (viz přístup podle ISO/IEC 17025:2017, část A.2.3). Metrologickou 

návaznost referenčních materiálů a certifikovaných referenčních materiálů zajišťuje jejich výrobce 

nebo dovozce s využitím normy ISO 17034:2016 (resp. ČSN EN ISO 17034). Při použití referenčních 

materiálů pro zajištění metrologické návaznosti stanovených měřidel nebo etalonů autorizovaných 

subjektů se přednostně použijí certifikované referenční materiály. Referenční materiály 

a certifikované referenční materiály použité pro zajištění metrologické návaznosti stanovených 

měřidel nebo etalonů autorizovaných subjektů musí být vyrobeny subjektem akreditovaným pro 

výrobu referenčních materiálů nebo mezinárodně uznávanou institucí. Mezinárodně uznávanou 

institucí je např. JRC (Joint Research Centre), součást vědeckého centra EU (EU Science Hub) 

[https://ec.europa.eu/jrc/en/reference-materials], NIST (Nacional Institute for Standards and 

Technology, USA), IAEA (International Atomic Energy Agency, USA), BAM (Bundesanstalt für 

Materialforschung und -prüfung) atd. 

K § 12 

Regulace uvádění stanovených měřidel na trh spočívá v povinnosti výrobce nebo dovozce, který 

hodlá na trh stanovené měřidlo uvést (tj. tuzemský výrobce stanoveného měřidla nebo jeho dovozce), 

zajistit jeho přezkoušení typu (v současné právní úpravě schválení typu) nebo prvotní ověření, a to 

v případech stanovených pro daný druh měřidla vyhláškou Ministerstva.  

K § 13 

Nová právní úprava zachovává možnost stanovit vyhláškou Ministerstva druhy měřidel, které 

nebudou podléhat přezkoušení typu, ale pouze prvotnímu ověření před uvedením na trh nebo do 

provozu. Jednalo by se, stejně jako v současnosti, o měřidla s neměnnými metrologickými parametry 

(odměrné baňky, pipety, byrety, stacionární nádrže a další) či měřidla vyráběná individuálně bez 

opakování výroby daného typu (modelu).  

Pro stanovení technických a metrologických požadavků na stanovená měřidla a zkoušek pro účely 

ověřování a schvalování (nově přezkušování) typu stanovených měřidel, pro prodlužování doby 

platnosti ověření stanovených měřidel na základě kladného výsledku statistické výběrové zkoušky 

a pro přezkušování stanovených měřidel v provozu při „reklamačních“ řízeních využívá současná 

právní úprava v metrologii formu OOP (viz § 8). OOP je vydáváno pro každý druh stanoveného 

měřidla, uvedeného v druhovém seznamu stanovených měřidel v příloze současné vyhlášky 

č. 345/2002 Sb., např. pro vodoměry, elektroměry atd. OOP podléhá jako technický předpis 

notifikační povinnosti podle směrnice 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. 

Vydávání OOP bylo zavedeno do zákona o metrologii zákonem č. 481/2008 Sb. s účinností od 

1. 1. 2009.  Po nabytí účinnosti tohoto zákona byl pozastaven legislativní proces návrhů vyhlášek 

(stanovujících požadavky na jednotlivé druhy stanovených měřidel) a existující „národní“ vyhlášky 
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stanovující požadavky na stanovená měřidla byly zrušeny. Vydáváním OOP byl pověřen Institut. 

Dotčenými orgány byly určeny Ministerstvo a Úřad. Na právní úpravu OOP se vztahuje zákon č. 

500/2004 Sb., správní řád. Úplná znění vydaných OOP jsou zveřejňována na úřední desce Institutu 

(způsobem umožňujícím dálkový přístup). 

Na OOP jsou navázány tzv. „oznámené normy“, což jsou harmonizované nebo národní technické 

normy, dále dokumenty Mezinárodní organizace pro legální metrologii (dále jen „OIML“) nebo jiné 

technické dokumenty. Oznámené normy jsou stanoveny Institutem a jsou vyhlášeny na jeho úřední 

desce. Splnění oznámených norem nebo splnění jejich částí je považováno, v rozsahu a za podmínek 

stanovených v OOP, za splnění těch požadavků uvedených v OOP, k nimž se oznámené normy nebo 

jejich části vztahují. Tyto požadavky však mohou být splněny i jiným technickým řešením, pokud 

zaručuje stejnou nebo vyšší úroveň splnění požadavků. Oznámené normy v této podobě vytvářejí 

přijatelný technický soubor dokumentů použitelných Institutem, autorizovanými metrologickými 

středisky (dále jen „AMS“), výrobci a dovozci měřidel. Jedná se tedy o potvrzení současné 

praxe  právním předpisem. Při tvorbě a aplikaci OOP nevznikly zásadní problémy, systém se ukázal 

dostatečným a vhodným jak z pohledu administrativní zátěže, tak z pohledu notifikace či potřeby 

flexibilní reakce na změny technických norem nebo jiných použitých technických dokumentů.  

Ve věcném záměru zákona o metrologii byla navrhována varianta zpracování vyhlášky nebo vyhlášek 

Ministerstva, která by převzala „funkci“ OOP (viz RIA k věcnému záměru). Vzhledem 

k přehodnocení vhodnosti formy stanovení požadavků na stanovená měřidla při jejich přezkušování 

typu a ověřování, s přihlédnutím k připomínkám Legislativní rady vlády k věcnému záměru zákona 

a dále s ohledem na časem prokázanou dostatečnost a akceptování OOP, je ponechána stávající forma 

s tím, že OOP bude nově vydávat Úřad, který v OOP uvede oznámené normy formou seznamu. 

Povinné přezkoušení typu se vztahuje i na měřidla, která jsou již v používání a budou nově zařazena 

do kategorie stanovených měřidel. Důvodem je zajištění splnění technických a metrologických 

požadavků u všech provozovaných i nově na trh uváděných stanovených měřidel. Do doby než bude 

provedeno přezkoušení typu měřidla, u jehož druhu byla nově stanovena povinnost přezkoušení typu 

a ověřování, je možné používat stanovené měřidlo bez přezkoušení typu po dobu, kterou stanoví 

Ministerstvo vyhláškou. Podmínkou však je splnění požadavků na stanovené měřidlo potvrzené 

ověřením (viz dále § 22 odst. 3). Výrobcům a dovozcům je stanovením doby dán dostatečný čas na 

uplatnění přezkoušení typu měřidla, u něhož byla nově stanovena povinnost přezkoušení typu a 

ověřování. Samotná lhůta pro přezkoušení typu měřidla je 120 dní (viz § 52). 

Přezkoušení typu je předmětem soukromoprávního vztahu, jehož jednou stranou je Institut. Na 

základě tohoto vztahu je posuzována shoda měřidla předloženého k přezkoušení typu s požadavky 

stanovenými příslušným OOP, které vydal Úřad. Smlouva přitom musí obsahovat podstatné 

náležitosti plynoucí z ustanovení zákona a vyhlášky Ministerstva. Tento postup je srovnatelný 

s postupy posuzování shody při uvádění stanovených výrobků (měřidel a vah s neautomatickou 

činností) na trh a do provozu podle zákona č. 90/2016 Sb. a příslušných nařízení vlády. Svěření 

činnosti přezkoušení typu stanovených měřidel pouze národnímu metrologickému institutu odpovídá 

mezinárodní i evropské praxi, je garancí nezávislosti a odborné způsobilosti posuzovatele. Jedná se 

o zachování současné působnosti Institutu. 

Pokud byl vydán certifikát o přezkoušení typu, je jeho držitel povinen oznamovat Institutu před 

uvedením stanoveného měřidla na trh změny konstrukce měřidla, jeho softwaru, informace 

o použitém materiálu nebo technologii jeho výroby, které mohou ovlivnit vlastnosti rozhodné pro 

jeho přezkoušení typu. Důvodem je záruka, že na trh budou dodávána pouze stanovená měřidla, která 

jsou ve shodě s certifikátem o přezkoušení typu, který může být v případě výše uvedených změn 

a následného dalšího posouzení Institutem doplněn nebo revidován. Tímto se nemění přístupy ke 

schvalování typu stanovených měřidel, vycházející zpravidla z dokumentů OIML, které  jsou obvyklé 
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i v jiných státech EU a které „kopírují“ směrnice nového legislativního rámce v oblasti posuzování 

shody měřidel před jejich uvedením na trh. Podobně jako při uvádění stanovených měřidel na trh 

posouzením shody (dle zákona č. 90/2016 Sb.) může být certifikát o přezkoušení typu omezen, 

pozastaven anebo zrušen, pokud Institut zjistí, že stanovené měřidlo již nesplňuje požadavky 

uplatňované při vydání certifikátu o přezkoušení typu nebo že vykazuje v provozu vady, pro které je 

nezpůsobilé pro zamýšlené použití, nebo v případě kdy výrobce nebo dovozce po výzvě Institutu 

nepřijal dostatečná nápravná opatření. Měřidlo, jehož certifikát o přezkoušení typu byl pozastaven 

nebo zrušen, nelze uvádět na trh a do používání jako stanovené měřidlo. 

Obdobně jako je to stanoveno ve stávajícím zákoně o metrologii, bude Institut oprávněn zjišťovat 

u výrobce nebo dovozce, zda jsou stanovená měřidla vyráběna nebo dodávána v souladu 

s certifikátem o přezkoušení typu. Toto opatření má mj. zajistit, aby k přezkoušení typu nebyly 

dodávány tzv. „zlaté vzorky“. 

K § 14 

Pravomoc rozhodnout o upuštění od přezkoušení typu v případě, že by náklady na přezkoušení typu 

nebyly úměrné jeho významu, bude mít Úřad (doposud byl touto pravomocí nadán Institut). Jedná se 

o speciální měřidla, která nejsou sériově vyráběna a kde by přezkoušení typu představovalo 

pro výrobce neúměrné finanční náklady. Rozhodnutí Úřadu může být časově omezené a uvádí, na 

kolik typů měřidel se předmětné upuštění od přezkoušení vztahuje. 

K § 15 

Zákon v tomto ustanovení ukládá výrobci, dovozci nebo zplnomocněnému zástupci žádajícímu 

o přezkoušení typu stanoveného měřidla poskytnout bezplatně Institutu vzorky stanoveného měřidla 

v jím uvedeném počtu. V případě pozitivního výsledku při přezkoušení stanoveného měřidla vydá 

Institut certifikát o přezkoušení typu a přidělí časově omezenou značku přezkoušení typu s dobou 

platnosti deseti let. Při splnění požadavků OOP může Institut dobu platnosti opět prodloužit. Nevydá-

li Institut certifikát o přezkoušení typu, objasní důvody této skutečnosti ve zprávě o přezkoušení typu.  

K § 16 

Na stanovené měřidlo, jehož typ byl přezkoušen, je povinen výrobce nebo dovozce před jeho 

uvedením na trh umístit nebo nechat umístit Institutem přidělenou značku přezkoušení typu. 

V případě typu stanoveného měřidla, u kterého Úřad rozhodl o upuštění od přezkoušení typu, je 

povinen výrobce nebo dovozce před jeho uvedením na trh umístit nebo nechat umístit značku 

upuštění od přezkoušení typu. Grafickou podobu značky přezkoušení typu a značky upuštění od 

přezkoušení typu stanoví Ministerstvo vyhláškou. Zákon zakotvuje zákaz označovat měřidla 

značkou, která by mohla vést k záměně se značkou přezkoušení typu nebo se značkou upuštění od 

přezkoušení typu. 

Při přezkoušení typu stanoveného měřidla Institutem bude uplatněn princip vzájemného uznávání 

výsledků metrologických zjištění (zkoušek, respektive osvědčení a protokolů o zkouškách) při 

uvádění výrobků na trh (viz čl. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 764/2008 ze dne 9. 

