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VI. 
Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU  

 

Zákon o metrologii   

 
Navrhovaný právní předpis  

 

Odpovídající předpis EU  

Ustanovení (část, §, 

odst., písm., apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení (čl., 

odst., písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

§ 1 Tento zákon v oblasti metrologie za účelem jednotnosti a 

správnosti měřidel a měření zapracovává příslušné předpisy 

Evropské unie ) a upravuje práva a povinnosti osob, orgánů 

veřejné správy a výkon veřejné správy. 

32009L0034 

 

 

 

 

 

 

31975L0107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31976L0211 

ve znění  

Čl. 1 odst. 1 

 

 

 

 

 

 

Čl. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 1 

 

Tato směrnice se vztahuje: 

a) na přístroje definované v odstavci 2; 

b) na jednotky měření, na harmonizaci metod měření a na metrologickou 

kontrolu a popřípadě na prostředky potřebné pro použití těchto metod; 

c) na předpisy, metody měření, metrologickou kontrolu a označování 

množství výrobků v hotovém balení. 

 

Tato směrnice se vztahuje na obalové nádoby obvykle nazývané láhve, 

zhotovené ze skla nebo jakékoli jiné látky, která má takovou tuhost a stabilitu, 

že poskytuje tytéž metrologické záruky jako sklo, pokud takové obalové 

nádoby: 

1. jsou opatřeny zátkou nebo konstrukčně provedeny tak, aby byly opatřeny 

zátkou, a jsou určeny pro skladování, přepravu nebo dodávání kapalin, 

2. mají jmenovitý objem mezi 0,05 litru a pěti litry včetně, 

3. mají metrologické charakteristiky (konstrukční charakteristiky 

a jednotnost výroby) takové, že mohou být použity jako odměrné obalové 

nádoby, tj. jsou-li naplněny do stanovené výšky hladiny nebo do 

specifikované poměrné části v procentech zarovnaného objemu, mohou být 

jejich objemy měřeny s dostatečnou přesností. 

Tyto obalové nádoby se nazývají odměrné obalové láhve. 

 

Tato směrnice se vztahuje hotová balení obsahující výrobky, jež jsou určeny k 

prodeji ve stálých jednotkových jmenovitých množstvích, která 
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32007L0045  

 

 

- jsou rovna hodnotám předem určeným balírnou, 

- jsou vyjádřena v jednotkách hmotnosti nebo objemu, 

- nejsou menší než 5 g nebo 5 ml a větší než 10 kg nebo 10 l. 

§ 2 písm. a) Pro účely tohoto zákona se rozumí 

a) měřidlem technický prostředek, který slouží k určení 

hodnoty měřené veličiny, zahrnující ztělesněnou míru, 

měřicí přístroj, měřicí systém nebo jednotlivý člen měřicího 

systému s měřicí funkcí, který může fungovat nezávisle, 

32009L0034 Čl. 1 odst. 2 Pro účely této směrnice se "přístroji" rozumějí měřicí přístroje, součástky 

měřicích přístrojů, doplňková zařízení a měřicí zařízení. 

§ 3 odst. 2 Právnická osoba, podnikající fyzická osoba nebo orgán 

veřejné správy, a pokud stanoví povinnost měření jiný 

právní předpis2) nepodnikající fyzická osoba, jsou povinny 

používat jednotky měření a jejich symboly podle § 4. 

31980L0181 

ve znění 

32009L0003 

Čl. 2 písm. a) Povinnosti vyplývající z článku 1 se týkají používaných měřicích přístrojů, 

prováděných měření a indikací veličiny vyjádřených v jednotkách měření. 

§ 4 odst. 1  (1) Jednotkami měření jsou 

a) základní jednotky Mezinárodní soustavy jednotek SI (dále 

jen „základní jednotky SI“) 

b) odvozené jednotky SI, 

c) násobky a díly základních a odvozených jednotek SI a  

d) ostatní jednotky, které lze používat. 

