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Činnosti ČMI

 provádí schvalování typu  a ověřování stanovených měřidel,
 posuzuje shodu měřidel a provádí zkoušení výrobků v rozsahu 

udělených autorizací či akreditace (oznámený subjekt č. 1383)
 provádí státní metrologický dozor,                 (nový ZoM ÚNMZ)

 vydává opatření obecné povahy,                    (nový ZoM ÚNMZ)

 registruje subjekty, které opravují stanovená měřidla nebo 
provádějí jejich montáž,                                    (nový ZoM ÚNMZ)

 provádí statistické výběrové zkoušky,
 provádí přezkoušení stanoveného měřidla,
 poskytuje odborné služby v oblasti metrologie,



Metrologická legislativa ČR je založena na dvou právních liniích:

 zákoně č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, týká se:

 účelem zákona je úprava práv a povinností fyzických osob, které jsou podnikateli,     
a právnických osob a orgánů státní správy, a to v rozsahu potřebném k zajištění 
jednotnosti a správnosti měřidel a měření,

 např. uvádění měřidel na trh a jejich používání (na národní úrovni), stanovení 
měřicích jednotek, státní metrologický dozor, pokuty subjektům atd.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 zákoně č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a zákoně o posuzování
shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh č. 90/2016 Sb., týká se

 uvádění stanovených výrobků na trh a do použití (včetně některých druhů měřidel),                     
(ale i problematika technické normalizace, akreditace, atd.) 

Poznámka: v případě měřidel pokrytých působností zákona o technických požadavcích na výrobky je měřidlo uvedeno na trh 
podle tohoto zákona a v okamžiku uvedení do použití přechází pod působnost zákona o metrologii.

Právní úprava metrologie



Uvádění vodoměrů na trh 

a do používání



A.  měřidla, pro která platí některá ze směrnic
 2014/31/EU – NAWID (dříve 2009/23/ES), resp. nařízení vlády 121/2016 Sb. 

(dříve NV 326/2002 Sb.)

 2014/32/EU - MID (dříve 2004/22/ES (resp.), resp. nařízení vlády 120/2016 
Sb. (dříve NV 464/2005 Sb.)

 93/42/EHS - MDD, resp. nařízení vlády 54/2015 Sb. (dříve NV 336/2004 Sb.)

B.  měřidla, pro která platí některá ze směrnic
starého přístupu

 staré směrnice EHS – do vypršení platnosti certifikátů EHS schválení typu

C. měřidla, která nejsou ani A ani B (zákon o metrologii)
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Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění 
pozdějších předpisů
novelizace:   zákon č. 91/2016 Sb. (účinnost: 15. 4. 2016) 

zákon č. 265/2017 Sb. (účinnost: 1. 9. 2017)

Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh č. 
90/2016 Sb. (účinnost: 15. dubna 2016)
novelizace:   zákon č. 265/2017 Sb. (účinnost: 1. září 2017)

Nařízení vlády č. 120/2016 Sb., o posuzování shody měřidel při jejich dodávání 
na trh (implementace směrnice 2014/32/EU „nový MID“), účinnost: 20. 4. 2016
poslední novelizace:  nařízení vlády  č. 96/2017 Sb.

Nařízení vlády č. 121/2016 Sb., o posuzování shody vah s neautomatickou 
činností při jejich dodávání na trh (implementace směrnice 2014/31/EU „nový 
NAWID“), účinnost: 20. 4. 2016

Legislativa EU 



• MI-001  - vodoměry B+F B+D H1
• MI-002  - plynoměry a přepočítávače B+F B+D H1
• MI-003  - elektroměry B+F B+D H1
• MI-004  - měřidla tepla B+F B+D H1
• MI-005  - měř. sys. kapalin mimo vodu B+F B+D H1 G
• MI-006  - váhy s aut. činností  

• mechanické B+D B+E B+F D1 F1 G H1
• elekromechanické B+D B+E B+F G H1
• elektronické B+D B+F G H1

• MI-007  - taxametry B+F B+D H1
• MI-008  - ztělesněné míry  

• hmotné délkové F1 D1 B+D H G
• odměrné nádoby A2 F1 D1 E1 B+E B+D H

• MI-009  - měřidla pro měření rozměrů (měření délky, plochy, vícerozměrová) 
• mechanická nebo elektromech. F1 E1 D1 B+F

B+E B+D H H1 G
• elektronická B+F B+D H1 G

• MI-010  - analyzátory výfukových plynů B+F B+D H1
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 Označení „CE“ podléhá obecným zásadám uvedeným v článku
30 nařízení (ES) č. 765/2008. Výška „CE“ min. 5 mm, pokud
není stanoveno jinak

 Doplňkové metrologické označení se skládá z velkého písmene
„M“ a posledních dvou číslic roku, ve kterém bylo označení
umístěno, ohraničených obdélníkem. Výška obdélníku se rovná
výšce označení CE.