července 2008, kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování některých vnitrostátních 

technických pravidel u výrobků uvedených v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském 

státě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 3052/95/ES) i mimo rámec EU. Pojem dovozce přitom 

zahrnuje jak dovozce z členských států EU nebo EHP, tak z třetí země v pojetí evropské legislativy. 

V praxi jsou zejména výstupy národních metrologických orgánů řady třetích zemí dostatečně 
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kvalifikované a důvěryhodné, a je možné je akceptovat pro účely uznání zkoušek při přezkoušení 

typu i pro použití v ČR. Toto doplnění právní úpravy přibližuje filozofii zákona o metrologii filozofii 

evropských směrnic, které umožňují tři alternativy certifikace typů měřidel, a to (zjednodušeně 

řečeno) zkoušení vzorků nebo posouzení podpůrné dokumentace se zkoušením součástí a podsestav 

výrobku nebo posouzení podpůrné dokumentace. Roční počet tímto dotčených přezkoušení typu (tzn. 

podle národní úpravy) je variabilní a s nástupem evropských směrnic (MID, NAWID – viz komentář 

k § 5) se výrazně snížil. V posledních letech byl vydán následující počet nových národních certifikátů 

o schválení typu: 2014 – 36, 2015 – 34, 2016 – 35, 2017 – 45 a 2018 - 44. 

K § 17 

Základní principy a povinnosti stanovené současnou právní úpravou se de facto nemění. Ověření 

stanoveného měřidla je po přezkoušení typu stanoveného měřidla následnou činností, jejímž 

výsledkem je potvrzení shody jednotlivého stanoveného měřidla s požadavky stanovenými OOP. 

Ověřovat lze tedy pouze stanovené měřidlo, jehož typ byl přezkoušen, od jehož přezkoušení typu 

bylo upuštěno nebo které přezkoušení typu nepodléhá. Ověřením stanoveného měřidla se rozumí 

ověření prvotní nebo ověření následné.  

Ministerstvo stanoví u jednotlivých druhů stanovených měřidel vyhláškou dobu, po kterou ověření 

platí. Stanovený počátek běhu této doby předmětnou zákonnou úpravou se vztahuje i na případy, kdy 

je stanovené měřidlo uvedeno na trh podle jiného právního předpisu (tzn. postupy posouzení shody). 

Platnost ověření počíná dnem, kdy bylo ověření provedeno. Doba platnosti ověření se počítá od 

začátku kalendářního roku následujícího po roce, v němž bylo ověření provedeno nebo při vydání 

ověřovacího listu od začátku měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo ověření provedeno. 

Platnost ověření končí dnem předcházejícím dni, který se číslem shoduje se dnem, od kterého se doba 

platnosti ověření počítá. 

Ověřování stanovených měřidel provádí na základě soukromoprávního vztahu Institut a dále osoby, 

které k této činnosti byly pověřeny, autorizovány, Úřadem - tj. autorizovaná metrologická střediska 

(dále jen „AMS“), které podrobněji řeší § 45. 

Ověření stanoveného měřidla je potvrzeno umístěním ověřovací značky na měřidlo a v případech 

stanovených vyhláškou Ministerstva i vydáním ověřovacího listu. Pokud není vydán ověřovací list, 

může si objednatel ověření stanoveného měřidla vyžádat potvrzení o ověření, přičemž toto ověření 

mu bude vydáno subjektem, který ověření provedl, tzn. Institutem nebo AMS. Potvrzení o ověření 

vydá Institut nebo AMS také tehdy, jestliže nebylo možné vzhledem k povaze měřidla, např. 

vzhledem k malým rozměrům nebo citlivosti stanoveného měřidla, ověřovací značku na měřidlo 

umístit. V tomto případě se umístí ověřovací značka na potvrzení o ověření. Vyhláškou Ministerstvo 

stanoví grafickou podobu ověřovací značky, způsob jejího provedení, náležitosti ověřovacího listu 

a náležitosti potvrzení o ověření. 

Pokud se při ověření prokázalo, že stanovené měřidlo nesplnilo požadavky určené OOP, Institut nebo 

autorizované metrologické středisko shodu s požadavky nepotvrdí a odstraní nebo znehodnotí 

ověřovací značku nebo značku prvotního ověření z měřidla. Neověření stanoveného měřidla musí být 

podrobně odůvodněno. 

Za ověřovací značku bude rovněž považována registrační značka subjektu registrovaného podle § 41, 

a to u stanovených měřidel, která bude možné na základě OOP vydaného Úřadem krátkodobě 

používat jako stanovená měřidla i v době mezi ukončením opravy nebo montáže a následným 

ověřením. 
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K § 18 

Důvody zániku platnosti ověření byly doposud uvedeny ve vyhlášce č. 262/2000 Sb., nově tyto 

důvody, kdy platnost ověření zaniká, stanovuje zákon. 

Novým důvodem zániku platnosti ověření je neprovedení zkrácené zkoušky stanoveného měřidla, 

další příčinou zániku platnosti ověření u měřidel vymezených OOP jsou i případy, kdy výsledky 

zkoušky nevyhoví stanoveným požadavkům. Povinná zkrácená zkouška bude předepisována u těch 

druhů měřidel, kde při zachování přiměřené doby platnosti ověření je nezbytné v kratších intervalech 

potvrzovat správnost vybraných metrologických charakteristik měřidla, resp. sestavy (např. 

přepočítávače množství plynu). Tento přístup je ekonomicky výhodnější než provádění ověřování ve 

zkrácených časových intervalech. Jedná se o zachování současného stavu, kde je ovšem zkrácená 

zkouška uvedena pouze ve vyhlášce č. 345/2002 Sb., jako předpoklad platnosti doby ověření uvedené 

u příslušného druhu měřidla. 

Podobně jako u přezkoušení typu je i v případě ověřovacích značek a ověřovacích listů nutné zajistit, 

aby nebyly zneužívány. Zákon proto stanovuje zákaz opatřovat měřidla značkou, která by mohla vést 

k záměně s ověřovací značkou, a zákaz opatřovat měřidlo dokumenty, jež by mohly vést k záměně 

s ověřovacím listem či potvrzením o ověření. 

V případě vah s neautomatickou činností (které jsou citlivé na změny tíhového zrychlení a nejsou 

vybaveny interním zařízením pro kompenzaci změny tíhového zrychlení) budou tato stanovená 

měřidla doplněna označením o místě ověření nebo údajem o hodnotě místního tíhového zrychlení 

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

platí. Toto označení je rozhodné pro určení platnosti ověření, které je v případě výše uvedené skupiny 

vah s neautomatickou činností vázáno na hodnotu tíhového zrychlení, pro niž jsou splněny požadavky 

největší dovolené chyby. Provedení označení stanoví Ministerstvo vyhláškou. 

K § 19 

Prvotním ověřením ve smyslu tohoto zákona je ověření stanoveného měřidla, které je prováděno před 

uvedením stanoveného měřidla na trh nebo před jeho prvním uvedením do provozu, pokud je 

prováděno ve dvou fázích za situace, kdy je druhá fáze vykonávána v místě provozování stanoveného 

měřidla (např. váhy nebo výdejní stojany na pohonné hmoty). V případě, že prvotní ověření výrobce 

nebo dovozce nezajistil, je povinen prvotní ověření zajistit uživatel, pokud bude stanovené měřidlo 

používat k účelům podle § 5 odst. 4. Měřidlo uvedené na trh s přezkoušením typu, tzn. měřidlo 

výrobcem určené k používání jako stanovené měřidlo, může být uživatelem používáno i jako 

pracovní měřidlo (viz § 5 odst. 5). V tom případě se prvotní ověření nevyžaduje a uživatel zajišťuje 

metrologickou návaznost měřidla sám, zpravidla kalibrací. Prvotní ověření je však nutné provést 

vždy, pokud nebylo provedeno přezkoušení typu (podle vyhlášky není stanoveno, viz § 12).  

V takovém případě prvotní ověření musí vždy zajistit výrobce nebo dovozce před jeho uvedením na 

trh (viz § 12). Prvotní ověřování lze provádět pouze po dobu platnosti certifikátu o přezkoušení typu, 

pokud je povinnost přezkoušení typu stanoveného měřidla uložena. 

Při prvotním ověřování hromadně vyráběných stanovených měřidel lze namísto ověřování každého 

jednotlivého stanoveného měřidla využít statistických metod. Kritéria a zkoušky statistického 

ověřování (pravděpodobnostní parametry statistické výběrové zkoušky použité pro statistickou 

metodu) stanoví pro jednotlivé druhy stanovených měřidel OOP. Zkoušky statistického ověřování 

provádí na základě smlouvy uzavřené na návrh výrobce nebo dovozce stanovených měřidel Institut. 
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Zákon vymezuje podmínky, při jejichž splnění může být uznáno prvotní ověření provedené v jiném 

státě. Splnění podmínek posuzuje na základě smlouvy Institut, který v případě kladného výsledku 

odborného posouzení vydá osvědčení o uznání prvotního ověření provedeného v jiném státě. 

Z pohledu uživatelů a dozorových orgánů je důležité znát provedení a podobu značky prvotního 

ověření provedeného v jiném státě. Tuto informaci proto bude Institut oznamovat Úřadu, který ji 

zveřejní ve Věstníku Úřadu. 

Pokud bylo stanovené měřidlo uvedeno na trh podle jiného právního předpisu (tzn. postupy posouzení 

shody), považuje se za ověřovací značku prvotního ověření také označení shody a zajišťovací značky 

výrobce, umístěné na stanoveném měřidle. Za ověřovací značku prvotního ověření se rovněž 

považuje značka ES prvotního ověření. 

K § 20 

Zákon stanovuje povinnost výrobcům a dovozcům uvádět a distributorům dodávat na trh pouze ta 

stanovená měřidla, která jsou v souladu s tímto zákonem. Za výrobce nebo dovozce je pro účely 

zákona považován i distributor, který dodá stanovené měřidlo na trh pod svým jménem nebo 

ochrannou známkou nebo pokud upravil měřidlo, jež bylo na trh již uvedeno, takovým způsobem, 

který může ovlivnit jeho shodu se stanovenými požadavky. 

Přezkoušení typu a prvotní ověření stanoveného měřidla může být nahrazeno postupy ES schválení 

typu a ES prvotního ověření dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/34/ES ze dne 23. 

dubna 2009 o společných ustanoveních pro měřicí přístroje a pro metody metrologické kontroly (dále 

jen směrnice EP a Rady 2009/34/ES), které stanoví Ministerstvo vyhláškou. Systém ES schvalování 

typu a ES prvotního ověřování měřidel, zavedený začátkem sedmdesátých let, harmonizoval 

metrologické požadavky a postupy zkoušek u cca 16 druhů měřidel. Tento systém byl a je dobrovolný 

a je nadstavbou nad národními systémy metrologické kontroly. Jeho účelem byla a je zejména snaha 

přispět k volnému pohybu nových měřidel stejných metrologických kvalit na společném evropském 

trhu. Ustanovení směrnice, v současnosti transponovaná vyhláškou Ministerstva č. 332/2000 Sb., 

kterými se stanovují postupy ES schválení typu a ES prvotního ověření, budou ponechána v nové 

transpoziční vyhlášce, kterou vydá Ministerstvo. Tato změna se nedotkne zavedené praxe. 