31980L0181 Čl. 1  písm. a) 

 

 

 

 

Kap. I přílohy 

Zákonem uznané jednotky měření v rámci znění této směrnice, které se musí 

používat pro vyjádření veličin, jsou: 

a) jednotky uvedené v kapitole I přílohy; 
 

 

KAPITOLA I 

ZÁKONNÉ JEDNOTKY MĚŘENÍ UVEDENÉ V ČL. 1 PÍSM. a) 

§ 4 odst. 3 (3) Hodnoty veličin, vyjádřené v jednotkách měření podle 

odstavce 1, mohou být doplněny hodnotami veličin 

vyjádřenými i v jiných jednotkách měření, nejsou-li jiné 

jednotky uvedeny ve větším nebo výraznějším zobrazení. 

31980L0181 Čl. 3 odst. 4 Indikace vyjádřená v jednotce měření, která je uvedena v kapitole I, má 

přednost. Zejména indikace vyjádřené v jednotkách měření, které nejsou 

uvedeny v kapitole I, musí být vyjádřeny znaky, které nejsou větší než znaky 

odpovídající indikaci v jednotkách uvedených v kapitole I. 

§ 4 odst. 4 písm. b) Jiné jednotky než ty, které jsou stanoveny v odstavci 1, lze 

použít 

b) v oblasti letecké, námořní a železniční dopravy, pokud 

byly stanoveny v mezinárodních smlouvách nebo 

mezinárodních dohodách. 

31980L0181 Čl. 2 písm. b) Tato směrnice neovlivní v oblasti vzdušné a námořní dopravy a železniční 

dopravy použití jiných jednotek, než jsou jednotky povinné podle této 

směrnice, které byly stanoveny v mezinárodních smlouvách nebo dohodách 

závazných pro Společenství nebo členské státy. 
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§ 13 odst. 7 Měřidlo, jehož certifikát o přezkoušení typu byl pozastaven 

nebo zrušen, nelze uvádět na trh a do používání jako 

stanovené měřidlo. Smlouva pro tyto účely upraví práva a 

povinnosti pokud stanovené měřidlo již nesplňuje 

požadavky uplatňované při vydání certifikátu o přezkoušení 

typu nebo pokud vykazuje v provozu vady, pro které je 

nezpůsobilé pro zamýšlené použití, a to jak z hlediska 

nutnosti přijmout nápravná opatření ze strany výrobce nebo 

dovozce, tak z hlediska pozastavení platnosti certifikátu 

anebo jeho zrušení. 

32009L0034 Čl. 18 Všechna rozhodnutí přijatá podle předpisů přijatých k provedení této směrnice 

a zvláštních směrnic pro dané přístroje 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 

musí uvádět důvody, na nichž jsou založena. Takové zamítnutí, odejmutí nebo 

zákaz se oznámí příslušné osobě, která musí být současně informována o 

prostředcích právní nápravy dostupných podle právních předpisů platných v 

členských státech a o lhůtách pro jejich uplatnění. 

§ 15 odst. 2 Pokud stanovené měřidlo splní požadavky podle § 13 odst. 

2, vydá Institut certifikát o přezkoušení typu a přidělí 

značku přezkoušení typu. Pokud stanovené měřidlo 

nesplňuje požadavky podle § 13 odst. 2, Institut certifikát o 

přezkoušení typu nevydá, přitom ve zprávě o přezkoušení 

typu uvede důvody, pro něž nelze certifikát vydat. 

Náležitosti certifikátu o přezkoušení typu stanoví 

Ministerstvo vyhláškou. 

32009L0034 Čl. 18 Všechna rozhodnutí přijatá podle předpisů přijatých k provedení této směrnice 

a zvláštních směrnic pro dané přístroje 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 

musí uvádět důvody, na nichž jsou založena. Takové zamítnutí, odejmutí nebo 

zákaz se oznámí příslušné osobě, která musí být současně informována o 

prostředcích právní nápravy dostupných podle právních předpisů platných v 

členských státech a o lhůtách pro jejich uplatnění. 

