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B/2019 Sb. 

 

VYHLÁŠKA 

ze dne            2019 

 

 o stanovených měřidlech 

  

 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 45 zákona č. 

xxx/2019 Sb., o metrologii (dále jen zákon) k provedení §7 odst. 4, §10 odst. 2, § 12 odst. 3 a 6, § 

14 odst. 4 a § 16 odst. 2 a 6 zákona: 

 

  

 

§ 1 

Přezkušování typu a ověřování stanovených měřidel 

[K § 7 odst. 4 zákona, k § 10 odst. 2 zákona, k § 14 odst. 4 zákona] 
 

(1) Přezkušování typu a ověřování podléhají stanovená měřidla, jejichž druhy jsou uvedeny 

v příloze.  

(2) Přezkušování typu a prvotnímu ověřování nepodléhají stanovená měřidla, na která se 

vztahuje § 14 odst. 4 zákona.  

(3) Přezkušování typu dále nepodléhají:  

a) měřicí sestavy taxametru vozidel taxislužby,  

b) odměrné baňky, byrety a pipety třídy přesnosti A, AS,  

c) odměrné válce třídy přesnosti „A“,  

d) stacionární nádrže používané jako měřidla objemu,  

e) tachografy v silniční dopravě,1  

f) napínací soupravy na předpjatý beton a horninové kotvy,  

g) osobní zvukové expozimetry,  

h) měřidla a měřicí systémy pro měření zvuku ve funkci zvukoměru třídy 1 a 2 nebo 

analyzátoru,  

j) butyrometry. 

                                                           
1 Přezkušování typu se provádí podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014, o tachografech v 
silniční dopravě 
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§ 2 

[K § 12 odst. 3 a 6 zákona] 

 

Doba platnosti ověření a vydání ověřovacího listu 

(1) Doba platnosti ověření u jednotlivých druhů stanovených měřidel je stanovena v příloze.   

(2) O ověření stanovených měřidel druhů, u nichž je to vyznačeno v příloze, se vydává 

ověřovací list. 

 

§ 3  

Prodloužení doby platnosti ověření 

[K § 16 odst. 2 zákona] 

 

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

výsledku statistické výběrové zkoušky, jsou uvedeny v příloze.  

 

§ 4 

Zkrácené zkoušky 

[K § 16 odst. 6 zákona] 

 

Druhy a další specifikace stanovených měřidel, u kterých je platnost následného ověření 

podmíněna vyhovujícím výsledkem zkrácené zkoušky, a dále doba platnosti zkrácené zkoušky, 

jsou uvedeny v příloze.  

 

§ 5 

Přechodná ustanovení 

(1) Ověření stanovených měřidel podle dosavadních právních předpisů zůstává v platnosti na 

dobu, na kterou byla tato stanovená měřidla ověřena. 

(2) U nově zařazených položek druhového seznamu stanovených měřidel se účinnost 

odkládá o 12 měsíců od doby vydání příslušného opatření obecné povahy.  

 

§ 6 

Okomentoval(a): [VZ1]: Viz doplnění v § 16 zákona, tzn. dobu 
platnosti bude u druhů SM stanovovat vyhláška (i když zatím je to 

jen u jednoho druhu) – nutno specifikovat v příloze u příslušného 

druhu 
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Tato vyhláška byla oznámena 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. 

§ 7 

Účinnost 

 

 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020. 

 

Ministr: 

 

Příloha  

Druhový seznam stanovených měřidel 

 

Položk

a 
Obor, oblast měření, druh měřidla 

Doba platnosti 

ověření 
Vydání OL 

1  MĚŘIDLA GEOMETRICKÝCH VELIČIN   

1.1  Ztělesněné míry   

1.1.1 Hmotné délkové měrky   

 a) délková měřidla na metrové zboží 2 roky ne 

 b) skládací a pásmové měrky2 s výjimkou měřických pásem uvedených 

v bodě c) 

5 roků ne 

 c) měřická pásma bez 

omezení 

ne 

1.1.2 Odměrné nádoby   

a) kovové odměrné nádoby 2 roky ne 

b) odměrné nádoby2 s výjimkou odměrných nádob uvedených v bodě a) bez 

omezení 

ne 

1.2  Měřidla pro měření rozměrů   

1.2.1 Měřidla pro měření rozměrů   

a) měřidla pro měření délky navinutelných materiálů2 2 roky ne 

b) měřidla pro měření plochy usní2 1 rok ne 

1.3  Ostatní měřidla délky a měřidla objemu   

1.3.1 Automatické hladinoměry měřicích systémů stacionárních nádrží     

a) automatické hladinoměry bez automatické kontroly metrologických 

parametrů  

2 roky ano 

                                                           
2 Měřidla uvedená nařízení vlády č. 120/2016 Sb., o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh  
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b) automatické hladinoměry s automatickou kontrolou metrologických 

parametrů 

4 roky ano 

1.3.2 Odměrné baňky, byrety, pipety třídy přesnosti A, AS  bez 

omezení 

ne 

1.3.3 Odměrné válce třídy přesnosti „A“  bez 

omezení 

ne 

1.3.4 Přepravní sudy   

a) přepravní sudy vyrobené z korozivzdorných materiálů, tvarově stálé  bez 

omezení  

ne 

b) přepravní sudy s výjimkou sudů uvedených v bodě a) 2 roky ne 

1.3.5 Přepravní tanky (cisterny) na kapaliny   

a) přepravní tanky s jednou nebo více objemovými značkami 4 roky ne 

b) přepravní tanky s automatickými hladinoměry 2 roky ne 

1.3.6 Stacionární nádrže používané jako měřidla objemu   

a) chladicí a úschovné nádrže na mléko 4 roky ano 

b) dřevěné sudy 5 roků ne 

c) betonové a zděné skladovací nádrže bez 

omezení 

ano 

d) sudy z ostatních materiálů 10 roků ne 

 e) nádrže z ostatních materiálů 10 roků ano 

1.3.7 Kontrolní lihová měřidla používaná k měření objemu vyrobeného lihu 3 3 roky ano 

    

2  MĚŘIDLA PRŮTOKU A PROTEČENÉHO MNOŽSTVÍ TEKUTIN   

2.1  Měřidla průtoku a protečeného množství kapalin   

2.1.1 Měřidla protečeného množství vody   

 a) měřidla protečeného množství čisté studené a teplé vody – vodoměry2 5 roků ne 

 b) měřidla protečeného množství vody s výjimkou měřidel uvedených v bodě 

a) 

5 roků ne 

2.1.2 

 

Měřidla a měřicí systémy protečeného množství kapalin jiných než voda nebo 

než zkapalněné plyny  

2 roky ne 

2.1.3 Měřidla a měřicí systémy protečeného množství zkapalněných plynů  1 rok ne 

                                                           
3 §4 vyhlášky č. 150/2008 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím 
souvisejících 
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2.1.4 Členy měřidel a měřicích systémů protečeného množství kapalin, které nejsou 

integrální součástí měřidel a měřicích systémů podle 2.1.1, nebo 2.1.2, nebo 

2.1.3  

 

 

 

 a) měřicí převodníky tlaku 2 roky ne 

 b) snímače teploty 4 roky ne 

 c) snímače teploty s převodníkem 2 roky ne 

 d) průtočné vibrační hustoměry   1 rok ne 

    

2.2  Měřidla průtoku a protečeného množství plynů   

2.2.1 Měřidla a měřicí systémy průtoku a protečeného množství plynu a jejich členy  

a) membránové plynoměry (včetně plynoměrů s mechanickou teplotní 

korekcí) 

*) Na základě kladného výsledku statistické výběrové zkoušky 

specifikovaného souboru membránových plynoměrů do velikosti G6 se 

doba platnosti ověření plynoměrů tohoto souboru prodlužuje o 5 roků 

10 roků*) ne 

b) Coriolisovy hmotnostní průtokoměry na plyn a plynoměry 

doba platnosti ověření platí za předpokladu, že jsou po instalaci a následně 

podrobovány pravidelné zkrácené zkoušce nulové hodnoty s dobou platnosti 1 

rok 

5 roků 

 

ne 

c) turbínové plynoměry   5 roků 

 

ne 

d) rotační plynoměry 5 roků 

 

ne 

e) ultrazvukové průtokoměry na plyn a plynoměry 5 roků ne 

   

f) termální průtokoměry na plyn a plynoměry 1 rok ne 

   

g) přepočítávače množství plynu 

 

  

1. kompaktní 

doba platnosti ověření platí za předpokladu, že jsou po instalaci a následně 

podrobovány pravidelné zkrácené zkoušce s dobou platnosti 1 rok 

5 roků ne 

2. kombinované: 

doba platnosti ověření platí za předpokladu, že jsou po instalaci a následně 

podrobovány pravidelné zkrácené zkoušce s dobou platnosti 1 rok 
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i. vyhodnocovací jednotka  5 roků ne 

ii. snímač teploty 4 roky ne 

iii. měřicí převodník tlaku 2 roky ne 

h) snímače průtoku plynu s primárním prvkem 5 roků ne 

 i) vyhodnocovací jednotky pro plyn 5 roků ne 

j) měřicí převodníky statického tlaku plynu 2 roky ne 

k) měřicí převodníky diferenčního tlaku plynu 1 rok ne 

l) snímače teploty plynu 4 roky ne 

m) snímače teploty plynu s převodníkem 2 roky ne 

 n) měřidla hustoty a hutnoty (relativní hustoty) plynu 1 rok ne 

2.2.2 Měřidla a měřicí sestavy protečeného množství stlačeného zemního plynu jako 

pohonné hmoty motorových vozidel 

1 rok ne 

    

3  MĚŘIDLA MECHANICKÝCH VELIČIN   

3.1  Měřidla hmotnosti   

3.1.1 Závaží    2 roky ne 

3.1.2 Váhy s neautomatickou činností 4   

a) váhy třídy I, II a III  2 roky ne 

b) váhy třídy IIII používané pro vážení písku, přírodního kameniva, tuhého 

komunálního odpadu, recyklovatelných materiálů, stavební suti, 

minerálních lámaných materiálů a vážení malty a betonu  

2 roky ne 

c) váhy pro zjišťování zatížení na nápravu nebo kolo u kolejových vozidel  3 roky ne 

d) váhy pro kontrolní nízkorychlostní vážení silničních vozidel podle jiného 

právního předpisu5  

1 rok  ne 

3.1.3 Váhy s automatickou činností 2   

a) váhy pro vážení kolejových vozidel za pohybu  2 roky ne 

                                                           
4 Měřidla ve smyslu nařízení vlády č. 121/2016 Sb. v platném znění 
5 Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
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b) váhy třídy 0,5, 1 a 2 pro vážení písku, přírodního kameniva, tuhého 

komunálního odpadu, recyklovatelných materiálů, stavební suti, 

minerálních a lámaných materiálů a vážení malty a betonu  

c) pro kontrolní nízkorychlostní vážení podle jiného právního předpisu5  

1 rok 

 

1 rok 

ne 

 

ne 

d) váhy pro kontrolní vysokorychlostní vážení silničních vozidel za pohybu 

podle jiného právního předpisu5  

1 rok ne 

e) kontinuální součtové váhy 2 roky ne 

f) gravimetrické plnicí váhy  2 roky ne 

g) dávkovací váhy  2 roky ne 

h) diskontinuální součtové váhy  2 roky ne 

3.1.4 Váhy kontrolní s automatickou i neautomatickou činností používané 

provozovateli balíren pro měření skutečného obsahu výrobku v hotovém 

balení 

1 rok ne 

3.1.5 Obilní zkoušeče      2 roky ne 

3.2  Měřidla mechanického pohybu   

3.2.1 Silniční rychloměry používané při kontrole dodržování pravidel silničního 

provozu 

1 rok ano 

3.2.2 tachografy v silniční dopravě1   

a) analogové 2 roky  

od data 

ověření  

ne*) 

b) digitální 

 

 

 
*) namísto ověřovacího listu je dokumentem o ověření Zápis o zkoušce 

tachografu vydávaný ve smyslu mezinárodní dohody AETR 

2 roky  

od data 

ověření  

ne*) 

3.2.3 Měřicí sestavy taxametru vozidel taxislužby 2 roky ne 

3.3  Měřidla tlaku   

3.3.1 Oční tonometry   

a) kontaktní 1 rok ne 

b) bezkontaktní 2 roky ne 

3.3.2 Přístroje na měření tlaku krve  2 roky ne 
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3.3.3 Měřidla určená pro měření tlaku v pneumatikách silničních motorových 

vozidel používaná u čerpacích stanic, v pneuservisech, ve stanicích technické 

kontroly, u výrobců a opravců silničních motorových vozidel a měřidla 

používaná kontrolními orgány 6 

2 roky ne 

3.4  Měřidla síly   

3.4.1 Napínací soupravy na předpjatý beton a horninové kotvy 6 měsíců ano 

    

    

4  MĚŘIDLA TEPELNĚ TECHNICKÝCH VELIČIN   

4.1  Měřidla teploty a tepla   

4.1.1 Elektronické lékařské teploměry kontaktní 2 roky  

4.1.2 Měřidla tepla a chladu, jejich členy a podsestavy   

a) kompaktní měřidla tepla a chladu 4 roky ne 

b) snímače průtoku  4 roky ne 

c) snímače teploty 4 roky ne 

d) snímače teploty s převodníkem  2 roky ne  

e) měřicí převodníky tlaku 2 roky ne 

f) kalorimetrická počítadla a jiné vyhodnocovací jednotky 4 roky  ne 

4.1.3 Teploměry pro kontrolu teplot stanovených právními předpisy o potravinách 

a pokrmech7  používané státními kontrolními orgány 6 

1 rok ne 

4.1.4 Teploměry pro kontrolu teploty prostředí a teplé užitkové vody s dělením 0,1 

°C a lepším8 používané státními kontrolními orgány 

  

a) skleněné bez 

omezení 

ne 

b) elektronické  2 roky ne 

4.1.5 Měřidla teploty používaná na stacionárních nádržích pro přepočet na 

referenční podmínky 

  

a) snímače teploty 4 roky ne 

b) snímače teploty s převodníkem 2 roky ne 

    

                                                           
6 Kontrolní orgány ve smyslu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)  
7 Například vyhláška č. 366/2005 Sb., o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny a 
vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách provozní hygieny při 
činnostech epidemologicky závažných  
8 Vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby 
tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov 
přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie 

Okomentoval(a): [VZ2]: Projednat s ČMI, zda jde zde 

(výhradně) o měřidla dle MID. Pokud ano, pak se zde uvede stejný 

odkaz jako u dalších druhů dle MID. 

Otázkou je, zda odkaz na NV 120/2016 uvést u všech položek, které 
se kryjí s měřidly dle NV. 