Přestože systém ES schvalování typu a ES ověřování ztrácí svůj význam, mohou být některé druhy 

měřidel (vodoměry na studenou vodu mimo vodoměrů pod směrnicí MID, měřidel tlaku vzduchu 

v pneumatikách silničních vozidel, měřidel pro objemovou hmotnost obilí, lihoměrů a hustoměrů na 

líh) dodávány na trh s označením ES po dobu platnosti certifikátu ES schválení typu, nejdéle však do 

30. listopadu 2025. Pro jejich ES prvotní ověřování bude posuzována shoda s požadavky platnými 

při jejich uvedení na trh, v případě závaží pak shoda s požadavky směrnic (vyhlášek) platných k datu 

30. listopadu 2015. Možnost využívat systém ES schvalování typu a ES ověřování je vázán na 

přechodné ustanovení v §73. ES prvotní ověřování bylo v České republice prováděno Institutem 

a dále AMS. Tyto subjekty jej budou oprávněny provádět i nadále.   

Přezkoušení typu a prvotní ověření stanoveného měřidla se nevyžaduje, pokud je stanovené měřidlo 

dodáváno na trh po posouzení shody podle jiného právního předpisu (zákon č. 90/2016 Sb.), nebo 

přímo použitelného právního předpisu (např. nařízení Evropského parlamentu a Rady č.165/2014 ze 

dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 

o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy). 

Výjimkou jsou případy, kdy se na některé funkce měřidla požadavky posouzení shody nevztahují 

(např. měření jalové složky elektrické energie u elektroměrů). Tyto funkce stanoveného měřidla 

podléhají přezkoušení typu a prvotnímu ověření podle tohoto zákona. 
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Je stanovena povinnost opatřovat stanovené měřidlo, uváděné na trh, nápisy a průvodní dokumentací 

v českém jazyce. Pro účely přezkoušení typu a prvotního ověření mohou být předkládané dokumenty 

i v jiném jazyce, pokud tak určí Institut. Tím budou současně vytvořeny předpoklady pro 

bezproblémovou realizaci regulovaných činností po uvedení měřidel do provozu, a to jak pro výkon 

následného ověřování stanovených měřidel v Institutu nebo v AMS, tak pro výkon dozorových 

činností nad trhem s měřidly i nad jejich používáním. 

K § 21 

Ověření stanoveného měřidla, které je prováděno u měřidla v používání, je následným ověřením. 

Následným ověřením je tedy ověření stanoveného měřidla, jež bylo prvotně ověřeno, ES prvotně 

ověřeno nebo u něhož byla posouzena shoda podle jiného právního předpisu nebo přímo použitelného 

předpisu EU a rovněž ověření  používaného měřidla nově zařazeného do kategorie stanovených 

měřidel. Následným ověřením je například periodické ověřování stanoveného měřidla, ověření po 

opravě, ověření měřidla, které začalo být používáno k účelům dle zákona jako stanovené, ověření po 

provedených změnách, ověření po přemístění (pokud jeho přemístěním ověření zaniká). Jedná se 

o základní prvek dohledu státu nad správností stanovených měřidel v používání.  

Cílem následného ověření je zjistit shodu vlastností stanoveného měřidla s technickými 

a metrologickými požadavky po uplynutí doby platnosti ověření (ověřování mohou předcházet 

servisní úkony, které shodu s požadavky zajistí) a vytvořit předpoklad, že stav měřidla bude v souladu 

s technickými a metrologickými požadavky po celé následující období platnosti ověření.  

Stanoví-li tak vyhláška Ministerstva, lze u vybraných druhů stanovených měřidel prodloužit dobu 

platnosti ověření, a to na základě kladného výsledku statistické výběrové zkoušky. V současnosti jsou 

těmito druhy měřidel např. měřidla protečeného množství plynu (membránové plynoměry) či 

elektroměry. Rozsah požadovaných zkoušek včetně kritérií jejich kladného výsledku stanoví 

příslušné OOP k druhu stanoveného měřidla. Statistické výběrové zkoušky pro účely prodloužení 

doby platnosti ověření provádí Institut, který o výsledku zkoušky vydá protokol, jehož náležitosti 

stanoví Ministerstvo vyhláškou. Stanovené měřidlo, které prošlo statistickou výběrovou zkouškou 

s pozitivním výsledkem, není označováno novou ověřovací značkou a osoba dotčená měřením si tak 

nemůže potvrdit, zda došlo k prodloužení platnosti doby ověření. Vzhledem k uvedenému je uživatel 

požadující prodloužení doby, po kterou ověření platí, povinen s prodloužením této doby seznámit 

osoby dotčené měřením, a to, s cílem minimalizovat administrativní náklady, nejpozději při 

nejbližším následném vyúčtování plateb. Princip možnosti prodlužování doby platnosti ověření byl 

zaveden zákonem č. 85/2015 Sb., kterým se mění zákon o metrologii a je nadále zachován i v nové 

právní úpravě. 

Následné ověření stanoveného měřidla bude možné provést i v omezeném rozsahu, ale jen u těch 

stanovených měřidel, u nichž je tato možnost zakotvena v OOP k příslušnému druhu stanovených 

měřidel. Příkladem jsou váhy velkých hmotností. Informaci o omezeném rozsahu ověření, rozhodnou 

pro správné používání stanoveného měřidla, uvede Institut nebo AMS na měřidle zřetelným, 

jednoznačným a nesmazatelným způsobem v souladu s požadavky OOP a měřidlo opatří značkou 

o omezeném rozsahu ověření. Vzor značky, potvrzující provedení omezeného rozsahu ověření, 

stanoví Ministerstvo vyhláškou. 

U druhů stanovených měřidel, kde tak u příslušného druhu určí OOP, je platnost ověření (včetně 

prvotního) podmíněna vyhovujícím výsledkem zkrácené zkoušky, kterou provádí na základě 

smluvního vztahu v místě instalace stanoveného měřidla Institut nebo AMS, které o tom vydají 

osvědčení. Při této zkoušce se kontrolují pouze vybrané parametry měřidla (měřicí sestavy). 

Zkrácenou zkoušku lze také využít před uvedením měřicí sestavy, skládající se z jednotlivých 

ověřených členů (měřidel), do provozu. Příkladem tohoto druhu stanovených měřidel je přepočítávač 
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množství plynu, u kterého je zkrácená zkouška v současnosti zakotvena ve vyhlášce č. 345/2002 Sb. 

Postupy a podmínky provedení zkrácené zkoušky stanoví příslušné OOP, náležitosti osvědčení 

stanoví Ministerstvo vyhláškou, stejně tak i vzor značky, potvrzující provedení zkrácené zkoušky, 

kterou na stanovené měřidlo umístí ten, kdo zkrácenou zkoušku provedl (Institut nebo AMS). 

Vyhláška dále stanoví dobu platnosti zkrácené zkoušky u konkrétního druhu stanovených měřidel. 

K povinnostem uživatele (tedy právnické osoby, orgánu veřejné správy, podnikající fyzické osoby, 

a pokud stanoví povinnost měření jiný právní předpis i nepodnikající fyzické osoby) bude patřit 

vedení evidence používaných stanovených měřidel podléhajících následnému ověření s datem 

posledního ověření a předkládání těchto měřidel k následnému ověření. Tato povinnost je 

v současném zákoně o metrologii zakotvena v § 18. 

K § 22 

Zákon jednoznačně a transparentně stanoví povinnost používat k měření pro účely stanovené v § 5 

odst. 4 stanovené měřidlo nebo pracovní měřidlo, které bylo uvedeno na trh nebo do provozu podle 

jiného právního předpisu pro výše uvedené účely. Toto opatření má vazbu na skutečnost, že měřidla 

stejného druhu (např. elektroměry, vodoměry, váhy, analyzátory alkoholu v dechu) mohou být 

uváděna na trh jako měřidla stanovená nebo jako měřidla pracovní. Zákon dále umožňuje, aby 

v případech, kdy měřidlo není na trh uváděno jako stanovené měřidlo (jeho druh není ve vyhlášce 

Ministerstva uveden), ale je na trh uváděno pro použití k účelům, které jsou stanoveny zákonem 

o metrologii (v § 5 odst. 4), bylo na trh uvedeno jiným postupem (posouzením shody jako stanovený 

výrobek či podle přímo účinného právního předpisu EU). Typicky se jedná o zdravotnické prostředky 

s měřicí funkcí (např. teploměry skleněné nebo teploměry se změnou typu fáze), dále pak např. 

o analyzátory výfukových plynů. Současná právní úprava v metrologii tuto povinnost takto 

transparentně nestanovuje, i když z dikce zákona o metrologii výše uvedená povinnost vyplývá. Toto 

opatření má také vazbu na změnu definice stanoveného měřidla (viz § 5 odst. 4). Jednoznačným 

a transparentním určením povinnosti používat k měření pro účely stanovené zákonem stanovené 

měřidlo nebo pro tyto účely na trh uvedené pracovní měřidlo se předejde pochybnostem na straně 

uživatele, jaké měřidlo si má pořídit a jak jej smí používat. V odůvodněných případech, pokud není 

pro příslušné měření stanovené měřidlo vhodné, Úřad rozhodne o výjimce z této povinnosti. Jedná se 

např. o použití elektronických dálkoměrů (včetně 3D skenerů) nebo dálkoměrného kolečka při 

vyšetřování dopravních nehod Policií České republiky. 

Současně s povinností dle předchozího odstavce je v zákoně zachováno povolení používat 

stanovených měřidel pro účely uvedené v § 5 odst. 4 jen po dobu platnosti ověření a při splnění 

požadavků vymezených OOP vztahujících se k jeho provozu (např. provedení zkrácené zkoušky, 

používání v místě, pro které platí ověření). 

V zákoně je nadále zachována povinnost uživatele předložit ve lhůtě 90 dní měřidlo, jehož druh byl 

nově zařazen do kategorie stanovených měřidel, k ověření. Současně je povoleno toto měřidlo 

používat pro účely uvedené v § 5 odst. 4 po výše uvedenou dobu. Tímto ustanovením zákona, které 

je v současné právní úpravě v části přechodných opatření, se na jedné straně zajistí potřebná úroveň 

regulace a na druhé straně se bezprostředně neomezí provádění měření v provozu. Zároveň se vytvoří 

prostor pro zabezpečení výkonů ověřování u oprávněných (autorizovaných) osob. 

Úřadu je ponechána pravomoc rozhodovat a povolovat výjimky z povinnosti přezkoušení typu nebo 

ověření na stanovené období.  

Z důvodu zajištění kontinuálního používání některých druhů stanovených měřidel, určených zejména 

pro přímý prodej a poskytování služeb a ověřovaných na místě používání (např. výdejní stojany 

pohonných hmot, měřicí sestavy taxametru, váhy s neautomatickou činností), jejichž druh 
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a specifikace stanoví Úřad v OOP, bude možné tato stanovená měřidla používat po dobu určenou 

v OOP (předpokládá se 30 dní) po provedení jejich opravy nebo montáže registrovaným subjektem, 

což bude doloženo umístěním registrační značky na stanovené měřidlo. Do uplynutí této doby musí 

být stanovené měřidlo ověřeno. V opačném případě je nebude možné použít k účelům uvedeným 

v § 5 odst. 4. Z důvodu včasné proveditelnosti ověření je uživateli dána povinnost, oznámit Institutu 

prokazatelným způsobem do tří dnů ode dne umístění registrační značky na stanovené měřidlo, že 

došlo k provedení opravy nebo montáže za účelem následného ověření.  

Možnost změn konstrukce stanovených měřidel, která již nejsou nově vyráběna, ale podléhají 

metrologické regulaci v provozu, umožňuje, aby měřidlo, u kterého byla po uvedení do provozu 

provedena oprava, při které byla použita náhradní součást odlišná od součásti původní (nicméně týchž 

parametrů/funkce a technických a metrologických parametrů), je schopno dalšího provozu při 

zachování požadované technické a metrologické úrovně. Takové stanovené měřidlo se tedy stane 

ověřitelným, aniž by bylo nutné vyřadit je z formálních důvodů z provozu. Toto opatření je při 

zachování důvodů a úrovně regulace ekonomicky příznivé pro uživatele stanovených měřidel. 