§ 17 odst. 2 věta třetí 

a věta osmá 

Doba platnosti ověření se počítá od začátku kalendářního 

roku následujícího po roce, v němž bylo ověření provedeno, 

to platí i pro případ ES prvotního ověření. 

 

Platnost ověření končí dnem předcházejícím dni, který se 

číslem shoduje se dnem, od kterého se doba platnosti 

ověření počítá. 

32009L0034 Čl. 8 odst. 4 V případě přístrojů, které jsou opatřeny značku ES prvotního ověření, trvá 

povinnost uložená členským státům v čl. 1 odst. 3 do konce roku 

následujícího po připojení značky ES prvotního ověření, pokud zvláštní 

směrnice nestanoví delší období. 

§ 20 odst. 4 věta 

první 

Přezkoušení typu a prvotní ověření stanoveného měřidla 

může být nahrazeno postupy ES schválení typu a ES 

prvotního ověření, které stanoví Ministerstvo vyhláškou. 

32009L0034 Čl. 1 odst. 4 Členské státy přikládají stejnou váhu ES schválení typu a ES prvotnímu 

ověření jako odpovídajícím vnitrostátním opatřením. 
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§ 20 odst. 4 věta 

druhá 

Měřidlo, které bylo na trh uvedeno postupy ES schválení 

typu a ES prvotního ověření, nesmí být označováno 

značkami a nápisy, které by mohly vést k záměně se 

značkami a nápisy uvedenými ve vyhlášce Ministerstva. 

32009L0034 Čl. 12 Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, aby zabránily tomu, že na 

přístrojích budou použity značky a nápisy, které by mohly být zaměněny se 

značkami nebo označeními ES. 

 

 

§ 24 písm. a) Pro účely této hlavy se rozumí 

a) hotově baleným zbožím označeným symbolem „e“ 

hotové balení určené k prodeji; hotové balení je kombinace 

výrobku a individuálního obalu, do kterého je výrobek 

zabalen bez přítomnosti kupujícího, přičemž množství 

výrobku obsažené v obalu má předem stanovenou hodnotu a 

nelze je změnit bez zjevného otevření nebo porušení obalu, 

31976L0211 Čl. 2 1.  Hotovým balením ve smyslu této směrnice je kombinace výrobku a 

individuálního obalu, do kterého je výrobek hotově zabalen. 

 

2.  Výrobek je hotově zabalen, pokud je umístěn do jakéhokoli druhu obalu 

bez přítomnosti kupujícího, přičemž množství výrobku obsažené v obalu má 

předem stanovenou hodnotu a nelze je změnit, aniž by obal byl buď otevřen, 

nebo podroben zjevné úpravě. 

§ 26 odst. 1 a 2 (1) Provozovatel balírny hotově baleného zboží označeného 

symbolem „e“ je oprávněn uvádět na trh hotově balené 

zboží označené symbolem „e“, pokud  

a) má osvědčení o metrologickém posouzení, a 

b) zajišťuje plnění požadavků konkretizovaných vyhláškou 

Ministerstva, kterými jsou  

1. požadavky na zhotovení hotových balení a 

2. požadavky na opatření hotového balení nápisy a 

označeními.  

(2) Dovozce hotově balného zboží označeného symbolem 

„e“ je oprávněn uvádět na trh hotově balené zboží označené 

symbolem „e“, pokud 

a) má osvědčení o metrologickém posouzení nebo Institutu 

doložil, že provozovatel balírny ze třetí země splňuje 

požadavky stanovené vyhláškou, a 

b) zajišťuje plnění požadavků konkretizovaných vyhláškou 

Ministerstva, kterými jsou  

1. požadavky na zhotovení hotových balení a 

2. požadavky na opatření hotového balení nápisy a 

označeními. 

31976L0211 Čl. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 7 odst. 5 

1.  Hotová balení, která lze označit značkou EHS uvedenou v bodě 3.3 přílohy 

I, jsou ta, která splňují požadavky této směrnice a její přílohy I. 

2.  Hotová balení musí být podrobena metrologické kontrole za podmínek 

uvedených v bodě 5 přílohy I a v příloze II. 