 Označení musí být na měřidlech zhotovena či připevněna tak, aby byla:
 snadno viditelná (nebo alespoň snadno přístupná),
 čitelná a 
 nesmazatelná.
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číslo notifikované osoby 
(nově oznámeného subjektu)

značka shody

doplňkové metrologické 
značení tvořené 
písmenem M a 

posledním dvojčíslím 
roku posouzení shody, 

ohraničených 
obdélníkem
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 Dle zákona o metrologii se za úřední
značku prvotního ověření považuje také
označení shody a zajišťovací značky
výrobce, umístěné na SM, které bylo
uvedeno na trh podle zvláštního právního
předpisu (směrnice MID).

 výrobce popř. příslušný oznámený subjekt
může použít své tzv. zajišťovací značky (k
zamezení nežádoucí manipulace, udržení
kontroly nad metrologickými vlastnostmi
měřidla a nad jeho integritou),

 zajišťovací značky nejsou směrnicí
regulovány a jejich podoba a plombovací
schémata jsou stanoveny výrobcem

 podoba může být uvedena v certifikátu 
SM dle postupu D

 plombovací schéma je specifikováno 
v certifikátu EU přezkoušení typu (pokud 
je tento postup B realizován)



Měřidla podle „starých“ evropských směrnic
 regulovat se na národní úrovni může i nemusí, pokud se reguluje, lze podle 

směrnice (s předpokladem platnosti všude v EU) nebo i odlišně podle 
národní právní úpravy

 směrnice starého přístupu převzaty jako vyhlášky

 uvedení na trh EU cestou prvotního EHS ověření, kterému předchází  EHS 
schválení typu

 uvedení na trh EU s oprávněním pro uvedení do provozu i v regulované 
oblasti kdekoli v EU – žádné operace na národní úrovni

 uvedení na trh s předurčením k použití jako stanovené měřidlo ve smyslu 
zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění (vyhlášky jsou 
prováděcími předpisy k tomuto zákonu)

 po uvedení do provozu v ČR se stanou stanovenými měřidly (nepatrná 
výjimka – nádrže na lodích)
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Vyhláška MPO č. 262/2000 Sb. 

 konec platnosti 6-ti vyhlášek MPO (ke dni 30. 11. 2015) transponujících do 
právní úpravy metrologie v ČR směrnice starého přístupu (účinnost 1. 12. 2015)

 vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 334/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na vodoměry na 
studenou vodu označované značkou EHS

 vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 337/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na měřidla
označovaná značkou EHS používaná pro měření tlaku vzduchu v pneumatikách silničních vozidel

 vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 29/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na měřicí přístroje     
pro měření objemové hmotnosti obilí označovaná značkou EHS

 vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 31/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na lihoměry a 
hustoměry na líh, označované značkou EHS

 vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 32/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na závaží vyšší třídy 
přesnosti od 1 mg do 50 kg, označovaná značkou EHS

 vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 33/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na pravoúhlá závaží 
střední třídy přesnosti od 5 kg do 50 kg a válcová závaží střední třídy přesnosti od 1 g do 10 kg, označovaná 
značkou EHS

Certifikáty EHS schválení typu vydané do 30. listopadu 2015 na základě vyhlášek č. 334/2000 Sb., č. 337/2000 Sb.,
č. 29/2002 Sb. a č. 31/2002 Sb., zůstávají v platnosti až do doby ukončení platnosti certifikátů o schválení typu těchto
měřidel. V případě vyhlášky č. 334/2000 Sb., se toto ustanovení týká vodoměrů, které nespadají do působnosti zvláštního
právního předpisu (MID). Prvotní EHS ověření se provádí podle požadavků uplatněných při EHS schvalování typu.