Současně je však povinnost schválení takové konstrukční změny Institutem pojistkou proti tomu, aby 

se uživatelé měřidel vyhýbali objektivní potřebě prospěšné modernizace parku měřidel. Povolení 

konstrukčních změn bylo do zákona o metrologii aplikováno při jeho novele v roce 2015 (zákonem 

č. 85/2015 Sb.). 

S cílem zajistit správnost měření stanoveného měřidla v provozních podmínkách je stanovena 

uživateli stanoveného měřidla povinnost zamezit změnám provozních podmínek, které by měly 

záměr systematicky znevýhodňovat jednu ze stran dotčenou měřením (příkladem může být změna 

teplotní kompenzace výdejních stojanů pohonných hmot). 

K § 23 

Shodně jako v současném zákoně o metrologii (§ 11a) mají osoby dotčené měřením právo vyžádat si 

u uživatele stanoveného měřidla jeho přezkoušení. Zkoušky a metody přezkoušení stanoveného 

měřidla stanoví s ohledem na jejich specifičnost a technickou povahu příslušné OOP k danému druhu 

stanoveného měřidla. 

Uživatel stanoveného měřidla je povinen do stanovené doby (do 30 dnů od doručení žádosti, pokud 

nestanoví jiný právní předpis odlišně) zajistit přezkoušení u oprávněné osoby, s jejímž určením 

souhlasí osoba požadující přezkoušení. Za oprávněnou osobu zákon považuje autorizované 

metrologické středisko (dále jen „AMS“) nebo Institut. Pokud k dohodě mezi uživatelem měřidla 

a žadatelem o přezkoušení nedojde, uživatel stanoveného měřidla zajistí přezkoušení u Institutu. 

Pro zachování technického stavu stanoveného měřidla, který je nezbytný pro přezkoušení jeho 

technických a metrologických vlastností, je uživateli stanoveného měřidla nově dána povinnost 

s měřidlem nakládat pouze takovým způsobem, který nemůže ovlivnit výsledky přezkoušení. Dále je 

uživatel stanoveného měřidla vázán povinností postupovat podle pokynů pracovníka AMS nebo 

Institutu a rovněž povinností zajistit měřidlo proti zásahům třetích osob. Strany dotčené výsledky 

měření jsou dále povinny zajistit potřebnou součinnost poskytovanou AMS nebo Institutu. Předmětná 

úprava nemá oproti stávajícímu stavu žádný nový ekonomický dopad na dotčené osoby, kterými jsou 

žadatelé o přezkoušení měřidla, subjekty zajišťující přezkoušení - typicky provozovatel/uživatel 

měřidla, subjekty poskytující metrologickou službu - provádějící přezkoušení měřidla na základě 

objednávky/zakázky.  

Při přezkoušení se zjišťuje shoda stanoveného měřidla s metrologickými požadavky na dané měřidlo 

v provozu. Dle metrologických specifikací, popsaných u příslušného druhu stanoveného měřidla 

v OOP, mohou být (oproti požadavkům při přezkoušení typu a ověřování) připuštěny větší dovolené 
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chyby (tzv. maximum permissible error in service). AMS, které provedlo přezkoušení, nebo Institut 

vydá osvědčení o přezkoušení, jehož přílohou bude 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. Uživateli je dána povinnost seznámit osobu, která jej 

o přezkoušení požádala, s osvědčením o přezkoušení. V případě, že stanovené měřidlo bylo na 

základě přezkoušení shledáno nevyhovujícím, není možné jej nadále používat pro účely měření podle 

§ 5 odst. 4. 

V praxi nelze vyloučit případy, kdy přezkoušení měřidla nemůže odhalit skryté vady měřidla, které 

lze zjistit až pomocí speciální, např. mechanoskopické, zkoušky. V případě, že dotčená osoba 

nesouhlasí s výsledkem uvedeným v osvědčení o přezkoušení, má ještě možnost zajistit si případné 

znalecké posouzení měřidla s tím, že do 10 dní od seznámení s výsledkem přezkoušení znalcem musí 

závěry přezkoušení oznámit uživateli předmětného měřidla. Z toho důvodu a dále proto, aby nemohlo 

dojít k ovlivnění výsledků přezkoušení, se uživateli ukládá povinnost nakládat s měřidlem určeným 

způsobem a povinnost zajistit měřidlo proti zásahům třetích osob, a to po stanovenou dobu (10 dní 

po seznámení dotčené osoby s výsledkem přezkoušení) po provedení přezkoušení. Pokud dotčená 

osoba uživateli průkazným způsobem do uvedené lhůty oznámí, že hodlá na vlastní náklady 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. Doba 30 dní (včetně 10 dní, ve kterých může být uživatel informován 

o oslovení znalce) by měla být dostatečná na to, aby si osoba dotčená měřením znalecký posudek 

zajistila a současně úměrná době, po kterou uživatel nemůže s měřidlem libovolně nakládat.  

Dále se stanovuje povinnost žadateli o přezkoušení uhradit náklady za provedení přezkoušení 

v případě, že při přezkoušení bylo stanovené měřidlo shledáno jako vyhovující. 

K § 24 

Tento paragraf je úvodním ustanovením hlavy týkající se hotově baleného zboží, ve které je 

transponována právní úprava EU v oblasti hotově baleného zboží označeného symbolem „e“ (dále 

jen „HBZ označené symbolem „e““) a lahví označených symbolem „ɜ“. Z důvodu jednoznačného 

výkladu pojmů a srozumitelnosti úpravy týkající se pouze HBZ označeného symbolem „e“ a lahví 

označených symbolem „ɜ“ jsou pro účely této hlavy definovány vybrané pojmy, vyložené v tomto 

ustanovení. 

K § 25 

Podrobné požadavky na HBZ označené symbolem „e“, požadavky na lahve označené symbolem „ɜ“, 

jichž se týkají požadavky a jmenovité objemy nebo hmotnosti HBZ označeného symbolem „e“, které 

může být uváděno na trh pouze v těchto jmenovitých objemech nebo hmotnostech, stanoví 

Ministerstvo vyhláškou (jednotlivými vyhláškami). 

K § 26 a § 29 

Zpřesnění ustanovení upravujícího HBZ, které je označeno symbolem „e“, souvisí s nutností upravit 

znění požadavků pro uvádění HBZ označené symbolem „e“ na trh tak, aby odpovídalo cíli 

evropských směrnic (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 nebo objemu v platném znění, směrnice Rady 75/107/EHS ze dne 19. prosince 1974 
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o sbližování právních předpisů členských států týkajících se lahví používaných jako odměrné obalové 

nádoby a směrnice EP a Rady 2007/45/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví pravidla pro 

jmenovitá množství výrobků v hotovém balení, zrušují směrnice Rady 75/106/EHS a 80/232/EHS 

a mění směrnice Rady 76/211/EHS). Základní potřebou tedy byla snaha zajistit u výrobců HBZ 

označeném symbolem „e“ (provozovatelů balíren a dovozců) a u výrobců a dovozců lahví 

označených symbolem „ɜ“ metrologickou kontrolu správnosti množství výrobku obsaženého v obalu, 

které má předem stanovenou hodnotu a obal je označen symbolem „e“, respektive splnění požadavků 

týkajících se lahví označených symbolem „ɜ“ před uvedením na trh. Provozovatel balírny HBZ 

označeného symbolem „e“ (v současné právní úpravě je použit pojem „balírna“) bude oprávněn 

dodávat na trh HBZ označené symbolem „e“, pokud má osvědčení o metrologickém posouzení 

(dosud se používal termín „metrologická kontrola“ HBZ označené symbolem „e“) a pokud zajišťuje 

plnění požadavků stanovených vyhláškou Ministerstva. Vyhláška, která obsahuje požadavky na HBZ 

označené symbolem „e“ včetně povolených odchylek, značení či postupů referenční metody pro 

statistickou kontrolu dávek hotových balení, je transpozicí evropské směrnice (76/211/EHS 

v platném znění). V současné právní úpravě je to vyhláška č. 328/2000 Sb. Dovozce HBZ 

označeného symbolem „e“ může místo metrologického posouzení doložit Institutu, že zahraniční 

balírna splňuje požadavky stanovené vyhláškou. Zákon dále stanoví podmínky, za kterých je 

oprávněn provozovatel balírny a dovozce HBZ označeného symbolem „e“ uvádět na trh nové druhy 

nebo změněné druhy hotově baleného zboží, i když nebyly dosud posouzeny v rámci metrologického 

posouzení. V zákoně je rovněž stanoveno, že platnost příslušného osvědčení končí spolu se zánikem 

provozovatele balírny či dovozce. 

Obdobně jako u HBZ označeného symbolem „e“ zákon stanovuje požadavky pro dodávání lahví 

označených symbolem „ɜ“ na trh. Vyhláška, obsahující požadavky na lahve označené symbolem „ɜ“ 

včetně postupů referenční metody pro statistickou kontrolu těchto lahví, je transpozicí evropské 

směrnice (75/107/EHS). Doposud se jednalo o vyhlášku č. 331/2000 Sb. 

Kontrolu nad dodržováním uvedených povinností provádí příslušný orgán dozoru. 

K § 27 a 30 

Metrologické posouzení HBZ označeného symbolem „e“ a lahví označených symbolem „ɜ“ ke 

zjištění, zda jsou splněny požadavky uvedené ve vyhlášce Ministerstva, provádí na základě 

smluvního vztahu Institut, který o kladném výsledku vydá osvědčení o metrologickém posouzení 

HBZ označeného symbolem „e“ a lahví označených symbolem „ɜ“. Způsob a metody 

metrologického posouzení HBZ označeného symbolem „e“ a lahví označených symbolem „ɜ“, stejně 

jako náležitosti a dobu platnosti osvědčení stanoví Ministerstvo vyhláškou. Institut ve Věstníku 

Úřadu stanoví výši úplaty.  

Osvědčení o metrologickém posouzení vydá Institut provozovateli balírny nebo dovozci HBZ 

označeného symbolem „e“ nebo výrobci nebo dovozci lahví označených symbolem „ɜ“ v případě, že 

zajišťuje plnění požadavků, které konkretizuje vyhláška. 

K § 28 a 31 

Ustanovení § 28 stanovuje rámcové náležitosti smlouvy, uzavřené mezi Institutem a provozovatelem 

balírny nebo dovozcem HBZ označeného symbolem „e“. Shodně jsou tyto náležitosti smlouvy 

uzavřené mezi Institutem a výrobcem nebo dovozcem lahví označených symbolem „ɜ“ upraveny 

v ustanovení § 31. Uvedená práva a povinnosti budou v dané smlouvě konkretizovány na základě 

smlouvy uzavírané podle § 27 odst. 1 v případě HBZ označeného symbolem „e“ a § 30 odst. 1 

v případě lahví označených symbolem „ɜ“. 
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Ustanovení řeší oprávnění Institutu (na základě smluvního vztahu) pozastavit, změnit nebo zrušit 

platnost příslušného osvědčení provozovatele balírny a dovozce HBZ označeného symbolem „e“ 

a výrobce a dovozce lahví označených symbolem „ɜ“ v případech, kdy daný subjekt neplní zákonem 

stanovené povinnosti. V zákoně je rovněž stanoveno, že platnost příslušného osvědčení končí spolu 

se zánikem provozovatele balírny, výrobce či dovozce. 

Provozovateli balírny a dovozci HBZ označeného symbolem „e", resp. výrobci a dovozci lahví 

označených symbolem „ɜ“, je těmito ustanoveními uložena povinnost neprodleně Institutu 

oznamovat změny údajů uvedených v osvědčení o metrologickém posouzení a jeho přílohách. 