 

 

 

 

 

Kontroly uvedené v příloze I bodě 5 provádějí příslušné orgány členského 

státu určení, jestliže jsou hotová balení vyrobená mimo Společenství 

dovážena na území Společenství v členském státě, který dosud neprovedl 

směrnici v souladu s požadavky tohoto článku. 
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§ 26 odst. 3 Provozovatel balírny a dovozce hotově baleného zboží 

označeného symbolem „e“ je oprávněn uvádět na trh nové 

druhy nebo změněné druhy hotově baleného zboží 

označeného symbolem „e“, i když nebyly dosud posouzeny 

v rámci metrologického posouzení podle § 27 odst. 1 za 

předpokladu, že 

a) je držitelem platného osvědčení o metrologickém 

posouzení, 

b) nové nebo změněné druhy jsou baleny v souladu se 

schváleným systémem kontroly správnosti množství 

výrobku v hotovém balení a 

c) oznámil uvedení nových či změněných druhů hotově 

baleného zboží označeného symbolem „e“ na trh Institutu. 

 

31976L0211 Čl. 3 1.  Hotová balení, která lze označit značkou EHS uvedenou v bodě 3.3 přílohy 

I, jsou ta, která splňují požadavky této směrnice a její přílohy I. 

2.  Hotová balení musí být podrobena metrologické kontrole za podmínek 

uvedených v bodě 5 přílohy I a v příloze II. 

 

§ 27 (1) Metrologické posouzení hotově baleného zboží 

označeného symbolem „e“ provádí na základě smlouvy 

uzavřené na návrh provozovatele balírny nebo dovozce 

hotově baleného zboží označeného symbolem „e“ Institut v 

prostorách provozovatele balírny nebo v prostorách dovozce 

hotově baleného zboží označeného symbolem „e“ nebo jeho 

zplnomocněného zástupce; výši úplaty stanoví Institut v 

ceníku, který zveřejní ve Věstníku Úřadu. Náležitosti 

žádosti o provedení metrologického posouzení hotově 

baleného zboží označeného symbolem "e" stanoví 

Ministerstvo vyhláškou. K podstatným náležitostem 

smlouvy patří konkretizace práv a povinností vyplývajících 

z § 28. 

(2) Osvědčení o metrologickém posouzení vydá Institut 

provozovateli balírny nebo dovozci hotově baleného zboží 

označeného symbolem „e“ pokud zajišťuje plnění 

požadavků konkretizovaných vyhláškou Ministerstva, 

kterými jsou  

a) požadavky na zhotovení hotových balení, 

b) požadavky na opatření hotového balení nápisy a 

označeními a  

c) požadavky na provádění výrobních kontrol. 

31976L0211 Čl. 3 1.  Hotová balení, která lze označit značkou EHS uvedenou v bodě 3.3 přílohy 

I, jsou ta, která splňují požadavky této směrnice a její přílohy I. 

2.  Hotová balení musí být podrobena metrologické kontrole za podmínek 

uvedených v bodě 5 přílohy I a v příloze II. 
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§ 28 (1) Způsob a metody metrologického posouzení hotově 

baleného zboží označeného symbolem „e“ stanoví 

Ministerstvo vyhláškou. Náležitosti a dobu platnosti 

osvědčení o metrologickém posouzení stanoví Ministerstvo 

vyhláškou. 

(2) Neplní-li provozovatel balírny nebo dovozce hotově 

baleného zboží označeného symbolem „e“ požadavky 

stanovené vyhláškou Ministerstva, nebo pokud o to požádá, 

Institut platnost osvědčení pozastaví, změní nebo zruší. 

Platnost osvědčení končí rovněž zánikem provozovatele 

balírny či dovozce. 

(3) Provozovatel balírny a dovozce hotově baleného zboží 

označeného symbolem „e“ je povinen neprodleně 

oznamovat Institutu změny údajů uvedených v osvědčení o 

metrologickém posouzení a jeho přílohách, týkající se 

právního statusu držitele osvědčení o metrologickém 

posouzení a systému kontroly správnosti množství výrobku 

v hotovém balení. Dále je povinen oznámit Institutu uvedení 

nových druhů nebo změněných druhů hotově baleného zboží 

označeného symbolem „e“ na trh. 