ČMI -???  
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5 MĚŘIDLA ELEKTRICKÝCH VELIČIN   

5.1  Měřidla elektrických veličin    

5.1.1 Indukční elektroměry pro střídavý proud    

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

b) pro měření elektrické energie ve spojení s měřicími transformátory 5 roků ne 

 *)  Na základě kladného výsledku statistické výběrové zkoušky specifikovaného 

souboru elektroměrů se doba platnosti ověření elektroměrů tohoto souboru 

prodlužuje o 4 roky 

  

5.1.2 Statické elektroměry pro střídavý proud    

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

*) Na základě kladného výsledku statistické výběrové zkoušky specifikovaného 

souboru elektroměrů se doba platnosti ověření elektroměrů tohoto souboru 

prodlužuje o 4 roky   

  

b) pro měření elektrické energie ve spojení s měřicími transformátory 5 roků ne 

5.1.3 Měřicí transformátory proudu a napětí   

a) indukční používané ve spojení s elektroměry bez 

omezení 

ne 

b) kapacitní používané ve spojení s elektroměry 5 roků ne 

    

6  MĚŘIDLA OPTICKÝCH VELIČIN   

6.1 Měřidla světelných veličin   

6.1.1 Luxmetry 2 roky ano 

6.2 Měřidla optických vlastností materiálu    

6.2.1 Měřidla odrazivosti a propustnosti skel automobilů používaná při schvalování 

a kontrole technické způsobilosti motorových vozidel pro silniční provoz 

2 roky ne 

    

7  MĚŘIDLA ČASU, KMITOČTU A AKUSTICKÝCH VELIČIN   

7.1  Měřidla akustického tlaku   

7.1.1 Měřidla a měřicí systémy pro měření zvuku ve funkci zvukoměru třídy 1 a 2 

a/nebo analyzátoru 

2 roky ano 

7.1.2 Audiometry tónové 2 roky ne 

7.1.3 Osobní zvukové expozimetry 2 roky ano 
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8  MĚŘIDLA FYZIKÁLNĚ CHEMICKÝCH VELIČIN   

8.1  Měřidla hustoty   

8.1.1 Laboratorní hustoměry s hodnotou dílku menší než 1 kg · m-3 s výjimkou 

hustoměrů na měření zrnitosti zemin (Casagrande) 

bez 

omezení 

ano 

8.1.2 Laboratorní lihoměry s hodnotou dílku  0,2 % bez 

omezení 

ano 

8.1.3 Laboratorní cukroměry s hodnotou dílku 0,1 % bez 

omezení 

ano 

8.1.4 Laboratorní moštoměry s hodnotou dílku 0,2 kg · hl-1 bez 

omezení 

ano 

8.1.5 Laboratorní hustoměry na mléko s hodnotou dílku ≤ 0,5 kg · m-3 bez 

omezení 

ano 

8.1.6 Laboratorní hustoměry vibrační s hodnotou dílku ≤ 0,1 kg · m-3 

 

1 rok ano 

8.2  Měřidla vlhkosti pevných látek   

8.2.1 Vlhkoměry na obiloviny a olejniny  1 rok ano 

    

8.3  Měřidla chemického složení   

8.3.1 Procesní plynové chromatografy pro stanovení energetické hodnoty zemního 

plynu 

1 rok ano 

8.3.2 Analyzátory chemického složení degazačního plynu a biometanu 1 rok ano 

8.3.3 Analyzátory alkoholu v dechu 1 rok ano 

    

8.4 Ostatní měřidla fyzikálně chemických veličin   

8.4.1 Butyrometry bez 

omezení 

ne 

9  MĚŘIDLA VELIČIN ATOMOVÉ A JADERNÉ FYZIKY   

9.1 Měřidla veličin aktivity9 aerosolů, plynů a kapalin uvolňovaných z pracoviště 2 roky ne 

9.2 Měřidla veličin aktivity pro kontrolu obsahu radionuklidů v pevných látkách, 

předmětech a zařízeních uvolňovaných z pracoviště 
2 roky ne 

9.3 Měřidla veličin aktivity používaná pro stanovení obsahu radionuklidů 

v životním prostředí 
2 roky ne 

9.4 Měřidla veličin aktivity a dozimetrických veličin10 používaná pro kontrolu 

dodržování kritérií uvedených v limitech a podmínkách jaderného zařízení 
2 roky ne 

                                                           
9 Veličiny aktivity jsou definované ČSN EN ISO 80000-10:2013 
10 Dozimetrické veličiny jsou definované ČSN EN ISO 80000-10:2013 a ICRU Report No. 51 
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9.5 Měřidla veličin aktivity a dozimetrických veličin používaná pro kontrolu 

dodržování kritérií uvedených v limitech a podmínkách pro nakládání 

s radioaktivním odpadem 

2 roky ne 

9.6 Měřidla četnosti impulsů, veličin aktivity a dozimetrických veličin používaná 

pro včasnou detekci odchylek od normálního provozu s cílem zabránit vzniku 

nebo rozvoji radiační mimořádné události 

2 roky ne 

9.7 Měřidla veličin aktivity a dozimetrických veličin určená pro monitorování 

radiační situace při a po radiační mimořádné události 
2 roky ne 

9.8 Měřidla veličin aktivity a dozimetrických veličin používaná pro stanovení 

osobních dávek  
1 rok ne 

9.9 Měřidla aktivity diagnostických a terapeutických preparátů aplikovaných in 

vivo pacientům 
1 rok ne 

9.10 Měřidla dozimetrických veličin používaná pro stanovení diagnostických a 

terapeutických dávek aplikovaných pacientům 
1 rok ne 

9.11 Měřidla objemové aktivity přírodních radionuklidů ve vzduchu, ekvivalentní 

objemové aktivity radonu11 a dozimetrických veličin používaná pro účely 

prevence pronikání radonu do staveb a pro ochranu před ozářením 

z přírodních radionuklidů ve stavbách a na pracovištích s možností zvýšeného 

ozáření z přírodního zdroje záření a s možným zvýšeným ozářením z radonu 

2 roky ne 

9.12 Měřidla veličin aktivity používaná pro kontrolu obsahu přírodních 

radionuklidů ve stavebních materiálech a v pitné vodě 
2 roky ne 

9.13 Měřidla veličin aktivity používaná pro kontrolu obsahu radionuklidů 

v potravinách a měřidla dozimetrických veličin používaná pro rutinní a 

validační měření při ozařování potravin 

2 roky ne 

9.14 Měřidla veličiny četnost impulsů, veličin aktivity a dozimetrických veličin 

používaná pro odhalování neautorizované činnosti spojené se štěpnými a 

jinými radioaktivními látkami   

2 roky ne 

9.15 Měřidla veličiny četnost impulsů, veličin aktivity a dozimetrických veličin 

používaná pro detekci a identifikaci radionuklidového zdroje při vyhledávání 

opuštěného zdroje provozovatelem zařízení určeného k tavbě, shromažďování 

a zpracování kovového šrotu a provozovatelem spalovny odpadu a 

spoluspalovacího zařízení 

2 roky ne 

9.16 Spektrometrická měřidla veličin aktivity používaná pro kontrolu obsahu 

radionuklidů v metalurgických výrobcích a radiofarmakách 
2 roky ne 

                                                           
11 Ekvivalentní objemová aktivita radonu je definovaná dokumentem Measurement and Reporting of Radon 
Exposures ICRU Report No. 88 

Okomentoval(a): [VZ3]: ČMI musí dodat dopadovou studii. 

Zkrácení doby není doloženo statistickými daty! 

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



návrh vyhlášky č. B/2019 (dříve č. 345/2002 Sb.) – verze 22 08 2018 

12/13 

 

 

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



návrh vyhlášky č. C/2019 (dříve č. 264/2000 Sb.) – verze 31082018 

 

Znění návrhu přílohy ke dni 2016-04-21 

C/2019 Sb. 

 

VYHLÁŠKA 
ze dne            2019 

o jednotkách měření 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 45 zákona č. xxx/2019 Sb., o metrologii (dále jen 

„zákon“) k provedení § 6 odst. 2 zákona: 

 

§ 1 

(1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje jednotky měření, 

které lze používat podle zákona. 

(2) Definice základních jednotek měření Mezinárodní soustavy jednotek (SI), způsob tvorby 

odvozených jednotek SI, násobky a díly základních a odvozených jednotek SI a ostatní povolené 

jednotky jsou uvedeny v příloze.  

§ 2  

Základní jednotky měření SI, odvozené jednotky SI a ostatní  povolené jednotky se neuplatňují 

u výrobků a zařízení, které byly uvedeny na trh nebo do provozu před dnem 17. srpna 2000, a u 

součástek nebo částí výrobků a zařízení nutných pro doplnění nebo nahrazení součástek nebo 

částí těchto výrobků a zařízení.  

§ 3 

Účinnost 

 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem xxx (1. ledna 2020). 

  

Ministr: 

  

                                                           
1) Směrnice Rady 80/181/EHS  ze dne 20. prosince 1979 ke sjednocení zákonů členských států upravujících 
jednotky měření a rušící směrnici Rady 71/354/EHS. 
Směrnice Rady 85/1/EHS ze dne 18. prosince 1984 měnící směrnici Rady  80/181/EHS o sbližování právních 
předpisů členských států týkajících se jednotek měření. 
Směrnice Rady  89/617/EHS/ ze dne 27. listopadu 1989, kterou se doplňuje směrnice Rady  80/181/EHS o 
sjednocení právních předpisů členských států upravujících jednotky měření. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 99/103/EHS ze dne 24. ledna 2000, kterou se mění směrnice Rady 
80/181/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se jednotek měření 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/3/ES ze dne 11. března 2009, kterou se mění směrnice Rady 
80/181/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se jednotek měření. 

Okomentoval(a): [VZ1]: Pozn.: 17.8.2000 je datum zveřejnění 
vyhl. 264/2000 ve Sb., tj. nabytí účinnosti, ke kterému se vztahuje 
toto ustanovení. 
 
Je to ještě vazba na směrnici z r. 1980. V provozu ale dosud mohou 
být měřidla, na která se to vztahuje.   
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Titul, jméno  

 

Příloha  k vyhlášce  č. xxx/2019 Sb. 

1.         JEDNOTKY  SI  A JEJICH DEKADICKÉ NÁSOBKY A DÍLY 

1.1       Základní jednotky SI a jejich definice 

 

Jednotka Značka Definice 

 

metr  m metr je délka dráhy, kterou proběhne světlo ve vakuu za dobu 1/299 

792 458 sekundy 

kilogram  kg kilogram se rovná hmotnosti mezinárodního prototypu kilogramu 

sekunda  s sekunda je doba trvání 9 192 631 770 period záření, které odpovídá 

přechodu mezi dvěma hladinami velmi jemné struktury základního 

stavu atomu cesia 133 

ampér A ampér je stálý elektrický proud, který při průchodu dvěma přímými 

rovnoběžnými nekonečně dlouhými vodiči zanedbatelného 

kruhového průřezu umístěnými ve vakuu ve vzdálenosti 1 metr 

vyvolá mezi nimi sílu 2 x 10-7 newtonu na 1 metr délky vodičů 

kelvin K kelvin je 1/273,16 díl termodynamické teploty trojného bodu vody 

mol mol mol je látkové množství soustavy, která obsahuje právě tolik 

elementárních jedinců (entit), kolik je atomů v 0,012 kilogramu 

izotopu uhlíku 12C. Při udávání látkového množství je třeba 

elementární jedince (entity) specifikovat; mohou to být atomy, 

molekuly, ionty, elektrony, jiné částice nebo blíže určená seskupení 

částic 

kandela  cd kandela je svítivost zdroje, který v daném směru vysílá 

monochromatické záření s kmitočtem 540 x 1012 hertzů a jehož 

zářivost v tomto směru je 1/683 wattu na steradián 

 

Poznámka:   

Definice jednotky termodynamické teploty se odkazuje na vodu s izotopickým složením 

vymezeným těmito podíly látkového množství: 0,00015576 mol 2H na mol 1H, 0,0003799 mol 
17O na mol 16O a 0,0020052 mol 18O na mol 16O.    

 /13. CGPM (1967) usnesení 4 a 23. CGPM (2007) usnesení 10/ 

 

 

 

 

 

 

Okomentoval(a): [VZ2]: Pozn.: Vazba jednotky na veličinu je 
uvedena v návrhu zákona (§ 6 odst. 1 písm.a), tzn. není nutný stejný 
formát tabulky, jaký je v příloze  k vyhl. č.264/2000 ve znění vyhl. 
424/2009 

Okomentoval(a): [VZ3]: Pozn.: Od 20.5.2019 budou 
pravděpodobně v účinnosti nové definice vyhlášené CGPM v roce 
2018. 
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1.1.1   Zvláštní název a značka odvozené jednotky teploty SI pro vyjádření Celsiovy teploty 

 Veličina Jednotka 

                                         Název Značka 

    Celsiova teplota  stupeň Celsia o C 

Celsiova teplota  t  je definována jako rozdíl  t = T - T0  mezi dvěma termodynamickými 

teplotami  T  a  T0 = 273,15 K. Interval nebo rozdíl teploty může být vyjádřen buď v kelvinech, 

nebo ve stupních Celsia. Jednotka „stupeň Celsia“ je rovna jednotce „kelvin“. 

 

1.2 Odvozené jednotky SI 

1.2.1    Obecné pravidlo pro odvozené jednotky SI 

Jednotky odvozené systematicky ze základních jednotek SI jsou vyjádřeny jako algebraické 

výrazy ve tvaru součinů mocnin základních jednotek SI a číselným faktorem rovným 1. 

 1.2.2    Odvozené jednotky SI se zvláštními názvy a značkami 

 Veličina Jednotka Vyjádření 

  Název Značka V  jiných 

jednotkách 

SI 

Pomocí základních 

jednotek SI 

Rovinný úhel radián rad  m ∙ m-1 

Prostorový úhel steradián sr  m2 ∙ m-2 

Kmitočet  hertz Hz  s-1 

Síla newton N  m ∙ kg ∙ s-2 

Tlak, napětí pascal Pa N ∙ m-2 m-1 ∙ kg ∙ s-2 

Energie, práce, množství tepla joule J N ∙ m m2 ∙ kg ∙ s-2 

Výkon1), zářivý tok watt W J ∙ s-1 m2 ∙ kg ∙ s-3 

Množství elektrické energie, 

elektrický náboj 
coulomb C  s ∙ A 

Elektrický potenciál, 

rozdíl elektrických potenciálů, 

elektrické napětí 

volt V W ∙ A-1 m2 ∙ kg ∙ s-3 ∙ A-1 

Elektrický odpor ohm Ω V ∙ A-1 m2 ∙ kg ∙ s-3 ∙ A-2 

Elektrická vodivost siemens S A ∙ V-1 m-2 ∙ kg-1 ∙ s3 ∙ A2 

Elektrická kapacita farad F C ∙ V-1 m-2 ∙ kg-1 ∙ s4 ∙ A2 
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Magnetický tok weber Wb V ∙ s m2 ∙ kg ∙ s-2 ∙ A-1 

Magnetická indukce tesla T Wb ∙ m-2 kg ∙ s-2 ∙ A-1 

Indukčnost henry H Wb ∙ A-1 m2 ∙ kg ∙ s-2 ∙ A-2 

Světelný tok lumen lm cd ∙ sr cd 

Osvětlenost lux lx lm ∙ m-2 m-2 ∙ cd  

Aktivita (radionuklidu) becquerel Bq  s-1 

Absorbovaná dávka, měrná 

(hmotnostní) sdělená energie, 

kerma, index absorbované 

dávky 

gray Gy J ∙ kg-1 m2 ∙ s-2 

Dávkový ekvivalent sievert Sv J ∙ kg-1 m2 ∙ s-2 

Katalytická aktivita katal kat  mol ∙ s-1 

1) Zvláštní názvy pro jednotku výkonu: název volt-ampér (značka „VA“), je-li použit, 

vyjadřuje zdánlivý výkon střídavého elektrického proudu, a var (značka „var“), je-li použit, 

vyjadřuje jalový elektrický výkon. Jednotka var není zahrnuta v usneseních CGPM. 

Jednotky odvozené ze základních jednotek SI je možné vyjádřit pomocí jednotek uvedených 

v bodu 1. 

Odvozené jednotky SI lze vyjádřit pomocí speciálních názvů a značek uvedených  

v tabulce výše; například jednotku SI dynamické viskozity je možné vyjádřit jako   

m-1 ∙ kg ∙ s-1   nebo   N ∙ s ∙ m-2  nebo  Pa ∙ s. 

 

 1.3       Předpony a jejich značky používané pro označení určitých dekadických násobků a dílů  

Faktor Předpona  Značka Faktor Předpona  Značka 

1024 yotta Y 10-1 deci d 

1021 zetta Z 10-2 centi c 

1018. exa E 10-3 mili m 

1015 peta P 10-6 mikro µ 

1012 tera T 10-9  nano n 

109 giga G 10-12 piko p 

106 mega M 10-15 femto f 

103 kilo k 10-18 atto a 

102 hekto h 10-21 zepto z 

101 deka da 10-24 yokto y 

 

Názvy a značky dekadických násobků a dílů jednotky hmotnosti se vytvoří připojením předpon 

ke slovu „gram“ a jejich značek ke značce „g“. 
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Tam, kde jsou odvozené jednotky vyjádřeny ve formě zlomku, lze jejich desetinné násobky a 

díly označit připojením předpony k jednotce v čitateli nebo ve jmenovateli nebo k oběma těmto 

částem. 

Složené předpony, tedy předpony vytvořené sloučením několika výše uvedených předpon se 

nesmí používat. 

1.4       Zvláštní povolené názvy a značky dekadických násobků a dílů jednotek SI 

 Veličina Jednotka 

  Název Značka Hodnota 

Objem litr l nebo L 1) 1 l =1 dm3= 10-3 m3 

Hmotnost tuna t 1 t = 1 Mg = 103  kg 

Tlak, napětí bar bar 2) 1 bar = 105 Pa 

1) Pro jednotku litr je možné použít dvě značky: „l“ nebo „L“. 

   /16. CGPM (1979), usnesení 5/. 

2) Jednotky uvedené v brožuře Mezinárodního úřadu pro váhy a míry mezi jednotkami, které 

jsou povoleny dočasně. 

Poznámka:  Předpony a jejich značky uvedené v bodu 1.3 lze použít ve spojení s jednotkami a 

značkami obsaženými v tabulce bodu  1.4. 