Provozovatel balírny i dovozce HBZ označeného symbolem „e“ je povinen Institutu oznamovat 

uvedení nových druhů nebo změněných druhů  HBZ označeného symbolem „e" na trh. 

Institutu je uděleno oprávnění odebírat od provozovatele balírny nebo dovozce HBZ označené 

symbolem „e“ a od výrobce nebo dovozce lahví označených symbolem „ɜ“ bezplatně vzorky 

potřebné k provedení metrologického posouzení. 

K § 32 

Distributorovi a prodejci je stanoven zákaz distribuovat nebo prodávat HBZ označené symbolem „e“ 

nebo lahve označených symbolem „ɜ“, které nesplňují požadavky stanovené tímto zákonem 

a prováděcími právními předpisy. Osoba, která nesplňuje požadavky tohoto zákona, nesmí používat 

HBZ označené symbolem „e“ ani označení lahví označených symbolem „ɜ“.  

Z důvodu transpozice unijních požadavků je stanovena ochrana označení hotově baleného zboží 

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

K § 33 

Pokud tak stanoví vyhláška, může být HBZ označené symbolem „e“ uváděno na trh a dodáváno na 

trh pouze ve stanoveném jmenovitém objemu nebo hmotnosti. Jmenovité objemy, případně hmotnosti 

HBZ označeného symbolem „e“ stanoví Ministerstvo vyhláškou na základě § 25 odst. 2.  

K § 34 až 37 

Nově jsou stanoveny požadavky pro dodávání na trh hotově baleného zboží, které není označené 

symbolem „e“ (dále jen „HBZ, které není označené symbolem „e“), a to odkazem na vyhlášku 

Ministerstva. S ohledem na ochranu spotřebitele a většinový způsob formy dodávaného zboží na 

tuzemský trh (jako HBZ) se jedná o metrologické požadavky na HBZ neoznačené symbolem „e“, 

které je vyjádřeno v jednotkách hmotnosti v rozpětí 5 g až 50 kg, v jednotkách objemu v rozpětí 5 ml 

až 50 l nebo v jednotkách délky. Z hlediska požadavků na správnost množství výrobku v hotovém 

balení znamená navrhovaná změna kompromis mezi technologickými možnostmi procesu balení 

zboží u jeho výrobců (provozovatelů balíren) a rozumnou úrovní ochrany spotřebitelů. Současná 

právní úprava HBZ, které není označené symbolem „e“ (tzv. bez "e") je založena na právní úpravě 

obsažené v zákoně o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1991 Sb., o ochraně spotřebitele) a u 

některých potravin v komoditních vyhláškách Ministerstva zemědělství, které stanovují povolené 

záporné odchylky u jednotlivých balení vybraných komodit (k zákonu č. 110/1997 Sb., o potravinách 

a tabákových výrobcích). Zákon na ochranu spotřebitele je aplikován tak, že: 

a) buď musí každé balení obsahovat množství uvedené na obalu, nebo větší, což s ohledem na 

současné možnosti balicí technologie nutí provozovatele balírny přeplňovat, 
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b) nebo provozovatel balírny na obal uvede nějakou formou možnou zápornou odchylku 

skutečného množství, obvykle v procentuálním vyjádření - například mínus 10 %, která však 

hodnotově není ničím omezena (může být např. i mínus 20 %) a v důsledku tak může znamenat 

významné oslabení ochrany spotřebitele (kupuje zboží s rizikem technologicky neopodstatněné velké 

záporné odchylky, byť je zákon na ochranu spotřebitele splněn, neboť obal informuje spotřebitele 

úplně a správně o skutečném množství výrobku v balení). 

Variantu a) nelze v řadě případů řešit dobrovolnou volbou označování HBZ symbolem „e“ (a 

přechodem na s tím spojený systém, který je založen na evropských směrnicích, tzn. povinné 

metrologické kontrole), neboť toto označení je povoleno pouze pro výrobky balené v jednotkách 

hmotnosti nebo objemu (nikoli délky) a kromě toho jen pro rozpětí od 5 g do 10 kg nebo od 5 ml 

do 10 l. 

Systém požadavků na HBZ, které není označené symbolem „e“ je obdobou systému založeného 

v evropském měřítku na směrnici 76/211/EHS. V měřítku světovém vychází z doporučení OIML 

R 79 (vydání 2015) a OIML R 87 (vydání 2016). Navrhované rozšíření nezahrnuje oblast léčiv 

a léčivých přípravků upravených zákonem č. 378/2007 Sb. o léčivech resp. potravinářských výrobků, 

na které se vztahují právní předpisy Ministerstva zemědělství. Ponechává prostor pro případné 

následné převedení regulace množství dalších komodit (potravinářských výrobků) pod zákon 

o metrologii a postupné vytváření jednotného systému požadavků na množství výrobků balených 

jako hotově balené zboží pod zákonem o metrologii. Nově se bude jednat zejména o spotřebitelské 

balení v oblasti stavebnictví, barev, laků, drogistického zboží nebo jiných průmyslových komodit, 

v množství vyráběném a označeném (na obalu) ve výše uvedených veličinách a rozsazích, určených 

konečnému spotřebiteli. V tomto systému nebude uplatňováno u provozovatelů balíren a dovozců 

metrologické posouzení hotově baleného zboží neoznačeného symbolem „e“ (tak jako u HBZ 

označeného symbolem „e“). Dozor nad dodržováním vymezených povinností zákon svěřuje České 

obchodní inspekci, České inspekci životního prostředí, Státní zemědělské a potravinářské inspekci, 

Státní veterinární správě a Krajským hygienickým stanicím (orgány dozoru dle § 55 zákona o 

metrologii), a to v případech, kdy dozor není vykonáván podle jiného právního předpisu.   

 

K § 38 

Pokud je Česká republika vázána mezinárodní smlouvou či dohodou, jsou zahraniční osvědčení 

v uvedených formách přijímána jako důkaz o prvotním ověření měřidla, o přezkoušení nebo 

schválení typu měřidla či o metrologické kontrole HBZ označeného symbolem „e“ a lahví 

označených symbolem „ɜ“, provedených podle tohoto zákona. Mezinárodní smlouvou je např. 

Smlouva o EU a Smlouva o fungování EU, která zavazuje ČR unijními právními předpisy (např. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 764/2008, kterým se stanoví postupy týkající se 

uplatňování některých vnitrostátních technických pravidel u výrobků uvedených v souladu 

s právními předpisy na trh v jiném členském státě, směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2009/34/ES ze dne 23. dubna 2009 o společných ustanoveních pro měřicí přístroje a pro metody 

metrologické kontroly atd.). Mezinárodní dohodou je např. ujednání CIPM MRA (Mutual 

Recognition Arrangement) v rámci Metrické konvence, ujednání OIML MAA (Mutual Acceptance 

Arrangement) v rámci činností Mezinárodní organizace pro legální metrologii nebo dvoustranná 

dohoda o vzájemném uznávání mezi EU a jiným státem (např. Dohoda o vzájemném uznávání mezi 

Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými, OJ L31/3, 1999 nebo Dohoda mezi 

Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o vzájemném uznávání posuzování shody, OJ 

L 114/369, 2002). 

K § 39 až 46 
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Autorizací nadále bude, stejně jako v současné právní úpravě, pověření fyzické osoby podnikající, 

právnické osoby, nebo orgánu veřejné správy k výkonu autorizovaných činností na základě prověření 

splnění zákonem stanovených požadavků pro výkon vymezených činností. O udělení autorizace 

rozhoduje Úřad na základě písemné žádosti. V novém zákoně je tento systém zachován a zpřesněn.  

Nová právní úprava odstraňuje některé výkladové nejasnosti, jež ukázala praxe posledních let, a proto 

je doplněna o vybraná ustanovení, např. zpřesnění požadavků pro žadatele o autorizaci, podmínek 

pro výkon autorizované činnosti, povinností autorizovaného subjektu, podmínek pozastavení, 

omezení, zrušení či zániku autorizace, pojištění odpovědnosti, omezení časového období pro platnost 

autorizace ad. Tím se také převádí některá současná ustanovení prováděcí vyhlášky k zákonu 

o metrologii (vyhláška č. 262/2000 Sb.) do zákona.  

Úřad bude nadále autorizovat subjekty, které splní požadavky stanovené tímto zákonem, přičemž 

nadále bude platit, že na autorizaci není obecně právní nárok. Požadavky na technickou 

a metrologickou způsobilost vycházejí ze systémové technické normy ČSN EN ISO/IEC 17025, 

Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří 

a dalších souvisejících norem a předpisů (např. ČSN ISO10012, Systémy managementu měření – 

Požadavky na měření a měřicí vybavení nebo EA-4/02 M:2013, Vyjadřování nejistot měření při 

kalibracích). Požadavek odborné způsobilosti zaměstnance odpovědného za činnost prováděnou 

v rámci autorizace (nebo žadatele, pokud bude touto osobou on sám) bude považován za splněný, 

pokud bude tento zaměstnanec držitelem platného certifikátu o odborné způsobilosti, vydaného 

akreditovanou osobou (akreditačním orgánem) pro certifikaci způsobilosti pracovníků pro 

metrologickou činnost. V případě zaměstnanců žadatele o autorizaci bude požadavek odborné 

způsobilosti považován za splněný, pokud budou tito zaměstnanci držiteli osvědčení o odborné 

způsobilosti vydaného Institutem nebo držiteli certifikátu o odborné způsobilosti, vydaného 

akreditovanou osobou pro certifikaci způsobilosti pracovníků pro metrologickou činnost. Rozdílnost 

požadavku odborné způsobilosti plyne z rozdílnosti pozic (funkce/odpovědnosti), kterou budou 

osoby zastávat v autorizovaném subjektu. Požadavkem zůstává (ve srovnání se současnou právní 

úpravou) doložení nestrannosti při výkonu činnosti. Nově je mezi požadavky doložení finanční 

důvěryhodnosti (způsobilosti) subjektu a uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou při výkonu činnosti. Autorizaci pro ověřování stanovených měřidel nelze udělit 

v případech pro ověřování stanovených měřidel ověřovaných na místě používání a zároveň určených 

pro stanovení množství při přímém prodeji či poskytování služeb veřejnosti (váhy s neautomatickou 

činností; měřidla a měřicí sestavy protečeného množství kapalin jiných než voda nebo než zkapalněné 

plyny, zkapalněných plynů a stlačeného zemního plynu, tzn. výdejní stojany na pohonné hmoty 

a měřicí sestavy taxametru) a pro ověřování stanovených měřidel určených k rozhodování při 

udělování sankcí. Důvodem vymezení výše uvedených druhů stanovených měřidel je skutečnost, že 

se jedná o měřidla používaná při měřeních s vysokým společenským významem. V těchto případech 

je nezbytné dbát zvýšené pozornosti při ochraně práv spotřebitele, neboť především vzhledem k ceně 

měřených médií musí mít poskytované služby co nejvyšší kvalitu. Důvodem, na který je třeba brát 

ohled, je rovněž fakt, že kvalita a využití naměřených hodnot veličin je středem pozornosti veřejnosti, 

medií a organizací na ochranu spotřebitele, zvláště s přihlédnutím k tomu, že se tato měřidla stávají 

cílem snah o různé podvodné manipulace (výdejní stojany, sestavy taxametru). Do současnosti 

ověřování výše uvedených druhů stanovených měřidel provádí výhradně Institut, který pro 

zabezpečení potřebných metrologických výkonů dosud vynaložil investice ve výši cca 150 mil Kč na 

technické vybavení infrastruktury (oblastních inspektorátů Institutu). Jednalo se např. o částky určené 

na zajištění pojízdného zařízení pro ověřování mostových vah, či soubor 10 vozidel pro ověřování 

výdejních stojanů na pohonné hmoty splňující náročné požadavky na bezpečnost při práci v prostředí 

se zvýšeným nebezpečím výbuchu. Důvodem vymezení stanovených měřidel určených 

k rozhodování při udělování sankcí je těsná vazba na správní řízení vedená při porušení právních 

předpisů, např. v dopravě. Vzhledem k používání (a nutnosti následného ověřování) velkého počtu 

komunálních měřidel (vodoměry, elektroměry, plynoměry, měřidla tepla) nebo jiných druhů měřidel 
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(např. tachografu registrujícího činnost řidiče) nepostačují současné kapacity Institutu k uspokojení 

požadavků uživatelů na jejich ověřování. Pokud potřebu ověřování nelze uspokojit výkony Institutu, 

lze autorizaci udělit i jiným osobám. V případě autorizace subjektů k úřednímu měření toto omezení 

neplatí.  