(4) Institut je oprávněn odebírat od provozovatele balírny 

nebo dovozce hotově baleného zboží označeného symbolem 

„e“ bezplatně vzorky potřebné k provedení metrologického 

posouzení. 

31976L0211 Čl. 3 1.  Hotová balení, která lze označit značkou EHS uvedenou v bodě 3.3 přílohy 

I, jsou ta, která splňují požadavky této směrnice a její přílohy I. 

2.  Hotová balení musí být podrobena metrologické kontrole za podmínek 

uvedených v bodě 5 přílohy I a v příloze II. 

 

§ 29  (1) Výrobce lahví je oprávněn uvádět na trh lahve označené 

symbolem „ɜ“, pokud 

a) má osvědčení o metrologickém posouzení, to platí i o 

uvedení nových druhů nebo změněných druhů lahví, 

b) má Úřadem schválenou svou identifikační značku a  

c) zajišťuje plnění požadavků konkretizovaných vyhláškou 

Ministerstva, kterými jsou 

     1. požadavky na konstrukční provedení a určení účelu 

používání a 

     2. požadavky na jmenovitý objem.  

(2) Dovozce lahví je oprávněn uvádět na trh lahve označené 

symbolem „ɜ“, pokud 

a) má osvědčení o metrologické kontrole nebo Institutu 

31975L0107 Čl. 2 Značkou EHS, která je specifikována v bodu 5 odst. 3 přílohy I, mohou být 

označeny pouze odměrné obalové láhve, které splňují požadavky této 

směrnice. 

 

Tyto odměrné obalové láhve podléhají metrologické kontrole za podmínek, 

které jsou specifikovány v přílohách. 
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doložil, že výrobce ze třetí země splňuje požadavky 

stanovené vyhláškou a má schválenou svou identifikační 

značku, to platí i o uvedení nových druhů nebo změněných 

druhů lahví a 

b) zajišťuje plnění požadavků konkretizovaných vyhláškou 

Ministerstva, kterými jsou 

      1. požadavky na konstrukční provedení a určení účelu 

používání a 

      2. požadavky na jmenovitý objem. 

(3) Každý výrobce lahví označených symbolem „ɜ“ je 

povinen předložit Úřadu za účelem schválení značku, podle 

které může být identifikován. Úřad může od žadatele 

požadovat 

a) aby změnil značku výrobce, o jejíž schválení žádá, pokud 

by mohlo dojít k záměně s již udělenou značkou výrobce, 

b) aby umístil do značky výrobce dodatečné číselné údaje a 

písmena. 

(4) Pokud Úřad značku schválí, do jednoho měsíce o tom 

informuje ostatní členské státy Evropské unie a Komisi. 

(5) Značce výrobce schválené Úřadem se rovná značka 

výrobce, která byla udělena jiným členským státem 

Evropské unie nebo jiným smluvním státem Dohody o 

Evropském hospodářském prostoru. 

§ 30 (1) Metrologické posouzení lahví označených symbolem „ɜ“ 

provádí na základě smlouvy uzavřené na návrh výrobce 

lahví nebo dovozce lahví Institut v místě výroby nebo v 

prostorách dovozce lahví nebo jeho zplnomocněného 

zástupce; výši úplaty stanoví Institut v ceníku, který zveřejní 

ve Věstníku Úřadu. Náležitosti žádosti o provedení 

metrologického posouzení kontroly lahví označených 

symbolem „ɜ“ stanoví Ministerstvo vyhláškou. K 

podstatným náležitostem smlouvy dále patří konkretizace 

práv a povinností vyplývajících z § 31. 

(2) Osvědčení o metrologickém posouzení vydá Institut 

výrobci lahví nebo dovozci lahví, pokud zajišťuje plnění 

požadavků konkretizovaných vyhláškou Ministerstva, 

kterými jsou  

31975L0107 Čl. 2 Značkou EHS, která je specifikována v bodu 5 odst. 3 přílohy I, mohou být 

označeny pouze odměrné obalové láhve, které splňují požadavky této 

směrnice. 