 

  2. JEDNOTKY, KTERÉ JSOU DEFINOVÁNY NA ZÁKLADĚ JEDNOTEK SI, ALE 

NEJSOU DEKADICKÝMI NÁSOBKY NEBO DÍLY TĚCHTO JEDNOTEK 

 Veličina Jednotka 

  Název Značka Hodnota 

Rovinný úhel oběh 1) a)     1 oběh = 2 π rad 

  grad  nebo  gon gon  1 gon = 
π

  200
  rad 

  stupeň ° 1° =    
π

180
 rad 

  úhlová minuta ‘ 1̒‘ =      
π

10800
 rad 

  úhlová vteřina ˝ 1˝ =   
π

648000
 rad 

Čas minuta min 1 min = 60 s 

  hodina h 1 h = 3 600 s 

  den d 1 d = 86 400 s  

 1) Značka (), která následuje za názvem nebo značkou jednotky, udává, že se tato jednotka 

neobjevuje v seznamech sestavených CGPM, CIPM nebo BIPM. To platí pro celou tuto Přílohu. 

a) Neexistuje žádná mezinárodní značka. 
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 Poznámka: Předpony uvedené v bodě 1.3 se mohou používat pouze ve spojení s názvy „stupeň“ 

nebo „gon“ a značkou „gon“. 

 

 

 

3.  JEDNOTKY  POUŽÍVANÉ  V  SI,  JEJICHŽ   HODNOTY 

BYLY  STANOVENY  EXPERIMENTÁLNĚ 

 Veličina Jednotka Definice 

  Název Značka   

Energie elektronvolt eV Elektronvolt je kinetická energie, 

kterou získá elektron  při  průchodu 

potenciálním  rozdílem 1 voltu ve 

vakuu 

Hmotnost unifikovaná 

atomová 

hmotnostní 

jednotka 

u Unifikovaná atomová hmotnostní 

jednotka se rovná 1/12 hmotnosti 

atomu nuklidu C6
12  

 Poznámka:  Předpony a jejich značky uvedené v bodě 1.3 lze používat ve spojení s těmito 

                     dvěma jednotkami a jejich značkami.    

 

4.  JEDNOTKY  A  NÁZVY  JEDNOTEK  POVOLENÉ  POUZE  VE 

SPECIALIZOVANÝCH OBLASTECH 

 Veličina Jednotka 

  Název  Značka  Hodnota 

Optická mohutnost optických 

soustav 

dioptrie   1 dioptrie = 1 m-1 

Hmotnost drahých kovů a kamenů karát   1 metrický karát = 2 ∙ 10-4 kg 

Plocha zemědělské půdy a 

stavebních parcel 

ar a 1 ar = 102  m2 

Hmotnost textilní příze a osnovy na 

jednotku délky 

tex tex 1 tex = 10-6  kg ∙ m-1 

Tlak krve  a jiných tělních tekutin milimetr 

rtuti 

mm Hg 1 mm Hg = 133,322 Pa 

Plocha  účinného průřezu barn b 1 b = 10-28 m2 

Předpony a jejich symboly uvedené v bodě 1.3 lze používat ve spojení s výše uvedenými 

jednotkami a značkami s výjimkou milimetru rtuti a jeho značky. Násobek  102 aru  se však 

nazývá „hektar“. 

5.  SLOŽENÉ  JEDNOTKY 
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Kombinací jednotek uvedených v kapitole 1 se tvoří složené jednotky. 
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D/2019 Sb. 

 

VYHLÁŠKA – pracovní verze 
ze dne            2019 

 

kterou se stanoví některé postupy při schvalování typu a prvotním ověřování měřidel 

označovaných značkou ES  

 

   

  

 Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 45 zákona č. xxx/2019 Sb., o 

metrologii, (dále jen "zákon") k provedení § 14 odst. 4 zákona:  

 

§ 1  

 

 Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a stanoví postupy při  

  

a) schvalování typu měřidel v případech, kdy jsou požadavky na ně stanoveny jiným právním 

předpisem2) (dále jen "ES schvalování typu") a  

  

b) prvotním ověřování měřidel v případech, kdy jsou požadavky na ně stanoveny jiným právním 

předpisem2) (dále jen "ES prvotní ověření").  
    
 

ES schválení typu 

 

§ 2  

 

(1) Certifikáty o ES schválení typu se vydávají podle této vyhlášky a podle jiného 

právního předpisu 2). 

 

(2) ES schvalování typu se provádí zpravidla v souvislosti se žádostí výrobce o ES 

prvotní ověření. Pokud jiný právní předpis2) nestanoví povinnost prvotního ověření měřidla, 

provede se pouze schválení typu měřidla. Pokud jiný právní předpis2) nestanoví povinnost 

schvalování typu, ale pouze povinnost prvotního ověření měřidla, schválení typu se neprovede 

a provede se pouze prvotní ověření měřidla.  

 

(3) Žádost o ES schválení typu podává výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce 

usazený v členském státě Evropské unie u Českého metrologického institutu (dále jen 

"Institut"), případně u příslušného metrologického orgánu členského státu Evropské unie (dále 

jen "členský stát"), který pro měřidlo vydá certifikát o ES schválení typu, jen pokud měřidlo a 

pomocná zařízení splňují požadavky stanovené jiným právním předpisem2). 

  

(4) Žádost o ES schválení typu může být podána pouze v jednom členském státě.  

(5) Jestliže se certifikát o ES schválení typu týká pomocného zařízení, musí být v 

certifikátu uvedeny:  
  

a) typy měřidel, k nimž je možno toto zařízení připojit nebo do nichž je možno toto 

zařízení zabudovat,  
  

b) obecné podmínky pro celkovou funkci měřidel, pro něž je zařízení schváleno.  
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(6) Jestliže výsledky přezkoušení stanovené v této vyhlášce a v jiném právním 

předpise2) jsou vyhovující, pak Institut vydá certifikát o ES schválení typu a odešle ho žadateli. 

V případech uvedených v § 4 a v jiném právním předpise2) žadatel musí, ve všech ostatních 

případech může, umístit na každý přístroj nebo pomocné zařízení, které odpovídá schválenému 

typu, značku schválení typu uvedenou v certifikátu.  

 

(7) Platnost certifikátu o ES schválení typu měřidla zaniká uplynutím deseti let od 

data jeho vydání. Tuto lhůtu může Institut na žádost výrobce nebo jeho zplnomocněného 

zástupce prodloužit o dalších deset let. Počet měřidel, která lze podle schváleného typu vyrobit, 

není omezen. 

 

(8) Platnost certifikátu o ES schválení typu uděleného na základě ustanovení této 

vyhlášky a jiného právního předpisu2) se nesmí prodloužit po dni vstupu v platnost jakékoliv 

změny nebo úpravy těchto předpisů, jestliže by ES schválení typu nemohlo být uděleno na 

základě uvedených nových ustanovení. 

 

(9) Pokud není platnost certifikátu o ES schválení typu prodloužena, použije se toto 

schválení nadále pro měřidla, která jsou již v provozu, pro účely následného ověřování.  

 

(10) Pokud se používají nové postupy, které nejsou uvedeny v jiném právním 

předpise2), lze po předběžné poradě s ostatními členskými státy vydat certifikát o ES schválení 

typu s omezenou účinností. Schválení typu s omezenou účinností může obsahovat následující 

omezení 

a) omezení počtu měřidel zahrnutých do schválení, 

b) povinnost uvědomit příslušné orgány o místech instalace, 

c) omezení použití, 

d) zvláštní omezení týkající se použitého postupu. 

  

(11) Certifikát o ES schválení typu s omezenou účinností však může být vydán, 

pouze pokud  

a) je účinný jiný právní předpis2) pro příslušnou kategorii měřidel,  

b) nejsou překročeny největší dovolené chyby uvedené v jiném právním předpise2),  

 

Schválení typu s omezenou účinností platí nejdéle dva roky. Je možné ho prodloužit o další tři 

roky.  

  

(12) Institut, který vydal certifikát o ES schválení typu s omezenou účinností podle 

odst. 10 a 11, požádá cestou Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 

(dále jen „Úřad“) o úpravu přílohy č. I a č. II směrnice1) v případě potřeby, a zvláštních 

směrnic2), jakmile s ohledem na technický pokrok usoudí, že se nový postup ukázal jako 

vhodný. 

 

§ 3  

 

(1) Institut oznamuje orgánům Evropské unie a příslušným orgánům členských států 

informace o vydání nebo odmítnutí vydání, změnách, zrušení nebo omezení certifikátů 

týkajících se ES schvalování typu měřidel. 

 

(2) V případě změny konstrukce měřidla, jeho software, použitého materiálu nebo 

technologie jeho výroby, které mohou ovlivnit vlastnosti rozhodné pro jeho ES schválení typu, 
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výrobce měřidla schváleného typu nebo jeho zplnomocněný zástupce před uvedením měřidla 

na trh ohlašuje tyto změny Institutu nebo kompetentnímu orgánu členského státu EU, který ES 

schválení typu vydal. Institut u jím vydaných certifikátů rozhodne, zda je nutné provést nové 

schválení typu, vydat změnu certifikátu o ES schválení typu formou doplňku nebo revize anebo 

zda zůstává v platnosti certifikát o ES schválení typu původní. 

 

(3) V případě změny typu se však místo dodatku k původnímu certifikátu o ES 

schválení typu vydá nový certifikát o ES schválení typu, pokud je typ změněn poté, co byla 

ustanovení této vyhlášky nebo jiného právního předpisu2) změněna nebo upravena tak, že by 

změněný typ mohl být schválen pouze podle těchto nových ustanovení. 

 

(4) Institut, který vydal certifikát o ES schválení typu, ho může odejmout 

a) jestliže měřidla, pro která bylo toto schválení vydáno, neodpovídají schválenému typu 

nebo příslušnému jinému právnímu předpisu2), 

b) jestliže nejsou splněny metrologické požadavky uvedené v certifikátu o ES schválení 

typu nebo není dodržen § 2 odst. 10, 

c) jestliže zjistí, že schválení typu bylo provedeno nesprávným způsobem. 

 

(5) Institut certifikát o ES schválení typu zruší, pokud měřidlo odpovídající 

schválenému typu vykazuje v provozu závadu obecné povahy, která způsobuje, že měřidlo je 

pro zamýšlené použití nevhodné. 

 

(6) Je-li Institut, který provedl ES schválení typu, informován jiným členským 

státem o výskytu jednoho nebo více případů uvedených v odstavcích 4 a 5, rovněž přijme po 

konzultaci s tímto členským státem opatření uvedená v těchto odstavcích. 

 

(7) Měřidlo, u nějž byla platnost certifikátu o ES schválení typu pozastavena nebo 

zrušena, nelze uvádět na trh a do používání jako stanovené měřidlo. Stejný postup se použije v 

případech uvedených v odstavci 4 pro měřidla, která byla osvobozena od ES prvotního ověření, 

jestliže výrobce po patřičné výstraze neuvede daná měřidla do souladu se schváleným typem 

nebo s požadavky jiného právního předpisu2). 

 

(8) Jestliže Institut, který vydal certifikát o ES schválení typu, nesouhlasí s tím, že 

nastal případ uvedený v odstavcích 4 a 5, o němž byl informován, nebo namítá, že opatření 

přijatá podle odstavce 7 nejsou oprávněná, pokusí se tento spor urovnat s příslušným členským 

státem.  

 

§ 4 

 Jestliže se pro kategorii měřidel, která splňují požadavky jiného právního předpisu2), 

nevyžaduje ES schválení typu, pak výrobce na svou vlastní odpovědnost může na měřidla v 

této kategorii umístit značku popsanou v bodě 3.3 přílohy č. 1.  

  

 

§ 5  

 

ES prvotní ověření 

 

(1)  Při ES prvotním ověření nového nebo renovovaného měřidla se přezkoušením 

potvrzuje shoda se schváleným typem nebo s požadavky jiného právního předpisu2), který se 
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na dané měřidlo vztahuje.  Toto ověření se potvrzuje značkou ES prvotního ověření, jejíž 

grafická podoba je stanovena v příloze č. 2 k této vyhlášce.  

 

(2)  ES prvotní ověření lze v případech stanovených v jiném právním předpise2) a 

stanoveným postupem provádět i jiným způsobem než přezkoušením každého jednotlivého 

měřidla. 

 

(3)  ES prvotní ověření provádí Institut nebo autorizované metrologické středisko (§27 

odst. 1 zákona) na žádost výrobce u měřidel, která mají podle údajů výrobce odpovídající 

metrologické vlastnosti a splňují požadavky stanovené jiným právním předpisem2) pro tuto 

kategorii měřidel.  
  

 (4) U měřidel, na kterých je umístěna značka ES prvotního ověření, je doba platnosti 

ověření stanovena jiným právním předpisem3). 
  

 (5) Jestliže jsou měřidla předložena k ES prvotnímu ověření, Institut nebo autorizované 

metrologické středisko, které toto ověření provádí, prověří  
  

a) zda měřidlo patří do kategorie, u které není stanoveno ES schválení typu, a pokud 

tomu tak je, zda splňuje požadavky na technickou konstrukci a funkci stanovené jiným právním 

předpisem2) pro tuto kategorii měřidel, nebo  
  

b) zda měřidlo má ES schválení typu v ostatních případech, a pokud tomu tak je, zda 

odpovídá schválenému typu a požadavkům, které se na měřidlo vztahují podle jiného právního 

předpisu2), platného ke dni vydání tohoto ES schválení typu.  
  

 (6) Při ES prvotním ověření se v souladu s jiným právním předpisem2) posuzují  
  

a) metrologické vlastnosti,  
  

b) největší dovolené chyby,  
  

c) konstrukce, a sice zda zaručuje, že metrologické vlastnosti nebudou za obvyklých 

podmínek použití ve větší míře zhoršeny,  
  

d) zda je měřidlo označeno předepsanými nápisy a štítky se jmenovitými údaji nebo zda 

jsou na něm místa pro umístění značky ES prvotního ověření. Označení musí být v českém 

jazyce.  
  

 (7) Na měřidlo, které splnilo podmínky ES prvotního ověření podle této vyhlášky a 

jiného právního předpisu2), Institut nebo autorizované metrologické středisko umístí značku ES 

dílčího ověření nebo ES úplného ověření podle bodu 3 přílohy č. 2 k této vyhlášce.  

 

(8) Pokud jiný právní předpis2) ES prvotní ověření nevyžaduje, umístí výrobce na 

měřidlo, které splňuje požadavky tohoto jiného právního předpisu, zvláštní značku uvedenou v 

bodě 3.4 přílohy č. 1 k této vyhlášce. 

 

 

§ 6 

 

Kontrola měřidel v provozu 
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Jiný právní předpis2) může stanovit požadavky na kontroly měřidel v provozu, které jsou 

opatřeny značkami nebo označeními ES, zejména největší chyby dovolené za provozu. Jestliže 

opatření obecné povahy (§ 10 zákona) týkající se měřidel, která nejsou opatřena značkami nebo 

označeními ES, stanoví méně přísné požadavky, mohou tyto požadavky sloužit jako kritéria 

kontrol. 

 

 

Závěrečná ustanovení 

 

§ 7  

 

Úřad oznamuje Komisi a příslušným orgánům členských států informace o subjektech, 

které jsou pověřeny provádět přezkoušení uvedená v této vyhlášce a v jiných právních 

předpisech2), vydávat certifikáty o ES schválení typu a připojovat značky ES prvotního ověření. 

  

§ 8  

 

Na rozhodování učiněná podle této vyhlášky a jiných právních předpisů2) pro daná 

měřidla a všechna zamítnutí udělení nebo rozšíření ES schválení typu, odejmutí takového 

schválení, zamítnutí provedení ES prvotního ověření nebo zákaz uvedení na trh nebo do 

provozu se vztahují obdobně ustanovení zákona uvedená v § 10 odst. 6, § 11 odst. 2 až 5.  

 

§9 

  

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020. 

 

 

Ministr: 

Tituly jméno, příjmení,  
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. xxx/2019 Sb. 

 

ES SCHVÁLENÍ TYPU  

 

1. 

 

ŽÁDOST O ES SCHVÁLENÍ TYPU  

 

1.1 Žádost o ES schválení typu a písemnosti, které se k ní vztahují, podává výrobce u Institutu. 

Písemnosti se předkládají v českém jazyce, pokud Institut neurčí jinak. 

  

Žadatel současně zašle všem členským státům kopii své žádosti.  

  

1.2 Žádost obsahuje tyto údaje  

  

a) jméno a adresa výrobce nebo firmy nebo jejich pověřeného zástupce nebo žadatele, 

b) kategorie přístroje, 

c) zamýšlené použití, 

d) metrologické vlastnosti, 

e) obchodní označení, pokud existuje, nebo typ.  