Vyhláška MPO č. 262/2000 Sb. 

 konec platnosti 9-ti vyhlášek MPO transponujících do právní úpravy 
metrologie v ČR směrnice starého přístupu (účinnost 30. 10. 2016)
 vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 333/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na vodoměry na 

teplou vodu označované značkou EHS
 vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 335/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na taxametry

označované značkou EHS
 vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 336/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na plynoměry 

označované značkou EHS
 vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 338/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na elektroměry

označované značkou EHS

 vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 339/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na hmotné 
délkové měrky označované značkou EHS

 vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 21/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na průtokoměry 
pro kapaliny jiné než voda označované značkou EHS a na přídavná zařízení k těmto průtokoměrům

 vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 22/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na měřicí systémy 
pro kapaliny jiné než voda, označované značkou EHS

 vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 249/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na automatická 
kontrolní a třídící vážící zařízení označované značkou EHS

 vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 250/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na pásové 
dopravníkové váhy označované značkou EHS



Stanovená měřidla v působnosti ZoM
 uvedení na tuzemský trh s určením k použití jako stanovené měřidlo ve 

smyslu zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění (prováděcími 
předpisy k tomuto zákonu jsou vyhlášky MPO a Opatření obecné povahy)

 prvotní ověření, kterému ve většině případů (viz vyhláška č. 345/2002 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů) předchází  schválení typu

 možnost akceptace výsledků zkoušek pro účely schválení typu a prvotního 
ověření provedeného v jiném členském státě, má-li být měřidlo uvedeno 
do provozu v ČR jako stanovené měřidlo – metrologická úroveň 
vyžadovaná v ČR

 možnost akceptace schválení typu a prvotního ověření provedeného v ČR, 
má-li být měřidlo uvedeno do provozu v jiném členském státě EU v 
regulované oblasti
 mohou být národní procedurální podmínky
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 zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů
poslední novely: zákon č. 264/2016 Sb. (účinnost: 1. ledna 2017)

zákon č. 183/2017 Sb. (účinnost: 1. červenec 2017)

 vyhláška č. 262/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,                                                                     
kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření                                                            
poslední novela: vyhláška č. 125/2015 Sb. (účinnost: 2. června 2015)

 vyhláška č. 345/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví 
měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu                                                           
poslední novela: vyhláška č. 120/2015 Sb. (účinnost: 1. června 2015)

 vyhláška č. 264/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,                                                                              
o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a jejich označování
poslední novela: vyhláška č. 424/2009 Sb.                                           

(Národní) právní úprava metrologie 



Vyhláška č. 345/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

1.3.9   Měřidla protečeného množství vody        

a)    na studenou vodu                                                 6 roků

b)    na teplou vodu                                                           4 roky

c)    bubnové vodoměry                                                2 roky

d)    objemové vodoměry                                               6 roků*)

e)    vodoměry na studenou a teplou vodu, používané 
k rozúčtování nákladů konečným spotřebitelům    5 roků

*)   Na základě kladného výsledku statistické výběrové zkoušky specifikovaného souboru objemových 
vodoměrů se doba platnosti ověření vodoměrů tohoto souboru prodlužuje o 3 roky.

Kriteriální požadavky a základní parametry statistické výběrové zkoušky uvádí tzv. opatření 
obecné povahy:
0111-OOP-C035-14  Měřidla protečeného množství vody – vodoměry, které jsou 
určeny k použití v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu



Opatření obecné povahy

Novelizace zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii

zákon č. 481/2008 Sb. 

• ČMI zmocněn ke stanovení metrologických a technických požadavků na
stanovená měřidla a metod jejich zkoušení při schvalování typu a ověřování
formou dokumentu „opatření obecné povahy“.

• Zveřejňování návrhů OOP na úřední desce ČMI formou veřejných vyhlášek.

• Před implementací do právní úpravy metrologie v ČR nutná notifikace
členskými státy EU.









Databáze certifikátů ( www.cmi.cz )

Informativní databáze certifikátů vydaných ČMI

- národní certifikáty o schválení typu měřidel

- ES (EU) certifikáty schválení typu

- Zkušební certifikáty
- včetně technických příloh (protokolů o technických zkouškách)

- 6/2016 - zpřístupnění databáze na webových stránkách ČMI veřejnosti

- pravidelná aktualizace











Přezkoušení vodoměru  



„patní“ vodoměry

§ 11a zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, 
ve znění pozdějších předpisů

§ 16 odst. 4 a § 17 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů



§ 11a zákona o metrologii 

(1) Uživatel stanoveného měřidla je povinen na žádost
osoby, která může být dotčena jeho nesprávným měřením,
požádat o přezkoušení stanoveného měřidla.

