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V. 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) 

 

1. DŮVOD PŘEDLOŽENÍ A CÍLE 

 

1.1 Název 

Zákon o metrologii 

 

1.2 Definice problému 

Hlavním nástrojem realizujícím a zabezpečujícím existenci a funkčnost národního 

metrologického systému České republiky je soustava právních předpisů pro metrologii, 

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

míře vazbu. 

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

pozdějších předpisů, vyhlášky vydané na základě tohoto zákona, zákon č. 20/1993 Sb., 

o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního 

zkušebnictví a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich 

dodávání na trh, které se vztahují k oblasti měřidel. Současný zákon o metrologii je právním 

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

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

vzniku České republiky, potřeby přechodu na tržní ekonomiku, řešení aktuálních potřeb, 

zajištění transpozice příslušných směrnic Evropského společenství, později Evropské unie, ad. 

V průběhu účinnosti zákona o metrologii v souvislosti s vývojem technologickým, ale 

i v souvislosti s vývojem právního řádu vyvstala potřeba upravit některá ustanovení s ohledem 

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

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

Za tímto účelem byl v průběhu roku 2015 vypracován věcný záměr nového zákona 

o metrologii, při jehož přípravě byly zohledněny analýzy a opatření vycházející z Usnesení 

vlády ČR ze dne 7. prosince 2011 č. 901/2011 ke Koncepci rozvoje národního metrologického 

systému České republiky pro období let 2012–2016. Věcný záměr byl schválen usnesením vlády 

České republiky č. 153 ze dne 24. 2. 2016, které ministru průmyslu a obchodu uložilo zpracovat 

a vládě do 1. června 2018 předložit návrh zákona o metrologii. Tento termín byl později 

v důsledku úpravy Plánu legislativních prací vlády posunut na srpen 2019. 

 

1.3 Popis existujícího právního stavu 

Platnou právní úpravu, jež reguluje národní metrologický systém (legální metrologie) 

v České republice představuje zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších 

předpisů. Za dobu své existence byl zákon již jedenáctkrát novelizován. 

Zákon o metrologii je zejména zákonem o systému metrologického zabezpečení 

vybraných druhů měřidel (stanovených měřidel), jejich aplikací a metrologickou návazností, 

reguluje nejenom uvádění vybraných druhů měřidel na trh a do používání, ale také jejich 

metrologickou kontrolu v průběhu používání. Stanovuje základní práva a povinnosti povinným 
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subjektům, tj. zejména výrobcům, dovozcům a uživatelům stanovených měřidel, jakož 

i nástroje pro dozor nad plněním stanovených povinností a pro jejich vymáhání. Definuje 

základní strukturu orgánů veřejné správy a subjektů zajišťujících jednotnost a správnost 

měřidel a měření v České republice. Vedle úlohy orgánů státní správy, Ministerstva průmyslu 

a obchodu (dále jen „ministerstvo“) a Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní 

zkušebnictví (dále jen „Úřad“), stanovuje úlohu národního metrologického institutu – Českého 

metrologického institutu (dále jen „Institut“), autorizovaných a registrovaných subjektů.  

V rozsahu transpozice evropské legislativy pak zákon společně s vyhláškami zajišťuje 

regulaci v oblasti hotově baleného zboží a lahví používaných jako odměrné nádoby na hotově 

balené zboží. Stanovuje povinnosti jejich výrobcům, balírnám, dovozcům i distributorům. 

Spolu s transpozičními vyhláškami vytváří rámec pro schvalování typu a prvotní 

ověřování spojené s označením ES (EHS). Nicméně tato skutečnost není v textu zákona 

transparentně vyjádřena.  

Mimo působnost zákona o metrologii je řešeno uvádění některých druhů stanovených 

měřidel na trh postupy posuzování shody podle směrnic Evropské unie, které byly 

transponovány do českého právního řádu ve formě nařízení vlády k zákonu č. 90/2016 Sb. Tato 

měřidla však spadají do působnosti zákona o metrologii od jejich uvedení do používání. 

Zákon o metrologii vytváří rámec mezinárodní spolupráci v metrologii, nezbytné pro 

uznávání metrologických výkonů a výsledků měření, a to nejenom v rámci vnitřního trhu 

Evropské unie.    

Právní úpravu zákonem o metrologii doplňují jeho prováděcí předpisy, včetně předpisů 

transpozičních. 

 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 

Obecně dotčenými subjekty jsou výrobci, dovozci, distributoři a uživatelé měřidel 

pokrytých právní úpravou (stanovená měřidla), a dále osoby, jichž se přímo dotýkají výsledky 

měření. Dotčeny jsou dále osoby poskytující služby v oblasti zkoušení, montáží a oprav měřidel 

nebo výkonu úředního měření. Úprava na úseku hotově baleného zboží se dotýká provozovatelů 

balíren, dovozců, distributorů a prodejců tohoto zboží. Z orgánů státní správy jsou dotčeny 

zejména Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a Česká obchodní 

inspekce. 

 

1.5 Popis cílového stavu 

Cílem navrhované úpravy je zavést právní úpravu v oblasti legální metrologie reagující 

na současné potřeby praxe, odstraňující vývojově překonané požadavky a odpovídající 

současným legislativně technickým požadavkům. Nejedná se o významnější rozšíření 

stávajícího rozsahu regulace; regulace má být v některých případech pouze zpřesněna nebo 

naopak zmírněna. 
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1.6 Zhodnocení rizika 

Při analýze platné právní úpravy byly identifikovány tyto zásadní nedostatky: 

 ve stávající podobě je zákon stále poplatný době svého vzniku v tom, že ne ke všem 

potřebným právním úkonům v metrologii je zde obsaženo příslušné zmocnění; 

 transparentně nepodporuje zásah do celé struktury metrologických předpisů způsobený 

převzetím legislativy EU (mj. terminologická zastaralost); 

 ne zcela jasně definuje stanovená měřidla a povinnost jejich použití; 

 ne zcela dostatečně řeší ochranu zájmů osob dotčených měřením (problematika 

přezkoušení správnosti měřidla nebo měření v používání); 

 ne zcela přesně řeší problematiku metrologického dohledu (dozoru); 

 v řadě případů nejasně formuluje práva a povinnosti subjektů; 

 nepodporuje, v praxi v některých případech potřebný, institut zkrácených zkoušek; 

 nadbytečně postihuje problematiku referenčních materiálů; 

 nejednotně a poměrně obecně popisuje oblast autorizace metrologických středisek 

a subjektů autorizovaných k úřednímu měření; 

 neřeší komplexněji problematiku správnosti jmenovitého množství zboží v hotových 

baleních, resp. metrologického zabezpečení této oblasti mimo působnost směrnic EU;  

 přestupky nejsou vztaženy ke konkrétním ustanovením zákona. 

Výše uvedené nedostatky v praxi vedou ke vzniku zejména následujících rizik: 

 současná definice stanoveného měřidla je v kolizi s definicí stanoveného výrobku 

(měřidla) podle zákona č. 90/2016 Sb., resp. zákona o posuzování shody podle 

evropských směrnic. Což v praxi u uživatelů měřidel vyvolává pochybnosti o tom, jaké 

měřidlo si mohou pořídit. Podle současné definice stanoveného měřidla v zákoně 

o metrologii jsou všechna měřidla druhů měřidel, uvedených ve vyhlášce č. 345/2002 

Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení 

typu, ve znění pozdějších předpisů, a uvedených na tuzemský trh, stanovenými měřidly. 

Nicméně podle evropských směrnic v oblasti posuzování shody jsou to (stanovené 

výrobky) jenom ta měřidla (téhož druhu), která jsou určena k předem stanovenému 

účelu (závazkové vztahy, ochrana zdraví atd.). Tím se do jisté míry v praxi zpochybňuje 

nepsaná povinnost používat pro dané měření stanovené měřidlo, což nepodporuje 

jednoznačnou vymahatelnost práva. V praxi to vede k nesprávnému měření, případně 

ke zbytečným finančním výdajům spojeným s pořízením nového měřidla, případně 

k uložení pokuty.   

 současný stav, kdy distribuční společnosti (plyn, voda, elektřina) provádějí také 

přezkušování správnosti „svých“ měřidel u konečného spotřebitele, vznikají u osob 

„dotčených měřením“ (konečný spotřebitel) podezření o neobjektivitě měření. Dále při 

předmětných zkouškách nelze odhalit vždy objektivní stav měřidla a je nezbytná 

technická expertiza, což současná právní úprava neumožňuje. 

 v případě hotově baleného zboží (dále též „HBZ“) se vyskytují případy, kdy řada 

spotřebitelského zboží v provedení HBZ je podplňována nebo má tolerance stanoveny 

výrobcem dle jeho uvážení.  Jedná se zejména o HBZ, které není upraveno „speciální“ 

regulací (zejména průmyslové zboží, drogistická spotřebitelská balení atd.). 

 současný systém 8500 registrovaných subjektů již neplní svou původní funkci, ale 

pouze funkci evidenční. Nemůže být zajištěn trvalý dohled nad odbornou způsobilostí 
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opravců a montážníků stanovených měřidel. Jakost opravy a montáže, a tím vytvoření 

předpokladů správného měření, přitom závisí zejména na dodržení technických norem 

a pokynů výrobců, což může (a má) být součástí smlouvy v soukromoprávním vztahu.  

Významným nedostatkem současného zákona o metrologii je i skutečnost, že tento zákon 

z roku 1990 již nevyhovuje současným legislativně-technickým požadavkům. Například část 

zákona upravující pokuty neodpovídá požadavkům stanoveným Ministerstvem vnitra. 

2. NÁVRH VARIANT ŘEŠENÍ 

Jako významné z hlediska cíle úpravy byly identifikovány následující oblasti, které jsou 

podrobeny hodnocení dopadů: 

1. Kategorie měřidel a metrologická návaznost 

2. Přezkušování typu a ověřování stanovených měřidel – předpisy stanovující technické 

a metrologické požadavky na stanovená měřidla  

3. Uvádění stanovených měřidel na trh – změny 

4. Používání stanovených měřidel – změny 

5. Hotově balené zboží a lahve používané jako odměrné nádoby – změny 

6. Autorizace a autorizované subjekty – změny 

7. Registrace a registrované subjekty – změny  

8. Dozor  

1. varianta: 

Nulová varianta – zachování dosavadního právního stavu 

2. varianta: 

Tato varianta znamená nahrazení současného zákona č. 505/1990 Sb. novým zákonem 

o metrologii, vypracovaným na základě věcného záměru, schváleného usnesením vlády České 

republiky č. 153 ze dne 24. 2. 2016, se zapracováním připomínek uvedených ve stanovisku 

Legislativní rady vlády.  

Hodnocení dopadů u návrhu zákona nezahrnuje oblasti, ve kterých nedochází oproti 

současnému právnímu stavu k věcným změnám nebo které jsou fakticky zavedeny a schází 

pouze zakotvení v právním předpise, např. zavedení středoevropského času. 

 

Návrh věcného řešení jednotlivých oblastí v novém zákoně 

 

1. Kategorie měřidel a metrologická návaznost 

Úvod 

Úprava definice stanoveného měřidla tak, aby došlo k ujednocení přístupů při uvádění 

stanovených měřidel na trh podle národní úpravy (přezkušování typu a prvotní ověřování) 
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a podle postupů posuzování shody podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/31/EU 

(NAWID)1 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/32/EU (MID)2. 

Současný stav 

V současné době je co do počtu kusů většina stanovených měřidel, cca 80%, uváděna 

na trh po posouzení shody, zejména podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2014/31/EU (nařízení vlády č. 121/2016 Sb.) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2014/32/EU (nařízení vlády č. 120/2016 Sb.). Zlomek měřidel je uváděn na trh postupy 

dobrovolného systému (tzv. staropřístupového) ES schvalování typu a ES prvotního ověřování 

podle evropských směrnic starého přístupu (rámcová směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2009/34/ES). Tyto postupy mohou být uplatněny nejdéle do roku 2025 (ve smyslu přechodných 

ustanovení vyhl. č. 125/2015 Sb.). Zbývající část měřidel, která jsou v národní regulaci (tzn. 

v ČR stanovená měřidla) je pak uváděna na trh podle „národní úpravy“, kdy požadavky na 

stanovená měřidla jsou stanoveny opatřeními obecné povahy (dále též „OOP“). Podle současné 

národní právní úpravy metrologie podléhají povinnosti schválení typu nebo prvotnímu 

ověřování všechna měřidla v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 345/2002 Sb. Což v případě 

měřidel uváděných na trh podle výše zmíněných evropských směrnic neplatí, neboť zde vedle 

druhu měřidla je rozhodující účel měření, pro které je měřidlo určeno a dodáváno na trh.  

Dotčené subjekty 

Výrobci, dovozci, Institut a uživatelé stanovených měřidel. 

Cílový stav 

Cílem je ujednotit přístup k uvádění měřidel na trh v harmonizované 

a neharmonizované oblasti a odstranit nejasný právní stav. Přitom vycházet z přístupu v oblasti 

posuzování shody (stanovených výrobků při jejich dodávání na trh) vztahujícího se k měřidlům. 

K tomu je nezbytné provést úpravu definice stanoveného měřidla, která bude zohledňovat účel 

použití měřidla. 

Tím umožnit výrobcům a dovozcům měřidel uvádět na trh stejný druh měřidla jako 

stanovené měřidlo (povinné přezkoušení typu nebo prvotní ověřování) i jako měřidlo 

nestanovené. Tedy obdobně jak to připouští v harmonizované oblasti směrnice EP a Rady pro 

uvádění měřidel na trh EU.  

Riziko 

Při zachování současného stavu nedojde k odstranění jisté kolize mezi přístupem 

k regulaci při uvádění měřidel na trh podle evropských směrnic v oblasti posuzování shody (kde 

regulaci podléhají pouze měřidla, která jsou určena pro použití při měřeních v oblasti veřejného 

zájmu) a striktní národní úpravou (kdy všechna měřidla stejného druhu musí mít platné 

schválení typu a /nebo prvotní ověření). Na trhu se budou objevovat měřidla stejného druhu 

jako stanovená nebo jako pracovní, ač to zákon o metrologii nepřipouští. 

                                                           
1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/31/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů 

členských států týkajících se dodávání vah s neautomatickou činností na trh (transponovaná nařízením vlády č. 