 

Tyto odměrné obalové láhve podléhají metrologické kontrole za podmínek, 

které jsou specifikovány v přílohách. 
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a) požadavky na konstrukční provedení a určení účelu 

používání, 

b) požadavky na jmenovitý objem a 

c) požadavky na metrologické charakteristiky a systém 

kontroly a výroby. 

§ 31  (1) Způsob a metody metrologického posouzení lahví 

označených symbolem „ɜ“ stanoví Ministerstvo vyhláškou. 

Náležitosti a dobu platnosti osvědčení o metrologickém 

posouzení stanoví Ministerstvo vyhláškou. 

(2) Neplní-li výrobce nebo dovozce lahví označených 

symbolem „ɜ“ požadavky stanovené vyhláškou 

Ministerstva, nebo pokud o to požádá, Institut platnost 

osvědčení pozastaví, změní nebo zruší. Platnost osvědčení 

končí rovněž zánikem výrobce či dovozce.  

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

povinen oznamovat Institutu změny údajů uvedených v 

osvědčení o metrologickém posouzení a jeho přílohách, 

týkající se právního statusu držitele osvědčení o 

metrologickém posouzení a systému kontroly výroby lahví.  

(4) Institut je oprávněn odebírat od výrobce nebo dovozce 

lahví označených symbolem „ɜ“ bezplatně vzorky potřebné 

k provedení metrologického posouzení. 

31975L0107 Čl. 2 Značkou EHS, která je specifikována v bodu 5 odst. 3 přílohy I, mohou být 

označeny pouze odměrné obalové láhve, které splňují požadavky této 

směrnice. 

Tyto odměrné obalové láhve podléhají metrologické kontrole za podmínek, 

které jsou specifikovány v přílohách. 

 

§ 33 Hotově balené zboží označené symbolem „e“, které může 

být uváděno na trh pouze ve jmenovitých objemech nebo 

hmotnostech, může být uváděno a dodáváno na trh, pokud 

splňuje požadavky stanovené tímto zákonem a prováděcími 

právními předpisy, týkající se stanovených jmenovitých 

objemů a hmotností podle § 25 odst. 2. 

32007L0045 Čl. 3 Členské státy zajistí, aby byly výrobky uvedené v bodě 2 přílohy, které jsou v 

hotovém balení v rozpětích uvedených v bodě 1 přílohy, uváděny na trh, 

pouze pokud jsou hotově zabaleny ve jmenovitých množstvích uvedených v 

bodě 1 přílohy. 

§ 37 Hotově balené zboží, které není označené symbolem „e“, 

které může být uváděno na trh pouze ve jmenovitých 

objemech nebo hmotnostech, může být uváděno a dodáváno 

na trh, pokud splňuje požadavky stanovené tímto zákonem a 

prováděcími právními předpisy, týkající se stanovených 

jmenovitých objemů a hmotností podle § 35 odst. 2. 

32007L0045 Čl. 3 Členské státy zajistí, aby byly výrobky uvedené v bodě 2 přílohy, které jsou v 

hotovém balení v rozpětích uvedených v bodě 1 přílohy, uváděny na trh, 

pouze pokud jsou hotově zabaleny ve jmenovitých množstvích uvedených v 

bodě 1 přílohy. 
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§ 38 odst. 1 Osvědčení vydané v zahraničí ve formě dokumentu nebo 

značky o prvotním ověření měřidla, o schválení, 

přezkoušení nebo certifikaci jeho typu, platí jako doklad o 

ověření, přezkoušení typu, provedeného podle tohoto 

zákona, vyplývá-li to z mezinárodní smlouvy nebo dohody, 

kterou je Česká republika vázána. 