Jako doklad o splnění požadavků žadatelem o autorizaci bude sloužit, stejně jako v současnosti, 

osvědčení o metrologické, technické a personální způsobilosti vydané na základě kladného výsledku 

posouzení Institutem, potvrzené posouzením trvalého dodržování požadavků během pětiletého 

období (obdobný systém využívá akreditace), a to jednou v časově určeném rozsahu (nejdříve 18 

měsíců a nejpozději 42 měsíců od data nabytí právní moci rozhodnutí o autorizaci). Institut posoudí 

metrologickou, technickou a personální způsobilost na základě smlouvy uzavřené na návrh osoby 

(žadatele o autorizaci), přitom postupuje podle postupů schválených Úřadem, jež rozpracovávají výše 

uvedené technické normy a předpisy. Při posuzování Institut využije zjištění prokázaných při 

akreditaci předmětné činnosti, provedené u žadatele akreditačním orgánem. Akreditačním orgánem 

je Český institut pro akreditaci (ČIA) nebo akreditační orgán, který je signatářem multilaterálních 

dohod o vzájemném uznávání MLA/MRA, které má ČIA uzavřeny. Splnění některých požadavků 

(finanční způsobilost a důvěryhodnost, nestrannost, bezúhonnost) bude žadatel prokazovat čestným 

prohlášením. Osvědčení o metrologické, technické a personální způsobilosti musí být součástí 

žádosti o autorizaci. 

Autorizace může být, stejně jako v současnosti, udělena osobám pro ověřování stanovených měřidel, 

ES prvotní ověřování, provádění zkoušek a přezkušování stanovených měřidel (autorizovaná 

metrologická střediska) nebo k výkonu úředního měření (osoby autorizované k úřednímu měření). 

V návaznosti na vytvoření nových nebo na změnu stávajících schopností (technických, 

metrologických či personálních) autorizovaného subjektu může autorizovaná osoba požádat 

o rozšíření nebo změnu stávající autorizace, přičemž ustanovení o rozhodování o udělení autorizace 

platí obdobně. 

Úřad v rozhodnutí o autorizaci, stejně jako v současné době, uvede předmět autorizace a stanoví 

podmínky pro výkon autorizované činnosti. Úřad přidělí autorizované osobě, které bylo uděleno 

oprávnění k ověřování stanovených měřidel, ověřovací značku, jejíž náležitosti stanoví vyhláška 

Ministerstva. Vyhláška Ministerstva také stanoví grafickou podobu otisku razítek, která mohou 

používat osoby, jimž byla udělena autorizace. Výkon autorizované činnosti je přeneseným výkonem 

státní (veřejné) správy, ke kterému byla osoba pověřena a jehož kontrolu vykonává stát. Platnost 

autorizace je stanovena na pět let od data nabytí právní moci rozhodnutí o autorizaci, pokud 

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

pozastavena (podle § 43). Autorizaci je možné opakovaně prodloužit. Pro prodloužení autorizace 

platí ustanovení o rozhodování o udělení autorizace obdobně. Zákon zmocňuje Úřad k vydání 

rozhodnutí o pozastavení, omezení nebo zrušení autorizace s vymezením případů, ke kterým se dané 

zmocnění vztahuje.  V případech, kdy Úřad zjistí, že osoba, které byla udělena autorizace, neplní 

požadavky rozhodné pro udělení autorizace nebo nedodržuje podmínky uvedené v rozhodnutí 

o autorizaci, Úřad stanoví lhůtu, ve které mají být nedostatky odstraněny. V případě, že osobě byla 

pozastavena nebo zrušena autorizace k ověřování stanovených měřidel nebo k výkonu úředního 

měření, ukládá se dané osobě povinnost zajistit dokumentaci vydanou v souvislosti s autorizací 

a vybavení AMS (zejména ověřovací značky používané v AMS a razítko) proti zneužití. Pozastavit, 

omezit nebo zrušit autorizaci bude možné, v souladu se správním řádem, rovněž na žádost osoby. Při 

zániku právnické osoby, orgánu veřejné správy nebo smrti podnikající fyzické osoby, které byla 

autorizace udělena, rozhodnutí o udělení autorizace pozbývá platnost. Úřad bude, stejně jako dosud, 

zveřejňovat seznam autorizovaných osob ve Věstníku Úřadu a způsobem umožňujícím dálkový 

přístup. 

Důvodem pozastavení, omezení či zrušení autorizace může být neplnění povinností (stanovených 

v § 44) autorizovanou osobou. Kromě povinnosti trvale plnit požadavky rozhodné pro udělení 

autorizace a podmínky k výkonu autorizované činnosti jsou autorizované osoby dále povinny 
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poskytnout Institutu součinnost při provádění posouzení trvalého dodržování požadavků stanovených 

zákonem, oznamovat Úřadu změny, které se týkají požadavků pro udělení autorizace a podmínek pro 

výkon autorizované činnosti, uchovávat kopie dokladů, které mají charakter veřejné listiny, po 

stanovenou dobu (5 nebo 10 let) a identifikovat se na nich (svým názvem, podpisem a razítkem), 

uchovávat záznamy o provedených metrologických výkonech po stanovenou dobu (5 let) 

a neprodleně oznámit Úřadu trvalé ukončení autorizované činnosti. Osoba, které byla autorizace 

udělena, bude také povinna doložit výsledek dodatečného posouzení metrologické, technické 

a personální způsobilosti provedeného Institutem pokud došlo ke změnám, které nové posouzení 

vyžadují. 

Kvalita činností autorizovaných subjektů, tzn. výsledků metrologických výkonů, bude kontrolována 

formou povinné účasti v mezilaboratorních porovnáváních, která jsou nejvíce vypovídajícím 

způsobem (praktickým) prokázání kvality. Kontrolu činnosti autorizovaných osob bude nadále 

provádět Úřad. 

Zákon transparentně stanovuje zákaz provádět činnosti, ke kterým je nutná autorizace, bez platného 

oprávnění, tj. bez věcně příslušné autorizace. 

Osoby, které nebyly autorizovány, nejsou oprávněny činnosti, pro něž se autorizace vyžaduje, 

vykonávat. 

K § 47 až 52 

Registrace je v současné právní úpravě vztažena k osobám (registrovaným subjektům), které opravují 

nebo provádějí montáž stanovených měřidel. V těchto případech je registrace povinná a uskutečňuje 

se na žádost. Registrujícím orgánem je Institut, který o provedení registrace vydává osvědčení.  

Předpoklady pro výkon registrovaných činností a náležitosti žádosti o registraci a osvědčení 

o registraci stanovuje vyhláška č.262/2000 Sb. 

Současný systém, obsahující cca 8500 záznamů o registrovaných subjektech, je neúnosně rozsáhlý, 

má víceméně pouze administrativní charakter a vzhledem k vysokému počtu registrovaných subjektů 

není ani možný účinný dozor nad jejich činností (prováděný Institutem). Po opravě stanoveného 

měřidla následuje jeho ověření a až poté je možné jej opět používat jako stanovené měřidlo (tj. pro 

účely ve veřejném zájmu dle zákona o metrologii). Montáž stanoveného měřidla musí být provedena 

v souladu s technickou normou, případně s pokynem (návodem k instalaci) výrobce. Správnost 

měření stanoveným měřidlem je tedy garantována dostatečným způsobem, tj. po opravě následným 

ověřením, při montáži dodržením předepsaných postupů. Na osoby provádějící opravy nebo montáž 

stanovených měřidel se bude dále obecně vztahovat povinnost podle § 3, tj. zajistit jednotnost 

a správnost měřidel používaných pro měření podle § 5 odst. 4, jakož i správnost těchto měření. 

Nová právní úprava dává registraci význam odpovídající jejímu úzce vymezenému předmětu. Vytváří 

systém, u kterého bude současně možné zajistit účinný dohled ze strany státu. 

S ohledem na nezbytnou míru regulace činností spojených s opravami a montážemi stanovených 

měřidel (viz výše) a dále s ohledem na potřebnou míru záruky správnosti měření ze strany státu bude 

předmětem registrace udělení oprávnění (pověření) osobě k opravě nebo k montáži stanoveného 

měřidla, u kterého Úřad povolil jeho krátkodobé používání v době mezi ukončením jeho opravy nebo 

montáže a následným ověřením a k opatření takovéhoto měřidla registrační značkou, která bude 

považována po stanovenou dobu (např. 30 dní) za ověřovací značku. Na činnosti registrovaných osob 

se z toho důvodu pohlíží podobně jako na činnost autorizovaných osob. 

Povolování používat stanovené měřidlo mezi ukončením opravy/montáží a následným ověřením, 

vydávané Úřadem formou OOP (dosud formou rozhodnutí Institutu), znamená zachování pozitivních 
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praktických účinků, které možnost používat stanovené měřidlo ve vymezeném období a za 

stanovených podmínek představuje. Jde zejména o případy měřidel určených pro měření v rámci 

přímého prodeje spotřebitelům a současně ověřovaných na místě instalace (např. váhy, výdejní 

stojany na pohonné hmoty, měřicí sestavy taxametru vozidel taxislužby). 

O udělení registrace bude na základě písemné žádosti rozhodovat Úřad (doposud Institut).  Úřad 

posoudí splnění zákonem předepsaných požadavků. Podkladem pro rozhodnutí bude osvědčení 

o metrologické, technické a personální způsobilosti, které v případě, že osoba vyhověla požadavkům, 

vydá Institut, který posouzení způsobilosti osoby na základě smlouvy provedl. Osvědčení 

o metrologické, technické a personální způsobilosti musí být součástí žádosti o registraci. Podobně 

jako v případě autorizace budou technické a metrologické požadavky vycházet ze systémových 

a konkrétních technických norem a předpisů vztahujících se k předmětu registrace. Obdobně jako 

u autorizace bude posuzováno, zda jsou splněny požadavky vztahující se k odborné způsobilosti a to 

tak, že na osobě odpovědné za provádění činnosti v rámci registrace bude vyžadován certifikát 

o odborné způsobilosti, vydaný akreditovanou osobou pro certifikaci způsobilosti pracovníků. 

K prokázání odborné způsobilosti pro kvalifikované provádění činností dalšími osobami bude 

vyžadováno doložení odborné způsobilosti (např. zaškolením u výrobce, vyučením v oboru) nebo 

zajištění jejich přípravy odborně způsobilou osobou. Úřad v rozhodnutí o registraci vymezí předmět 

registrace a stanoví podmínky pro výkon registrované činnosti. Úřad dále přidělí osobě, které bylo 

uděleno oprávnění, registrační značku, jejíž náležitosti stanoví Ministerstvo vyhláškou. 

Platnost registrace spojuje zákon s dobou 5 let od data nabytí právní moci rozhodnutí o registraci 

s možností jejího prodloužení. V případě, že registrovaná osoba nebude plnit povinnosti stanovené 

tímto zákonem nebo podmínky stanovené v rozhodnutí o registraci, nebo pokud o to požádá, Úřad 

rozhodnutím registraci pozastaví, omezí nebo zruší. Rozhodnutí o udělení registrace pozbyde platnost 

zánikem právnické osoby nebo smrtí podnikající fyzické osoby, které byla registrace udělena. Úřad 

bude zveřejňovat seznam registrovaných osob ve Věstníku Úřadu a způsobem umožňujícím dálkový 

přístup. 