121/2016 Sb.) 
2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/32/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů 

členských států týkajících se dodávání měřidel na trh, v platném znění (transponovaná nařízením vlády 

č. 120/2016 Sb.) 
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Návrh řešení 

Změnit definici stanoveného měřidla vazbou na účel použití a zvýšit srozumitelnost 

právní úpravy v neharmonizované oblasti, což umožní spotřebitelům/uživatelům lépe se 

orientovat v nabídce výrobců a dovozců měřidel, kteří mohou rozlišovat při uvádění na 

(tuzemský) trh měřidla určená k použití v regulované oblasti (stanovená měřidla, např. 

obchodní váhy) a měřidla určená k použití mimo tuto oblast (pracovní měřidla, např. 

průmyslové váhy). Dojde také k odstranění zmiňované kolize mezi národním přístupem 

a evropským přístupem v oblasti uvádění a dodávání měřidel na trh. 

Možnost uvádění měřidel stejného druhu na trh s určením k použití pro neregulovanou 

oblast představuje i zlevnění tohoto procesu pro tuzemského výrobce (namísto přezkušování 

typu a prvotního ověřování, velmi často v závislosti na dalším subjektu, je umožněno provádění 

prvotní kalibrace zpravidla vlastními kapacitami výrobce) a potenciální možnost určitého 

zlevnění měřidel i pro zákazníka. Rozdíl mezi oběma alternativami uvádění měřidel na trh, 

a tedy potenciální přínos legislativní změny lze kvalifikovaně odhadnout na průměrnou 

hodnotu cca 5 % výrobních nákladů měřidla (individuální odlišnost v závislosti na druhu 

a složitosti měřidla však může být významná).  

Zmíněná opatření také umožní předcházet pochybením na straně uživatelů stanovených 

měřidel. 

 

2. Přezkušování typu a ověřování stanovených měřidel – předpisy stanovující technické 

a metrologické požadavky na stanovená měřidla 

Úvod 

V zákoně o metrologii ponechat institut OOP jako správní předpis, který stanovuje 

zejména technické a metrologické požadavky na stanovená měřidla a zkoušky pro provádění 

přezkušování typu a ověřování, nebo jej nahradit vyhláškou nebo vyhláškami ministerstva. 

Současný stav 

Institut OOP byl zaveden do zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii zákonem č. 481/2008 

Sb. s účinností od 1. 1. 2009.  Po nabytí účinnosti byl pozastaven legislativní proces návrhů 

vyhlášek a další „národní“ vyhlášky stanovující požadavky na stanovená měřidla byly zrušeny. 

Institut OOP byl aplikován pro stanovení požadavků na stanovená měřidla a postupy jejich 

zkoušek pro účely schvalování typu (§ 6 odst. 2) a ověřování (§ 9 odst. 1).  

Zákonem o metrologii byl vydáváním OOP pověřen Institut. Dotčenými orgány pak 

byly určeny ministerstvo a Úřad. Na OOP se vztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. 

Seznamy vydaných OOP jsou zveřejňovány ve Věstníku Úřadu a jejich úplná znění na úřední 

desce Institutu (způsobem umožňujícím dálkový přístup). 

Současná právní úprava v metrologii využívá OOP pro stanovení technických 

a metrologických požadavků na stanovená měřidla a zkoušek pro účely ověřování 

a schvalování typu stanovených měřidel, pro prodlužování doby platnosti ověření stanovených 

měřidel na základě kladného výsledku statistické výběrové zkoušky, pro přezkušování 

stanovených měřidel v provozu při „reklamačních řízeních“. OOP je vydáváno pro každý druh 

stanoveného měřidla uvedeného v druhovém seznamu stanovených měřidel v příloze vyhlášky 
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č. 345/2002 Sb., např. pro vodoměry, elektroměry, ad. OOP podléhá jako technický předpis 

notifikační povinnosti podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2015/1535/EU.  

OOP jsou doprovázena tzv. „oznámenými normami“, což jsou technické normy 

harmonizované nebo národní, dále dokumenty Mezinárodní organizace pro legální metrologii 

(OIML), technické dokumenty mezinárodních, popřípadě zahraničních organizací nebo 

technické dokumenty vydané Úřadem a Institutem. Oznámené normy jsou stanoveny Institutem 

a jsou vyhlášeny na jeho úřední desce. De facto v tomto složení vytvářejí přijatelný technický 

soubor dokumentů použitelných Institutem, autorizovanými metrologickými středisky (dále též 

„AMS“), výrobci a dovozci měřidel. 

Podle požadavků a zkoušek uvedených v OOP se v současné době uskutečňuje 

„národní“ schvalování typu a prvotní ověřování. Z aktuální praxe vyplývá, že cestou OOP co 

do počtu nově vyráběných měřidel se reguluje cca 20 % měřidel nově uváděných na tuzemský 

trh (80 % je uváděno postupy posuzování shody – označení „CE“ + doplňkové metrologické 

označení), z pohledu počtu druhů stanovených měřidel se jedná cca o 85 % druhů.  

Pro zajištění správnosti měřidel v provozu (povinné následné ověřování) se pak OOP 

vztahují na všechna stanovená měřidla používaná v České republice. Ročně se provede ověření 

cca 2 mil kusů stanovených měřidel. Lze odhadovat, že v ČR je používáno cca 12 mil. až 14 

mil. kusů stanovených měřidel pro státem regulované účely, která jsou následně ověřována.  

K datu 1. února 2019 bylo účinných celkem 76 OOP a 11 OOP bylo v notifikaci, což 

pokrývá položky druhového seznamu měřidel podléhajících schvalování typu a ověřování, 

který je uveden v příloze vyhlášky č. 345/2002 Sb. Uvedený soubor 76 OOP obsahuje cca 800 

stran A4 standardního textu (bez textu oznámených norem). Tento soubor je průběžně 

doplňován (revize již účinných OOP v důsledku např. změn norem) a lze očekávat, že bude 

obsahovat konečných cca 90 OOP. 

OOP pro harmonizovanou oblast vycházejí z požadavků směrnic EP a Rady 

vztahujících se k posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh a směrnic EP a Rady 

vztahujících se k měřidlům podléhajících EHS schvalováním typu a EHS prvotnímu ověření, 

aplikovaných pro jejich následné ověřování. Dále z harmonizovaných technických norem 

a dalších mezinárodních technických norem, českých technických norem a doporučení 

mezinárodních metrologických organizací (např. OIML, příp. WELMEC).  

Při tvorbě a aplikaci OOP nevznikly zásadní problémy.  

Dotčené subjekty 

Institut, AMS, výrobci, dovozci, nepřímo pak uživatelé stanovených měřidel. 

Cílový stav 

Cílem je existence systému právních nebo správních předpisů, kterými budou stanoveny 

technické a metrologické požadavky a zkoušky stanovených měřidel pro účely vymezené 

zákonem (přezkušování typu, ověřování, ad.).   
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Riziko 

Institut OOP, tak jak je v současném zákoně používán, je co do svého věcného obsahu 

technickým, podzákonným předpisem. Jeho zavedení do zákona o metrologii zákonem 

č. 481/2008 Sb. však zaručilo jeho ústavnost.  

Návrh řešení 

S ohledem na časem prokázanou dostatečnost a akceptování formy OOP jako 

technického předpisu pro stanovení technických a metrologických požadavků na stanovená 

měřidla a dále s ohledem na neefektivnost a nárůst počtu právních předpisů v případě převedení 

OOP do formy vyhlášek (vyhlášky) se navrhuje zachování systému vydávání OOP s tím, že 

vydávání revidovaných nebo, při doplnění nového druhu stanovených měřidel do regulace, 

nových OOP bude nově provádět Úřad. Tím se, mimo jiné, předejde pochybnostem o tom, zda 

Institut je oprávněn vydávat OOP a zároveň se jimi řídit při zkouškách měřidel.  

 

3. Uvádění stanovených měřidel na trh – změny 

Úvod 

V případě „uznávací“ doložky v „neharmonizované oblasti“ (vztahující se na „uznání“ 

schválení/přezkoušení typu a prvotního ověření u měřidel vyrobených a dodávaných na trh 

v některém z členských států EU) je účelné posílit a rozšířit její funkčnost a zpřehlednit 

tuzemský trh se stanovenými měřidly.  

Současný stav 

„Uznávací“ doložka pro uvádění stanovených měřidel na tuzemský trh, které byly 

vyrobeny a uvedeny na trh v některém z členských států EU, tak jak je uvedena v současném 

zákoně o metrologii v § 7 a § 9, je poměrně vágní. „Uznávací“ doložka se vztahuje na 

neharmonizovanou oblast. Její aplikace umožňuje dodávat na tuzemský trh stanovená měřidla, 

jejichž typ schválil na základě žádosti zahraničního výrobce nebo dovozce Institut nebo 

u kterých byly uznány výsledky metrologických zjištění (zkoušek), nutných pro schválení typu, 

provedených v některém z členských států Evropské unie nebo Evropského hospodářského 

prostoru. Zákon dále nestanovuje povinnost předložit Institutu dokumenty či jiné informace 

(např. o SW) potřebné pro provádění zkoušek při následném ověřování a Institut tak v praxi 

nedisponuje vždy úplnými relevantními informacemi.  

Dotčené subjekty 

Výrobci, dovozci, Institut a uživatelé stanovených měřidel. 

Cílový stav 

Aplikací upraveného systému uznávání výsledků zkoušek (viz nařízení EP a rady 

764/2008/ES), a to i v případech, kdy výrobce není usazený v EU, bude zaručen pro všechny 

dotčené subjekty (i dozorové orgány) zcela jednoznačný doklad o tom, že měřidlo je určeno 

pro použití v regulované oblasti, má požadované metrologické a technické vlastnosti a jsou 

dostupné informace, které jsou nezbytné pro kontrolu při jeho dodávání na trh a pro jeho řádné 

provozování (tj. včetně jeho metrologické kontroly – následného ověřování). Výsledky zkoušek 

budou sloužit Institutu jako podklad k vydání certifikátu o přezkoušení typu stanoveného 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBCGDFNF0)



9 

 

měřidla a pro uznání prvotního ověření. Systém bude tedy možné aplikovat také u stanovených 

měřidel vyrobených „ve třetích zemích“.  

Riziko 

V případě dovozu stanovených měřidel, vyrobených ve třetích zemích, by bylo nadále 

nutné přezkoušení typu stanoveného měřidla v plném rozsahu, tj. nebylo by možné uznat 

výsledky zkoušek, provedených subjekty na úrovni národního metrologického institutu nebo 

akreditované kalibrační laboratoře. Nadále nemusí být orgánům dozoru nad trhem a Institutu 

dostupná technická dokumentace a informace potřebné pro kontrolu při jeho dodávání na trh 

a pro jeho následné ověřování.  

Návrh řešení 

Úprava povinností dovozců při uvádění a dodávání stanovených měřidel na tuzemský trh 

tak, aby bylo uznávání výsledků zkoušek pro účely přezkoušení typu aplikovatelné pro všechny 

dovozce, tj. i mimo státy EU a EHP při zachování principů nařízení EP a Rady 764/2008/ES. 

Tato úprava současně zajistí, aby pro vydání certifikátu o přezkoušení typu (Institutem) byla 

zabezpečena dostupnost všech informací potřebných pro kontrolu při jeho dodávání na trh a pro 

jeho následné ověřování. Vedle uznávání výsledků zkoušek se bude uznávání týkat i prvotního 

ověření. V případě uznání prvotního ověření provedeného v zahraničí bude Institut, stejně jako 

v případě uznávání výsledků zkoušek pro přezkoušení typu, provádět posouzení dodaných 

informací a dokumentů.  

 

4. Používání stanovených měřidel – změny 

Úvod 

Současný zákon jednoznačně a transparentně nestanovuje povinnost používat k měření 

pro účely vymezené zákonem stanovené měřidlo, pokud je vyhlášeno, i když z dikce zákona 

o metrologii tato povinnost vyplývá. Měřidla stejného druhu (např. váhy, elektroměry, 

vodoměry) dnes mohou být uváděna na trh jako měřidla stanovená nebo jako měřidla pracovní, 

a to v důsledku převzetí evropských směrnic vztahujících se k metrologii, tzn. směrnic EP 

a Rady 31/2014/EU a 32/2014/EU. Směrnice připouštějí tu skutečnost, že pokud měřidlo 

stejného druhu je určeno pro stanovený účel (vymezený v předmětných směrnicích obdobně 

jako v zákoně), uvádí se na trh jako stanovený výrobek, který splňuje požadavky předmětné 

směrnice. Pokud měřidlo není určeno pro stanovený účel použití, požadavky směrnice se na něj 

nevztahují a lze jej uvádět na trh jako nestanovený výrobek (měřidlo pracovní). Současný zákon 

o metrologii však určuje, že všechna měřidla, která jsou v druhovém seznamu (vyhláška č. 

345/2002 Sb.) se uvádějí na trh po provedeném schválení typu (pokud je požadováno) a po 

provedení prvotního ověření jako stanovená měřidla. Uživatel má následně při jejich používání 

povinnost zajišťovat jejich ověřování, pokud se používají pro stanovený účel. Jednoznačným 

a transparentním stanovením povinnosti používat k měření pro účely stanovené zákonem 

stanovené měřidlo se předejde pochybnostem na straně uživatele, jaké měřidlo si smí pro daný 

účel měření pořídit a používat. 

Úřad má pravomoc o případných nejasnostech rozhodovat a povolovat výjimky, stejně 

tak jako rozhodovat o vyjmutí stanoveného měřidla z ověřování. V zákoně je nadále zachována 

povinnost uživatele zažádat si ve lhůtě do 90 dní o ověření měřidla, jehož druh byl nově zařazen 
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do kategorie stanovených měřidel. V těchto případech se jedná pouze o zpřesnění textu zákona. 

Proti současnému stavu nevytváří žádnou zátěž ani nevytváří další náklady. 