  

1.3 Žádost se doplňuje o další doklady, které jsou nutné pro posouzení, které se přikládají ve 

dvou vyhotoveních:  

  

1.3.1 Popis  

a)  konstrukce a činnosti měřidla, 

b)  ochranného uspořádání zajišťujícího správnou činnost, 

c)  zařízení pro ovládání a nastavení, 

d)  plánovaného umístění pro  

- ověřovací značky,  

- plomby (kde je to použitelné).  

  

1.3.2 Nákresy obecného uspořádání, a kde je třeba, podrobné nákresy důležitých součástek.  

  

1.3.3 Schematický nákres znázorňující principy činnosti, a kde je třeba, také fotografii.  

  

1.4 K žádosti se přikládají, pokud je to vhodné, doklady, které se týkají předchozího schválení 

typu.  

  

2. 

  

PŘEZKOUŠENÍ PRO ES SCHVÁLENÍ TYPU  

 

2.1 Přezkoušení zahrnuje  

  

2.1.1 Studium dokumentů a zkoušku metrologických vlastností daného typu, které provede 

Institut ve svých nebo jím určených laboratořích nebo v prostorách výrobce, v místě dodávky 

nebo instalace.  
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2.1.2 Jestliže jsou metrologické vlastnosti daného typu podrobně známy, Institut provede pouze 

posouzení dokumentů.  

  

2.2 Přezkoušení se týká celé činnosti daného měřidla za pracovních podmínek použití. Za těchto 

podmínek si musí měřidlo uchovat požadované metrologické vlastnosti.  

  

2.3 Charakter a rozsah přezkoušení uvedeného v bodě 2.1 může být podrobněji upraven jiným 

právním předpisem.  

 

2.4 Institut může od žadatele požadovat, aby k provedení přezkoušení pro ES schválení typu 

poskytl etalony a vhodné materiální prostředky a pomocný personál.  

  

3. 

 

CERTIFIKÁT A ZNAČKA ES SCHVÁLENÍ TYPU  

 

3.1 Certifikát o ES schválení typu udává výsledky přezkoušení daného typu a specifikuje další 

požadavky, které musí být splněny. Tento certifikát se doplňuje popisy, nákresy a schématy 

nutnými pro identifikaci typu a pro objasnění jeho funkce. Značka schválení typu uvedená v § 

2 odst. 6 má grafickou podobu stylizovaného písmene epsilon, které obsahuje 

  

- v horní části velké písmeno pro rozlišení státu, který certifikát ES schválení typu vydal (B 

pro Belgii, BG pro Bulharsko, CZ pro Českou republiku, DK pro Dánsko, D pro Německo, 

EST pro Estonsko, IRL pro Irsko, EL pro Řecko, E pro Španělsko, F pro Francii, I pro 

Itálii, CY pro Kypr, LV pro Lotyšsko, LT pro Litvu, L pro Lucembursko, H pro Maďarsko, 

M pro Maltu, NL pro Nizozemsko, A pro Rakousko, PL pro Polsko, P pro Portugalsko, 

RO pro Rumunsko, SI pro Slovinsko, SK pro Slovensko, FI pro Finsko, S pro Švédsko, 

UK pro Spojené království), a poslední dvě číslice roku schválení typu,  

- v dolní části označení stanovené Institutem (identifikační číslo).  

 

Příklad takové značky schválení typu je znázorněn v bodě 6.1.  

  

3.2 V případě ES schválení typu s omezenou účinností se před stylizované písmeno epsilon 

umístí písmeno P stejné velikosti.  

Příklad značky schválení typu s omezenou účinností je znázorněn v bodě 6.2.  

  

3.3 Značka uvedená v § 3 je stejná jako značka ES schválení typu s výjimkou toho, že 

stylizované písmeno epsilon je symetricky převrácené podél svislé osy a neobsahuje jiný údaj, 

pokud jiný právní předpis2) nestanoví jinak.  

Příklad této značky je znázorněn v bodě 6.3.  

 

3.4 Značka uvedená v § 5 je stejná jako značka ES schválení typu a je uvnitř šestiúhelníku.  

Příklad této značky je znázorněn v bodě 6.4.  

  

3.5 Značky uvedené v předcházejících bodech, které umístí výrobce podle ustanovení této 

vyhlášky, musí být umístěny na viditelném místě každého měřidla a na všech pomocných 

zařízeních předložených k ověření a musí být čitelné a nesmazatelné. Jestliže jejich umístění 

představuje technické problémy, lze postupovat odchylně, jestliže tak stanoví jiný právní 

předpis2) nebo lze tyto výjimky připustit po dosažení dohody mezi metrologickými orgány 

členských států.  
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  4. 

 

ULOŽENÍ VZORKU PŘÍSTROJE  

 

 V případech uvedených v jiném právním předpise2) může Institut, pokud to považuje za 

nezbytné, požadovat uložení vzorku měřidla, pro které byl certifikát o ES schválení typu vydán. 

Místo tohoto vzorku měřidla může Institut povolit uložení částí daného měřidla, modelů v 

příslušném měřítku nebo nákresů a tuto skutečnost uvede v certifikátu o ES schválení typu.  

  

5. 

 

OZNÁMENÍ O SCHVÁLENÍ TYPU  

 

5.1 Současně s oznámením dotčené straně zašle Institut Evropské Komisi a ostatním členským 

státům kopii certifikátu o ES schválení typu; tyto státy mohou rovněž obdržet kopie zpráv o 

metrologických kontrolách, pokud si to přejí.  

  

5.2 Zrušení certifikátu o ES schválení typu a jiná sdělení, která se týkají rozsahu a platnosti 

certifikátu o ES schválení typu, rovněž podléhají postupu oznámení uvedenému v bodě 5.1  

  

5.3 Pokud Institut odmítne vydat certifikát o ES schválení typu, informuje o svém rozhodnutí 

ostatní členské státy a Evropskou Komisi.  

  

 

6. 

 

ZNAČKY PRO ES SCHVÁLENÍ TYPU  

 

6.1 Značka ES schválení typu  

  

 
x – rozlišení státu podle bodu 3.1, první odrážka a poslední dvě číslice roku schválení typu 

y – označení stanovené Institutem podle bodu 3.1, druhá odrážka (identifikační číslo ES 

   schválení typu) 

 

   

  

6.2 Značka ES schválení typu s omezenou účinností  
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6.3 Značka vyjmutí z ES schválení typu  

  

 
 

  

6.4 Značka ES schválení typu pro zařízení vyjmuté z prvotního ověření  
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. xxx/201x Sb. 

 

ES PRVOTNÍ OVĚŘENÍ  

 

1. 

 

OBECNÁ USTANOVENÍ  

 

 1.1 ES prvotní ověření může být provedeno v jedné nebo ve více etapách (většinou ve 

dvou).  

  

 1.2 Při ES prvotním ověřování postupuje Institut nebo autorizované metrologické 

středisko podle této vyhlášky a podle jiného právního předpisu2).  

  

1.2.1 ES prvotní ověření se u měřidel, které při skončení výroby tvoří celek, neboli u měřidel, 

které lze dopravit na místo jejich instalace, aniž by bylo nutné je předem rozmontovat, provede 

v jedné etapě.  

  

1.2.2 ES prvotní ověření u měřidel, jejichž správná činnost závisí na podmínkách, v nichž jsou 

instalována nebo používána, se provede ve dvou etapách.  

  

1.2.3 První etapa postupu ověření musí zajistit zejména to, že měřidlo vyhovuje ES 

schválenému typu, nebo u měřidel, u kterých není stanoveno ES schválení typu, že splňuje 

požadavky stanovené jiným právním předpisem2).  

  

2. 

 

  

MÍSTO ES PRVOTNÍHO OVĚŘENÍ  

 

 2.1 Jestliže jiný právní předpis3) nestanovuje místo, kde se má prvotní ověření provádět, 

pak měřidla, která se ověřují pouze v jedné etapě, se ověří na místě zvoleném Institutem nebo 

autorizovaným metrologickým střediskem.  

  

 2.2 Měřidla, která se mají ověřit ve dvou nebo více etapách, ověří Institut nebo 

autorizované metrologické středisko.  

  

2.2.1 Poslední etapa ověření se provede na místě instalace.  

  

2.2.2 Další etapy ověření se provedou tak, jako je stanoveno v bodě 2.1.  

  

 2.3 Zejména tehdy, když se ověření provádí mimo pracoviště Institutu nebo 

autorizovaného metrologického střediska, může Institut nebo autorizované metrologické 

středisko od žadatele požadovat, aby  

  

a) pro provedení tohoto ověření dal k dispozici etalony a vhodné materiální prostředky a 

pomocný personál,  

  

b) dodal kopii certifikátu o ES schválení typu.  
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3. 

 

ZNAČKY ES PRVOTNÍHO OVĚŘENÍ  

 

 3.1 Popis značek ES prvotního ověření  

  

3.1.1 Podle ustanovení jiného právního předpisu2) jsou značkami ES prvotního ověření značky, 

které se umísťují na měřidlo podle bodu 3.3:  

3.1.1.1 Značka úplného ES ověření, která se skládá ze dvou částí:  

  

a) první z nich se skládá z písmene e, které obsahuje:  

- v horní polovině velké písmeno pro rozlišení státu, kde bylo ES prvotní ověření 

provedeno (B pro Belgii, BG pro Bulharsko, CZ pro Českou republiku, DK pro Dánsko, 

D pro Německo, EST pro Estonsko, IRL pro Irsko, EL pro Řecko, E pro Španělsko, F pro 

Francii, I pro Itálii, CY pro Kypr, LV pro Lotyšsko, LT pro Litvu, L pro Lucembursko, 

H pro Maďarsko, M pro Maltu, NL pro Nizozemsko, A pro Rakousko, PL pro Polsko, P 

pro Portugalsko, RO pro Rumunsko, SI pro Slovinsko, SK pro Slovensko, FI pro Finsko, 

S pro Švédsko, UK pro Spojené království),  

- v dolní polovině identifikační číslo příslušného pracoviště Institutu nebo autorizovaného 

metrologického střediska;  

b) druhá značka obsahuje dvě poslední číslice roku ověření umístěné v šestiúhelníku.  

 

3.1.1.2 Značka dílčího ES ověření, která obsahuje pouze první část. Tato značka slouží rovněž 

jako plomba.  

  

 3.2 Tvar a rozměry značek  

  

3.2.1 Připojené nákresy znázorňují tvar, rozměry a obrysy písmen a číslic pro značky ES 

prvotního ověření, jak je uvedeno v bodě 3.1; první dva nákresy znázorňují různé části značky, 

třetí představuje příklad značky. Rozměry uvedené v nákresech vyjadřují relativní hodnoty; tyto 

hodnoty jsou funkcí průměru kruhu opsaného kolem malého písmene e a kolem šestiúhelníku. 

Skutečné rozměry kruhů opsaných kolem značek jsou 1,6 mm, 3,2 mm, 6,3 mm, 12,5mm.  

  

3.2.2 Grafická podoba značky ES prvotního ověření  

  

 

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



návrh vyhlášky č. D/2019 (dříve č. 332/2000 Sb.) – verze 01082018 

 

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



návrh vyhlášky č. D/2019 (dříve č. 332/2000 Sb.) – verze 01082018 

Grafická podoba druhé části značky ES prvotního ověření  

  

 
 

 

 

 
 

 

 

  

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



návrh vyhlášky č. D/2019 (dříve č. 332/2000 Sb.) – verze 01082018 

 

Příklad grafické podoby značky ES prvotního ověření  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
  
 

3.2.3 Úřad zajistí výměnu nákresů značek prvotního ES ověření, které odpovídají tvarům v 

přiložených vzorech, s metrologickými službami členských států.  

  

 3.3 Umístění značek  

  

3.3.1 Značka úplného ES ověření se umístí na určené místo na měřidle, jestliže toto měřidlo 

bylo úplně ověřeno a bylo zjištěno, že odpovídá požadavkům ES.  

  

3.3.2 Značka dílčího ES ověření se umístí:  

3.3.2.1 Při ověření prováděném v několika etapách na měřidlo nebo na část měřidla, která 

splňuje podmínky, které nejsou předepsané pro místo instalace, na místo, kde je připevněn 

štítek, nebo na libovolné jiné místo stanovené v jiném právním předpise2).  

3.3.2.2 Ve všech případech jako plomba na místech stanovených v jiném právním předpise2).  

 

____________________ 

 

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

měřicí přístroje a pro metody metrologické kontroly (přepracované znění). 
2)  

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/17/EU ze dne 9. března 2011, kterou se zrušují směrnice 

Rady 71//317/EHS, 71/347/EHS, 71/349/EHS, 74/148/EHS, 75/33/EHS, 76/765/EHS, 76/766/EHS a 

86/217/EHS, pokud jde o metrologii. 

 
3) Např. zákon č. xxx/2019 Sb., o metrologii (§44) – vložil bych na úvod textu § 44slovíčko „zrušené“+ 

poznámky k transpozici směrnice 2011/17/EU 

 
4)  Vyhláška č. B/2019 Sb., o stanovených měřidlech 
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E/2020 Sb. 

 

VYHLÁŠKA 

ze dne         2020 

 

o požadavcích na hotově balené zboží označené symbolem „e“  

a předepsaných jmenovitých objemech nebo hmotnostech hotově baleného zboží 

 

 

 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“) stanoví podle § 45 zákona č. 

xxx/2019 Sb., o metrologii (dále jen „zákon“), k provedení § 19 a § 20 zákona: 

 

 § 1 

 

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a stanoví 

a) požadavky na zhotovení hotově baleného zboží (dále jen „hotové balení“), které 

provozovatel balírny nebo dovozce hodlá označovat symbolem „e“ a jež je určeno k prodeji ve 

stálém jednotkovém jmenovitém množství, které 

1. se rovná hodnotě předem určené provozovatelem balírny nebo dovozcem, 

2. je vyjádřeno v jednotkách hmotnosti nebo objemu a 

3. není menší než 5 g nebo 5 ml a větší než 10 kg nebo 10 l, a 

b) přípustné jmenovité objemy některých kapalných výrobků, které jsou obsaženy v hotovém 

balení, bez ohledu na to, zda toto hotové balení je anebo není označováno symbolem „e“. 

Tato vyhláška se vztahuje přiměřeně na hotová balení, na která se vztahují přímo použitelné 

předpisy EU. 

 

§ 2 

 

(1) Symbolem „e“, jehož grafickou podobu stanoví příloha č. 4, lze označit pouze hotové 

balení, které splňuje požadavky uvedené v příloze č. 1. 

 

(2) Kromě požadavku podle odstavce 1 hotové balení označené symbolem „e“, 

  

a) které obsahuje kapalné výrobky, musí být opatřeno údajem o jmenovitém objemu 

obsahu, nebo 

b) které obsahuje jiné než kapalné výrobky, musí být opatřeno údajem o jmenovité 

hmotnosti obsahu.  

 

                                                 
1) 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.   

Směrnice Evropského parlamentu 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.  

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

a pro metody metrologické kontroly (přepracované znění)  

Okomentoval(a): [VZ1]: Zde by měl být odkaz na Nařízení 
Komise (ES) č. 543/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k 
nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro 
drůbeží maso  
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Výjimkou jsou případy, kdy to je obchodními zvyklostmi nebo ve vnitrostátních 

předpisech stanoveno jinak a identicky ve všech členských státech, nebo případy, kdy předpisy 

Evropské unie stanoví jinak. Jestliže obchodní zvyklosti nebo vnitrostátní předpisy pro určitou 

kategorii výrobků nebo pro určitý typ hotových balení nejsou stejné ve všech členských státech, 

musí být na takových hotových baleních uvedeny alespoň metrologické informace odpovídající 

obchodní praxi nebo vnitrostátním předpisům obvyklým v zemi určení. 

 

(3) U aerosolových rozprašovačů2) musí být uveden jmenovitý celkový objem nádobky, 

přičemž tento údaj musí mít takovou podobu, aby jej nebylo možné zaměnit s údajem 

jmenovitého objemu obsahu. Výrobky, které jsou prodávané v aerosolových rozprašovačích, 

nemusí být označeny jmenovitou hmotností svého obsahu. 

 

(4) Metrologická kontrola hotových balení označených symbolem „e“ je prováděna 

podle požadavků definovaných v přílohách č. 1 a č. 2. 