Zákon také transparentně stanovuje zákaz provádět činnosti, ke kterým je nutná registrace, bez 

platného oprávnění, včetně používání registrační značky. Dále stanovuje zákaz opatřovat stanovené 

měřidlo značkou, která by mohla vést k záměně se značkou registrované osoby. Osoba, které byla 

pozastavena nebo zrušena registrace, bude povinna zajistit registrační značky proti zneužití. 

Režim registrace se tak bude v některých aspektech blížit režimu autorizace, a to s ohledem na 

společenský význam, spojený s povolením používat stanovené měřidlo po opravě/montáži před 

následným ověřením a ochranou registrační značky. 

V rámci přechodných ustanovení (§ 58) je stanovena lhůta pro zánik platnosti osvědčení vydaných 

podle současné právní úpravy.  

Osoby, které nebyly registrované, nejsou oprávněny vykonávat činnosti registrovaného subjektu. 

K § 53 

Zákon vymezuje působnost Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, který 

je podle zákona č. 20/1993 Sb. orgánem státní správy v oblasti metrologie. Úřad schvaluje státní 

etalony a státní referenční etalony, které vytvářejí základ metrologické návaznosti měřidel v České 

republice, a pověřuje jiné osoby než Český metrologický institut k jejich uchovávání. Úřad dále: 

autorizuje osoby k ověřování stanovených měřidel a k výkonu úředního měření; registruje osoby 

k opravám a montáži vymezených druhů stanovených měřidel; kontroluje dodržování povinností 

stanovených tímto zákonem; vydává metodické pokyny k zajištění jednotného postupu osob 
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pověřených uchováváním státních etalonů a osob, kterým udělil autorizaci nebo registraci; schvaluje 

identifikační značky výrobců a dovozců lahví označených symbolem „3“, používaných jako odměrné 

obaly pro hotově balené zboží; rozhoduje o zařazení měřidla do kategorie měřidel dle tohoto zákona 

v případě pochybností o správnosti zařazení ze strany uživatelů; rozhoduje o vyjmutí stanoveného 

měřidla specifického určení z povinnosti přezkoušení typu nebo ověřování na stanovené období; 

vydává opatření obecné povahy (dále jen „OOP“); povoluje krátkodobé používání stanoveného 

měřidla v době mezi ukončením jeho opravy nebo jeho montáže a následným ověřením a stanovuje 

k tomu podmínky;  zastupuje Českou republiku v orgánech Evropské unie a v mezinárodních 

metrologických orgánech a organizacích (respektive v jejich pracovních skupinách - pracovní 

skupiny OIML a WELMEC), zajišťuje plnění závazků vyplývajících z tohoto členství a koordinuje 

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

oznamuje orgánům EU nebo příslušným orgánům států, s nimiž má EU nebo Česká republika 

uzavřeny mezinárodní dohody, informace z těchto dohod vyplývající; oznamuje ve Věstníku Úřadu 

zejména subjekty pověřené k uchovávání státních etalonů, autorizovaná metrologická střediska, 

subjekty autorizované k úřednímu měření, registrované subjekty, schválení, změnu, pozastavení 

platnosti schválení nebo zrušení schválení státního etalonu, 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, 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 metrologické kontrole, 

pozastavení platnosti osvědčení o metrologické kontrole, změny osvědčení o metrologické kontrole 

a vydání osvědčení o konstrukční změně a vykonává další činnosti, pokud to vyplývá z ustanovení 

tohoto zákona. 

K § 47 a 54 

Zákon současně vymezuje působnost Institutu, který je státní příspěvkovou organizací zřízenou 

a přímo řízenou Ministerstvem a plní funkci národního metrologického institutu. Institut je primární 

materiálně-technickou základnou národního metrologického systému České republiky, který 

zabezpečuje jednotnost a správnost měřidel a měření ve všech oborech vědecké, technické 

a hospodářské činnosti.  Pro jednotnost a správnost měření a pro uznávání jeho výsledků je nezbytná 

tzv. metrologická návaznost výsledků měření. Tato návaznost musí být také prokazatelná 

a demonstrovatelná a to tak, aby byly výsledky měření a zkoušek, provedených v České republice, 

uznatelné zahraničními subjekty a aby tak byly eliminovány případné technické překážky obchodu. 

Návaznost výsledků měření je vztažena k řetězci kalibrací a porovnání, který končí až u definice 

jednotky nebo u mezinárodního etalonu. Vzhledem k tomu, že je metrologická návaznost zajišťována 

na mezinárodní (prakticky globální) úrovni, musí být na této úrovni národní metrologický systém 

vhodně reprezentován. V současné době je to zabezpečeno členstvím České republiky v Metrické 

konvenci, podepsáním (za Českou republiku Institutem) Ujednání o vzájemném uznávání národních 

etalonů a certifikátů, vydávaných národními metrologickými instituty (CIPM MRA), členstvím 

Institutu v evropském sdružení národních metrologických institutů EURAMET a podepsáním 

Ujednání o vzájemném uznávání v rámci mezinárodního certifikačního systému (OIML MAA). 

V regulované oblasti má Institut výhradní postavení při přezkušování typu měřidla, které výrobce 

nebo dovozce hodlá uvést na trh jako stanovené měřidlo. Další činnosti spojené s prováděním 

zkoušek stanovených měřidel v provozu, tzn. ověřování měřidel, přezkušování měřidel v provozu 

a zkrácené zkoušky u měřidel v provozu, mohou provádět i další subjekty na základě oprávnění, které 

k této činnosti udělil Úřad (viz dále autorizace). Institut dále zajišťuje, coby příslušný orgán členského 

státu, kontrolu k zajištění plnění požadavků stanovených evropskou směrnicí o sbližování právních 

předpisů členských států týkajících se zhotovení některých výrobků v hotovém balení podle 

hmotnosti nebo objemu, směrnicí o sbližování právních předpisů členských států týkajících se lahví 
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používaných jako odměrné obalové nádoby a směrnicí, kterou se stanoví pravidla pro jmenovitá 

množství výrobků v hotovém balení.  

Institut provádí činnosti vymezené tímto zákonem a zřizovací listinou. Zejména se jedná 

o: uchovávání státních etalonů a státních referenčních etalonů, zajišťování jejich technického rozvoje 

a přenos hodnot měřicích jednotek na měřidla nižších přesností; koordinaci budování a rozvoje 

systému státních etalonů a státních referenčních etalonů a zajišťování uznatelnosti státních etalonů 

v rámci mezinárodní dohody CIPM MRA; koordinaci vzniku a metrologické činnosti přidružených 

laboratoří; provádění metrologického výzkumu včetně účasti v evropských projektech; provádění 

přezkušování typu měřidla a oznamování informací o certifikátu o přezkoušení typu Úřadu; 

ověřování a přezkušování provozovaných stanovených měřidel; vydávání osvědčení o uznání 

prvotního ověření provedeného v jiném státě; provádění ES schvalování typu a ES prvotního 

ověřování; provádění statistických výběrových zkoušek a zkrácených zkoušek;  provádění 

metrologické kontroly hotově baleného zboží označovaného symbolem „e“ a lahví označených 

symbolem „ɜ“; posuzování technické, metrologické a personální způsobilosti žadatelů o udělení 

autorizace nebo registrace; vydávání osvědčení o odborné způsobilosti osob pro účely autorizace; 

zpracovávání technických postupů pro provádění zkoušek při ověřování stanovených měřidel, pro 

úřední měření a pro provádění metrologické kontroly hotově baleného zboží označovaného 

symbolem „e“ a lahví označených symbolem „ɜ“; účast v mezinárodní spolupráci v oblasti vědecké, 

fundamentální a legální metrologie; zastupování České republiky v mezinárodních metrologických 

organizacích, jejich orgánech nebo jejich technických pracovních skupinách; oznamování orgánům 

Evropské unie nebo příslušným orgánům států, se kterými má Evropská unie nebo Česká republika 

uzavřeny mezinárodní dohody, informace v rozsahu z těchto dohod vyplývajícím; oznamování 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 atd. Jiná činnost Institutu, která není vymezena tímto 

zákonem, tzn. ta, která souvisí s činnostmi podle jiných zákonů (např. zákon č. 90/2016 Sb. nebo 

zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů), je vymezena těmito jinými zákony a zřizovací listinou. 

K § 55 

Kontrolu plnění povinností dle tohoto zákona bude provádět Úřad postupem podle kontrolního řádu. 

Kontrola bude zaměřena zejména na užívání stanovených měřidel v provozu, uchovávání státních 

etalonů a státních referenčních etalonů a na dodržování podmínek autorizace a registrace. Kontrolou 

Úřadu není dotčena působnost jiných orgánů dozoru, kontroly či inspekce v rozsahu stanoveném 

jinými právními předpisy, například zákonem č. 263/2016 Sb., atomový zákon, zákonem č. 64/1986 

Sb., o České obchodní inspekci či zákonem č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů 

(puncovní zákon). 

Kontrola nad tím, zda stanovená měřidla jsou uváděna a dodávána na trh nebo do provozu v souladu 

s požadavky stanovenými tímto zákonem, tzn. dozor na trhu, je svěřena České obchodní inspekci, 

která již provádí tržní dozor nad dodáváním stanovených výrobků (měřidel a vah s neautomatickou 

činností) podle zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání 

na trh.  

 

Česká obchodní inspekce vykonává rovněž dozor nad plněním povinností souvisejících s uváděním 

a dodáváním na trh v případě lahví označených symbolem „ɜ“, hotově baleného zboží označeného 

symbolem „e“ a hotově baleného zboží neoznačeného symbolem „e“. V oblasti hotově baleného 

zboží označeného symbolem „e“ a hotově baleného zboží neoznačeného symbolem „e“ vykonává 
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Česká obchodní inspekce tuto kontrolní činnost společně s Českou inspekcí životního prostředí, 

Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, Státní veterinární správou a Krajskými hygienickými 

stanicemi, pokud není tato pravomoc svěřena jinému orgánu dozoru v rozsahu, který jim stanovuje 

příslušný právní předpis.   

 

K § 56 

Orgánu dozoru se dává pravomoc 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. 

K § 57 

Zákon o metrologii pouze zavádí definici zákonného času, kterým je čas středoevropský.  

Zákon č. 54/1946 Sb., zákon o letním čase, v rámci zavedení letního času zmiňuje středoevropský 

čas, ale právně ani technicky jej rigorózně nezavádí. Zákon č. 212/1946 Sb., zákon o zimním čase, 

zavádí navíc ještě obdobným způsobem (jako odchylku od středoevropského času) zimní čas. Tento 

právní nedostatek má ustanovení o zákonném čase odstranit. 

Letní čas dále zavedla Směrnice EP a Rady 97/44/EHS ze dne 22. července 1997 o úpravě letního 

času a Směrnice EP a Rady 2000/84/ES ze dne 19. ledna 2001 o úpravě letního času, posledně 

jmenovaná pak transponovaná do nařízení vlády č. 222/2011 Sb., o zavedení letního času. 

V právních předpisech České republiky je tedy středoevropský čas uveden (mimo výše uvedených 

zákonů je to dále např. vyhláškou č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah), ale není 

v současné době definován. V České republice je čas středoevropský, který je stanoven jako 

koordinovaný světový čas plus jedna hodina, v praxi běžně používán. Koordinovaný světový čas je 

časová stupnice vytvářená na základě mezinárodní spolupráce v Mezinárodním úřadu pro váhy a míry 

(Bureau International des Poids et Mesures, BIPM). 