V případě přezkušování měřidel v provozu je žádoucí posílení důvěry v nestrannost 

subjektu, který přezkoušení provede, a to tak, aby osoba dotčená měřením mohla uplatnit 

požadavek na výběr subjektu, který přezkoušení provede, a to cestou uživatele/vlastníka 

měřidla (např. distribuční společnosti, SVJ, bytová družstva). Tato úprava se týká zejména 

přezkušování bytových a domovních vodoměrů, plynoměrů, elektroměrů a měřidel tepla. Podle 

současné právní úpravy má výsadní právo rozhodovat o tom, kdo ověření provede, 

uživatel/vlastník měřidla. Dále se navrhuje, aby osoba dotčená měřením, pokud bude mít 

i nadále pochybnosti o výsledku přezkoušení, měla možnost ve lhůtě 10 dní oznámit, že hodlá 

nechat provést znalecký posudek. Pouze s tímto opatřením mohou vzniknout další náklady na 

straně uživatelů měřidel nebo osob dotčených měřením. Náklady na přezkoušení, tak jako 

v současné době, ponese buď dotčená osoba (pokud se prokáže, že měřidlo má platné ověření, 

tj. splňuje metrologické požadavky) v ostatních případech pak uživatel/vlastník měřidla. 

Podle údajů Institutu a AMS (z let 2010, 2011 a 2016) bylo v minulých letech průměrně 

ročně vyžadováno přezkoušení cca 3000 až 4000 vodoměrů, 2500 elektroměrů, 1500 až 2000 

plynoměrů a 30 měřidel tepla. Z tohoto počtu cca 30 až 50 % měřidel při přezkoušení 

nevyhovělo (u elektroměrů je podíl okolo 10%), tudíž nemá platné ověření a nelze je použít pro 

rozúčtování nákladů nebo pro fakturaci.   

Současný stav 

Současná právní úprava nestanovuje doslovně povinnost používat stanovená měřidla 

pro měření stanovené zákonem, pokud jsou jako stanovená vyhlášena, i když z dikce 

současného zákona o metrologii to vyplývá.  

Zmiňované pravomoci Úřadu při zařazování měřidel do kategorie, tak jako vynětí 

z ověřování, jsou již dnes zákonem stanoveny. Tyto případy se vyskytují ojediněle, např. 

v oblastech speciálních měření (jaderná bezpečnost) a jsou řešeny zpravidla v součinnosti 

s gesčním orgánem státní správy.  

Lhůta 90 dní pro žádost o ověření měřidla nově zařazeného do kategorie stanovených 

měřidel je již dnes zavedena jiným způsobem (v přechodných ustanoveních zákona 

o metrologii). 

Přezkušování je v současném zákoně o metrologii uvedeno v § 11a. Připouští pouze jedno 

přezkoušení, přičemž uživatel/vlastník měřidla (např. distributor, bytové družstvo, SVJ) 

rozhoduje o kompetentním subjektu, který přezkoušení provede. U většiny dodavatelů vody 

a energií přezkoušení provádí AMS, které je organizačně ve struktuře vodárenské nebo 

energetické firmy nebo ve struktuře její dceřiné společnosti. Což je v praxi předmětem kritiky 

ze strany dotčených osob. 

Dotčené subjekty 

Institut, AMS, uživatelé měřidel, osoby dotčené výsledky měření. 
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Cílový stav 

Transparentně stanovit povinnost používat stanovená měřidla pro měření stanovené 

zákonem, pokud jsou jako stanovená vyhlášena, a to v souvislosti se změnou definice 

stanoveného měřidla (podmínka použití ke stanoveným účelům). 

Posílit ochranu osob dotčených výsledky měření a v maximální možné míře 

objektivizovat výsledky přezkoušení. Z tohoto důvodu umožnit dotčeným osobám standardní 

přezkoušení používaného stanoveného měřidla (stávající, podle současné právní úpravy), 

přičemž osoba dotčená měřením bude mít možnost vyjádřit nesouhlas s AMS, které 

přezkoušení provede. V tom případě provede přezkoušení Institut. Dále pak možnost zajistit 

provedení znaleckého posudku, pokud osoba dotčená měřením bude mít i nadále pochybnosti 

o výsledku přezkoušení. Možnost zajistit provedení znaleckého posudku zavést vzhledem 

k tomu, že vlastní zkouška (při přezkoušení měřidla) nemusí vždy odhalit technickou závadu. 

Tu by bylo možné objasnit v rámci metrologické expertizy spojené s rozebráním měřidla 

a porušením úředních (nově ověřovacích) značek. 

Riziko 

Mohou vznikat pochybnosti o povinnosti používat stanovená měřidla. Nadále mohou ze 

strany osob dotčených měřením zůstat pochybnosti o objektivitě přezkušování měřidla.  

Návrh řešení 

Zavedení výše popsaného cílového stavu. 

 

5. Hotově balené zboží a lahve používané jako odměrné nádoby – změny 

Úvod 

Pro oblast hotově baleného zboží (dále jen „HBZ“), které není označeno symbolem „e“, 

nejsou v právních předpisech ČR o metrologii zavedena žádná kritéria a požadavky, přestože 

v doporučeních mezinárodní organizace pro legální metrologii taková kritéria jsou (OIML 

R 79, OIML R 87, OIML E 4) a v některých sousedních státech jsou již v právním řádu 

zavedena.  

V obchodní síti dnes HBZ představuje převažující způsob prodeje. Harmonizaci v rámci 

EU představuje dobrovolný systém plnění požadavků uvedených ve směrnicích ES, ve kterém 

je HBZ označováno symbolem „e“ balírnami a dovozci. V současné době se touto 

„dobrovolnou“ regulací řídí celkem 200 balíren (provozovny v ČR) a dovozců HBZ 

označeného symbolem „e“ (držitelů osvědčení o metrologické kontrole HBZ vydávaného 

Institutem).  

Metrologickou kontrolu plnění správného množství výrobku do hotového obalu 

v balírnách a u dovozců vykonává Institut, přičemž dovozci dokládají Institutu, že zahraniční 

balírna splňuje požadavky na HBZ označované symbolem „e“.  

V případě HBZ bez označení symbolem „e" je ochrana spotřebitele, založená na zákoně 

č. 634/1991 Sb., o ochraně spotřebitele a na zákoně č. 110/1997 Sb., o potravinách 

a tabákových výrobcích, vnímána jako méně dostatečná, a to vzhledem k moderním 

technologiím plnění výrobku do obalu, které umožňují plnit výrobek v množství s tolerancemi 
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na úrovni požadavků, které platí pro HBZ označované symbolem „e“. U HBZ bez označení 

symbolem „e" není limitována tolerance správného množství (tj. množství, které je deklarováno 

na obalu jako množství, které má HBZ obsahovat), balírna si tak může zvolit odchylku od 

deklarovaného množství např. ± 10 %. Balírna se přitom nedopouští klamání spotřebitele, 

protože jej o odchylce informuje na obalu. Zamezení této praxe by znamenalo zvýšenou 

ochranu spotřebitele, který v současnosti např. může opakovaně dostávat zboží v deklarovaném 

množství vždy se zápornou tolerancí. Opačným případem může být ta skutečnost, že pokud 

balírny toleranci neuvádí (a protože pro HBZ bez označení symbolem „e" nejsou právním 

předpisem povoleny záporné tolerance – odchylky od správného množství), musí zboží 

„přeplňovat“, aby se vyhnuly případné sankci za nedodržení množství uvedeného na obalu.   

Současný stav 

Platná právní úprava v zákoně o metrologii a jeho prováděcích vyhláškách postihuje 

v současné době pouze HBZ označené symbolem „e“ a odměrné obalové nádoby, používané 

jako odměrný obal pro hotově balené zboží, označené symbolem „“. Právní úprava dále 

reguluje HBZ, u něhož jsou závazně předepsána povolená jmenovitá množství (aktuálně 

lihoviny a víno). Regulace je zavedena v rozsahu směrnic EP a Rady 76/211/EHS, 2007/45/ES 

a 75/107/EHS. Takto nastavený systém představuje plnou transpozici evropských směrnic 

a bude zachován i v nové právní úpravě. Regulace tedy v současné době zahrnuje HBZ 

označené symbolem „e“, které je baleno bez přítomnosti spotřebitele na předem stanovené 

jmenovité množství  

- v jednotkách hmotnosti v rozpětí 5 g až 10 kg, 

- v jednotkách objemu 5 ml až 10 l. 

Současná právní úprava HBZ bez označení "e" je založena na zákoně č. 634/1991 Sb., 

o ochraně spotřebitele. Dále u některých potravin na základě zákona č. 110/1997 Sb., 

o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, 

na komoditních vyhláškách ministerstva zemědělství, které stanovují povolené záporné 

odchylky u jednotlivých balení vybraných komodit. Samostatnou kapitolu pak tvoří léky 

a léčivé přípravky.  

Dotčené subjekty 

Provozovatelé balíren, dovozci, distributoři, prodejci HBZ, Institut.  

Cílový stav 

S ohledem zejména na zvýšení ochrany spotřebitele, ale i na možnost provozovatelů balíren 

využívat současné moderní technologie balení výrobků, se navrhuje stanovit kritéria i pro 

hotově balené zboží neoznačované symbolem „e“.  A to pro HBZ  

- v jednotkách hmotnosti v rozpětí 5 g až 50 kg, 

- v jednotkách objemu 5 ml až 50 l, 

- v jednotkách délky. 

Takto rozšířený rozsah (pozitivní) regulace by zahrnoval většinová jmenovitá množství HBZ, 

které je na trhu a současně by korespondoval s rozsahy HBZ, pro které jsou specifikovány 

mezinárodně uznávané požadavky, uvedené v mezinárodním technickém dokumentu OIML.  
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S ohledem na minimalizaci zátěže provozovatelů balíren a dovozců by nebylo požadováno 

žádné oznamování, či doložení osvědčení o metrologické kontrole HBZ provedené Institutem, 

ale provozovatelé balíren a dovozci by odpovídali a při kontrole prokazovali, že hotová balení 

(resp. dávky hotových balení) splňují požadavky stanovené vyhláškou ministerstva, tzn. stejná 

kritéria (kritérium průměru, kritérium záporné odchylky balení v dávce, kritérium dvojnásobné 

záporné odchylky jednoho balení) jako HBZ označené symbolem „e“. Orgány dozoru nad 

trhem by měly možnost provádět v obchodním řetězci kontroly HBZ záchytného charakteru 

(které nesplňují požadavek statistické přejímky, ale mohou vést k následných opatřením – 

kontrolám u výrobce).   

Tato nová regulace pod zákonem o metrologii by se nevztahovala na výrobky v hotových 

baleních, kde množství výrobku je stanoveno jiným právním předpisem (např. zákon 

č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů; komoditní vyhlášky Ministerstva zemědělství k zákonu č. 110/1997 Sb., 

o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů, které stanovují záporné 

odchylky zboží v hotových balení). Nicméně se vytvoří v zákoně o metrologii předpoklady pro 

budoucí případné převedení regulace množství výrobku v balení i z jiných právních předpisů 

pod zákon o metrologii.  

Nadále bude zachována regulace zavedená transpozičními předpisy ke směrnicím EU 

v oblasti hotově baleného zboží, tedy HBZ označeného symbolem „e“ a předepsaných 

jmenovitých řad.  

Riziko 

Nepodpoří se ochrana spotřebitele. Nadále zůstanou zachovány „pravomoci“ balíren 

(nově provozovatelů balíren) si stanovovat záporné tolerance u hotových balení v případech, 

kdy odchylky nejsou stanoveny jiným právním předpisem. V případech, kdy na výrobku nejsou 

uvedeny tolerance, musí výrobce (provozovatel balírny) trvale přeplňovat (musí být dodržen 

požadavek minimálního množství výrobku uvedeného na obalu). 

Návrh řešení 

Rozšíření národní regulace na množství výrobku v hotových baleních o níže uvedené druhy 

hotově baleného zboží (HBZ) neoznačované symbolem „e“, a to v rozsahu 

- v jednotkách hmotnosti v rozpětí 5 g až 50 kg, 

- v jednotkách objemu 5 ml až 50 l, 

- v jednotkách délky. 

Realizací navrhované změny (cílový stav) připraví stát provozovatelům balíren, dovozcům 

i spotřebitelům vyvážené řešení zaručující správnost množství výrobků v hotových baleních 

neoznačených symbolem "e", aniž by to znamenalo zvýšení regulatorní zátěže subjektů.  

V případě kontrol budou nastavena kritéria pro její výkon a bude posílena úroveň ochrany 

spotřebitele. V současné době je oprávněna vykonávat kontrolu hotově baleného zboží 

neoznačeného symbolem „e“ na trhu Česká obchodní inspekce (dále jen „ČOI“) a to v rozsahu 

stanoveném v § 2 zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, resp. v případě potravin 

pak Státní zemědělská a potravinářská inspekce, v rozsahu zákona č. 146/2002 Sb. Nově je 

kontrolní pravomoc v oblasti hotově baleného zboří označeného symbolem „e“ a hotově 

baleného zboží neoznačeného symbolem „e“ svěřena i České inspekci životního prostředí, 
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Státní zemědělské a potravinářské inspekci, Státní veterinární správě a Krajským hygienickým 

stanicím. 

Navrhovaná úprava rozšíří regulaci nad rámec současné úpravy. Nicméně tento přístup 

přibližuje národní regulaci pojetí regulace evropské a je obdobou národní regulace HBZ 

bez označení "e", kterou některé státy v poslední době zavedly (např. SRN, Velká Británie, 

Švýcarsko, Slovensko). Vytváří lepší pozici tuzemských balíren pro distribuci HBZ do jiných 

členských států EU. 

De facto nepřinese zvýšení nákladů „poctivým“ provozovatelům balíren a dovozcům. 

V případě, že v současné době „přeplňovali balení“ (nevyužívali zápornou odchylku), může jim 

navrhovaná úprava přinést i jisté úspory. Pokud provozovatelé balíren nevyužívali a nebudou 

chtít využívat „záporné odchylky“, pak zcela jistě splní požadavky nové právní úpravy bez 

jakýchkoliv dalších opatření a nákladů, protože to současné technologie balení HBZ umožňují.  

Zavedením této právní úpravy stát stanoví jednoznačné požadavky pro provozovatele 

balíren nebo dovozce HBZ bez označení symbolem „e“ v navrhovaném rozsahu.  

6. Autorizace a autorizované subjekty – změny 

Úvod 

Současné znění právní úpravy způsobuje v praxi některé výkladové nejasnosti, a proto 

vyvolává požadavek na doplnění vybraných ustanovení, např. zpřesnit požadavky na žadatele 

o autorizaci a podmínky pro výkon autorizované činnosti. Dále se navrhuje zpřesnit podmínky 

pozastavení, zrušení či zániku autorizace a stanovit dobu platnosti autorizace. 