32009L0034 Čl. 1 odst. 3 Žádný členský stát nesmí na základě této směrnice a na základě zvláštních 

směrnic, které se k ní vztahují, bránit uvádění na trh nebo do provozu přístroje 

nebo výrobku popsaného v odstavci 1, zakazovat je ani je omezovat, pokud je 

tento přístroj nebo výrobek opatřen značkami nebo označením ES v souladu s 

podmínkami stanovenými v této směrnici a zvláštních směrnicích, které se na 

tento přístroj nebo výrobek vztahují. 

§ 38 odst. 3 Osvědčení vydané v zahraničí ve formě dokumentu nebo 

značky o metrologické kontrole hotově baleného zboží 

označeného symbolem „e“, nebo o metrologické kontrole 

lahví označených symbolem „ɜ“ platí jako doklad o 

metrologickém posouzení provedeného podle tohoto 

zákona, vyplývá-li to z mezinárodní smlouvy či dohody, 

kterou je Česká republika vázána. 

31975L0107 

 

 

 

 

 

 

 

 

31976L0211 

 

 

 

 

 

 

Čl. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cl. 5 

 

 

Členské státy nesmí odmítat, zakazovat nebo omezovat uvádění na trh a 

používání láhví, které splňují požadavky a vyhoví při zkouškách podle 

specifikací uvedených v této směrnici, jako odměrných obalových nádob z 

důvodů týkajících se jejich objemu, určování jejich objemu nebo metod 

použitých při jejich kontrole. 

 

 

 

 

Členské státy nesmějí odmítnout, zakázat nebo omezit uvádění na trh 

hotových balení, která splňují požadavky této směrnice a vyhoví při 

kontrolách podle požadavků stanovených v této směrnici, z důvodů týkajících 

se značení, které na nich musí být uvedeno podle této směrnice, stanovení 

jejich objemu nebo hmotnosti nebo metod, kterými byla hotová balení měřena 

nebo kontrolována. 

§ 53 odst. 4 Úřad oznamuje orgánům Evropské unie nebo příslušným 

orgánům států, se kterými má Evropská unie nebo Česká 

republika uzavřeny mezinárodní dohody, informace v 

rozsahu vyplývajícím z mezinárodních smluv a dohod. 

32009L0034 Čl. 13 Každý členský stát oznámí ostatním členským státům a Komisi služby, 

agentury a instituce, které jsou náležitě pověřeny provádět přezkoušení 

uvedená v této směrnici a ve zvláštních směrnicích, vydávat certifikáty ES 

schválení typu a připojovat značky ES prvotního ověření. 
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§ 54 odst. 2 písm. k) Institut 

k) provádí ES schvalování typu a ES prvotní ověření podle § 

20 odst. 4. 

32009L0034 Čl. 2 odst. 1 Členské státy udělují ES schválení typu podle této směrnice a příslušných 

zvláštních směrnic. 

§ 58 odst. odst. 1 

písm. d) 

Právnická osoba, podnikající fyzická osoba nebo fyzická 

osoba se dopustí přestupku tím, že 

d) v rozporu s § 20 odst. 4 opatří měřidlo značkami a nápisy, 

které by mohly vést k záměně, 

32009L0034 Čl. 12 Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, aby zabránily tomu, že na 

přístrojích budou použity značky a nápisy, které by mohly být zaměněny se 

značkami nebo označeními ES. 

§ 73 odst. 4 Certifikáty EHS o schválení typu vydané do 30. listopadu 

2015 podle vyhlášek č. 334/2000 Sb., č. 337/2000 Sb., č. 

29/2002 Sb. a č. 31/2002 Sb., zůstávají v platnosti do doby 

pozbytí jejich platnosti. V případě vyhlášky č. 334/2000 Sb. 

se věta první týká vodoměrů, které nespadají do působnosti 

nařízení vlády 120/2016 Sb. Prvotní EHS ověření se provádí 

podle požadavků uplatněných při EHS schvalování typu. 

Závaží vyhovující vyhlášce č. 32/2002 Sb. a vyhlášce č. 

33/2002 Sb. mohou být do 30. listopadu 2025 předmětem 

EHS prvotního ověření podle vyhlášky upravující některé 

postupy při schvalování typu a ověřování stanovených 

měřidel označovaných značkou EHS. 