 

§ 3 

  

(1)  Kapalné výrobky uvedené v bodě 2 přílohy č. 3, které jsou v hotovém balení 

v rozpětích uvedených v bodě 1 přílohy č. 3, lze uvést na trh, pouze pokud jsou hotově zabaleny 

ve jmenovitých objemech uvedených v bodě 1 přílohy č. 3. To platí i pro jednotlivá hotová 

balení, pokud jsou uváděna na trh jako skupinové balení sestávající ze dvou a více jednotlivých 

hotových balení. 

 

(2)  V případě hotového balení sestávajícího ze dvou nebo více jednotlivých balení, která 

nejsou určena k prodeji jednotlivě, platí jmenovitá množství uvedená v bodě 1 přílohy č. 3 pro 

hotové balení. 

 

(3)  Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na výrobky, které se prodávají v bezcelních 

prodejnách a jsou určeny ke spotřebě mimo Evropskou unii. 

 

 

§ 4 

  

Tato vyhláška byla oznámena 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. 

 

§ 5 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. xxx 2020. 

 

 

 

Ministr: 

Titul, jméno, příjmení 

 

 

  

                                                 
2) Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění pozdější ch 

předpisů 

Okomentoval(a): [VZ2]: V zákoně je zaveden pojem 
„metrologické posouzení“. Posoudit, zda je nutné tento pojem 
sjednotit (ve směrnici je pojem „metrologická kontrola“, který dosud 
používá i zákon 505). 
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. E/2019 Sb. 

 

POŽADAVKY NA HOTOVÁ BALENÍ 

 

1. ZÁKLADNÍ POŽADAVKY - KRITÉRIA   

 

 

Hotová balení označená symbolem „e“ musí být zhotovena tak, aby byla splněna následující 

kritéria 

 

1.1  střední hodnota (průměr) skutečných obsahů hotových balení nesmí být menší než uvedené 

jmenovité množství obsahu hotového balení; 

 

1.2  aby byly splněny požadavky zkoušek specifikovaných v příloze č. 2, musí být poměrná 

část hotových balení, která mají větší zápornou odchylku obsahu než přípustná záporná 

odchylka obsahu uvedená v bodě 2.4, dostatečně malou částí dávky hotových balení; 

  

1.3  symbolem „e“, jehož specifikace je uvedena v bodě 3.3, nesmí být opatřeno žádné hotové 

balení, které vykazuje zápornou odchylku obsahu větší než je dvojnásobek přípustné 

záporné odchylky obsahu uvedené v tabulce v bodě 2.4. 

  

2. DEFINICE A PŘÍPUSTNÉ ZÁPORNÉ ODCHYLKY  

 

2.1  Jmenovité množství (jmenovitá hmotnost nebo jmenovitý objem) obsahu hotového balení 

je množství výrobku, vyjádřené v jednotkách hmotnosti nebo objemu, které je uvedeno na 

hotovém balení, tj. takové množství výrobku, o kterém se předpokládá, že je v hotovém 

balení obsaženo. 

  

2.2  Skutečný obsah hotového balení je množství (hmotnost nebo objem) výrobku, které hotové 

balení ve skutečnosti obsahuje. Při všech operacích kontroly, zaměřených na množství 

výrobku uvedené v jednotkách objemu, musí být hodnoty skutečných obsahů měřeny při 

teplotě 20 oC nebo na tuto teplotu korigovány, bez ohledu na to, při jaké teplotě se 

uskutečňuje vlastní balení nebo kontrola. To neplatí pro zmrazené nebo hluboce zmrazené 

výrobky, jejichž množství je uvedeno v jednotkách objemu. 

  

2.3  Záporná odchylka obsahu hotového balení je množství, o které je skutečný obsah hotového 

balení menší než jmenovité množství obsahu hotového balení. 

  

2.4  Přípustná záporná odchylka obsahu hotového balení se stanoví v souladu s následující 

tabulkou, v níž je Qn jmenovité množství obsahu hotového balení: 

  

Jmenovité množství   Qn 

v gramech nebo mililitrech 

                                                        

                                                       

Přípustná záporná odchylka 

jako % Qn v  g  nebo  ml 

od 5 do 50  9 - 

od 50 do 100 - 4,5 

od 100 do 200 4,5 - 

od 200 do 300 - 9 

od 300 do 500 3 - 

od 500 do 1 000 - 15 

od 1 000 do 10 000 1,5 - 
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Při používání tabulky se hodnoty přípustných záporných odchylek obsahu uvedené v tabulce 

v procentech po převedení na jednotky hmotnosti nebo objemu zaokrouhlí nahoru na nejbližší 

desetinu gramu nebo mililitru.  

  

3. NÁPISY A OZNAČENÍ 

 

Veškerá hotová balení zhotovená podle této vyhlášky musí být opatřena na svém obalu dále 

uvedenými údaji, které musí být neodstranitelné, snadno čitelné a viditelné při normálních 

podmínkách jeho prezentace 

 

3.1 jmenovitým množstvím (jmenovitá hmotnost nebo jmenovitý objem) obsahu vyjádřeným 

v kilogramech, gramech, litrech, centilitrech nebo mililitrech a označeným číslicemi, které 

musí být vysoké 

 

3.1.1 alespoň 6 mm, pokud je jmenovité množství obsahu větší než 1 000 g nebo 100 cl; 

3.1.2 alespoň 4 mm, pokud je jmenovité množství obsahu rovno 1 000 g nebo 100 cl nebo 

menší, ale větší než 200 g  nebo 20 cl; 

3.1.3 alespoň 3 mm, pokud je jmenovité množství obsahu rovno 200 g nebo 20 cl nebo menší, 

ale větší než 50 g nebo 5 cl; 

3.1.4 alespoň 2 mm, pokud je jmenovité množství obsahu 50 g nebo 5 cl nebo menší. 

 

Údaj o jmenovitém množství je následován symbolem pro použitou jednotku měření nebo tam, 

kde je to vhodné, názvem jednotky stanoveným jiným právním předpisem3); 

  

3.2 značkou nebo nápisem umožňujícím dozorovému orgánu identifikovat provozovatele 

balírny nebo osobu odpovědnou za balení nebo identifikovat dovozce; 

  

3.3 symbolem „e“ vysokým alespoň 3 mm, umístěným ve stejném zorném poli jako údaj 

jmenovité hmotnosti nebo jmenovitého objemu obsahu, kterým provozovatel balírny nebo 

dovozce poskytuje záruku, že dané hotové balení splňuje požadavky této vyhlášky. Grafickou 

podobu symbolu „e“ stanovuje příloha č. 4. 

 

Pokud musí být kromě celkového jmenovitého množství obsahu uvedena také odkapaná 

hmotnost, pak se symbol „e“ vztahuje pouze na celkové jmenovité množství obsahu. 

  

 

4. ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE BALÍRNY NEBO DOVOZCE 

 

Skutečný obsah hotového balení měří nebo kontroluje na svou odpovědnost provozovatel 

balírny nebo dovozce s použitím stanoveného měřidla vhodného k provedení potřebných 

operací. 

Kontrola může být uskutečněna na náhodně odebraných vzorcích statistickou přejímkou. 

V případech, kdy se skutečný obsah neměří, musí být kontrola prováděná provozovatelem 

balírny nebo dovozcem organizována tak, aby bylo správné množství obsahu zajištěno účinným 

způsobem. 

                                                 
3) Vyhláška č. xxx/2019 Sb., o jednotkách měření 
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Tato podmínka je splněna, pokud provozovatel balírny nebo dovozce provádí výrobní kontroly 

v souladu s postupy uznávanými Českým metrologickým institutem a pokud uchovává 

k dispozici Českému metrologickému institutu dokumenty obsahující výsledky takových 

kontrol, aby prokázal, že tyto kontroly byly společně se všemi korekcemi a nastavováními, 

které se ukázaly jako nutné, provedeny řádným a přesným způsobem. 

U výrobků, jejichž množství je uvedeno v jednotkách objemu, je při zhotovení výrobku 

v hotovém balení jednou z metod, pro ověření, že jsou splněny požadavky na měření a kontrolu, 

použití odměrných obalů typu, který je definován jiným právním předpisem4), přičemž tyto 

obaly jsou plněny za podmínek, které jsou specifikovány v této vyhlášce a v jiném právním 

předpise4). 

 

5. KONTROLY, KTERÉ PROVÁDÍ ORGÁN STANOVENÝ JINÝM PRÁVNÍM 

PŘEDPISEM5) V PROSTORÁCH PROVOZOVATELE BALÍRNY NEBO DOVOZCE 

NEBO JEHO ZÁSTUPCE 

 

Kontroly k ověření, že hotová balení splňují požadavky této vyhlášky, provádí orgán stanovený 

jiným právním předpisem5) formou statistické přejímky v prostorách provozovatele balírny 

nebo dovozce nebo jeho zástupce. 

Statistická přejímka musí být provedena v souladu se zásadami použitých metod statistické 

přejímky. Účinnost přejímky musí být srovnatelná s účinností referenční metody specifikované 

v příloze č. 2. 

Pokud se jedná o kritérium minimálního přípustného množství obsahu, považuje se přejímací 

plán za srovnatelný s přejímacím plánem, uvedeným v příloze č. 2, tehdy, jestliže úsečka bodu 

odpovídajícího hodnotě 0,10 operativní charakteristiky použitého přejímacího plánu (tedy pro 

pravděpodobnost přijetí dávky rovnou 0,10) se odchyluje od úsečky odpovídajícího bodu 

operativní charakteristiky přejímacího plánu uvedeného v příloze č. 2 o méně než 15 %. 

Pokud se jedná o kritérium kontroly střední hodnoty dávky m, založené na výpočtu směrodatné 

odchylky s, považuje se přejímací plán za srovnatelný s přejímacím plánem uvedeným v příloze 

č. 2 tehdy, jestliže se operativní charakteristika použitého přejímacího plánu liší od operativní 

charakteristiky přejímacího plánu uvedeného v příloze č. 2 - přičemž u obou operativních 

charakteristik se na osu úseček nanáší (Qn - m)/ s, - v bodě s pořadnicí 0,10 (tedy pro 

pravděpodobnost přijetí dávky rovnou 0,10) o méně než 0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
4 Vyhláška č. xxx/2019Sb., o požadavcích na lahve označené symbolem „3“.  
5 Zákon č. xxx/2019Sb., o metrologii 
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. E/2019 Sb. 

 

REFERENČNÍ METODY 

 

Tato příloha stanoví postupy referenční metody pro aplikaci statistické přejímky dávek 

hotových balení k ověření, zda jsou splněny požadavky § 2 a bodu 5 přílohy č. 1. 

 

1. POŽADAVKY NA MĚŘENÍ SKUTEČNÝCH OBSAHŮ VÝROBKŮ V HOTOVÉM 

BALENÍ 

 

Skutečné obsahy výrobků v hotovém balení se mohou měřit přímo pomocí vah nebo měřidel 

objemu, nebo v případě kapalin nepřímo vážením hotově baleného výrobku a změřením jeho 

hustoty. 

Nezávisle na použité metodě nesmí být odchylka měření skutečného obsahu výrobků 

v hotovém balení větší než jedna pětina přípustné záporné odchylky pro jmenovité množství 

výrobku v hotovém balení. 

  

2. POŽADAVKY NA KONTROLU DÁVEK HOTOVÝCH BALENÍ  

 

Kontrola hotových balení se uskutečňuje statistickou přejímkou výběrem vzorků a musí být 

rozdělena do dvou částí, tj. na  

a) kontrolu skutečného obsahu každého hotového balení ve výběru a dále 

b) kontrolu průměrné hodnoty skutečných obsahů hotových balení ve výběru. 

Dávka hotových balení se považuje za přijatelnou, jestliže výsledky obou těchto kontrol splňují 

současně příslušná přejímací kritéria. 

Pro každou z těchto kontrol lze použít přejímací plán 

a) pro nedestruktivní zkoušení, tj. zkoušení, při kterém nedochází k otevření obalu, 

b) pro destruktivní zkoušení, tj. zkoušení, při kterém je obal otevřen nebo zničen. 

Z ekonomických a praktických důvodů musí být destruktivní zkoušení omezeno na zcela 

nezbytné minimum, neboť účinnost přejímací kontroly při destruktivním zkoušení je menší než 

účinnost přejímací kontroly při nedestruktivním zkoušení. 

Destruktivní zkoušení může být proto použito jen tehdy, když je nedestruktivní zkoušení 

prakticky neproveditelné. Jako obecné pravidlo platí, že destruktivní zkoušení se nesmí 

používat pro dávky, které obsahují méně než 100 balení. 

  

2.1 Složení dávky hotových balení 

  

2.1.1 Dávka určená ke kontrole musí obsahovat všechna hotová balení stejného jmenovitého 

množství, stejného typu a stejné výrobní šarže, která byla zabalena ve stejném místě. Velikost 

dávky se omezuje na množství, která jsou specifikována dále. 

  

2.1.2 Tam, kde jsou hotová balení kontrolována na konci balicí linky, počet balení v každé 

dávce musí být roven maximální hodinové produkci balicí linky bez jakéhokoliv omezení 

velikosti dávky. V ostatních případech musí být velikost dávky omezena na 10 000 balení. 

  

2.1.3 U dávek, obsahujících menší počet hotových balení než 100, se musí nedestruktivní 

zkouška, pokud je prováděna, týkat 100 % hotových balení. 
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2.1.4 Před realizací zkoušek podle bodů 2.2 a 2.3 musí být z dávky náhodným způsobem 

odebrán dostatečný počet hotových balení, a to takový, aby mohla být provedena kontrola 

vyžadující větší výběr. Vzorek potřebný pro druhou kontrolu musí být odebrán z prvního 

vzorku náhodným způsobem a musí se označit. Toto označování musí být ukončeno před 

zahájením procesu měření. 

  

2.2 Kontrola skutečného obsahu jednotlivých hotových balení 

Minimální přijatelný obsah se vypočítá odečtením přípustné záporné odchylky pro daný obsah 

od jmenovitého množství obsahu hotového balení. 

Hotová balení v dávce, jejichž skutečné obsahy jsou menší než minimální přijatelný obsah, se 

považují za neshodná balení. 

 

2.2.1 Nedestruktivní zkoušení 

Nedestruktivní zkoušení musí být provedeno v souladu s přejímacím plánem dvojím výběrem 

specifikovaným v níže uvedené tabulce. 

Počet kontrolovaných hotových balení v prvním výběru musí být roven rozsahu prvního 

výběru, který je uveden v přejímacím plánu. O dávce hotových balení se rozhodne takto 

2.2.1.1 dávka je pro účely této kontroly považována za přijatelnou, jestliže počet neshodných 

balení zjištěný v prvním výběru je roven číslu uvedenému v tabulce jako přejímací kritérium 

nebo je menší než toto číslo, 

2.2.1.2 dávka se pro účely této kontroly musí zamítnout, jestliže počet neshodných balení 

zjištěný v prvním výběru je roven číslu uvedenému v tabulce jako zamítací kritérium nebo je 

větší než toto číslo, 

2.2.1.3 o dávce nelze rozhodnout po kontrole prvního výběru a musí se provést kontrola 

druhého výběru, jestliže počet neshodných balení zjištěný v prvním výběru je mezi číslem 

udaným jako přejímací kritérium a číslem udaným jako zamítací kritérium. 

Neshodná balení zjištěná v prvním a v druhém výběru musí být sečtena dohromady a musí být 

stanoven souhrnný počet neshodných balení. O dávce hotových balení se rozhodne takto 

2.2.1.4 jestliže je souhrnný počet neshodných balení roven číslu uvedenému v tabulce jako 

přejímací kritérium po druhém výběru nebo je menší než toto číslo, dávka je považována za 

přijatelnou, 

2.2.1.5 jestliže je souhrnný počet neshodných balení roven číslu uvedenému v tabulce jako 

zamítací kritérium po druhém výběru nebo je větší než toto číslo, dávka musí být zamítnuta. 

 

 
Rozsah dávky  
(počet hotových 
balení v dávce) 

Rozsah výběru Počet neshodných balení ve výběru 

Pořadí Počet Počet balení ve 
výběru celkem 

Přejímací 
kritérium 

Zamítací 
 kritérium 

100 až 500 První 30 30 1 3 

Druhý 30 60 4 5 

501 až 3200 První 50 50 2 5 

Druhý 50 100 6 7 

3201 a více První 80 80 3 7 

Druhý 80 160 8 9 
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2.2.2 Destruktivní zkoušení 

Destruktivní zkoušení se provádí v souladu s dále uvedeným přejímacím plánem jedním 

výběrem a musí se použít jen pro dávky, které mají 100 nebo více balení. 