Současný stav 

Současný systém autorizace, tj. oprávnění k metrologické činnosti vydané Úřadem, 

vychází z ustanovení § 16 zákona o metrologii – pro autorizovaná metrologická střediska 

(AMS) a z § 21 zákona o metrologii – pro úřední měření. K datu 1.2.2019 je autorizováno 281 

AMS, z nichž cca 2/3 jsou střediska provádějící ověřování tachografů. Celkem je ročně ověřeno 

cca 2 mil. kusů stanovených měřidel. V případě úředního měření je k 1.2.2019 autorizováno 

k této činnosti 62 subjektů. 

Současná právní úprava ne zcela detailně stanovuje požadavky na autorizaci, požadavky 

na výkon autorizovaných činností a kritéria pro pozastavení či zrušení autorizace nebo pro její 

zánik.  

Úřad autorizuje subjekty, které splní požadavky a podmínky stanovené zákonem 

o metrologii a jeho prováděcími předpisy. 

Jako doklad o splnění požadavků žadatele o autorizaci slouží osvědčení o metrologické, 

technické a personální způsobilosti vydané na základě kladného výsledku posouzení Institutem, 

které má platnost na 5 let (obdobný systém využívá akreditace). Kontrola autorizovaných 

subjektů se vykonává také cestou účasti v mezilaboratorních porovnáních zkoušek, a dále pak 

formou kontroly vykonávané Úřadem nebo formou státního metrologického dozoru 

prováděného Institutem.  
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Na autorizaci metrologických středisek není obecně právní nárok. Rozhodující úlohu 

při ověřování stanovených měřidel hraje stát a jím zřízená organizace (Institut), část 

metrologických výkonů je svěřena privátní sféře, a to v oblastech, kdy chybí kapacity Institutu. 

Systém ověřování stanovených měřidel je de facto jedním ze základních prvků dohledu nad 

správností stanovených měřidel. Jedná se o regulaci zavedenou státem, jejíž zabezpečení má 

primárně zajistit Institut. Autorizace k úřednímu měření tato omezení nemá. 

Dotčené subjekty 

Subjekty žádající o autorizaci a již autorizované k ověřování stanovených měřidel 

a k úřednímu měření, Úřad, Institut.  

Cílový stav 

Cílem je zkvalitnění současného systému, a to: 

- přesnějším vymezením požadavků na žadatele o autorizaci, nově pak pojištění 

odpovědnosti, doložení finanční důvěryhodnosti a bezúhonnosti, 

- stanovením povinností subjektu, kterému byla udělena autorizace, 

- stanovením podmínek pro provádění metrologických výkonů (dosud je uvedeno ve 

vyhlášce), 

- zavedením platnosti autorizace na omezené časové období, navrženo je na období 5 let, 

- přesnějším vymezením případů správních řízení vedených Úřadem v důsledku neplnění 

požadavků a podmínek autorizace. 

Tato změna se dotkne i všech stávajících autorizovaných subjektů. Nová autorizace (re-

autorizace) musí být spojena s odborným posouzením žadatele.   

Riziko 

Nedojde ke zkvalitnění systému autorizací a výkonu autorizované činnosti. Nebude 

přesně stanoveno, jaké požadavky a podmínky musí žadatel o autorizaci splnit a nebudou 

přesně stanoveny povinnosti, které autorizovaný subjekt má při výkonu autorizované činnosti.  

Návrh řešení 

Přesnější vymezení požadavků na žadatele o autorizaci (opět bude pro účely autorizace 

možné využít zjištění při akreditaci), podmínek pro výkon autorizované činnosti i způsobu 

jejího ukončení na žádost nebo z moci úřední. 

Nově se navrhuje zavést platnost autorizace na dobu 5 let. Lhůta 5 let platnosti 

osvědčení je standardně nastavena v mezinárodně uznávaném systému akreditací zkušebních 

a kalibračních laboratoří a je i dnes aplikována ve vazbě na platnost osvědčení o metrologické, 

technické a personální způsobilosti, coby podkladu o splnění požadavků pro autorizaci nebo 

jako dokladu potvrzujícího způsobilost subjektu vykonávat činnosti, ke kterým je autorizován. 

Uvedené opatření by nemělo vytvářet mimořádné další náklady, a to jak na straně 

autorizovaných subjektů, tak ani na straně Úřadu. Pro informaci jsou uváděny aktuální výdaje 

posuzovaného subjektu za posouzení vykonané Institutem, které se nacházejí u většiny případů 
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v rozpětí 25 000,- Kč až 35 000,- Kč (podle složitosti může být i vyšší). Pro účely autorizace 

bude možné, stejně jako v současnosti, využít zjištění provedená při akreditaci.  

Zákonem se navrhuje stanovit, že autorizaci k ověřování stanovených měřidel lze 

soukromému subjektu udělit, pokud tyto činnosti nelze v plném rozsahu zajistit výkony 

Institutu. Udělení autorizace k úřednímu měření není omezeno. 

V kombinaci s omezením doby platnosti autorizace lze vytvořit podmínky pro rozvoj 

Institutu při zachování rozumné ochrany investic u autorizovaných subjektů. Na rozdíl 

od dobrovolného rozhodnutí soukromého subjektu (zda zažádá o autorizaci či ne, zda ukončí 

svou činnost nebo zda požádá o zrušení autorizace), musí Institut jako technická základna 

legální metrologie zajistit povinnosti plynoucí z regulace stanovených měřidel vždy. 

Proces ověřování stanovených měřidel bude probíhat na základě soukromoprávního 

vztahu. Z uvedeného důvodu se navrhuje zavedení pojištění z odpovědnosti u subjektů 

autorizovaných k této činnosti, stejně tak u subjektů autorizovaných k úřednímu měření.   

 

7. Registrace a registrované subjekty – změny 

Úvod 

Současný systém registrace subjektů opravujících nebo montujících stanovená měřidla 

obsahuje cca 8500 záznamů registrovaných subjektů, je tedy značně rozsáhlý a není možné jej 

efektivně spravovat. Proces registrace je více méně administrativní a nepředstavuje dostatečné 

záruky řádného provádění výkonů, které jsou předmětem regulace. Opravy a montáže jsou 

prováděny na základě soukromoprávního vztahu a na postupy práce se vztahují návody 

výrobce, technické normy nebo jiná technická dokumentace (kterou může disponovat např. 

pouze výhradní servisní zástupce výrobce). Dodržení norem pro opravu nebo montáž, 

zakotvené ve smlouvě, se proto jeví jako dostatečný nástroj pro zajištění správnosti a řádného 

provedení zakázky. Mezi registrovanými subjekty jsou však i takové, které mohou provádět 

opravy a montáže druhů stanovených měřidel, u nichž je povoleno jejich krátkodobé používání 

v době mezi ukončením opravy nebo montáže a následným ověřením. Registrační značka 

připojená na stanovené měřidlo má pak význam úřední značky po časově omezenou dobu (do 

následného ověření, které musí být provedeno zpravidla do 30 dní). 

Je snaha transformovat současný systém registrace a registrovaných subjektů, což by 

vedlo ke zkvalitnění výkonu „registrovaných činností“ a redukci počtu registrovaných subjektů 

(tedy snížení regulace). Regulace by byla zachována pouze tam, kde stát může v dostupné míře 

garantovat výkon činností, pro které byla registrace provedena a kde je nutné zachovat 

nezbytnou míru ochrany spotřebitele. Vzhledem k zúžení účelu registrace a k přiblížení procesů 

v řízení o udělení registrace procesům v řízení o autorizaci (zejména kvůli funkci registrační 

značky ve významu ověřovací značky po stanovenou dobu) bude o udělení o registraci 

rozhodovat ve správním řízení Úřad. 

Současný stav   

Registraci provádí Institut. Registrace podléhá správnímu poplatku ve výši 200,- Kč. 

Odborná způsobilost subjektu je ve vymezeném okruhu stanovených měřidel dokladována 
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proškolením u výrobce nebo jeho zástupce. V ostatních případech je postačující odborné 

vzdělání v příslušném oboru. 

Současná právní úprava ne zcela přesně stanovuje požadavky na registraci, požadavky 

na výkon registrovaných činností a kritéria pro pozastavení či zrušení registrace. Registrace se 

vztahuje ke všem druhům stanovených měřidel. Registraci osvědčuje Institut vydáním 

osvědčení o registraci. 

Dotčené subjekty 

Subjekty žádající o registraci a již registrované k montážím a opravám stanovených 

měřidel, uživatelé měřidel, Úřad, Institut.  

Cílový stav 

Cílem je zkvalitnění současného systému, a to: 

- přesnějším vymezením požadavků na žadatele o registraci, zejména v oblasti kvality 

metrologických výkonů, 

- stanovením jednoznačných podmínek provádění metrologických výkonů (u opravců), 

- stanovením povinností registrovaného subjektu, 

- zavedením platnosti registrace na omezené časové období, navrženo je na období 5 let, 

- snížením počtu registrovaných subjektů,  

- přesnějším vymezením postihů za nedodržování stanovených povinností, 

- zavedením přeregistrace pod novou zákonnou úpravu spojené s posouzením 

metrologické, technické a personální způsobilosti žadatelů. 

Nově se navrhuje Úřadem registrovat (ve správním řízení) pouze subjekty pro opravu 

nebo montáž stanoveného měřidla, u něhož Úřad povolil jeho krátkodobé používání v době 

mezi ukončením jeho opravy nebo montáže a následným ověřením, tzn. u vybraných druhů 

stanovených měřidel, u nichž budou registrované subjekty oprávněny opatřovat stanovená 

měřidla značkou, která bude považována po stanovenou dobu za ověřovací značku (toto se bude 

týkat zejména vah s neautomatickou činností, výdejních stojanů na pohonné hmoty, měřicích 

sestav taxametrů vozidel taxislužby, tj. měřidel ověřovaných v místě používání a zároveň 

určených pro stanovení množství při přímém prodeji/službě veřejnosti). Tím bude uživatelům 

umožněno, stejně jako dosud, používat stanovené měřidlo de facto bez přerušení.  

Předpokládá se, že po této změně bude v systému registrace pouze několik stovek 

registrovaných subjektů.  

Dále se navrhuje zrušit správní poplatek (kolek) ve výši 200,- Kč za jednotlivou žádost 

o registraci. Jedná se o poslední správní poplatek, který ve vazbě na zákon o metrologii existuje. 

Žádost o registraci bude nově vyřizována Úřadem, podobně jako žádost o autorizaci. Navíc 

registrace nebude mít charakter pouhého zaregistrování, ale bude spojena s odborným 

posouzením žadatele.  

Riziko 
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Zůstane zachován poměrně velký a obtížně kontrolovatelný systém subjektů 

registrovaných pro opravu a montáž všech stanovených měřidel. V registraci bude řada 

subjektů, které mezitím zanikly a k jejich „vyřazení“ dojde až na základě kontrol v místě 

provozovny. U řady registrovaných subjektů bude nadále zachován status „vágních“ podmínek 

pro výkon registrované činnosti tak, jak byl nastaven před cca 25 lety. Dále zůstane povinná 

registrace (tj. regulace) pro montáže a opravy všech druhů stanovených měřidel.  

 

Návrh řešení 

Redukce počtu registrovaných subjektů ve vazbě na redukci druhů stanovených měřidel, 

které budou muset být opravovány či montovány subjektem s platnou registrací pro tuto 

činnost. Dále, stejně jako v současné době, bude u vybraných druhů stanovených měřidel plnit 

značka registrovaného subjektu funkci ověřovací značky po stanovené období. Tím se umožní 

žadateli o opravu nebo montáž používat stanovené měřidlo po provedeném technickém výkonu 

(opravě nebo montáži) bez bezprostředně provedeného následného ověření měřidla Institutem. 

Registrovaný subjekt opatří stanovené měřidlo registrační značkou, která bude mít předepsanou 

podobu a náležitosti. 

Úřad provede registraci na základě posouzení způsobilosti žadatele o registraci. 

Registrace bude mít platnost 5 let, což umožní efektivně kontrolovat funkčnost systému bez 

nároku na 100 % krytí nákladů ze státního rozpočtu při výkonu kontroly. Výkon 

metrologického dozoru by tak mohl zůstat zachován v současném rozsahu, bez zvýšení 

požadavků na státní rozpočet. 

Pro zavedení této změny bude nezbytné provést přeregistraci všech subjektů, které 

budou mít zájem o provádění oprav a montáže stanovených měřidel podle nové právní úpravy, 

a to v časovém úseku 3 let. Náklady na tuto činnost na straně žadatelů lze odhadnout v průměru 

na cca 2000,- Kč na jednu registraci pro montáž stanovených měřidel a 5000,- Kč (dle složitosti 

až 10 000,- Kč) na registraci pro opravy stanovených měřidel.  

Tento systém umožní v ostatních případech (u všech ostatních druhů stanovených 

měřidel) provádět opravy a montáž stanovených měřidel bez nutnosti registrace.  

 

8. Dozor 

Úvod 

Kontrolu ke zjišťování, zda je dodržován zákon o metrologii, provádí v současnosti 

Úřad a Institut. Kromě toho je u uživatelů prováděna kontrola používání měřidel, které musí 

splňovat požadavky zákona o metrologii, i jinými kontrolními orgány, a to na základě jiných 

právních předpisů. Protože Institut současně provádí i ověřování stanovených měřidel 

a posuzování technické, metrologické a personální způsobilosti, může vznikat pochybnost 

o nestrannosti při provádění kontroly (státního metrologického dozoru, SMD). 

Žádoucí je proto upravit působnost orgánů státní správy tak, aby nevznikla pochybnost 

o nestrannosti Institutu. Není-li stanoveno jinak, je výkon kontroly v oblasti plnění povinností 

stanovených zákonem o metrologii svěřen Úřadu. Dozor v části vztahující se k uvádění a 

dodávání stanovených měřidel na trh nebo uvedených do provozu vykonává Česká obchodní 
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inspekce. Česká obchodní inspekce rovněž provádí kontrolu plnění práv a povinností při 

uvádění a dodávání lahví označených symbolem „ɜ“ a společně s Českou inspekcí životního 

prostředí, Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, Státní veterinární správou a Krajskými 

hygienickými stanicemi kontroluje plnění povinností v oblasti vztahující se k HBZ označenému 

symbolem „e“ a HBZ neoznačenému symbolem „e“. Kontrolou prováděnou zákonem 

stanovenými kontrolními orgány není dotčena působnost jiných orgánů dozoru, kontroly či 

inspekce v rozsahu stanoveném jinými právními předpisy, např. zákon č. 263/2016 Sb., 

atomový zákon nebo , zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů 

(puncovní zákon) ad.   