32011L0017 Čl. 6 1.   ES prvotní ověření provedená a kalibrační certifikáty vydané do 30. 

června 2011 na základě směrnice 71/349/EHS zůstávají v platnosti. 

2.   ES schválení typu a ES certifikáty schválení typu vydané do 30. listopadu 

2015 na základě směrnic 71/347/EHS, 75/33/EHS, 76/765/EHS a 86/217/EHS 

zůstávají v platnosti. 

3.   Závaží vyhovující směrnici 71/317/EHS a závaží vyhovující směrnici 

74/148/EHS mohou být do 30. listopadu 2025 předmětem ES prvotního 

ověření v souladu s články 8, 9 a 10 směrnice 2009/34/ES. 
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§ 81  Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021 32009L0034 

 

 

 

31975L0107 

 

 

 

 

31980L0181 

 

 

 

 

 

31976L0211 

 

 

 

32007L0045 

 

 

 

 

 

 

 

32009L0003 

 

 

 

 

 

 

 

32011L0017 

Čl. 21 

 

 

 

Čl. 4 odst. 1 

 

 

 

 

Čl. 7 písm. a) 

 

 

 

 

 

Čl. 7 odst. 1 

 

 

 

Čl. 8 odst. 1 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 2 odst. 1 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 5 odst. 2 

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním 

věstníku Evropské unie. 

 

 

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro 

dosažení souladu s touto směrnicí do 18 měsíců od jejího zveřejnění a 

neprodleně o nich uvědomí Komisi. 

 

 

Členské státy přijmou a zveřejní před 1. červencem 1981 právní a správní 

předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí a neprodleně o nich 

uvědomí Komisi. 

Členské státy budou tyto předpisy používat od 1. října 1981. 

 

 

Členské státy uvedou v platnost právní a správní předpisy nezbytné pro 

dosažení souladu s touto směrnicí do 18 měsíců od jejího oznámení 

a neprodleně o nich uvědomí Komisi. 

 

Členské státy přijmou a zveřejní do 11. října 2008 právní a správní předpisy 

nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně o nich uvědomí 

Komisi. 

Budou tyto předpisy používat od 11. dubna 2009. 

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici 

nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob 

odkazu si stanoví členské státy. 

 

Členské státy přijmou a zveřejní do 31. prosince 2009 právní a správní 

předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně sdělí 

Komisi znění těchto předpisů. 

Budou tyto předpisy používat od 1. ledna 2010. 

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici 

nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob 

odkazu si stanoví členské státy. 

 

1.   Členské státy do 30. června 2011 přijmou a zveřejní právní a správní 

předpisy nezbytné pro dosažení souladu s článkem 1. Znění těchto předpisů 
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neprodleně sdělí Komisi. 

Použijí tyto předpisy ode dne 1. července 2011. 

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici 

nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob 

odkazu si stanoví členské státy. 

 

2.   Členské státy do 30. listopadu 2015 přijmou a zveřejní právní a správní 

předpisy nezbytné pro dosažení souladu s články 2 a 3. Znění těchto předpisů 

neprodleně sdělí Komisi. 

Použijí tyto předpisy ode dne 1. prosince 2015. 

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici 

nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob 

odkazu si stanoví členské státy. 

 

Číslo předpisu EU (kód celex) 

Název předpisu EU 

31980L0181 SMĚRNICE RADY ze dne 20. prosince 1979 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se jednotek měření a o 

zrušení směrnice 71/354/EHS 

31975L0107 SMĚRNICE RADY ze dne 19. prosince 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se láhví používaných jako 

odměrné obalové nádoby 

31976L0211 SMĚRNICE RADY ze dne 20. ledna 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zhotovení některých 

výrobků v hotovém balení podle hmotnosti nebo objemu 

32009L0034 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/34/ES ze dne 23. dubna 2009 o společných ustanoveních pro měřicí 

přístroje a pro metody metrologické kontroly 

32007L0045 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 

32009L0003 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 

32011L0017 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 

Text s významem pro EHP 
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