Počet kontrolovaných hotových balení musí být 20. O dávce hotových balení se rozhodne takto 

2.2.2.1 dávka se považuje za přijatelnou, jestliže počet neshodných balení zjištěný ve výběru je 

roven číslu uvedenému v tabulce jako přejímací kritérium nebo je menší než toto číslo, 

2.2.2.2 dávka se musí zamítnout, jestliže počet neshodných balení zjištěný ve výběru je roven 

číslu uvedenému v tabulce jako zamítací kritérium nebo je větší než toto číslo. 

 

Rozsah dávky hotových 

balení 

Rozsah výběru Přejímací kritérium      Zamítací kritérium 

 (počet neshodných balení ve výběru) 

jakýkoliv počet  (≥ 100) 20 1 2 

 

2.3 Kontrola střední hodnoty skutečných obsahů jednotlivých hotových balení tvořících dávku 

  

2.3.1 Dávka hotových balení se pro účely této kontroly musí považovat za přijatelnou, jestliže 

střední hodnota x̅ =
1

n
∑xi skutečných obsahů xi zjištěných v n hotových baleních ve výběru je 

větší než hodnota  

Qn  −
s

√n
t(1−α) 

V tomto vzorci je  

Qn jmenovité množství obsahu hotového balení, 

n počet hotových balení ve výběru pro tuto kontrolu, 

s odhad směrodatné odchylky skutečných obsahů v dávce, 

t(1 - α)  konfidenční úroveň 0,995 Studentova rozdělení při stupni volnosti ν = n - 1. 

 

2.3.2 Jestliže je xi naměřená hodnota skutečného obsahu v i-tém balení ve výběru, který 

obsahuje  n balení, potom  

2.3.2.1 střední hodnota naměřených hodnot ve výběru se získá pomocí vztahu 

x̅ =  
1

n
∑ xi

n

i=1

 

 

2.3.2.2 a odhad směrodatné odchylky s skutečných obsahů balení v dávce pomocí těchto vztahů 

 -   součet druhých mocnin naměřených hodnot  

∑ xi
2

n

i=1

 

 

 -   druhá   mocnina   součtu   naměřených   hodnot 

(∑ xi

n

i=1

)

2

 

 -   a  potom 

1

n
(∑ xi

n

i=1

)

2

 

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



 

 -   rozdíl součtů 

SC =  ∑ xi
2

n

i=1

− 
1

n
(∑ xi

n

i=1

)

2

 

 

-  odhad rozptylu skutečných obsahů balení v dávce  

v =  
SC

n − 1
 

 

 -  odhad směrodatné odchylky skutečných obsahů balení v dávce  

s = √v 

 

2.3.3 Přejímací a zamítací kritéria pro dávku hotových balení pro kontrolu střední hodnoty 

2.3.3.1 Kritéria pro nedestruktivní zkoušení 

  

Rozsah dávky Rozsah výběru Přejímací kritérium Zamítací kritérium 

100 až 500 (včetně) 30 𝑥  ≥   Qn - 0,503 s 𝑥 <  Qn - 0,503 s 

 >     500 50 𝑥  ≥   Qn - 0,379 s 𝑥 <  Qn - 0,379 s 

 

 2.3.3.2 Kritéria pro destruktivní zkoušení 

 

Rozsah dávky  Rozsah výběru Přejímací kritérium Zamítací kritérium 

Jakýkoliv počet (≥100)       20 𝑥  ≥  Qn - 0,640   s 𝑥 <   Qn - 0,640 s   
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. E/2019 Sb. 

 

 

PŘÍPUSTNÉ JMENOVITÉ OBJEMY NĚKTERÝCH KAPALNÝCH VÝROBKŮ 

OBSAŽENÝCH V HOTOVÝCH BALENÍCH 

 

 

1. VÝROBKY PRODÁVANÉ PODLE OBJEMU (množství v ml) 

 

 

Tiché víno  V rozpětí od 100 ml do 1 500 ml pouze těchto osm jmenovitých 

množství: 

ml: 100 — 187 — 250 — 375 — 500 — 750 — 1 000 — 1 500 

Žluté víno V rozpětí od 100 ml do 1 500 ml pouze toto jedno jmenovité množství: 

ml: 620 

Šumivé víno V rozpětí od 125 ml do 1 500 ml pouze těchto pět jmenovitých množství:  

ml: 125 — 200 — 375 — 750 — 1 500 

Likérové víno V rozpětí od 100 ml do 1 500 ml pouze těchto sedm jmenovitých 

množství: 

ml: 100 — 200 — 375 — 500 — 750 — 1 000 — 1 500 

Aromatizované 

víno 

V rozpětí od 100 ml do 1 500 ml pouze těchto sedm jmenovitých 

množství: 

ml: 100 — 200 — 375 — 500 — 750 — 1 000 — 1 500 

Lihoviny V rozpětí od 100 ml do 2 000 ml pouze těchto devět jmenovitých 

množství: 

ml: 100 — 200 — 350 — 500 — 700 — 1 000 — 1 500 — 1 750 — 

2 000 

 

 

2. DEFINICE VÝROBKŮ 

 

Tiché víno Víno definované v přímo použitelném předpise Evropské unie6) a 

uvedené pod kódem nomenklatury KN ex 2204 v přímo použitelném 

předpise Evropské unie7. 

Žluté víno Víno definované v přímo použitelném předpise Evropské unie8, uvedené 

pod kódem nomenklatury KN ex 2204 v přímo použitelném předpise 

Evropské unie7) a s označením původu: „Côtes du Jura“, „Arbois“, 

„L’Etoile“a „Château-Chalon“ v lahvích definovaných v přímo 

použitelném předpise Evropské unie9. 

                                                 
6) Čl. 1 odst. 2 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem. 
7) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném 

celním sazebníku. 
8) Čl. 1 odst. 2 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organ izaci trhu s vínem. 
9) Bod 3 přílohy I nařízení Komise (ES) č. 753/2002 ze dne 29. dubna 2002, kterým se stanoví některá prováděcí 

pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro popis, označování, obchodní úpravu a ochranu některých 

vinařských produktů. 
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Šumivé víno Víno definované v přímo použitelném předpise Evropské unie 10) 

a uvedené pod číslem 2204 10 v přímo použitelném předpise Evropské 

unie7).  

Likérové víno Víno definované v přímo použitelném předpise Evropské unie11) 

a uvedené pod číslem 2204 21 až 2204 29 v přímo použitelném předpise 

Evropské unie7). 

Aromatizované 

víno 

Aromatizované víno, jak je definováno v přímo použitelném předpise 

Evropské unie12) a uvedené pod číslem 2205 v přímo použitelném 

předpise Evropské unie7). 

Lihoviny Lihoviny, jak jsou definovány v přímo použitelném předpise Evropské 

unie13) a uvedené pod číslem 2208 v přímo použitelném předpise 

Evropské unie7). 

 

 

 

 

 

                                                 
10) Čl. 1 odst. 2 písm. b) a body 15 až 18 přílohy I nařízení (ES) č. 1493/1999.  
11) Čl. 1 odst. 2 písm. b) a bod 14 přílohy I nařízení (ES) č. 1493/1999..  
12). Čl. 2 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 1601/91 ze dne 10. června 1991, kterým se stanoví obecná 

pravidla pro definici, označování a obchodní úpravu aromatizovaných vín, aromatizovaných vinných nápojů a 

aromatizovaných vinných koktejlů pozměněné aktem o přistoupení z roku 2005.  
13) Čl. 2 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, 

obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89  
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Grafická podoba symbolu „e“ pro značení hotově baleného zboží, které splňuje 

požadavky této vyhlášky 

 

 
 

                                                                                     

 

Pozn.: Toto písmeno musí mít tvar, který je znázorněn na obrázku uvedeném v bodě 3 přílohy II 
směrnice 71/316/EHS, resp. v bodě 3 přílohy II směrnice 2009/34/ES, která směrnici 
71/316/EHS nahradila. 

 

 

 

grafická podoba podle směrnice 2009/34 a naší vyhlášky č. 262/2000 Sb.   
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F/2020 Sb. 

 

VYHLÁŠKA 
ze dne            2020 

 

o požadavcích na lahve označené symbolem „з“ 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 4574 zákona č. 

xxx/2019 Sb., o metrologii (dále jen „zákon“) k provedení § 1925 odst. 1 písm. b a § 2231 ? odst. 3 a 4 

zákona: 

 

§ 1 

(1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a stanoví požadavky na lahve 

používané jako odměrné obalové nádoby (dále jen „lahve“), které musí být splněny, pokud 

výrobce hodlá podle své volby označovat lahve symbolem „з“ (obrácené epsilon). 

(2) Lahve, které splňují požadavky této vyhlášky, mohou být označeny symbolem „з“, jehož 

grafickou podobu stanoví příloha č. 3. 

 

§ 2 

Lahve uvedené v § 1 musí být zhotoveny ze skla nebo jakékoliv jiného materiálu, který má 

takovou tuhost a stabilitu, že poskytuje tytéž metrologické záruky jako sklo. Lahve musí 

splňovat následující požadavky 

a) jsou opatřeny zátkou nebo konstrukčně provedeny tak, aby mohly být opatřeny zátkou, 

b) jsou určeny pro skladování, přepravu nebo dodávání kapalin, 

c) mají jmenovitý objem od 0,05 litru do 5 litrů včetně, a 

d) mají metrologické charakteristiky (konstrukční charakteristiky a jednotnost výroby) 

takové, že mohou být použity jako odměrné obalové nádoby, tj. když jsou naplněny do 

stanovené výšky hladiny nebo do specifikované poměrné části v procentech zarovnaného 

objemu, tak jejich objemy mohou být měřeny s dostatečnou přesností. 

 

§ 3 

Další požadavky na lahve a metody jejich plnění jsou uvedeny v příloze č. 1. 

 

§ 4 

(1) Podmínky značení lahví symbolem „з“ jsou stanoveny v příloze č. 1. 
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(2) Metrologické posouzení lahví, na nichž je umístěn symbol „з“, provádí Český metrologický 

institut2) za podmínek, které jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2.  

 

§ 5 

  

Tato vyhláška byla oznámena 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. 

 

§ 6 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. xxx 2020. 

 

 

Ministr: 

Titul, jméno, příjmení 
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. xxx/2020 Sb. 

 

POŽADAVKY NA LAHVE 

1. Lahve jsou charakterizovány následujícími objemy, které jsou vždy specifikovány pro 

teplotu 20 °C 

1.1 jmenovitý objem Vn je objem, který je vyznačen na lahvi; je to objem kapaliny, o němž 

se předpokládá, že je v lahvi obsažen, když je láhev naplněna v souladu s podmínkami 

použití, pro které je určena; 

1.2 zarovnaný objem lahve je objem kapaliny, kterou lahev obsahuje, když je naplněna až 

po okraj; 

1.3 skutečný objem lahve je objem kapaliny, který je v lahvi ve skutečnosti obsažen, když 

je naplněna přesně za podmínek teoreticky odpovídajících jmenovitému objemu. 

2. Existují dvě metody plnění lahví 

2.1 do konstantní výšky hladiny, 

2.2 do konstantního objemu prázdného prostoru. 

Vzdálenost mezi teoretickou hladinou plnění na jmenovitý objem a hladinou naplnění až po 

okraj na zarovnaný objem, a rozdíl mezi zarovnaným objemem a jmenovitým objemem, známý 

jako expanzní objem nebo objem prázdného prostoru, musí být evidentně konstantní pro 

všechny lahve téhož typu, to znamená pro všechny lahve, které byly zhotoveny podle téhož 

konstrukčního provedení. 

3. K umožnění splnění výše uvedených požadavků při respektování obvyklých nejistot při 

plnění a za účelem měření objemu obsahu lahví s patřičnou přesností a zejména s přesností, 

která je vyžadována předpisy vztahujícími se na hotová balení, musí být přípustné odchylky 

(kladné nebo záporné) objemu lahve, tj. největší přípustné rozdíly (kladné nebo záporné) při 

teplotě 20 °C a při podmínkách kontroly, které jsou uvedeny v příloze č. 2, mezi skutečným 

objemem a jmenovitým objemem Vn podle následující tabulky: 

Jmenovitý objem Vn v mililitrech 

 

Největší přípustné odchylky 

jako % z Vn v mililitrech 

od 50 do 100 - 3 

od 100 do 200 3 - 

od 200 do 300 - 6 

od 300 do 500 2 - 

od 500 do 1000 - 10 

od 1000 do 5000 1 - 

 

Největší přípustná odchylka pro zarovnaný objem musí být stejná jako největší přípustná 

odchylka pro odpovídající jmenovitý objem. 

Systematické využívání největší přípustné odchylky je zakázáno. 
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4. V praxi musí být kontrola skutečného objemu lahve provedena tak, že se určí množství vody 

při teplotě 20 °C, které láhev skutečně obsahuje, je-li naplněna do hladiny teoreticky 

odpovídající jmenovitému objemu. Kontrola může být také provedena nepřímým způsobem 

metodou, jejíž přesnost je ekvivalentní. 

5. Každý výrobce lahví použije ke své indetifikaci značku, která byla schválena Úřadem pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví2). Výrobce opatří na svou vlastní 

zodpovědnost lahve symbolem „з“. Tento symbol musí být vysoký alespoň 3 mm. 

6. Kontrola splnění požadavků na lahve musí být provedena prostřednictvím statistické 

přejímky. Účinnost přejímky musí být srovnatelná s účinností referenční metody specifikované 

v příloze č. 2. 

7. Touto vyhláškou není dotčena působnost dozorových a jiných orgánů státní správy stanovená 

zákonem. 

8. Lahev musí být opatřena těmito neodstranitelnými, snadno čitelnými a viditelnými údaji 

8.1 na boku, na dolním okraji nebo na dně 

8.1.1 údajem, který udává její jmenovitý objem v litrech, centilitrech nebo mililitrech, 

číslicemi vysokými alespoň 

– 6 mm, pokud je jmenovitý objem větší než 100 cl, 

– 4 mm, pokud je jmenovitý objem roven nebo menší než 100 cl, ale větší než 20 cl, a 

– 3 mm, pokud jmenovitý objem není větší než 20 cl. 

Za tímto údajem následuje symbol použité jednotky měření nebo, kde to je vhodné, název 

jednotky podle jiného právního předpisu3). 

8.1.2 značkou identifikující výrobce, která je předepsána v bodě 5, 

8.1.3 symbolem předepsaným v bodě 5. 

8.2 na dně nebo na dolním okraji tak, aby se zamezilo záměně s výše uvedenými údaji, 

číslicemi stejné minimální výšky jako jsou číslice, kterými je uveden odpovídající jmenovitý 

objem, podle metody nebo metod plnění, pro které je lahev určena 

8.2.1 údajem, který udává zarovnaný objem, je vyjádřen v centilitrech a není doprovázen 

symbolem cl, 

8.2.2 a/nebo údajem, který v milimetrech udává vzdálenost od hladiny zarovnaného 

objemu po hladinu naplnění odpovídající jmenovitému objemu následovaným symbolem 

mm.  

Další údaje mohou být na lahvi uvedeny za předpokladu, že nezpůsobí záměnu s povinnými 

údaji. 
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. xxx/2020 Sb. 

 

POSTUPY METROLOGICKÉ KONTROLY 

Tato příloha stanoví postupy pro statistickou přejímku lahví k ověření, zda jsou splněny 

požadavky § 4 a části 6 přílohy č. 1. 

 

1. ZPŮSOB ODBĚRU VZORKŮ 

Výběr lahví téhož konstrukčního provedení a výroby se odebere z dávky, která v zásadě 

odpovídá hodinové produkci.  

Pokud výsledek výběrové kontroly dávky odpovídající hodinové produkci není přijatelný, 

může se uskutečnit druhá zkouška založená buď na jiném výběru z dávky odpovídající 

produkci v delším časovém období, nebo tam, kde produkce byla podrobena kontrole uznané 

příslušným orgánem2), na základě výsledků zaznamenaných na kontrolních listech výrobců. 

Počet lahví tvořících náhodný výběr musí být 35 nebo 40 podle toho, která ze dvou metod, 

podrobně popsaných níže v bodě 3, byla zvolena příslušným orgánem2) pro zpracování 

výsledků. 

 

2. MĚŘENÍ OBJEMU LAHVÍ TVOŘÍCÍCH NÁHODNÝ VÝBĚR 

Lahve se musí zvážit prázdné.  

Lahve se naplní vodou o teplotě 20 °C, jejíž hustota je známa, do výšky hladiny odpovídající 

použité metodě kontroly.  

Potom se postupně zváží naplněné lahve. 

Kontrolní měření se musí provést pomocí stanoveného měřidla, které je vhodné pro 

uskutečnění potřebných operací. 