Současný stav 

Současná právní úprava přímo neobsahuje část věnovanou dozoru. Působnost k výkonu 

kontroly nad dodržováním zákona je dána Úřadu, působnost k výkonu státního metrologického 

dozoru je dána Institutu. Nesystémově zařazená působnost k výkonu kontroly u držitelů 

povolení podle atomového zákona, kterou měl Státní úřad pro jadernou bezpečnost, byla ze 

zákona o metrologii odstraněna při vydání nového atomového zákona. 

Dotčené subjekty 

Subjekty, na které se vztahuje zákon o metrologii, orgány státní správy vykonávající 

dozorovou, kontrolní či inspekční činnost podle tohoto zákona i jiných právních předpisů.  

Cílový stav 

Cílem je přesnější vymezení působnosti k provádění kontrol/dozoru, a to: 

- stanovením působnosti k provádění kontrol Úřadu, přičemž Institut může být při 

kontrole přizvanou osobou (viz kontrolní řád), 

- stanovením působnosti k provádění dozoru nad trhem při uvádění a dodávání 

stanovených měřidel na trh a při dodávání na trh lahví označených symbolem „ɜ“ České 

obchodní inspekci, 

- stanovením působnosti k provádění dozoru nad trhem při uvádění a dodávání HBZ 

označeného symbolem „e“ a HBZ neoznačeného symbolem „e“ České obchodní 

inspekci, České inspekci životního prostředí, Státní zemědělské a potravinářské 

inspekci, Státní veterinární správě a Krajským hygienickým stanicím, 

- stanovením nedotčenosti dozorčí působnosti stanovené jinými právními předpisy. 

Riziko 

Zůstane zachována působnost Institutu provádět státní metrologický dozor, což může ze 

strany uživatelů stanovených měřidel nebo autorizovaných subjektů vyvolat pochybnost 

o nestrannosti Institutu. Zůstane pochybnost nad tím, kdo má vykonávat dozor nad trhem při 

uvádění a dodávání stanovených měřidel na trh a při dodávání na trh hotově baleného zboží.  

 

Návrh řešení 

Zavedení ustanovení o dozoru do zákona, úprava působností k provádění dozoru. 
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3. VYHODNOCENÍ NÁKLADŮ A PŘÍNOSŮ 

Níže uvedená varianta 1 představuje současný stav, tj. ve znění zákona č. 505/1990 Sb. 

v platném znění, varianta 2 představuje cílový stav, tak jak je navrhován ve znění nového 

zákona o metrologii, s výjimkou bodu 2 (Přezkušování typu a ověřování stanovených měřidel 

– předpisy stanovující technické a metrologické požadavky na stanovená měřidla), ve kterém 

je navrhována forma předpisu dle současného stavu s tím, že je změna v podobě subjektu, který 

předpis vydává. 

1. Kategorie měřidel a metrologická návaznost 

a) Varianta 1 

Dopad na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Nemá dopad na státní ani veřejné rozpočty.  

Dopad na územní samosprávné celky 

Nemá dopad na územní a samosprávné celky. Nevytváří administrativní zátěž. 

Dopad na podnikatelské subjekty (uživatele měřidel) 

Tuzemským výrobcům zůstávají náklady na „národní“ schválení (nově přezkoušení) 

typu a prvotní ověření v rozsahu měřidel uvedených v druhovém seznamu vyhlášky č. 

345/2002 Sb.   

b) Varianta 2 

Dopad na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Nemá dopad na státní ani veřejné rozpočty. 

Dopad na územní samosprávné celky 

Nemá dopad na územní a samosprávné celky. Nevytváří administrativní zátěž. 

Dopad na podnikatelské subjekty 

Umožní vyrábět a uvádět na trh měřidla, která sice budou uvedena v druhovém seznamu 

stanovených měřidel, ale nebudou výrobcem určena pro použití v regulované oblasti (stanovené 

účely použití v zákoně), bude se tedy jednat o měřidla pracovní. To může vést k úspoře cca 5 

% výrobních nákladů při výrobě daného typu měřidla. V takovém případě odpadne na straně 

výrobce povinné přezkoušení typu a prvotní ověření. Náklady na přezkoušení typu, které 

si výrobce zajišťuje u Institutu, a prvotní ověření, které si výrobce zajišťuje u Institutu nebo 

autorizovaného metrologického střediska, jsou závislé na typu měřidla, které je posuzováno, 

a na vyrobeném množství měřidel.  

Pro uživatele měřidel se zpřehlední trh s novými měřidly a předejde se pochybnostem 

na straně uživatele při pořizování nového stanoveného měřidla. 

Sociální dopady, dopad na životní prostředí 
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Navržená změna nepředstavuje žádné sociální dopady ani dopady na životní prostředí.  

Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Varianta Stručný obsah Přínosy  Hodnocení  

v Kč/ míra 

dopadu 

Náklady  Hodnocení  

v Kč/ míra 

dopadu 

Varianta 1 Současný stav Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

 0,-  0,- 

Územní a samosprávné celky 

 Přímo se 

netýká  

0  0,-  

Podnikatelské subjekty – výrobce  

 0,- Všechna měřidla 

uvedená v druhovém 

seznamu stanovených 

měřidel jsou výrobci 

(zejména tuzemští) 

povinni uvádět na trh po 

schválení typu 

a prvotním ověření.   

5 % výrobních 

nákladů 

výrobce 

(zejména 

tuzemského) 

u jednoho 

druhu měřidla 

Fyzické osoby, které nejsou podnikateli 

Přímo se 

netýká 

0,-  0,- 

Varianta 2  Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Soulad 

právních 

předpisů 

v oblasti 

uvádění 

a dodávání 

měřidel na trh 

***** 

 

  0,- 

Územní a samosprávné celky 

Přímo se 

netýká 

0,-  0,- 

Dopad na podnikatelské subjekty 

Jednoznačně 

umožní výrobu 

stejného druhu 

měřidla jako 

stanovené nebo 

nestanovené 

měřidlo  

Úspora cca 5 

% výrobních 

nákladů 

výrobce 

(zejména 

tuzemského) 

u jednoho 

druhu 

měřidla 

Měřidla uvedená 

v druhovém seznamu 

stanovených měřidel 

a určená k měření 

s významem dle zákona 

o metrologii jsou 

výrobci a dovozci 

povinni uvádět na trh po 

přezkoušení typu 

a prvotním ověření. 

 

0,- 

Fyzické osoby, které nejsou podnikateli 

 Přímo se 

netýká 

 0,-     0,- 

- bez dopadů, * - velmi nízký, ** - nízký, *** -  střední, ****- vysoký, ***** - velmi vysoký 

Závěr vyhodnocení 

S ohledem na jednoznačný přístup k uvádění měřidel na trh (změna definice 

stanoveného měřidla) se navrhuje varianta 2. 

2. Přezkušování typu a ověřování stanovených měřidel – předpisy stanovující technické 

a metrologické požadavky na stanovená měřidla 
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a) Varianta 1 

Předpisem stanovujícím technické a metrologické požadavky a metody zkoušek 

stanovených měřidel zůstane nadále OOP s tím, že revidovaná a případně nová OOP bude 

vydávat Úřad. Varianta nepřinese žádné náklady nad rámec současných.  

Dopad na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

V případě nákladů u zpracovatele OOP, tj. Institutu, se náklady pohybují standardně 

v rozpětí 20 000,- Kč až 70 000,- Kč (dle interní kalkulace Institutu) na jednotlivé OOP (podle 

složitosti, případně náročnosti validace zkoušek). V případě dotčených správních orgánů, tj. 

ministerstva a Úřadu, lze náklady spojené s posouzením odhadnout v průměru na 8 000,- Kč na 

jedno OOP (dle metodiky MV, 13. platová třída). Po plánovaném dokončení tvorby OOP v roce 

2017 se však počítá již pouze s revizí již vydaných OOP, nové OOP by bylo vydáno pouze 

v případě nové regulace, tj. zařazením nového druhu měřidel do seznamu stanovených měřidel.  

Dopad na územní samosprávné celky 

Nemá dopad na územní a samosprávné celky. Nevytváří administrativní zátěž. 

Dopad na podnikatelské subjekty 

Nemá dopad na podnikatelské subjekty. Nevytváří náklady žádnému subjektu.  

b) Varianta 2 

V případě zpracování vyhlášek (vyhlášky), které převezmou formu OOP, 

a) je variantou jedna společná vyhláška „o stanovených měřidlech“. Lze očekávat, že tato 

vyhláška, i po jisté redukci textů OOP, bude obsahovat cca 800 stran textu A4 ve Wordu 

(cca až 400 tiskových stran Sbírky zákonů). 

b) nebo varianta, kdy ke každému druhu stanoveného měřidla bude vydána samostatná 

vyhláška – celkem cca 80 vyhlášek (dle uspořádání podle druhového seznamu 

stanovených měřidel). Tato forma byla stanovena zákonem o metrologii (např. vyhlášky 

uvedené ve Sbírce zákonů, částka 23, ročník 2004) a platila až do doby jejího zrušení 

novelou zákona o metrologii v roce 2008. Pokud vyhláška nebyla vydána, bylo možné 

využít technickou normu.  

V případě vydávání vyhlášek (nebo jedné vyhlášky) by bylo nezbytné převést existující 

soubor OOP (najednou nebo postupně) do právního předpisu / právních předpisů. Zároveň by 

bylo nutné, v rámci přechodných ustanovení, stanovit předpis, podle kterého bude postupováno 

do doby vydání příslušné vyhlášky (nebo technické přílohy) k příslušnému druhu stanoveného 

měřidla. V přechodném období by pak neměl vzniknout požadavek na novelizaci OOP.   

Obsahová struktura jedné společné vyhlášky, varianta 2a), by měla část s druhovým 

seznamem stanovených měřidel a speciálními přílohami stanovujícími požadavky na stanovená 

měřidla a postupy zkoušek v rozsahu zmocnění zákonem. Tato varianta je variantou jedné 

vyhlášky ministerstva. Nevýhodou by mohla být častější novelizace (při jakékoliv změně 

v některé z příloh vyhlášky). 

V případě více vyhlášek (pro jednotlivé druhy stanovených měřidel), varianta 2b), by 

struktura každé jednotlivé vyhlášky rámcově odpovídala současným OOP. Nevýhodou by bylo, 
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že každá vyhláška by musela obsahovat „společná“ ustanovení (tělo vyhlášky) a pak technickou 

přílohu. Nevýhoda novelizace některé z vyhlášek při změně obsahu (např. požadavků na 

zkoušky) by zůstala stejná jako u varianty 2a). Náklady na přípravu materiálů do legislativního 

procesu by zůstaly stejné jako v případě varianty 2a). 

Výhody varianty 2: 

- požadavky na stanovená měřidla a zkoušky budou v rozsahu zmocnění zákonem 

stanoveny právním předpisem vydaným ve Sbírce zákonů. 

Nevýhody varianty 2: 

- nutnost zrušit všechna vydaná OOP a vydat vyhlášky (vyhlášku), což v případě Úřadu 

a ministerstva bude představovat značnou administrativní zátěž. Při počtu 80 OOP lze 

očekávat minimální náklady 8 000,- Kč až 12 000 Kč (dle metodiky MV, 13. platová 

třída) na přepracování jednotlivého OOP do formy technické přílohy vyhlášky – 

celkem 0,64 mil. Kč až 0,96 mil. Kč., 

- pravděpodobně nebude možné vydat celý rozsáhlý soubor najednou a bude nutné 

postupovat po částech, 

- při absenci vyhlášky bude nutné stanovení přechodných opatření, 

- všechny vyhlášky (vyhláška) musí být podrobeny nové notifikaci podle směrnice 

2015/1535/EU, což s sebou nese také administrativní zátěž, 

- nadále zůstanou náklady Institutu na vlastní zpracování nových technických příloh 

nebo technických částí vyhlášek (téměř na stejné úrovni jako při zpracování OOP).  

Předpokládané náklady na straně Institutu lze očekávat ve výši 20 tisíc Kč až 70 tisíc 

Kč na jednu technickou část vyhlášky. 

- uvedený soubor vyhlášek (nebo jedna vyhláška) může podléhat poměrně dost častým 

novelám,  

- v případě vydání vyhlášky pro každý druh měřidla (varianta 2 b) dojde k výraznému 

zvýšení počtu právních předpisů. 

 

Dopad na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Má dopad na státní a veřejné rozpočty. Vzniknou nové náklady v souvislosti 

s přepracováním OOP do formy vyhlášek – a to při variantě 2a) v rozsahu od 0,64 mil Kč do 

0,96 mil. Kč na přepracování OOP do právního předpisu (pracnost 10 měsíců až 15 měsíců pro 

jednoho pracovníka v PT 13, koeficient režijních nákladů 0,43 - dle metodiky MV ČR). Vzroste 

administrativní zátěž v souvislosti s legislativním procesem. Vzniknou administrativní náklady 

související s provedením notifikace. Náklady na zpracování technické části při změně vyhlášky, 

při vydání jedné nové přílohy či samostatné vyhlášky zůstanou u Institutu téměř na současné 

úrovni (tj. jako při řešení OOP) ve výši 20 000 Kč až 70 000 Kč. 

Dopad na územní samosprávné celky 

Nemá dopad na územní a samosprávné celky. Nevytváří administrativní zátěž. 

Dopad na podnikatelské subjekty (uživatele měřidel) 

Nemá.  
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Sociální dopady, dopad na životní prostředí 

Navržená změna nepředstavuje žádné sociální dopady ani dopady na životní prostředí.  

Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

 Varianta Stručný obsah Přínosy  Hodnocení  

v Kč/ míra 

dopadu 

Náklady  Hodnocení  

v Kč/ míra 

dopadu 

Varianta 1 Současný stav Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Pružnější 

reakce na 

změny 

v technických 

normách, nižší 

administrativní 

zátěž, viz výše 

uvedené 

zdůvodnění… 

*** Průměrné náklady 

Institutu na 

zpracování 

jednoho OOP  

Notifikace 

a posuzování 

dotčenými orgány 

50 000,-   

 

 

 

8 000,- 

 

Územní a samosprávné celky 

Přímo se netýká  0,-   0,-  

Podnikatelské subjekty (výrobci, autorizované subjekty) 

 0,-  0,- 

Fyzické osoby, které nejsou podnikateli 

Přímo se netýká 0,-  0,- 

Varianta 2  Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

 0,- Nevýhody systému 

– viz výše 

Náklady Úřadu na 

přepracování 

jednoho OOP do 

formy přílohy 

vyhlášky včetně 

notifikace. 