(2) Český metrologický institut a subjekty autorizované
podle zákona o metrologii (AMS) k ověřování příslušného
druhu stanovených měřidel přezkouší stanovené měřidlo a
o přezkoušení vydají osvědčení, jehož přílohou je zkušební
protokol. Náležitosti osvědčení o přezkoušení a náležitosti
zkušebního protokolu stanoví ministerstvo vyhláškou.



§ 11a zákona o metrologii 

(3) Stanovené měřidlo se považuje za vyhovující, pokud má
při přezkoušení metrologické vlastnosti stanovené
opatřením obecné povahy. Opatření obecné povahy kromě
požadovaných metrologických vlastností stanoveného
měřidla stanoví i zkoušky při přezkoušení, pokud jsou odlišné
od zkoušek při ověřování.

(4) Náklady přezkoušení stanoveného měřidla (SM) hradí

a) žadatel o přezkoušení v případě, že SM je shledáno při 
přezkoušení vyhovujícím,

b) uživatel stanoveného měřidla v případě, že SM je 
shledáno při přezkoušení nevyhovujícím.



Vyhláška č. 262/2000 Sb. 

 § 14a (k § 11a odst. 2 zákona o metrologii) 

Náležitosti osvědčení o přezkoušení stanoveného měřidla a náležitosti 
zkušebního protokolu 

 § 14a odst. 1 specifikuje, jaké údaje má obsahovat osvědčení o přezkoušení 
stanoveného měřidla

i) výrok o platnosti nebo neplatnosti ověření stanoveného měřidla,….

 § 14a odst. 2 ve spojení s odst. 3 specifikuje, jaké údaje má obsahovat zkušební 
protokol, který je povinnou přílohou osvědčení o přezkoušení stanoveného měřidla

 Závěr 
Platnost ověření SM je podmínkou pro provedení přezkoušení dle § 11a !
Nesmí se řetězit proces dle § 11a zákona !



zákon č. 274/2001 Sb. 

Přezkoušení vodoměru, v době platnosti jeho ověření, v ČMI nebo v AMS

(3) Vodoměr podléhá úřednímu ověření podle zvláštních právních
předpisů.21) Má-li odběratel pochybnosti o správnosti měření nebo zjistí-li
závadu na vodoměru, má právo požádat o jeho přezkoušení. Toto právo
lze uplatnit nejpozději při výměně vodoměru. Provozovatel je povinen
na základě písemné žádosti odběratele do 30 dnů ode dne doručení žádosti
zajistit přezkoušení vodoměru u subjektu oprávněného provádět státní
metrologickou kontrolu měřidel, přičemž odběratel je povinen poskytnout
provozovateli k odečtu i výměně vodoměru nezbytnou součinnost. Výsledek
přezkoušení oznámí provozovatel neprodleně písemně odběrateli.



zákon č. 274/2001 Sb. 

Lze přezkoušet vodoměr, v době platnosti jeho ověření, na místě instalace?

Odběratel má právo zajistit si na vlastní náklady metrologickou zkoušku 
vodoměru na místě instalace, a to nezávislým měřidlem, připojeným na 
odbočení s uzávěrem za osazeným vodoměrem na potrubí vnitřního 
vodovodu před jeho prvním rozdělením. 

Tuto zkoušku provede za přítomnosti provozovatele vodovodu na základě 
smlouvy s odběratelem Český metrologický institut, pokud to vnitřní 
vodovod umožňuje. Zjistí-li se odchylka větší, než připouští zvláštní právní 
předpis21), vodoměr se považuje za nefunkční a při stanovení množství 
dodané vody pro vypořádání případné reklamace se postupuje podle § 17 
odst. 4 písm. a).



Postup přezkoušení vodoměru 

Je někde popsán postup při zkoušce vodoměru na místě instalace?      

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 0111-OOP-C035-14

7.5 Přezkoušení vodoměru v době platnosti ověření v místě instalace

Zkouškou se kontroluje, zda vodoměr ve funkci stanoveného měřidla 
splňuje metrologické a technické požadavky tohoto opatření obecné povahy, 
je správně nainstalován a splňuje požadavky na přesnost měření v provozu.