Odchylky měření objemu nesmí být větší než jedna pětina největší přípustné odchylky 

odpovídající jmenovitému objemu lahve. 

 

3. POUŽITÍ VÝSLEDKŮ VÝBĚROVÉ KONTROLY 

3.1 Použití metody založené na výběrové směrodatné odchylce 

Požadovaný rozsah výběru je 35 lahví. 

3.1.1 Vypočtou se (viz bod 3.1.4) 

3.1.1.1 výběrový průměr x̅ skutečných objemů xi lahví ve výběru, 

3.1.1.2 odhad směrodatné odchylky s skutečných objemů xi lahví v dávce. 

3.1.2 Dále se vypočtou 
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3.1.2.1 horní mezní hodnota Ts: součet udávaného objemu (viz příloha č. 1, bod 8) a 

maximální přípustné odchylky odpovídající tomuto objemu, 

3.1.2.2 dolní mezní hodnota Ti: rozdíl mezi udávaným objemem (viz příloha č. 1, bod 

8) a maximální přípustnou odchylkou odpovídající tomuto objemu. 

3.1.3 Přejímací kritéria  

Dávka se prohlásí za vyhovující požadavkům této vyhlášky, jestliže číselné hodnoty x̅ a s 

vyhovují současně těmto třem nerovnostem 

x̅ + k . s  ≤  Ts, 

x̅ – k . s  ≥  Ti, 

s  ≤  F. (Ts – Ti), 

kde k = 1,57 a F = 0,266 

3.1.4 Výpočet výběrového průměru x̅ a odhadu směrodatné odchylky s dávky 

Výpočty se provedou podle vzorců: 

- součet 35 měření skutečného objemu x = Σxi , 

 

– výběrový průměr 35 měření x = Σxi /35, 

 

– součet druhých mocnin 35 měření ∑xi
2 , 

– druhá mocnina součtu 35 měření (∑xi)
2 a potom (∑xi)

2/35, 

– korigovaný součet SC = ∑xi
2 - (∑xi)

2/35, 

– odhad rozptylu skutečných objemů lahví v dávce ν = SC/34 , 

– odtud odhad směrodatné odchylky skutečných objemů lahví v dávce s = ν . 

 

K usnadnění výpočtu výběrových charakteristik se doporučuje použít např. kapesní 

kalkulačky se statistickým podprogramem (a pro výpočet výběrové směrodatné odchylky 

použít tlačítko sn-1, případně σn-1 ). 

3.2 Použití metody založené na průměrném rozpětí 

Požadovaný rozsah výběru je 40 lahví. 

3. 2. 1 Vypočtou se (viz 3.2.4): 

3.2.1.1 výběrový průměr x skutečných objemů xi lahví ve výběru, 

3.2.1.2 průměrné rozpětí R  skutečných objemů xi lahví ve výběru. 

3. 2. 2 Dále se vypočtou 

3.2.2.1 Horní mezní hodnota TS: součet udávaného objemu (viz příloha č. 1, část 8) a 

největší přípustné odchylky odpovídající tomuto objemu. 
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3.2.2.2 Dolní mezní hodnota Ti: rozdíl mezi udávaným objemem (viz příloha č. 1, část 

8) a největší přípustnou odchylkou odpovídající tomuto objemu. 

3. 2. 3 Přejímací kritéria: 

Dávka se prohlásí za vyhovující požadavkům této vyhlášky, jestliže 

číselné hodnoty x  a R  vyhovují současně těmto třem nerovnostem 

x  + k′. R  ≤ Ts, 

x  – k′. R  ≥ Ti, 

R  ≤ F′.(Ts – Ti), 

kde k′ = 0,668 a F′ = 0,628. 

3.2.4 Výpočet výběrového průměru x  a průměrného rozpětí R  pro 40 lahví ve výběru a 

pro rozsah 8 podskupin 

3.2.4.1 Hodnota x  se získá tímto postupem 

– součet 40 měření skutečného objemu x =  Σxi , 

– výběrový průměr těchto 40 měření x  = Σxi /40 

3.2.4.2 Hodnota průměrného rozpětí R  se získá tímto postupem 

Výběr v chronologickém pořadí odběru se rozdělí na 8 podskupin, přičemž v každé je 

obsaženo 5 lahví. 

Další výpočet se provede takto 

– pro každou podskupinu se stanoví výběrové rozpětí, tj. rozdíl mezi naměřeným 

skutečným největším a nejmenším objemem z pěti lahví v dané podskupině; takto se 

získá 8 hodnot rozpětí: R1, R2, …, R8; 

– stanoví se součet rozpětí osmi podskupin 

∑ Ri = R1 + R2 + … + R8  

 

Průměrné rozpětí  R  je tedy: R  = ∑ Ri /8 
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. xxx/2020 Sb. 

 

Grafická podoba symbolu „з“ pro značení lahví používaných jako odměrné obalové 

nádoby  

 

 

 

Mřížka není součástí symbolu. Slouží jako pomůcka k rozměrovému určení symbolu. 

 

------ 

 

1) Směrnice Rady 75/107/EHS ze dne 19. prosince 1974 o sbližování právních předpisů 

členských států týkajících se láhví používaných jako odměrné obalové nádoby. 

2) Zákon č. xxx/201x Sb., o metrologii. 

3) Vyhláška č. xxx/201x Sb., o jednotkách měření  

 

Alternativně značka bez mřížky: 
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G/2020 Sb. 

 

VYHLÁŠKA 
ze dne            2020 

 

o požadavcích na hotově balené zboží, které není označené symbolem „e“ 

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 45 zákona 

č. xxx/2019 Sb., o metrologii, k provedení § 19 a § 21 zákona: 

 

§ 1 

 

(1) Tato vyhláška stanoví požadavky na zhotovení hotově baleného zboží (dále jen „hotové 

balení“), které je určeno k prodeji ve stálém jednotkovém jmenovitém množství, které 

1. se rovná hodnotě předem určené provozovatelem balírny nebo dovozcem, a 

2. je vyjádřeno v jednotkách hmotnosti nebo objemu a není menší než 5 g nebo 5 ml a větší než 

50 kg nebo 50 l, nebo 

3. je vyjádřeno v jednotkách délky. 

Pokud jsou jiným právním předpisem1) předepsány přípustné jmenovité objemy některých 

kapalných výrobků, které jsou obsaženy v hotovém balení, uplatňují se požadavky stanovené 

v této vyhlášce i u hotového balení těchto kapalných výrobků, pokud hotové balení není 

označeno symbolem „e“. 

(2) Tato vyhláška dále stanoví metody kontrol prováděných dozorovými orgány u hotově 

baleného zboží včetně kritérií vyhodnocení těchto kontrol. 

§ 2 

Tato vyhláška se nevztahuje na 

a) hotová balení označovaná symbolem „e“1), 

b) hotová balení, na která se vztahují přímo použitelné předpisy EU2),  

c) balené léčivé látky a léčivé přípravky, na které se vztahuje jiný právní předpis3), 

d) hotová balení potravin, pokud jsou požadavky na záporné odchylky předepsány jiným 

právním předpisem4),  

                                                           
1 Vyhláška č. E/2019 Sb., o požadavcích na hotově balené zboží označované symbolem „e“ a předepsaných 

jmenovitých objemech nebo hmotnostech hotově baleného zboží 
2 Např. článek 9 Nařízení Komise (ES) č. 543/2008 ze dne 16. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla 

k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro drůbeží maso (Úř. věst. L 157 ze dne 

17. 6. 2008). 
3 Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech).  
4 Prováděcí vyhlášky k zákonu č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění 

některých souvisejících zákonů. 

 

Okomentoval(a): [VZ1]: Případně lze tento odstavec vypustit. 
Zde je umístěn proto, aby bylo jednoznačné, že pro hotová balení s 
přípustnými jmenovitými objemy některých kapalných výrobků, 
které nejsou označeny symbolem „e“, platí požadavky této vyhlášky.  

Okomentoval(a): [ZS2]: Zákon č. 110/97 v § 18 odst. 1 písm. g) 
přímo uvádí, že Ministerstvo stanoví vyhláškou přípustné záporné 
hmotnostní a objemové odchylky balení, ve všech 10-ti vyhláškách 
MZe jsou přípustné záporné odchylky uvedeny. 
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§ 3 

(1) Hotové balení uvedené v § 1 odst. 1 musí splňovat požadavky uvedené v příloze č. 1. 

 

(2) Kromě požadavku podle odstavce 1, hotové balení, které 

a) obsahuje kapalné výrobky, musí být opatřeno údajem o jmenovitém objemu obsahu, 

nebo 

b) obsahuje jiné než kapalné výrobky, musí být opatřeno údajem o jmenovité hmotnosti 

obsahu,  

c) obsahuje výrobky vyjádřené v jednotkách délky, musí být opatřeno údajem o 

jmenovité délce výrobku.  

Požadavek na opatření údajem o jmenovitém množství výrobku může být odlišný, pokud tak 

stanový jiný právní předpis. 

 

(3) Pokud je na výrobku vedle celkového množství obsahu uváděna také odkapaná 

hmotnost, vztahují se požadavky na hotové balení podle přílohy č. 1 pouze na celkové množství 

obsahu. Odkapaná hmotnost nesmí být v průměru menší než uvedená odkapaná hmotnost. 

Záporné odchylky odkapané hmotnosti nesmí překročit trojnásobek hodnot přípustných 

záporných odchylek uvedených v tabulce č. 1  bodu 2 přílohy č. 1. 

 

(4) U aerosolových rozprašovačů5) musí být uveden jmenovitý celkový objem nádobky, 

přičemž tento údaj musí mít takovou podobu, aby jej nebylo možné zaměnit s údajem 

jmenovitého objemu obsahu. Výrobky, které jsou prodávané v aerosolových rozprašovačích, 

nemusí být označeny jmenovitou hmotností svého obsahu. 

§ 4 

(1) Kontrola, prováděná dozorovým orgánem v obchodním řetězci nebo přímo u 

provozovatele balírny nebo u dovozce k ověření, že hotová balení splňují požadavky této 

vyhlášky, se vykonává podle postupů specifikovaných v přílohách č. 1 a č. 2.    

 

§ 5 

Přechodná a závěrečná ustanovení 

 

(1) Hotová balení výrobků zabalených podle platných právních předpisů před 1. lednem 

2020 lze dodávat na trh nejdéle do 30. června 2020. 

 

(2) Touto vyhláškou není dotčena platnost jiných právních předpisů, které stanovují 

povinnost opatřovat obaly výrobků dalšími informacemi, nápisy a označeními. 

                                                           
5 Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

Okomentoval(a): [VZ3]: Např. Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003, o hnojivech 

Okomentoval(a): [VZ4]: Pokud je čisté množství rovnocenné 
jmenovitému množství, pak by se požadavky dle příl. 1 měly 
vztahovat na čisté množství. 

Okomentoval(a): [GE5]: Budeme řešit odkapané množství? 
Právní předpis pro HBZ „e“ se tím vůbec nezabývá. Navíc je to 
zřejmě primárně záležitost potravin. Stanovisko ČMI nutné viz jejich 
metodika MP 005, příloha 9.  Dále příloha 7 o „vysychání“. 
Odkapané množství řeší  
 WELMEC Guide 6.8 (HBZ „e“) 

 

Okomentoval(a): [VZ6R5]: To se musí vyjasnit. 
Odkapané množství řeší do určité míry OIML R 87, např. definice, 
z něhož vychází i WELMEC Guide 6.8. Samotná směrnice EHS k HBZ 
/z r. 1976…/ to skutečně neřeší (ani pozdější – sm. 2007/45/ES). 
Proto je zde možnost, vzhledem k tomu, že jde o národní úpravu 
k HBZ bez „e“, převzít něco z OIML R 87 (obchodujeme celosvětově) 
nebo se omezit na rámcové požadavky a případně něco 
v obecnějším textu doplnit. 
Pak by např. mohl odst. 3 znít: 
„Hotová balení musí splňovat požadavky podle přílohy č. 1 na 
jakékoliv úrovni distribuce zahrnující místo balení, dovoz, distribuci a 
prodej koncovému spotřebiteli.“ /čl. 3.1. OIML R 87/ a  
 „Jmenovité množství podle této vyhlášky je považováno za 
rovnocenné čistému množství podle jiného právního předpisu.“   
/Nařízení ES 1169/2011, příloha IX.2/ 
Protože je nařízení (pouze o potravinách) přímo účinné, víc by 
k odkapané hmotnosti (a dalšímu) nebylo nutné doplňovat, protože 
je obsaženo v Nařízení. 

Okomentoval(a): [VZ7]: V návrzích řešení HBZ bez „e“ 
uvedených ve zprávě k úkolu PRM VII/7/2012 je uváděno jiné 
kritérium (dvojnásobek). Trojnásobek má jediná země EU – 
Německo. 
Doporučuje se stanovení tolerancí uvedených v Guide 6.8 WELMEC 
(ekvivalent OIML R 87). 
 
ČMI – k vyjádření 

Okomentoval(a): [VZ8]: Bude nutné rozdělit na úrovně 
kontroly:a) prováděné v obchodní síti (včetně maloobchodních a 
velkoobchodních skladů), b) prováděné na úrovni výrobce/dovozce 
(tzn. metodou srovnatelnou s referenční – platnou pro HBZ „e“) 

Okomentoval(a): [VZ9]: Úkol PRM: 
„se použijí statistické principy kontrol a referenční testy popsané v 
bodě 4 OIML R 87“ 
„Pro metrologickou kontrolu se použijí metody popsané v příloze A 
OIML R 87“ 
 
ČMI – co z požadavků/doporučení bude zahrnuto v MP a co je 
navrhováno stanovit v této vyhlášce 
 
Pozn.: Dosud jsou MP 005 a 004 vztaženy pouze k metrologické 
kontrole HBZ „e“. Budou referenční metody  pro kontroly HBZ bez 
„e“ stejné nebo budou nějak redukované? 

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



návrh vyhlášky č. G/2020 (nová vyhl. k HBZ „ne-e“) – verze 31082018 

 

(3) Tato vyhláška byla oznámena 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. 

 

 

 

§6 

 

Účinnost 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. xxx 2020. 

 

 

Ministr: 

Titul, jméno, příjmení 
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. G/2019 Sb. 

 

POŽADAVKY NA HOTOVÁ BALENÍ 

1. ZÁKLADNÍ POŽADAVKY - KRITÉRIA 

Hotová balení, na která se vztahuje tato vyhláška, musí být zhotovena tak, aby byla splněna 

následující kritéria 

1.1 střední hodnota (průměr) skutečných obsahů hotových balení nesmí být menší než uvedené 

jmenovité množství obsahu hotového balení, 

1.2 počet hotových balení ve výběru, které obsahují skutečné množství výrobku pohybující se 

mezi hodnotou získanou odečtením největší přípustné záporné odchylky obsahu od 

jmenovitého množství a hodnotou získanou odečtením dvojnásobku největší přípustné záporné 

odchylky obsahu od jmenovitého množství, nesmí být větší než 2,5 % z celkového počtu 

hotových balení ve výběru, a 

1.3 ve výběru nesmí být žádné hotové balení, které vykazuje zápornou odchylku obsahu větší, 

než je dvojnásobek přípustné záporné odchylky obsahu uvedené v příslušné tabulce v bodě 2.4. 

2. DEFINICE A PŘÍPUSTNÉ ZÁPORNÉ ODCHYLKY 

2.1  Jmenovité množství (jmenovitá hmotnost, jmenovitý objem nebo jmenovitá délka) obsahu 

hotového balení je množství výrobku, vyjádřené v jednotkách hmotnosti, objemu nebo délky, 

které je uvedeno na hotovém balení, tj. takové množství výrobku, o kterém se předpokládá, že 

je v hotovém balení obsaženo. 

2.2  Skutečný obsah hotového balení je množství (hmotnost, objem nebo délka) výrobku, které 

hotové balení ve skutečnosti obsahuje. Při všech operacích kontroly, zaměřených na množství 

výrobku, které je uvedené v jednotkách objemu, musí být hodnoty skutečných obsahů měřeny 

při teplotě nebo korigovány na teplotu 20 oC bez ohledu na to, při jaké teplotě se uskutečňuje 

vlastní balení nebo kontrola. To neplatí pro zmrazené nebo hluboce zmrazené výrobky, jejichž 

množství je uvedeno v jednotkách objemu. 

2.3  Záporná odchylka obsahu hotového balení je množství, o které je skutečný obsah hotového 

balení menší než jmenovité množství obsahu hotového balení. 