Průměrné náklady 

Institutu na jedno 

OOP (přílohu) 

*** 

 

cca 10 000,-  

 

za 80 příloh pak 

640 000,-  

až 960 000,-  

 

 

50 000,-  

Územní a samosprávné celky 

 Přímo se 

netýká 

0,-  0 

Dopad na podnikatelské subjekty 

  0,- Složitější přístup 

k připomínkování 

** 

Fyzické osoby, které nejsou podnikateli 

Přímo se netýká 0,-      0 

- bez dopadů, * - velmi nízký, ** - nízký, *** -  střední, ****- vysoký, ***** - velmi vysoký  

Závěr vyhodnocení 

S ohledem na časem prokázanou dostatečnost a akceptování formy OOP jako 

technického předpisu pro stanovení technických a metrologických požadavků na stanovená 

měřidla a dále s ohledem na neefektivnost a nárůst právních předpisů v případě převedení 

předpisů (OOP) do formy vyhlášek (vyhlášky) se navrhuje varianta 1. Tím, že vydávání 

revidovaných nebo, při doplnění druhu stanovených měřidel do regulace, nových OOP bude 
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nově provádět Úřad, se mj. předejde pochybnostem o tom, zda Institut je oprávněn vydávat 

OOP a zároveň se jimi řídit při zkouškách měřidel.  

 

3. Uvádění stanovených měřidel na trh – změny 

 

a) Varianta 1 

Dopad na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Nemá dopad na státní ani veřejné rozpočty.  

Dopad na územní samosprávné celky 

Nemá dopad na územní a samosprávné celky. Nevytváří administrativní zátěž. 

Dopad na podnikatelské subjekty, 

Náklady na evidenci zahraničního certifikátu o schválení typu ve výši 2000,- Kč na 

jednotlivý případ.    

b) Varianta 2 

Dopad na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Nemá dopad na státní ani veřejné rozpočty. 

Dopad na územní samosprávné celky 

Nemá dopad na územní a samosprávné celky. Nevytváří administrativní zátěž. 

Dopad na podnikatelské subjekty 

Nepředpokládá se výrazné navýšení zátěže u subjektů, které již v současnosti svou 

žádost o schválení (nově přezkoušení) typu a uznání ekvivalentního výkonu prvotního ověření 

dokládají požadovanými údaji (zejména výsledky zkoušek provedených kompetentním 

subjektem). Zpřesnění postupu při uznávání zkoušek pro účely přezkoušení typu měřidel 

vyrobených v zahraničí a při uznávání prvotního ověření provedeného v zahraničí by nemělo 

vytvářet výraznější zátěž proti současnému stavu. Jedná se pouze o nezbytné zpřesnění 

současné regulace. Administrativní náklady spojené s žádostí o přezkoušení typu mohou proti 

současnému stavu představovat náklad na straně žadatele cca 10 000,- Kč na jednotlivý případ 

a cca 5 000,- Kč na uznání prvotního ověření. Posouzení provede Institut za úhradu. Toto 

opatření nebrání obecně uvádět předmětný druh měřidel na tuzemský trh, ale vztahuje se pouze 

na případy, kdy výrobce (hospodářský subjekt) chce uvést na trh ČR měřidlo s určením jako 

„stanovené měřidlo“. 

Sociální dopady, dopad na životní prostředí 

Navržená změna nepředstavuje žádné sociální dopady ani dopady na životní prostředí.  
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Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Varianta Stručný obsah Přínosy  Hodnocení  

v Kč/ míra 

dopadu 

Náklady  Hodnocení  

v Kč/ míra 

dopadu 

Varianta 1 Současný stav Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

 0,-  0,- 

Územní a samosprávné celky 

Přímo se netýká  0,-  0,-  

Podnikatelské subjekty – výrobce z členského státu EU 

 0,- Dobrovolná 

evidence certifikátu 

schválení typu 

(evidence značky 

prvotního ověření) 

stanoveného měřidla 

vyrobeného v EU 

u Institutu 

Pro tuzemské 

uživatele však není 

vždy jednoznačně 

zřejmé, zda nové 

měřidlo je měřidlem 

stanoveným a lze jej 

použít pro 

regulovanou oblast 

2000,- 

 

 

 

** 

Fyzické osoby, které nejsou podnikateli 

Přímo se netýká 0,-  0,- 

Varianta 2  Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

 0,- Nenese náklady  0,- 

Územní a samosprávné celky 

Přímo se netýká 0,-  0,- 

Dopad na podnikatelské subjekty 

Pro tuzemské 

uživatele 

zpřehlední trh 

s novými 

stanovenými 

měřidly 

** - přezkoušení typu 

stanoveného měřidla 

vyrobeného v EU na 

základě uznání 

zkoušek, 

- uznání prvotního 

ověření 

Tento postup lze 

aplikovat i mimo 

země EU/EHP.  

 

 

  

10 000,-  

 

 

 

5 000,-  

Pozn.: 

Standardní 

„národní“ 

přezkoušení 

typu 

představuje pro 

výrobce 

náklady 

v rozpětí 

20 000,- až 

200 000,-  

Fyzické osoby, které nejsou podnikateli 

 Přímo se 

netýká 

 0,-     0,- 

- bez dopadů, * - velmi nízký, ** - nízký, *** -  střední, ****- vysoký, ***** - velmi vysoký   
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Závěr vyhodnocení 

S ohledem na potřebu zavést jednoznačný přístup k uvádění stanovených měřidel na trh, 

včetně dovážených, se navrhuje varianta 2. Zmíněná opatření umožní sjednotit přístup 

k dovozcům stanovených měřidel z EU/EHP a z třetích zemí, přesně stanoví požadavky pro 

uznání výsledků zkoušek pro potřebu přezkoušení typu stanoveného měřidla a pro uznání 

prvotního ověření a zajistí dostupnost informací potřebných pro dozorové a metrologické 

orgány.   

 

4. Používání stanovených měřidel – změny 

a) Varianta 1 

Nepřinese žádné náklady nad rámec současných.   

Dopad na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Nemá dopad na státní ani veřejné rozpočty.  

Dopad na územní samosprávné celky 

Nemá dopad na územní a samosprávné celky. Nevytváří administrativní zátěž. 

Dopad na podnikatelské subjekty (uživatele měřidel) a osoby dotčené měřením 

Náklady spojené s přezkoušením jsou hrazeny buď osobou dotčenou měřením, nebo 

uživatelem měřidla (např. distribuční společnost), a to podle výsledku zkoušky. 

b) Varianta 2 

Realizace navrhované změny přinese nad rámec současné právní úpravy: 

a) povinnost na straně uživatele stanoveného měřidla (např. distributor, bytové družstvo, 

SVJ) uchovávat měřidlo po dobu 30 dní. Uvedená povinnost se bude uplatňovat ve vztahu 

ke všem měřidlům, u nichž byl tento požadavek na přezkoušení uplatněn. Podle 

statistických údajů Úřadu se může jednat o cca 7 500 až 8 500 měřidel ročně 

s předpokládanými manipulačními náklady 100,- Kč za kus. 

b) povinnost na straně uživatele stanoveného měřidla poskytnout součinnost při záměru 

osoby dotčené výsledkem přezkoušení předložit měřidlo ke znaleckému posudku. Lze 

předpokládat, že znalecký posudek bude vyžadován pouze omezeně. Počet pravděpodobně 

nepřesáhne 1 % přezkušovaných měřidel podle písm. a). Náklady na znalecký posudek 

ponese dotčená osoba, která uživateli oznámila, že hodlá nechat provést znalecký posudek. 

Náklady na straně uživatele (administrativní i případně manipulační), spojené s uchováním 

stanoveného měřidla po přezkoušení po dobu dalších min. 10, max. 30 dní, lze stanovit 

odhadem max. na 200,- Kč za každý kus měřidla.  

Dopad na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Nemá dopad na státní ani veřejné rozpočty 

Dopad na územní samosprávné celky 

Nemá dopad na územní a samosprávné celky. Nevytváří administrativní zátěž. 
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Dopad na podnikatelské subjekty (uživatele měřidel) a osoby dotčené měřením 

Povinnost na straně uživatele měřidla (např. distributor, bytové družstvo, SVJ) 

uchovávat měřidlo po dobu 30 dní může být spojena s manipulačním nákladem 100,- Kč za 

kus. Při následném požadavku na znalecký posudek mohou vzniknout další náklady (mimo 

vlastní expertní výkon) řádově 200,- Kč na jednotlivý kus. Náklady na straně osoby dotčené 

měřením jsou náklady na vlastní znalecký posudek a cena měřidla, které bude při znaleckém 

posudku rozebráno. Znalecký posudek bude prováděn znalcem nebo znaleckým ústavem za 

úhradu.  

V případě, že přezkoušení prokáže, že měřidlo nemá platné ověření (např. nemá 

požadované vlastnosti), vznikne povinnost úhrady nákladů na straně uživatele. V opačném 

případě jsou náklady hrazeny osobou dotčenou měřením. Takto je to nastaveno i v současném 

zákoně o metrologii, stejně tak jako např. v zákoně č. 458/2000 Sb., energetický zákon 

a dalších. 

Sociální dopady, dopad na životní prostředí 

Navržená změna nepředstavuje žádné sociální dopady ani dopady na životní prostředí. 

Přispěje však k ochraně spotřebitele/odběratele. 

Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Varianta Stručný obsah Přínosy  Hodnocení  

v Kč/ míra 

dopadu 

Náklady  Hodnocení  

v Kč/ míra dopadu 

Varianta 1 Současný stav Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

 0,-    0,- 

Územní a samosprávné celky 

Přímo se netýká 0,-  viz část 

podnikatelské 

subjekty, 

uživatelé měřidel 

Podnikatelské subjekty, uživatelé měřidel 

 0,- Náklady na 

přezkoušení 

jednoho měřidla 

v provozu – na 

žádost dotčené 

osoby   

adm. náklady: 

100,- Kč/kus 

přezkoušení 

měřidla 

v laboratoři 

(průměrné 

náklady): 

 2000,-  

Fyzické osoby, které nejsou podnikateli 

  0,- Pouze náklady 

spojené 

s přezkoušením, 

pokud je měřidlo 

v pořádku. 

dtto 

Varianta 2  Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Zkvalitnění 

systému 

*** Nulová 

administrativní 

náročnost 

0,-  

Územní a samosprávné celky 
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Přímo se netýká 0,-  viz část 

podnikatelské 

subjekty, 

uživatelé měřidel  

Dopad na podnikatelské subjekty/osoby dotčené výsledkem měření 

Zlepšení ochrany 

spotřebitele/ 

odběratele   

*** Náklady na 

zajištění měřidla 

pro případ 

znaleckého 

posudku (u 

jednoho měřidla 

v provozu) – na 

žádost dotčené 

osoby  

náklady dle 

varianty „1“. 

adm. náklady 

300,- Kč/kus  

náklady na 

přezkoušení 

(expertizu) dle 

náročnosti. 

cena přístroje 

Fyzické osoby, které nejsou podnikateli 

Zlepšení ochrany 

spotřebitele  

*** Pouze náklady 

spojené 

s přezkoušením, 

pokud je měřidlo 

v pořádku 

náklady dle 

varianty „1“. 

 

- bez dopadů, * - velmi nízký, ** - nízký, *** -  střední, ****- vysoký, ***** - velmi vysoký 

 

Závěr vyhodnocení 

S ohledem na ochranu spotřebitele a objektivizaci výsledků přezkušování stanovených 

měřidel v provozu se navrhuje varianta 2.  

 

5. Hotově balené zboží a lahve používané jako odměrné nádoby – změny 

a) Varianta 1 

Zachovává současný stav.    

Dopad na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Nemá dopad na státní ani veřejné rozpočty. Kontrolní akce se vykonává pouze na 

základě podnětu. 

Dopad na územní samosprávné celky 

Nemá dopad na územní a samosprávné celky. Nevytváří administrativní zátěž. 

Dopad na podnikatelské subjekty 

Náklady zůstanou zachovány, jedná se o náklady spojené s posouzením a vydáním 

osvědčení o metrologické kontrole HBZ označeného symbolem „e“, které se v průměru 

pohybují na jednotlivou žádost podle složitosti v rozpětí od 7 000,- Kč do 15 000,- Kč (částka 

bez DPH). Zpravidla každý rok je u provozovatele balírny nebo dovozce prováděna následná 

kontrola HBZ (placený metrologický výkon) s náklady 3 000,- Kč až 6 000,- Kč na jednotlivý 

případ. 

b) Varianta 2 
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Lze předpokládat, že kromě současných cca 160 balíren (nově provozovatelů balíren) 

HBZ označeného symbolem „e“ se bude regulace vztahovat i na cca 200 až 250 dalších balíren. 

Nově se bude jednat zejména o spotřebitelská balení v oblasti stavebnictví, chemie nebo jiných 

průmyslových komodit určených konečnému spotřebiteli.  

I v současném právním prostředí musí balírny nebo dovozci HBZ neoznačeného 

symbolem „e“ deklarovat množství výrobku v hotovém balení. Neočekává se tedy, že na straně 

balíren vzniknou další vícenáklady, naopak v případech, kdy v současné době balírny 

jednotlivá balení „přeplňovaly“, mohou vzniknout balírnám úspory při přechodu na kritéria 

s přípustnými zápornými odchylkami podle nové právní úpravy.  

Předpokládá se, že počet subjektů, které mohou být nově dotčeny touto změnou 

regulace, je maximálně cca 400 včetně současných balíren a dovozců HBZ označeného 

symbolem „e“. 

Dopad na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

V případě systematické kontrolní činnosti ČOI u prodejců a distributorů HBZ lze 

očekávat, že při vykonání cca 100 kontrol ročně to představuje navýšení nákladů proti 

současnému stavu o 500 000,- Kč na zajištění technických zkoušek a nákup vzorků (ceny 

vzorků – parfémy, balení cementu, ale i sádry nebo různě drahých barev, ad. - mohou se 

pohybovat poměrně ve velkém cenovém rozpětí) .U České inspekce životního prostředí a 

Krajských hygienických stanic by mělo dojít ve vazbě na výše uvedené úkony dozoru, k 

navýšení nákladů na kontrolní činnost o  250.000,- Kč. Nepředpokládá se žádný dopad na 

náklady Státní zemědělské a potravinářské inspekce a Státní veterinární správy. 