7.5.1 Prováděné zkoušky

Zkouška vodoměru v místě instalace v době platnosti ověření sestává z:

– vizuální prohlídky zkoušeného vodoměru a jeho instalace,

– předběžné zkoušky chodu,

– kontroly těsnosti,

– zkoušky přesnosti.



MPE při přezkoušení 

Jaké jsou největší dovolené chyby při přezkoušení dle §11a ?

Stanoveno opatřením obecné povahy č. 0111-OOP-C035-14.

2.3.3 Největší dovolené chyby v používání

Při přezkoušení měřidel v používání prováděném podle § 11a 
zákona o metrologii na vyžádání strany, jejíž zájmy mohou být 
významně poškozeny nesprávným měřením, se uplatní 
dvojnásobek „největší dovolené chyby“ uvedené v článcích 
2.3.1 a 2.3.2.



MPE při ověřování 

2.3.1 Největší dovolená chyba v dolní oblasti průtoku
Největší dovolená chyba objemu dodávaného při průtoku mezi 
minimálním průtokem Q1 (včetně) a přechodovým průtokem 
Q2 (kromě), kladná nebo záporná, je 5 % pro vodu mající 
jakoukoliv teplotu.

2.3.2 Největší dovolená chyba v horní oblasti průtoku
Největší dovolená chyba objemu dodávaného při průtoku mezi 
přechodovým průtokem Q2 (včetně) a přetěžovacím průtokem 
Q4 (včetně), kladná nebo záporná, je: 

2 % pro vodu mající teplotu ≤ 30 °C , 

3 % pro vodu mající teplotu > 30 °C.                                   



Lhůty 

Lhůty pro provedení přezkoušení stanoveného měřidla dle §11a ?

§ 11 odst. 1 zákona č. 505/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

Stanovených měřidel může být používáno pro daný účel jen po dobu platnosti
provedeného ověření. ...

§ 11a zákona č. 505/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

Uživatel stanoveného měřidla je povinen na žádost osoby, která může být 
dotčena jeho nesprávným měřením, požádat o přezkoušení stanoveného 
měřidla..

§ 7 odst. 2 vyhlášky č. 262/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

Platnost ověření stanoveného měřidla zaniká, jestliže :
a)  uplynula doba platnosti jeho ověření;
d)  byla znehodnocena, popřípadě odstraněna úřední značka.



Lhůty (AMS a ČMI) 

§ 25 odst. 1 zákona č. 505/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

(Lhůty pro výkony státní metrologické kontroly)
... Pro ostatní úkony Českého metrologického institutu a autorizovaných 
metrologických středisek činí lhůta 60 dnů od předložení měřidla, ...

§ 17 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
... Provozovatel je povinen na základě písemné žádosti odběratele do 30 dnů 
ode dne doručení žádosti zajistit přezkoušení vodoměru u subjektu 
oprávněného provádět státní metrologickou kontrolu měřidel, ...

Možné situace uplatnění žádosti v AMS nebo v ČMI:

≥  60 dnů před koncem doby platnosti ověření – problém nevznikne;

<  60 dnů před koncem doby platnosti ověření – neexistuje záruka provedení přezkoušení;

uplatnění žádosti po konci doby platnosti ověření – nelze provést přezkoušení dle § 11a ZoM



„bytové“ vodoměry

§ 11a zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších 
předpisů

Přezkoušení vodoměru pouze v referenčních podmínkách 
zkušebny/laboratoře AMS či ČMI.

V místě instalace lze provést přezkoušení vodoměru mimo 
rámec § 11a zákona o metrologii.

ČMI nabízí provedení zkoušek „bytových“ vodoměrů v 
zabudovaném stavu, výstupem může být:

- odborný metrologický posudek
- znalecký posudek   

Bližší informace:  www.cmi.cz



Právní úprava metrologie

Informace o zpracování návrhu                     

nového zákona o metrologii

Základní systémové změny a parametrické úpravy

UPOZORNĚNÍ!

Dále uvedené informace je třeba považovat za informativní. 

Některé aspekty návrhu nového zákona o metrologii mohou být ještě dotčeny změnami 
v důsledku vypořádávání připomínek Ministerstvem průmyslu a obchodu uplatněných v 
meziresortním připomínkovacím řízení orgány státní správy a hospodářskými subjekty.



