
  

 VIII. 

VYPOŘÁDÁNÍ ZÁSADNÍCH PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra průmyslu a obchodu dne 21. listopadu 
2019, s termínem dodání stanovisek do 5. prosince 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
OKOM K čl. 2 odst. 1 směrnice 2019/1258:  

Směrnice požaduje, aby členský stát EU naplnil tzv. 
referenční odkaz v právním předpise, kterým ji 
transponuje do svého vnitrostátního právního řádu. 
Provedení tzv. referenčních odkazů upravuje čl. 48 
odst. 3, resp. 6 Legislativních pravidel vlády (LPV). 
Splnění povinnosti provést tento požadavek návrh 
zákona nezajišťuje. Je nutné doplnit. 
Jelikož zákon o metrologii neobsahuje svodné 
ustanovení v § 1 podle požadavku uvedeného v čl. 48 
odst. 3 LPV a novela je čistě minimalistická, 
doporučujeme referenční odkaz na směrnici doplnit 
alespoň do navrhovaného § 2 odst. 2 a 3, kam je 
směrnice transponována. 

Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno 

 K příloze směrnice 2019/1258 (změna kapitoly I 
oddílu 1.1, pododdílu 1.1.1 směrnice 80/181/EHS):  
Žádáme o sdělení, z jakého důvodu není do 
navrhovaného zákona zakotvována také definice 
odvozené jednotky teploty - stupeň Celsia. Úprava 
stupně Celsia je sice shodně se směrnicí 80/181/EHS 
obsažena ve vyhlášce č. 264/2000 Sb., avšak není 
jasné, proč není tato jednotka definována jako ostatní 

Vysvětleno 
 
Při původní transpozici směrnice 80/181/EHS byla zákonem 
o metrologii transponována pouze část oddílu 1.1 (základní 
jednotky SI), která je novelou směrnice fakticky změněna 
(obsah pododdílu 1.1.1 - vyjádření Celsiovy stupnice je 
nezměněna) a část podddílu 1.1.1 byla transponována 
vyhláškou. Do navrhovaného zákona je navrhováno 
zachovat toto původní oddělení z praktického důvodu - 
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jednotky již zákonem, ale až podzákonným právním 
předpisem.  
 
 
 
 
 
 
 
Pokud by nadále předkladatel trval na tom, že budou 
stupně Celsia upraveny pouze ve vyhlášce, je pak 
nutné uvést do souladu srovnávací tabulku, kde by 
měla být tato vyhláška vykázána vedle již uvedeného 
ID novely.  

Tato připomínka je zásadní 

jednak odpovídá současnému umístění předmětného znění v 
zákoně a ve vyhlášce a dále je v legislativním procesu nová 
právní úprava metrologie. Zachováním oddělení (dočasného, 
viz předchozí věta) současně nevzniká požadavek na novelu 
vyhlášky 264/2000. Stačí tedy upravit srovnávací tabulku. 
 
 
Srovnávací tabulka upravena 
 
 

V Praze dne 30. ledna 2020 

Vypracoval: Hana Štěpánová Podpis: 
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