V případě kontrolní činnosti prováděné pouze na základě podnětu to nepředstavuje 

významné navýšení nákladů. Pokud bude nutné, v případě podnětu, provedení kontroly 

u provozovatele balírny nebo dovozce HBZ neoznačeného symbolem „e“ Institutem, tj. 

přizvanou osobou, je nutné počítat s odhadovanými průměrnými náklady 11 000,- Kč na jednu 

kontrolu provozovatele balírny/dovozce.   

Dopad na územní samosprávné celky 

Nemá dopad na územní a samosprávné celky. Nevytváří administrativní zátěž. 

Dopad na podnikatelské subjekty 

V případě HBZ označeného symbolem „e“ zůstane stav neměnný v porovnání se 

současným.  

V případě HBZ neoznačeného symbolem „e“ se dopad na podnikatele očekává pouze 

v rozsahu kontrolní činnosti, která může být i dnes u těchto subjektů vykonána např. ČOI 

na základě zjištění v obchodní síti. Náklady u subjektů spojené se zavedením systému 

managementu kvality (řízení kvality výstupní kontroly) se nepředpokládají. Vychází se z toho, 

že tento nebo obdobný kontrolní systém již subjekty zaveden mají (zcela určitě pokud již např. 

uvádějí na trh HBZ označené symbolem „e“). 

Sociální dopady, dopad na životní prostředí 

Navržená změna nepředstavuje žádné sociální dopady ani dopady na životní prostředí. 

Přispěje však k ochraně spotřebitele. 
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Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Varianta Stručný obsah Přínosy  Hodnocení  

v Kč/ míra 

dopadu 

Náklady  Hodnocení  

v Kč/ míra 

dopadu 

Varianta 1 Současný stav Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

 0,- Kontrolní 

činnost (SMD) 

Institutu, Úřadu 

Jen na podnět  

Územní a samosprávné celky 

Přímo se netýká 0,-   0,-  

Podnikatelské subjekty/ balírny a dovozci HBZ 

Systém HBZ 

označeného 

symbolem „e“ 

umožňuje 

bezproblémový 

přístup na trh EU 

***** Žádost balírny 

a podklady pro 

Institut  

Náklady na 

metrolog. 

kontrolu HBZ 

označeného „e“ 

 

 

Kontroly 

a SMD 

1000,-   

 

 

7 000,- až 

15 000,-  

 

 

 

 

 

Pouze v případě 

podnětu 

Fyzické osoby, které nejsou podnikateli 

Systém HBZ 

označeného 

symbolem „e“ 

garantuje 

množství výrobku 

v balení 

****   0,- 

Varianta 2  Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

 0,- Systematické 

kontroly ČOI 

u prodejců 

a distributorů 

ČOI 

ČIŽP, KHS,  

SZPI, SVS 

 

Náklady na 

kontroly Úřadu,  

ČOI 

(s přizváním 

Institutu) nebo 

ČIŽP, KHS,  

u provozovatelů 

balíren 

a dovozců pro 

HBZ 

neoznačené „e“ 

ČOI 

ČIŽP, KHS  

Předpoklad 

ročního zvýšení 

proti současnému 

stavu o 

500 000,-  

250 000,- 

 

0,- 

 

 

 

 

10 000,- až 

18 000,-  za 1 

kontrolu 

 

5000,- až 9000,- 

za 1 kontrolu 

 

Pouze v případě 

podnětu 

odhad cca 

100 000,- ročně  

50.000,- ročně 

Územní a samosprávné celky 

Přímo se netýká 0,-  0,- 

Dopad na podnikatelské subjekty/provozovatelé balíren a dovozci HBZ 
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Stejné požadavky 

na všechny 

dotčené subjekty, 

umožnění 

předepsaných 

záporných 

odchylek  

**** Náklady na 

metrologické 

posouzení HBZ 

označeného „e“     

Náklady 

v souvislosti 

s kontrolou  

Jako ve variantě 

„1“ 

 

 

3 000,- 

Kč/kontrola 

 

 

Fyzické osoby, které nejsou podnikateli 

Systém HBZ „e“ 

i „ne-e“ garantuje 

množství výrobku 

v balení 

****   0 

- bez dopadů, * - velmi nízký, ** - nízký, *** -  střední, ****- vysoký, ***** - velmi vysoký 

Závěr vyhodnocení 

Zejména s ohledem na ochranu spotřebitele a zavedení kritérií pro HBZ neoznačené 

symbolem „e“ (pro množství uváděné v daných veličinách a rozsazích) se navrhuje varianta 2.  

 

6. Autorizace a autorizované subjekty – změny 

a) Varianta 1 

Nepřinese žádné další náklady zainteresovaným subjektům.  

Dopad na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Nemá přímý dopad na státní ani veřejné rozpočty. Z hlediska zabezpečení autorizací 

Úřadem, představuje tato činnost 1,5 pracovního místa, což představuje roční mzdové náklady 

ve výši 890 000,- Kč podle metodiky MV pro PT 13. 

Dopad na podnikatelské subjekty 

Zůstávají stávající náklady. Na straně žadatele, který se dobrovolně rozhodne k výkonu 

autorizované činnosti, představují standardní výdaje za posouzení odborné způsobilosti, cca 

30 000,- Kč bez DPH na období platnosti osvědčení 5 let. Posouzení je provedeno Institutem 

za úhradu. Další náklady autorizovanému subjektu vzniknou ve spojení s kontrolou 

(prováděnou Úřadem) nebo státním metrologickým dozorem (prováděným Institutem). 

Plánovaná kontrola se u autorizovaného subjektu uskuteční v průměru jednou za 3 až 5 let. 

Na straně kontrolovaného subjektu to může představovat pouze omezení kapacity pracovníků 

v rozsahu max. 10 hodin. Náklady vzniklé na straně podnikatelských subjektů lze stanovit pro 

jednotlivý případ ve výši 2 000,- Kč. Další náklady vznikají zapojením AMS do 

mezilaboratorních porovnání zkoušek (MPZ), které probíhají zpravidla dvakrát v pětiletém 

období. Náklady spojené s účastí v jednom MPZ představují v průměru částku 5 000,- Kč na 

žadatele. 

b) Varianta 2 

Realizace navrhované změny představuje oproti variantě 1 obnovení autorizace každých 

5 let a zpřesnění požadavků na žadatele o autorizaci a podmínek pro výkon autorizované 

činnosti. 

Autorizace udělená Úřadem na dobu 5 let nahrazuje současný systém založený na 

platnosti osvědčení o způsobilosti, vydaného Institutem na dobu 5 let. Omezení doby platnosti 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBCGDFNF0)



33 

 

autorizace státu umožní, kromě udržování kontroly nad plněním požadavků a podmínek 

autorizované činnosti, reagovat na případné změny v regulaci stanovených měřidel a na změny 

u fyzické osoby podnikající nebo právnické osoby, která byla pověřena výkonem 

metrologických činností. 

Dopad na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Nemá dopad na státní rozpočet. Nárůst administrativní činnosti vzhledem k re-

autorizaci se plánuje rozložit do pěti let, proto se dopad na veřejný rozpočet (rozpočet Úřadu) 

nepředpokládá.  

Dopad na podnikatelské subjekty 

Stejný jako v případě varianty první. Vícenáklady vzniknou s podáním žádosti 

o autorizaci na další pětileté období, tj. administrativní náklady ve výši cca 1 000,- Kč na 

jednotlivý případ.  S povinností povinného pojištění odpovědnosti vzniknou autorizovaným 

osobám další náklady, a to v rozsahu cca 10 000,- Kč na jednotlivý případ (autorizovanou 

osobu). V průběhu doby platnosti autorizace vzniknou nově náklady na posouzení trvalého 

dodržování požadavků a podmínek autorizace, které provádí Institut, a to ve výši v průměru 

15 000, - Kč. 

Sociální dopady, dopad na životní prostředí 

Navržená změna nepředstavuje žádné sociální dopady ani dopady na životní prostředí.   

Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Varianta Stručný obsah Přínosy  Hodnocení  

v Kč/ míra 

dopadu 

Náklady  Hodnocení  

v Kč/ míra 

dopadu 

Varianta 1 

 

 

Současný stav Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

 0,- Správa agendy 

autorizací 

890 000,-  

Územní a samosprávné celky 

Přímo se netýká   0,-   0,-  

Podnikatelské subjekty – autorizované subjekty 

   

Žádost o autorizaci 

– podklady 

Náklady na 

posouzení 

způsobilosti 

Institutem mimo 

certifikace 

personálu 

MPZ 

Kontroly a SMD 

 

1000,- 

jednorázově 

 

 

30 000,-  

(cena dle 

rozsahu) – 

každých 5 let 

 

 

5 000,-  

2x za 5 let 

2000,-  

Fyzické osoby, které nejsou podnikateli 

Přímo se netýká 0,-  0,- 

Varianta 2  Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBCGDFNF0)



34 

 

    Správa agendy 

autorizací  

890 000,- 

Územní a samosprávné celky 

Přímo se netýká 

 

0,-  0,- 

Dopad na podnikatelské subjekty/ autorizované subjekty 

    Náklady na novou 

autorizaci po 5 

letech – na žádost   

Náklady na 

posouzení trvalého 

dodržování 

požadavků 

a podmínek 

autorizace 

Pojištění 

Náklady dle 

varianty „1“. 

 

 

15 000,-  

1x za 5 let 

 

 

10 000,-  ročně 

Fyzické osoby, které nejsou podnikateli 

Přímo se netýká   0,-   0,- 

 

Závěr vyhodnocení 

S ohledem na zabezpečení požadované funkčnosti systému autorizovaných činností se 

navrhuje varianta 2.  

 

7. Registrace a registrované subjekty – změny 

a) Varianta 1 

Nepřinese žádné další náklady registrovaným subjektům. Zůstanou zachovány náklady 

na výkon kontrolní činnosti (dosud formou státního metrologického dozoru), které lze stanovit 

na straně Institutu (resp. státu) ve výši v průměru cca 120 000,- Kč ročně.  

 Správní poplatek za registraci, v případě, že ročně bude registrováno 26 nových 

žadatelů (což je průměr za poslední 3 roky), bude na úrovni 5 200,- Kč ročně. V současné době 

se jedná o správní poplatek hrazený kolkovou známkou ve výši 200,- Kč. 

Dopad na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Nemá výrazný dopad na státní ani veřejné rozpočty. Nastavený příjem ze správních 

poplatků lze očekávat nadále ve výši cca 4 000,- Kč až 5 000,- Kč ročně. Náklady spojené 

s kontrolní činností Institutu ve výši 120 000,- Kč ročně. 

Dopad na podnikatelské subjekty 

Viz výše. Administrativní náklady subjektu i Institutu spojené s administrací jedné 

žádosti jsou na úrovni cca 700,- Kč včetně správního poplatku. Průměrné náklady na posouzení 

odborné způsobilosti pro výkon registrované činnosti jsou aktuálně na úrovni 2000,- Kč 

pro montáž a 5 000,- Kč až 10 000,- Kč pro opravy stanovených měřidel. Posouzení a registrace 

je jednorázový akt a nemá časově omezenou platnost. Náklady kontrolovaného subjektu 

při kontrole (SMD) činí cca 1 000,- Kč. 

b) Varianta 2 
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Realizace navrhované změny představuje významné omezení okruhu registrovaných 

subjektů vlivem zúžení druhů stanovených měřidel, k jejichž opravám nebo montáži bude nutná 

registrace. Na straně žadatelů o registraci (u předmětných druhů stanovených měřidel) bude 

nutné projít přeregistrací v průběhu 3 let (viz návrh přechodných ustanovení). Při přeregistraci 

cca 500 žadatelů se předpokládá její rozložení do období 2 až 3 let.  

Dopad na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Nemá významný dopad na státní rozpočet. Vzniknou náklady na přeregistraci a provoz 

nového systému správní agendy registrací, a to v rozsahu cca 450 000,- Kč ročně. Nadále 

zůstanou roční náklady na kontrolní činnost (na základě podnětu) v rozsahu 100 000, - Kč. 

Nebudou vybírány správní poplatky.   

Dopad na podnikatelské subjekty 

Průměrné náklady na posouzení odborné způsobilosti pro výkon registrované činnosti 

se předpokládají na současné úrovni, tj. 2 000,- Kč pro montáž a 5 000,- Kč až 10 000,- Kč pro 

opravy stanovených měřidel. Dále pak administrativní náklady ve výši 700,- Kč na žádost 

o registraci. Registrace bude mít platnost 5 let. Náklady kontrolovaného subjektu při kontrole 

se odhadují ve výši 1000,- Kč (neproduktivní činnost registrované osoby v době kontroly). 

Sociální dopady, dopad na životní prostředí 

Navržená změna nepředstavuje žádné sociální dopady ani dopady na životní prostředí. 

Přispěje k ochraně spotřebitele. 

Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Varianta Stručný obsah Přínosy  Hodnocení  

v Kč/ míra 

dopadu 

Náklady  Hodnocení  

v Kč/ míra dopadu 

Varianta 1 Současný stav Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Správní 

poplatek 

200,- za jeden 

případ 

registrace 

Průměrný roční 

příjem 5 200,- 

Roční náklady na 

kontrolu (SMD 

Institutu) 

Roční náklad na 

stávající správu 

agendy registrací 

120 000,- 

 

 

50 000,- 

Územní a samosprávné celky 

Přímo se 

netýká  

0,-   0,-  

Podnikatelské subjekty/ registrované subjekty 

  0,- Žádost o registraci 

včetně správního 

poplatku   

Náklady na 

posouzení 

způsobilosti 

Institutem   

 

 

 

Kontroly a SMD 

Jednorázově 

700,- 

 

Jednorázově: 

a) registrace na 

montáž 

2 000,-  

b) registrace 

na opravy 5 000,- 

až 10000,-

Jednorázově 

1000,- zpravidla 

na podnět   
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Fyzické osoby, které nejsou podnikateli 

Přímo se 

netýká – jenom 

jako uživatelé 

systému 

0,-  0,- 

Varianta 2  Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

   0,- Roční náklady na 

kontrolu (na 

podnět) 

Roční náklady na 

provoz nového 

systému správy 

správní agendy 

registrací 

a přeregistrací 

do 100 000,- 

 

 

450 000,- 

Územní a samosprávné celky 

Přímo se 

netýká 

 

0,-  0,- 

Dopad na podnikatelské subjekty/ registrované subjekty 

    0,- Náklady na novou 

registraci po 5 

letech     

 

 

 

Kontroly  

Náklady na 

posouzení 

a kontrolu dle 

varianty „1“ a to 

každých 5 let. 