K § 58 až 67 

Pod hlavou XIV zákona je zařazen soubor skutkových podstat přestupků, který se váže k jednotlivým 

subjektům, jichž se zákon o metrologii dotýká. Jak je patrno z dikce ustanovení § 1, zákon upravuje 

práva a povinnosti osob a orgánů veřejné správy. Protiprávního jednání se tak může dopustit jak 

právnická, tak fyzická osoba, či fyzická osoba podnikající. Právnické a podnikající fyzické osoby pak 

jsou nadále kategorizovány do podskupin, a to podle pozice, kterou ve vztahu vymezeném tímto 

zákonem zastávají. Z daného důvodu zákon odlišuje přestupky, kterých se mohou dopustit veškeré 

osoby, nebo osoby právnické a fyzické podnikající, či pouze osoby fyzické. Následují skutkové 

podstaty přestupků, jichž se může dopustit pouze osoba v postavení uživatele měřidla. Na tuto část 

soubor skutkových podstat přestupků, navazuje skupina přestupků, kterých se může dopustit pouze 

tzv. zvláštní subjekt zastávající například funkci výrobce, zmocněného zástupce či dovozce měřidla, 

distributora či provozovatele balírny nebo dovozce a distributora HBZ, ev. lahví označených 

symbolem „ɜ“.  

Odpovědnost za přestupky a řízení o nich vychází z nové koncepce zásad tvorby právní úpravy 

přestupků. 
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Zákon spojuje porušení právních povinností zákona se sankcí v podobě pokuty. Výše pokuty je 

limitována max. částkou 1 000 000,-Kč, avšak zákon přirozeně vymezuje skupiny přestupků, u nichž 

je vzhledem k jejich závažnosti horní hranice pokuty spojena s částkou nižší, konkrétně částkami 

200 000,-Kč a 500 000,-Kč. Maximální hranice pokuty ve výši 1 000 000,-Kč odpovídá dosavadní 

právní úpravě uvedené v zákoně č. 505/1990 Sb.   

Při určení výše pokuty se bude přihlížet k závažnosti přestupku, zejména ke způsobu jeho spáchání 

a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. Vyšší hranice pokuty bude především 

spojena s porušením povinností zejména výrobců, dovozců a distributorů při uvedení a dodávání 

měřidel nebo hotově baleného zboží na trh nebo s porušením povinností majících významný 

ekonomický dopad, např. za provádění autorizované či registrované činnosti bez příslušného 

oprávnění. 

V prvním stupni bude o přestupcích podle tohoto zákona rozhodovat Úřad, respektive jiný příslušný 

kontrolní úřad a to v rozsahu skutkových podstat přestupků spadajících pod oblast kontroly 

vymezenou danému úřadu tímto zákonem.  

Tímto není dotčena působnost dalších orgánů státní správy v oblasti dozoru nad plněním povinností 

ve vztahu k měřidlům či správnosti měření podle jiných právních předpisů, které zakotvují také 

skutkové podstaty přestupků, příslušnost k jejich projednání a odpovídající sankce. Jedná se např. 

o zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci nebo zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. 

V případě autorizovaných nebo registrovaných osob může být dále postihem zásah do oprávnění 

k činnostem, k nimž byla udělena autorizace, aniž by bylo takové jednání uvedených osob spojeno se 

skutkovou podstatu přestupku. 

K § 68 

K projednání návrhu opatření obecné povahy je určeno dotčeným orgánem Ministerstvo. 

K § 69 

Zákon zde zakotvuje lhůty pro metrologické výkony Institutu a autorizovaných osob v regulované 

oblasti. Konkrétně se jedná o lhůtu stanovenou pro přezkoušení typu měřidla, podle které musí být 

přezkoušení provedeno nejpozději do 120 dnů od dodání vzorku měřidla, v případě provedení výkonu 

u výrobce nebo dovozce od prvního úkonu Institutu. Pro ostatní úkony Institutu a autorizovaných 

metrologických středisek činí lhůta 60 dnů od předložení měřidla, popřípadě příslušného dokladu, 

pokud ve smlouvě není stanoveno jinak. Aby nedocházelo k nežádoucí akumulaci požadavků na 

ověření stanovených měřidel, popř. jiných požadavků na metrologické výkony, je zachován 

požadavek na uplatnění nároků na ověření pro daný kalendářní rok do 31. prosince roku 

předcházejícího, výjimečně do 60 dnů před uplynutím doby platnosti ověření. Institutu je v případech, 

kdy mu uživatel oznámil provedení opravy nebo montáže podle § 22 odst. 5, uložena povinnost ověřit 

stanovené měřidlo do skončení povolené doby krátkodobého používání stanoveného měřidla. 

Dosud jsou tato ustanovení částí přechodných ustanovení zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii. 

K § 70 

Podstatou této úpravy je zajištění zásady, podle které jsou kromě správních činností všechny 

metrologické výkony poskytovány za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy. Institut 

a autorizované osoby při provádění činností, které jsou předmětem autorizace, jednají na základě 

smlouvy.  
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K § 71 a 72 

Dokumenty vyjmenované v § 71 jsou výsledkem nepřímého výkonu státní správy (přezkoušení typu, 

ověřování, zkoušek, úředního měření, metrologické kontroly), který byl delegován tímto zákonem 

(na Institut) nebo rozhodnutím na základě zákona (na AMS, osoby autorizované k úřednímu měření). 

Tyto dokumenty, konkrétně: 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 podle 

tohoto zákona veřejnou listinou. Veřejné listiny mohou mít elektronickou nebo tištěnou podobu. 

K § 73 

Přechodná ustanovení se v prvé řadě zaměřila na volbu právního režimu původního a stávajícího 

zákona pro případ řízení, která nebyla pravomocně skončena před dnem nabytí účinnosti nového 

zákona o metrologii. Tato řízení budou dokončena v režimu zákona platného a účinného v době jejich 

zahájení, tj. zákona č. 505/1990 Sb. Zákon dále konstatuje práva a povinnosti nabyté podle 

dosavadních právních předpisů, které bude považovat za práva a povinnosti nabyté podle tohoto 

zákona.   

V přechodných ustanoveních se dále stanovuje platnost certifikátů EHS schválení typu vydaných do 

30. listopadu 2015 na základě vyhlášek Ministerstva průmyslu a obchodu č. 334/2000 Sb., 

č. 337/2000 Sb., č. 29/2002 Sb., č. 334/2000 Sb. a č. 31/2002 Sb., dále pak možnost provádět EHS 

prvotní ověření závaží vyhovujícího vyhlášce Ministerstva průmyslu a obchodu č. 32/2002 Sb. 

a č. 33/2002 Sb. do 30. listopadu 2025. Toto ustanovení je prozatím uvedeno ve vyhlášce Ministerstva 

č. 262/2000 Sb. v platném znění, která bude zrušena. 

Opatření obecné povahy, která stanovují technické a metrologické požadavky na stanovená měřidla 

a metody jejich zkoušení při schvalování typu a při ověřování, vydaná podle dosavadních předpisů 

(Institutem) zůstávají v platnosti do doby jejich nahrazení opatřeními obecné povahy vydanými podle 

tohoto zákona (Úřadem). Nahrazení dosavadních opatření obecné povahy bude probíhat v případech 

jejich revize. 

Doba platnosti certifikátů, osvědčení, protokolů, úředních značek a ověřovacích listů vydaných před 

účinností tohoto zákona se bude řídit dosavadními právními předpisy. 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. 

V platnosti zůstávají rozhodnutí Úřadu o autorizaci k úřednímu měření a k ověřování stanovených 

měřidel, a to do jejich nahrazení autorizačními akty podle tohoto zákona, nejdéle však do pěti let od 

nabytí účinnosti tohoto zákona. K 31. 12. 2018 bylo autorizováno 257 autorizovaných 

metrologických středisek a 46 subjektů autorizovaných k výkonu úředního měření. Platnost 

autorizace vydané na základě osvědčení o metrologické, technické a personální způsobilosti 

k ověřování stanovených měřidel nebo k výkonu úředního měření podle zákona č. 505/1990 Sb. končí 

uplynutím platnosti osvědčení o metrologické, technické a personální způsobilosti k ověřování 

stanovených měřidel nebo k výkonu úředního měření vydaného podle zákona uvedeného právního 

předpisu.  

V platnosti zůstávají dále osvědčení o registraci, vydaná Institutem před nabytím účinnosti tohoto 

zákona, a to do posledního dne druhého roku následujícího po roku nabytí účinnosti tohoto zákona. 

Předpoklad počtu žádostí o novou registraci je 300 až 400. Podobně jako v případě řízení k udělení 

autorizace, tak i v případě řízení k udělení registrace je stanovena subjektům, jimž byla udělena 
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registrace podle dosavadních právních předpisů, povinnost podat žádost o udělení registrace podle 

tohoto zákona nejpozději do dvou let od nabytí účinnosti tohoto zákona.  

K § 74 

Ministerstvo se tímto zákonným ustanovením zmocňuje k vydání vyhlášek k provedení ustanovení 

dle tohoto zákona. 

K § 75 

Zákon zrušuje vyjmenované dosavadní právní předpisy v oblasti metrologie.  

K § 76 

Poslední část zákona, počínající tímto ustanovením, obsahuje úpravu změn dalších právních předpisů, 

kterých se nový zákon o metrologii dotýká. Změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 

zrušuje správní poplatky v případě registrací opravců a montážníků stanovených měřidel. 

K § 77 

Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, upravuje výčet činností, které živností 

nejsou, tím, že doplňuje do tohoto výčtu činnost autorizovaných osob v oblasti metrologie s odkazem 

na zákon o metrologii. Doplnění činnosti je zařazeno k obdobné činnosti, kterou je činnost 

autorizovaných nebo akreditovaných osob a oznámených subjektů v oblasti státního zkušebnictví. 

K § 78 

Změna zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v § 17 odst. 3 věta čtvrtá formálně 

opravuje provádění státní metrologické kontroly měřidel na provádění přezkoušení měřidel 

s odkazem na zákon o metrologii a nová věta pátá doplňuje postup při přezkoušení vodoměru 

odkazem na zákon o metrologii tak, aby byl ujednocen postup přezkoušení stanoveného měřidla, 

pokud je přezkoušení umožněno i jinými právními předpisy než je zákon o metrologii. Jde o postup 

podle § 23 odst. 5 nového zákona o metrologii, který je podrobnější a zejména umožňuje osobě 

dotčené měřením nechat provést znalecký posudek v případě, že nesouhlasí s výsledky přezkoušení 

stanoveného měřidla. V oblasti dodávek pitné vody nebo odvádění odpadní vody jde o nejčastější 

případy, kdy je přezkušování stanovených měřidel v používání dotčenými osobami (odběrateli) 

požadováno (v posledních pěti letech se jednalo o 3 až 4 tisíce ks vodoměrů). Obdobně jako je tomu 

v případě měření dodávané vody (§ 17 zákona č. 274/2001 Sb.) je navrhováno postupovat 

i v případech měření odváděných odpadních vod (§ 19 zákona č. 274/2001 Sb.) a zpřesnit příslušná 

ustanovení zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.  

K § 79 

Změna zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v § 49 odst. 8, v § 71 odst. 9 a v § 78 odst. 2 

doplňuje postup při přezkoušení měřicího zařízení (elektroměr, plynoměr, měřidlo tepelné energie) 

odkazem na zákon o metrologii tak, aby byl ujednocen postup přezkoušení stanoveného měřidla, 

pokud je přezkoušení umožněno i jinými právními předpisy než je zákon o metrologii. 
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K § 80 

Tento zákon podléhá oznámení 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. 

 

K § 81 

Účinnost zákona se navrhuje dnem 1. ledna 2021.  

 

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