2.4 Přípustná záporná odchylka obsahu hotového balení se stanoví v souladu s tabulkami 1 a 2, 

v nichž Qn je jmenovité množství obsahu hotového balení: 

  

Okomentoval(a): [VZ10]: A co platí pro délku? 
Dále je v této příloze (je analogická HBZ „e“, proto se zabývá pouze 
obsahem) uvažováno pouze s hmotností a objemem. 
Nutno upravit či specifikovat, případně jinak popsat situaci v případě 
délky.  
 
Možností je uvést „množství“, které by zahrnovalo jakoukoli veličinu, 
tj. i délku. 
 
ČMI – k vyjádření 

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



návrh vyhlášky č. G/2020 (nová vyhl. k HBZ „ne-e“) – verze 31082018 

 

 

Tabulka 1: Přípustná záporná odchylka obsahu hotového balení, jehož jmenovité množství je 

uvedeno v jednotkách hmotnosti nebo objemu  

Jmenovité množství   Qn 

v gramech nebo mililitrech 

                                                        

                                                       

Přípustná záporná odchylka 

jako %   Qn v  g  nebo  ml 

od 5 do 50  9 - 

od 50 do 100 - 4,5 

od 100 do 200 4,5 - 

od 200 do 300 - 9 

od 300 do 500 3 - 

od 500 do 1 000 - 15 

od 

od         

od 

1 000 

     10 000 

    15 000 

do 

do 

do 

10 000 

15 000 

50 000 

1,5 

- 

1 

- 

150 

- 

 

Při používání tabulky se hodnoty přípustných záporných odchylek obsahu uvedené v tabulce 

v procentech po převedení na jednotky hmotnosti nebo objemu zaokrouhlí nahoru na nejbližší 

desetinu gramu nebo mililitru. 

Tabulka 2: Přípustná záporná odchylka obsahu hotového balení, jehož jmenovité množství je 

uvedeno v jednotkách délky 

Jmenovité množství   Qn 

v délce 

Přípustná záporná odchylka 

jako % Qn 

Qn ≤ 5 m 

Qn ˃ 5 m 

0 

2 

 

3. NÁPISY A OZNAČENÍ 

Veškerá hotová balení zhotovená podle této vyhlášky musí být opatřena na svém obalu dále 

uvedenými údaji, které musí být neodstranitelné, snadno čitelné a viditelné při normálních 

podmínkách jeho prezentace 

3.1 jmenovitým množstvím (jmenovitá hmotnost, jmenovitý objem nebo jmenovitá délka) 

obsahu vyjádřeným v kilogramech, gramech, litrech, centilitrech, mililitrech, metrech, 

decimetrech, centimetrech, milimetrech a označeným číslicemi, které musí být vysoké 

 3.1.1 alespoň 6 mm, pokud je jmenovité množství obsahu větší než 1 000 g nebo 100 cl;  

 3.1.2 alespoň 4 mm, pokud je jmenovité množství obsahu rovno 1 000 g nebo 100 cl nebo 

menší, ale větší než 200 g nebo 20 cl;  

 3.1.3 alespoň 3 mm, pokud je jmenovité množství obsahu rovno 200 g nebo 20 cl nebo 

menší, ale větší než 50 g nebo 5 cl;  

 3.1.4 alespoň 2 mm, pokud je jmenovité množství obsahu 50 g nebo 5 cl nebo menší,  

 3.1.5 alespoň 3 mm, pokud je jmenovité množství obsahu vyjádřeno v délce.  
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Údaj o jmenovitém množství je následován symbolem pro použitou jednotku měření nebo tam, 

kde je to vhodné, názvem jednotky stanoveným jiným právním předpisem6); 

3.2 značkou nebo nápisem umožňujícím dozorovému orgánu identifikovat provozovatele 

balírny nebo osobu odpovědnou za balení nebo identifikovat dovozce. 

V případě, že hotová balení jsou označena více než jedním údajem o množství, všechny tyto 

údaje by měly být v těsné blízkosti u sebe, nesmí být výraznější než požadované značení 

uvedené v bodě 3.1 a množství, kterého se značení týká, musí být jednoznačné. Tam, kde se 

údaj o množství na obalu opakuje, všechna označení musí obsahovat stejné informace. 

Požadavky na nápisy a označování mohou být odlišné, pokud tak stanový jiný právní předpis. 

  

                                                           
6 Vyhláška č. xxx/2019 Sb., o jednotkách měření 

Okomentoval(a): [VZ11]: Např. Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009, o kosmetických přípravcích 
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. G/2019 Sb. 

 

METODY KONTROL PROVÁDĚNÉ DOZOROVÝM ORGÁNEM 

Kontrolu k ověření, že dávky hotových balení vyhovují ustanovením této vyhlášky, provádí 

příslušný dozorový orgán8). 

1. Kontroly mimo prostory provozovatele balírny nebo dovozce nebo jeho zástupce provádí 

dozorový orgán v souladu s níže uvedenými metodami a postupy. 

Tady budou uvedeny metody kontrol v obchodní síti založené na vzorkovacích plánech (viz 

OIML R 87, resp. WELMEC Guide 6.7), např. 

1.1  Kontroly správnosti množství obsahu v hotovém balení ….. 

1.2 Kontroly nápisů a označení. (dodržení požadavků stanovených v příloze č. 1 bod (čl.) 3.  

2. Kontrolu správnosti množství obsahu v hotovém balení v prostorách provozovatele balírny 

nebo dovozce nebo jeho zástupce provádí dozorový orgán v souladu se zásadami použitých 

metod statistické přejímky. Účinnost přejímky musí být srovnatelná s účinností referenčních 

metod specifikovaných v příloze č. 3. 

Pokud se jedná o kritérium minimálního přípustného množství, považuje se přejímací plán za 

srovnatelný s přejímacím plánem, doporučeným v příloze č. 3, tehdy, jestliže úsečka bodu 

odpovídajícího hodnotě 0,10 operativní charakteristiky použitého přejímacího plánu (tedy pro 

pravděpodobnost přijetí dávky rovnou 0,10) se odchyluje od úsečky odpovídajícího bodu 

operativní charakteristiky přejímacího plánu doporučeného v příloze č. 3 o méně než 15 %. 

Pokud se jedná o kritérium pro kontrolu zaměřenou na střední hodnotu m a založenou na 

výpočtu směrodatné odchylky s, považuje se přejímací plán za srovnatelný s přejímacím 

plánem doporučeným v příloze č. 3 tehdy, jestliže se operativní charakteristika použitého 

přejímacího plánu liší od operativní charakteristiky přejímacího plánu doporučeného v příloze 

č. 3 - přičemž u obou operativních charakteristik se na osu úseček nanáší (Qn - m)/s, - v bodě 

s pořadnicí 0,10 (tedy pro pravděpodobnost přijetí dávky rovnou 0,10) o méně než 0,05. 

  

Okomentoval(a): [VZ12]: Tzn. distribuční řetězec, 
maloobchod, prodejci (včetně supermarketů)  

Okomentoval(a): [VZ13]: Doplní ČMI 

Okomentoval(a): [VZ14]: Kritéria by zřejmě měla být shodná 
pro metrologickou kontrolu i pro kontrolu prováděnou ČOI (s 
přizváním ČMI). 
 
Vyjádření ČMI 
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. G/2019 Sb. 

 

REFERENČNÍ METODY 

1. POŽADAVKY NA MĚŘENÍ SKUTEČNÝCH OBSAHŮ VÝROBKŮ V HOTOVÉM 

BALENÍ 
 

Skutečné obsahy výrobků v hotovém balení se mohou zjišťovat přímo pomocí vah nebo měřidel 

objemu, v případě kapalin nepřímo vážením výrobku v hotovém balení a změřením jeho 

hustoty nebo přímo měřením délky. 

Nezávisle na použité metodě nesmí být odchylka měření skutečného obsahu výrobků 

v hotovém balení větší než jedna pětina přípustné záporné odchylky pro jmenovité množství 

výrobku v hotovém balení. 

2. POŽADAVKY NA KONTROLU DÁVEK HOTOVÝCH BALENÍ  

Kontrola hotových balení se uskutečňuje statistickou přejímkou výběrem vzorků a musí být 

rozdělena do dvou částí, tj. na 

a) kontrolu skutečného obsahu každého hotového balení ve výběru a 

b) kontrolu průměrné hodnoty skutečných obsahů hotových balení ve výběru. 

Dávka hotových balení se považuje za přijatelnou, jestliže výsledky obou těchto kontrol splňují 

současně příslušná přejímací kritéria. 

Pro každou z těchto kontrol lze použít přejímací plán 

a) pro nedestruktivní zkoušení, tj. zkoušení, při kterém nedochází k otevření obalu, 

b) pro destruktivní zkoušení, tj. zkoušení, při kterém je obal otevřen nebo zničen. 

Z ekonomických a praktických důvodů musí být destruktivní zkoušení omezeno na zcela 

nezbytné minimum, neboť účinnost přejímací kontroly při destruktivním zkoušení je menší než 

účinnost přejímací kontroly při nedestruktivním zkoušení. 

Destruktivní zkoušení může být proto použito jen tehdy, když je nedestruktivní zkoušení 

prakticky neproveditelné. Jako obecné pravidlo platí, že destruktivní zkoušení se nesmí 

používat pro dávky, které obsahují méně než 100 balení. 

2.1 Složení dávky hotových balení 

2.1.1 Dávka určená ke kontrole musí obsahovat všechna hotová balení stejného jmenovitého 

množství, stejného typu a stejné výrobní šarže, která byla zabalena ve stejném místě. Velikost 

dávky se omezuje na množství, která jsou specifikována dále. 

2.1.2 Tam, kde jsou hotová balení kontrolována na konci balicí linky, počet balení v každé 

dávce musí být roven maximální hodinové produkci balicí linky bez jakéhokoliv omezení 

velikosti dávky. V ostatních případech musí být velikost dávky omezena na 10 000 balení. 

2.1.3 U dávek, obsahujících menší počet hotových balení než 100, se musí nedestruktivní 

zkouška, pokud je prováděna, týkat 100 % hotových balení. 
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2.1.4 Před realizací zkoušek podle bodů 2.2 a 2.3 musí být z dávky náhodným způsobem 

odebrán dostatečný počet hotových balení, a to takový, aby mohla být provedena kontrola 

vyžadující větší výběr. Vzorek potřebný pro druhou kontrolu musí být odebrán z prvního 

vzorku náhodným způsobem a musí se označit. Toto označování musí být ukončeno před 

zahájením procesu měření. 

2.2 Kontrola skutečných obsahů jednotlivých hotových balení 

Minimální přijatelný obsah se vypočítá odečtením přípustné záporné odchylky pro daný obsah 

od jmenovitého množství hotového balení. 

Hotová balení v dávce, jejichž skutečné obsahy jsou menší než minimální přijatelný obsah, se 

považují za neshodná balení. 

2.2.1 Nedestruktivní zkoušení 

Nedestruktivní zkoušení musí být provedeno v souladu s přejímacím plánem dvojím výběrem 

specifikovaným v níže uvedené tabulce. 

Počet kontrolovaných hotových balení v prvním výběru musí být roven rozsahu prvního 

výběru, který je uveden v přejímacím plánu. O dávce hotových balení se rozhodne takto 

2.2.1.1 dávka je pro účely této kontroly považována za přijatelnou, jestliže počet neshodných 

balení zjištěný v prvním výběru je roven číslu uvedenému v tabulce jako přejímací kritérium 

nebo je menší než toto číslo, 

2.2.1.2 dávka se pro účely této kontroly musí zamítnout, jestliže počet neshodných balení 

zjištěný v prvním výběru je roven číslu uvedenému v tabulce jako zamítací kritérium nebo je 

větší než toto číslo, 

2.2.1.3 o dávce nelze rozhodnout po kontrole prvního výběru a musí se provést kontrola 

druhého výběru, jestliže počet neshodných balení zjištěný v prvním výběru je mezi číslem 

udaným jako přejímací kritérium a číslem udaným jako zamítací kritérium. 

Neshodná balení zjištěná v prvním a v druhém výběru musí být sečtena dohromady a musí být 

stanoven souhrnný počet neshodných jednotek. O dávce hotových balení se rozhodne takto 

2.2.1.4 jestliže je souhrnný počet neshodných balení roven číslu uvedenému v tabulce jako 

přejímací kritérium po druhém výběru nebo je menší než toto číslo, dávka je považována za 

přijatelnou, 

2.2.1.5 jestliže je souhrnný počet neshodných balení roven číslu uvedenému v tabulce jako 

zamítací kritérium po druhém výběru nebo je větší než toto číslo, dávka musí být zamítnuta. 

Rozsah dávky  
(počet hotových 
balení v dávce) 

Rozsah výběru Počet neshodných balení ve výběru 

Pořadí Počet Počet balení ve 
výběru celkem 

Přejímací 
kritérium 

Zamítací 
 kritérium 

100 až 500 První 30 30 1 3 

Druhý 30 60 4 5 

501 až 3200 První 50 50 2 5 

Druhý 50 100 6 7 

3201 a více První 80 80 3 7 

Druhý 80 160 8 9 
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2.2.2 Destruktivní zkoušení 

Destruktivní zkoušení se se provádí v souladu s dále uvedeným přejímacím plánem jedním 

výběrem a musí se použít jen pro dávky, které mají 100 nebo více jednotek.  

Počet kontrolovaných hotových balení musí být 20. O dávce hotových balení se rozhodne takto 

2.2.2.1 dávka se považuje za přijatelnou, jestliže počet neshodných balení zjištěný ve výběru je 

roven číslu uvedenému v tabulce jako přejímací kritérium nebo je menší než toto číslo, 

2.2.2.2 dávka se musí zamítnout, jestliže počet neshodných balení zjištěný ve výběru je roven 

číslu uvedenému v tabulce jako zamítací kritérium nebo je větší než toto číslo. 

Rozsah dávky hotových 

balení 

Rozsah výběru Přejímací kritérium      Zamítací kritérium 

 (počet neshodných balení ve výběru) 

jakýkoliv počet  (≥100) 20 1 2 

 

2.3 Kontrola střední hodnoty skutečných obsahů jednotlivých hotových balení tvořících dávku 

2.3.1 Dávka hotových balení se pro účely této kontroly musí považovat za přijatelnou, jestliže 

střední hodnota x̅ =
1

n
 × ∑xi skutečných obsahů xi zjištěných v n hotových baleních ve výběru 

je větší než hodnota  

Qn  −
s

√n
t(1−α) 

V tomto vzorci je:  

Qn jmenovité množství obsahu hotového balení, 

n počet hotových balení ve výběru pro tuto kontrolu, 

s odhad směrodatné odchylky skutečných obsahů v dávce, 

t(1 - α)     konfidenční úroveň 0,995 Studentova rozdělení při stupni volnosti ν = n - 1. 

2.3.2 Jestliže je xi naměřená hodnota skutečného obsahu v i-tém balení ve výběru, který 

obsahuje n balení, potom  

2.3.2.1 střední hodnota naměřených hodnot ve výběru se získá pomocí vztahu 

x̅ =  
1

n
∑ xi

n

i=1

 

 

2.3.2.2 a odhad směrodatné odchylky s skutečných obsahů balení v dávce pomocí těchto 

vztahů 

      - součet druhých mocnin naměřených hodnot  

∑ xi
2

n

i=1

 

      - druhá mocnina součtu naměřených hodnot 
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(∑ xi

n

i=1

)

2

 

      - a potom 

1

n
(∑ xi

n

i=1

)

2

 

      - rozdíl součtů 

SC =  ∑ xi
2

n

i=1

−  
1

n
(∑ xi

n

i=1

)

2

 

      - odhad rozptylu skutečných obsahů balení v dávce  

v =  
SC

n − 1
 

      - odhad směrodatné odchylky skutečných obsahů balení v dávce  

s = √v 

2.3.3 Přejímací a zamítací kritéria pro dávku hotových balení pro kontrolu střední hodnoty 

2.3.3.1 Kritéria pro nedestruktivní zkoušení 

Rozsah dávky Rozsah výběru Přejímací kritérium Zamítací kritérium 

100 až 500 (včetně) 30 𝑥  ≥   Qn - 0,503 s 𝑥 <  Qn - 0,503 s 

 >       500 50 𝑥  ≥   Qn - 0,379 s 𝑥 <  Qn - 0,379 s 

 

 2.3.3.2 Kritéria pro destruktivní zkoušení 

Rozsah dávky  Rozsah výběru Přejímací kritérium Zamítací kritérium 

Jakýkoliv počet (≥100)     20 𝑥  ≥  Qn - 0,640   s 𝑥 <   Qn - 0,640 s   
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