1000,- zpravidla 

na podnět   

Fyzické osoby, které nejsou podnikateli 

Přímo se 

netýká – jenom 

jako uživatelé 

systému. 

 

 0,-     0,- 

 

Závěr vyhodnocení 

S ohledem na zabezpečení požadované funkčnosti systému oprav a montáže 

stanovených měřidel v oblastech, kde je nezbytné chránit spotřebitele, se navrhuje varianta 2.  

 

 

 

 

8. Dozor 

a) Varianta 1 

 Nepřinese žádné náklady nad rámec současných. 

Dopad na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Zůstane zachován, tzn. výše účelové části příspěvku ministerstva Institutu na provádění 

státního metrologického dozoru ve výši cca 2 mil Kč ročně. 
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Dopad na územní samosprávné celky 

Nemá dopad na územní a samosprávné celky. Nevytváří administrativní zátěž. 

Dopad na podnikatelské subjekty 

Nemá dopad na podnikatelské subjekty. Nevytváří náklady žádnému subjektu. 

b) Varianta 2 

Nepřinese žádné náklady nad rámec současných.  

Dopad na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Finanční prostředky na provádění dozoru ve výši cca 2 mil Kč ročně ministerstvo 

přesune Úřadu, tzn., budou zachovány (v kapitole ministerstva). Tyto prostředky budou rovněž 

využívány k úhradě přizvané osoby (zpravidla Institutu). Dosavadní náklady Úřadu na 

provádění kontrol, které provádí sám, ve výši cca 300 000,- Kč zůstanou zachovány. 

Finanční prostředky na provádění dozoru nad trhem Českou obchodní inspekcí, Českou 

inspekcí životního prostředí a Krajskými hygienickými stanicemi se předpokládají ve výši cca 

1 mil Kč ročně. 

Dopad na územní samosprávné celky 

Nemá dopad na územní a samosprávné celky. Nevytváří administrativní zátěž. 

Dopad na podnikatelské subjekty 

Nemá dopad na podnikatelské subjekty. Nevytváří náklady žádnému subjektu. 

Sociální dopady, dopad na životní prostředí 

Navržená změna nepředstavuje žádné sociální dopady ani dopady na životní prostředí. 

Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Varianta Stručný obsah Přínosy  Hodnocení  

v Kč/ míra 

dopadu 

Náklady  Hodnocení  

v Kč/ míra dopadu 

Varianta 1 Současný stav Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

 0,- Roční náklady na 

kontrolu (SMD 

Institutu) 

2 000 000,- 

 

Územní a samosprávné celky 

Přímo se 

netýká  

-   -  

Podnikatelské subjekty/ registrované subjekty 

  -  -   

Fyzické osoby, které nejsou podnikateli 

 -  - 

Varianta 2  Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

   0,- Roční náklady na 

kontrolu (Úřad, na 

podnět) 

Roční náklady na 

dozor nad trhem 

do 2 300 000,- 

 

 

cca 1 000 000,- 
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(ČOI, ČIŽP, KHS, 

namátkově) 

Územní a samosprávné celky 

Přímo se 

netýká 

 

-  - 

Dopad na podnikatelské subjekty/ registrované subjekty 

    -   -  

Fyzické osoby, které nejsou podnikateli 

 

 

 -     - 

 

Závěr vyhodnocení 

S ohledem na zabezpečení požadované funkčnosti dozorové činnosti se navrhuje varianta 2.  

 

4. STANOVENÍ POŘADÍ VARIANT A VÝBĚR NEJVHODNĚJŠÍHO ŘEŠENÍ 

 Na základě provedeného hodnocení v jednotlivých klíčových oblastech úpravy se 

navrhuje varianta 2, tj. nový zákon o metrologii, který nahradí současný zákon č. 505/1990 

Sb. V otázce předpisů stanovujících technické a metrologické požadavky na stanovená měřidla 

bude v novém zákoně zachována současná koncepce, která byla vyhodnocena jako vhodnější. 

 

5. IMPLEMENTACE DOPORUČENÉ VARIANTY A VYNUCOVÁNÍ 

Orgánem odpovědným za implementaci navrhované právní úpravy je ministerstvo. 

Nový zákon o metrologii bude doprovázen prováděcími vyhláškami ministerstva. Nový zákon 

a jeho prováděcí vyhlášky budou obsahovat transpozice aktuálně platných směrnic EU v oblasti 

metrologie, a to v rozsahu současné transpozice (do termínu zpracování nového zákona se 

nepředpokládá zásadní změna evropské legislativy v metrologii).  

Působnost při výkonu státní správy bude svěřena ministerstvu (jako ústřednímu 

správnímu orgánu) a Úřadu. Kontrolní činnost bude vykonávána zejména Úřadem a v rámci 

pravomocí k dozorčí působnosti dané jinými právními předpisy i jinými orgány státní správy. 

Porušování zákonem stanovených povinností bude řešit Úřad, případně další dozorový orgán 

v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem. 

 

6. PŘEZKUM ÚČINNOSTI REGULACE 

Úřad provádí v rámci své činnosti průběžné vyhodnocování účinnosti a efektivnosti 

právních předpisů a souvisejících opatření a za tímto účelem navrhuje změny. Současně 

průběžně reaguje na přípravu a průběh legislativních úprav na úrovni EU a také souběžně 

sleduje změny v rámci mezinárodní spolupráce v součinnosti s Institutem. V rámci 

mezirezortní spolupráce sleduje změny právních předpisů v působnosti jiných rezortů, které 

mají vazbu na metrologickou legislativu. Přezkum účinnosti regulace bude zpracován do pěti 

let od nabytí účinnosti navrhovaného zákona. 
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7. KONZULTACE A ZDROJE DAT 

Problematika návrhu zákona byla konzultována v rámci odborných útvarů Úřadu 

a poradního orgánu předsedy Úřadu (Rada pro metrologii, kde je zastoupení profesních, 

akademických a správních orgánů a organizací, viz http://www.unmz.cz/urad/rada-pro-

metrologii-a-jeji-komise), v rámci ministerstva a dále s Institutem. Návrh vychází rovněž 

z praktické činnosti těchto orgánů a údajů jimi vedených.  

Při přípravě návrhu zákona byl zohledněn věcný záměr zákona a stanovisko Legislativní 

rady vlády k věcnému záměru. 

Dále byl zohledněn průzkum potřeb při přípravě Koncepce rozvoje národního 

metrologického systému ČR na léta 2017-2021, schválený vládou ČR usnesením číslo 1129 ze 

dne 14. 12. 2016, kdy byla oslovena následující ministerstva: 

Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo 

zdravotnictví, Ministerstvo vnitra a další. 

Konzultace byly dále provedeny s následujícími subjekty: 

Český metrologický institut 

Česká metrologická společnost 

České kalibrační sdružení. 

8. KONTAKT NA ZPRACOVATELE RIA 

Igor Švarc 

Oddělení právní 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) 

Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1 

tel.: 221 802 116 

e-mail: svarc@unmz.cz 

 

 

9. ZHODNOCENÍ DOPADŮ VE VZTAHU K OCHRANĚ SOUKROMÍ A OSOBNÍCH 

ÚDAJŮ 

Předkládaná úprava nemá žádný dopad ve vztahu k soukromí a k ochraně osobních 

údajů. Návrh zákona není v rozporu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované 

zpracování osobních dat (vyhlášené pod č. 115/2001 Sb. m. s.), směrnicí Evropského 

parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně jednotlivců v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ani se zákonem č. 101/2000 Sb., 

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. 

 

10. ZHODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK 

 

I. Právní předpis naplňuje tato kritéria: 
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1. Přiměřenost 

Předmětný návrh je svým rozsahem přiměřený množině vztahů, které má upravovat. 

V navrhované nové právní úpravě nedochází k neúměrnému a výraznému rozšíření kompetencí 

ministerstva, Úřadu nebo Institutu.  

2. Efektivita 

Existují možnosti efektivní implementace regulací stanovených předpisem, veřejná 

správa je schopna plošně kontrolovat a vynucovat dodržování dané regulace prostřednictvím 

kontrol, zejména vykonaných Úřadem, případně Českou obchodní inspekcí nebo jiným 

dozorovým orgánem, který je k tomu zmocněn zvláštním zákonem. 

3. Odpovědnost 

Kompetence v rozhodování jsou v navrhované právní úpravě jednoznačně definovány 

podle jednotlivých úkonů a to ministerstvu, Úřadu a Institutu. Navrhovanou právní úpravou 

nedochází k nadměrnému soustředění pravomocí u jednoho správního orgánu. Jedná se 

zejména o zpřesnění současného stavu. 

4. Opravné prostředky 

O právech a povinnostech účastníků řízení se rozhoduje ve správním řízení. Odvolacími 

orgány budou ministerstvo v případě odvolání proti rozhodnutí Úřadu nebo Úřad v ostatních 

případech. Tedy stejné nebo obdobné kompetence jako je tomu v současné právní úpravě.  

5. Kontrolní mechanismy 

Kontrolní činnost Úřadu bude vykonávána, tak jako doposud, podle zákona č. 255/2012 

Sb., o kontrole. Tedy bude postupováno podle již zavedeného funkčního systému. Rozsah 

kontrol se zásadně nemění.  

 

II. Jednotlivým kritériím je v rámci zhodnocení zapotřebí přikládat odpovídající váhu, 

a to v závislosti na specifických podmínkách vyplývajících z charakteru korupčních 

příležitostí v oblastech upravených předpisem. 

1. Poptávková stránka 

Základní kritéria pro rozhodování Úřadu budou stanovena zákonem. Prováděcí předpisy 

pak upřesní požadované technické a procesní náležitosti. Rozhodovací pravomoc při 

autorizacích a registracích bude svěřena Úřadu. Odvolacím orgánem pak bude ministerstvo (viz 

výše). Při výkonu státní správy budou autority povinny postupovat podle obecně závazných 

právních předpisů. Pro zkvalitnění procesu budou zpřesněna kritéria pro správní řízení ve věci 

registrace nebo autorizace, obdobně pak pro jejich pozastavení či zrušení. S ohledem na 

případný střet zájmů, kdy většina „bytových měřidel“ je provozována a zároveň ověřována 

distribučními společnostmi (nebo jejich organizačními prvky), se zavádí v případě pochybnosti 

o správnosti měření možnost nechat přezkoušet měřidlo u jiného autorizovaného pracoviště 

nebo u Institutu (včetně provedení znaleckého posouzení).   

2. Nabídková stránka 

Přijetím předpisu mohou vzniknout určité náklady nad rámec současné úpravy. Jedná 

se zejména o: 

a) registrované subjekty, u kterých se navrhuje omezit dobu platnosti registrace na 5 let.  

Předpokládané náklady na registraci činí cca 2 000,- Kč až 10 000,- Kč za odborné posouzení 

a další cca 700,- Kč na administrování žádosti o registraci. Předpokládaný počet žadatelů je 

500. 
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b) u autorizovaných subjektů se navrhuje zavést pojištění odpovědnosti z výkonu 

autorizované činnosti. Předpokládané náklady na roční pojištění lze odhadnout na 10 000,- Kč. 

V souvislosti s omezením doby platnosti autorizace na 5 let vzniknou autorizovaným 

subjektům oproti současným nákladům administrativní náklady spojené s novou žádostí 

o autorizaci  

(1 000,- Kč) a dále náklady spojené s posouzením trvalého dodržování požadavků a podmínek 

autorizace, a to ve výši v průměru 15 000, - Kč jednou za 5 let. Předpokládaný počet subjektů 

je cca 300.  

c) v případě provozovatelů balíren /dovozců/ HBZ neoznačeného symbolem „e“ lze 

předpokládat pouze náklady, které vzniknou v souvislosti s kontrolní činností (na podnět), cca 

3000,- Kč na jednotlivou kontrolu. Předpokládaný počet subjektů dotčených touto změnou se 

předpokládá 400, z toho již dnes cca 160 provozovatelů balíren/dovozců plní požadavky na 

správnost množství výrobků v balení, stanovené vyhláškou pro HBZ označené symbolem „e“. 

Na druhé straně se předpokládají úspory u výroby měřidel, kdy se rozhodne výrobce 

uvádět na trh výrobek v kategorii pracovního měřidla místo jeho zařazení do kategorie 

stanovených měřidel. V těchto případech nelze dobře odhadnout počet dotčených osob nebo 

subjektů. Obdobně pak mohou dotčeným vzniknout náklady při uplatnění žádosti o přezkoušení 

měřidla v provozu – v těchto případech může na základě výsledku přezkoušení hradit náklady 

buď žadatel (povinná osoba) nebo osoba dotčená měřením (konečný spotřebitel). Přezkoušení 

měřidla je však volitelné (pro osobu dotčenou měřením).  

 

III. Transparence a otevřená data 

Navrhovaný předpis nemá vliv na dostupnost informací (dle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). 

 

IV. Úprava obsahuje procesy a sankce. 

V nové právní úpravě se navrhuje vycházet ze zkušeností současné praxe, při tom 

aplikovat nové přístupy ke správnímu trestání. Zákonem budou zavedeny sankce, 

nepředpokládá se zvýšení horní hranice ukládaných pokut proti současnému stavu.  

 

V. Navrhované změny zapracované do nové právní úpravy v metrologii nevytváří 

korupční rizika.  

Navrhované změny zapracované do nové právní úpravy v metrologii nevytváří korupční 

rizika. Kompetence v rozhodování jsou v navrhované právní úpravě jednoznačně definovány 

podle jednotlivých úkonů. Navrhovanou právní úpravou nedochází k nadměrnému soustředění 

pravomocí u jednoho správního orgánu.  

O právech a povinnostech účastníků řízení se rozhoduje ve správním řízení. Odvolacím 

orgánem bude ministerstvo v případě odvolání proti rozhodnutí Úřadu.  

Kontrolní činnost (státní metrologický dozor) bude vykonávána podle zákona č. 255/2012 Sb., 

o kontrole. 

 

11. ZHODNOCENÍ DOPADŮ NA BEZPEČNOST NEBO OBRANU STÁTU 

Navrhovaná úprava nemá dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 
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