Přezkušování SM v používání

Pokud je stanovené měřidlo používáno za okolností, kdy nesprávným měřením
mohou být poškozeny zájmy osob dotčených měřením, mohou tyto osoby
požadovat jeho přezkoušení. Zkoušky a metody přezkoušení k příslušnému druhu stanoveného
měřidla v používání stanoví opatření obecné povahy.

Přezkoušení stanoveného měřidla v používání je oprávněno provést AMS
v rozsahu autorizace nebo Institut.

Na základě písemné žádosti o přezkoušení stanoveného měřidla je uživatel
předmětného měřidla povinen do 30 dní od doručení žádosti, pokud nestanoví
jiný právní předpis odlišně, zajistit přezkoušení u AMS nebo Institutu.
Osoba, která přezkoušení požaduje, má právo odmítnout provedení přezkoušení u AMS vybraného
uživatelem. V takovém případě uživatel stanoveného měřidla zajistí přezkoušení Institutem.

Uživatel stanoveného měřidla je povinen s měřidlem nakládat pouze takovým způsobem, který
nemůže ovlivnit výsledky přezkoušení, má povinnost postupovat podle pokynů pracovníka
autorizovaného metrologického střediska nebo Institutu a zajistit měřidlo proti zásahům
třetích osob. Strany dotčené výsledky měření jsou povinny zajistit potřebnou součinnost.



Přezkoušení SM v používání

Po přezkoušení se stanovené měřidlo považuje za vyhovující, pokud splňuje
požadavky stanovené opatřením obecné povahy. Doba platnosti ověření není
tímto dotčena a ověřovací značky zůstávají platné.
Pokud je při přezkoušení stanovené měřidlo shledáno jako vyhovující, hradí
uživateli náklady spojené s přezkoušením ten, kdo uživatele o přezkoušení
požádal.
AMS, které provedlo přezkoušení, nebo Institut vydá osvědčení o přezkoušení,
jehož přílohou je zkušební protokol.
Náležitosti osvědčení o přezkoušení a zkušebního protokolu stanoví ministerstvo vyhláškou. Osvědčení o
přezkoušení musí v případě nevyhovujícího měřidla obsahovat všechny specifikace, které vedly ke
konstatování neshody s požadavky na stanovené měřidlo.

Uživatel je povinen seznámit osobu, která jej o přezkoušení požádala, s
osvědčením o přezkoušení. V případě, že stanovené měřidlo bylo na základě
přezkoušení shledáno nevyhovujícím, nelze jej nadále používat pro účely
měření podle § 5 odst. 4.



Přezkoušení SM v používání

Uživatel přezkoušeného měřidla je povinen s měřidlem nadále nakládat pouze
takovým způsobem, který nemůže ovlivnit výsledky přezkoušení, zajistit ho
proti zásahům třetích osob a postupovat podle pokynů Institutu nebo
autorizovaného metrologického střediska, a to po dobu 10 dní od seznámení
osoby, která jej o přezkoušení požádala, s osvědčením o přezkoušení.

Pokud tato osoba nesouhlasí s výsledkem uvedeným v osvědčení o
přezkoušení, je oprávněna v této době průkazným způsobem oznámit
uživateli, že na vlastní náklady hodlá nechat provést znalecký posudek.

Uživatel měřidla je v takovém případě povinen poskytnout nezbytnou
součinnost po dobu 30 dní od seznámení osoby, která jej požádala o
přezkoušení měřidla, s osvědčením o přezkoušení, a přitom nakládat
s měřidlem způsobem, který nemůže ovlivnit výsledky přezkoušení.
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Vývoj počtu přezkoušení dle § 11a ZoM

přezkoušení vodoměrů v místě instalace (počet zkoušek, průběh v jednotlivých letech)
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přezkoušení vodoměrů v místě instalace (přehled výroků vyhověl/nevyhověl)

aktualizace k říjnu 2019

Vývoj počtu přezkoušení dle § 11a ZoM
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přezkoušení vodoměrů v místě instalace (Praha; mimo Prahu)

aktualizace k říjnu 2019

Vývoj počtu přezkoušení dle § 11a ZoM



Český metrologický institut, Okružní 31, 638 00 Brno, Česká republika, fstanek@cmi.cz, www.cmi.cz

DĚKUJI ZA POZORNOST


