
505/1990 Sb. 
 
   ZÁKON 
 
   ze dne 16. listopadu 1990 
 
   o metrologii 
 
   Zm ěna: 4/1993 Sb., 20/1993 Sb. 
 
   Zm ěna: 119/2000 Sb. 
 
   Zm ěna: 119/2000 Sb. ( část) 
 
   Zm ěna: 137/2002 Sb. 
 
   Zm ěna: 13/2002 Sb. 
 
   Zm ěna: 226/2003 Sb. ( část) 
 
   Zm ěna: 119/2000 Sb. ( část), 226/2003 Sb. 
 
   Zm ěna: 444/2005 Sb. 
 
   Zm ěna: 481/2008 Sb. 
 
   Zm ěna: 223/2009 Sb. 
 
   Zm ěna: 155/2010 Sb. 
 
   Federální  shromážd ění  České  a  Slovenské  federativní  Republiky  se 
   usneslo na tomto zákon ě: 
 
   ČÁST I 
 
   Všeobecná ustanovení 
 
   § 1 
 
   Ú čel zákona 
 
   Ú čelem  zákona  je  úprava práv a povinností fyzickýc h osob, které jsou 
   podnikateli,  a  právnických osob (dále jen "sub jekty") a orgán ů státní 
   správy,  a  to v rozsahu pot řebném k zajišt ění jednotnosti a správnosti 
   m ěřidel a m ěření. 
 
   § 2 
 
   nadpis vypušt ěn 
 
   (1)  Subjekty  a  orgány  státní  správy jsou po vinny používat základní 
   m ěřicí jednotky uvedené v odstavci 2, jejich ozna čování, násobky a díly 
   stanovené  vyhláškou,  a ostatní jednotky, jejic h ozna čování, definice, 
   násobky  a  díly  stanovené  vyhláškou. V meziná rodním styku lze použít 
   m ěřicí jednotky odpovídající mezinárodním obchodním zv yklostem. 
 
   (2) Základními m ěřicími jednotkami jsou: 
 
   a)  jednotka  délky  -  metr  (m); metr je délka  dráhy, kterou prob ěhne 
   sv ětlo ve vakuu za dobu 1/299 792 458 sekundy, 
 



   b)  jednotka  hmotnosti  -  kilogram  (kg); kilo gram se rovná hmotnosti 
   mezinárodního prototypu kilogramu, 
 
   c)  jednotka  času  - sekunda (s); sekunda je doba trvání 9 192 63 1 770 
   period zá ření, které odpovídá p řechodu mezi dv ěma hladinami velmi jemné 
   struktury základního stavu atomu cesia 133, 
 
   d)  jednotka elektrického proudu - ampér (A); am pér je stálý elektrický 
   proud, který p ři pr ůchodu dv ěma přímými rovnob ěžnými nekone čně dlouhými 
   vodi či   zanedbatelného   kruhového  pr ůřezu  umíst ěnými  ve  vakuu  ve 
   vzdálenosti  1  metr  vyvolá  mezi nimi sílu 2 x  10-7 newtonu na 1 metr 
   délky vodi čů, 
 
   e) jednotka termodynamické teploty - kelvin (K);  kelvin je 1/273,16 díl 
   termodynamické teploty trojného bodu vody, 
 
   f)  jednotka  látkového  množství  - mol (mol); mol je látkové množství 
   soustavy,  která  obsahuje  práv ě  tolik elementárních jedinc ů (entit), 
   kolik  je  atom ů  v  0,012  kilogramu  izotopu  uhlíku 12C. P ři udávání 
   látkového  množství je t řeba elementární jedince (entity) specifikovat; 
   mohou to být atomy, molekuly, ionty, elektrony, jiné částice nebo blíže 
   ur čená seskupení částic, 
 
   g)  jednotka  svítivosti  -  kandela (cd); kande la je svítivost zdroje, 
   který  v  daném  sm ěru  vysílá monochromatické zá ření s kmito čtem 540 x 
   1012 hertz ů a jehož zá řivost v tomto sm ěru je 1/683 wattu na steradián. 
 
   § 3 
 
   M ěřidla 
 
   (1) M ěřidla slouží k ur čení hodnoty m ěřené veli činy. Spolu s nezbytnými 
   pomocnými m ěřícími za řízeními se pro ú čely tohoto zákona člení na: 
 
   a) etalony; 
 
   b) pracovní m ěřidla stanovená (dále jen "stanovená m ěřidla"); 
 
   c) pracovní m ěřidla nestanovená (dále jen "pracovní m ěřidla"); 
 
   d)  certifikované  referen ční materiály a ostatní referen ční materiály, 
   pokud  jsou  ur čeny  k  funkci etalonu nebo stanoveného nebo pracov ního 
   m ěřidla. 
 
   (2)  Etalon  m ěřicí  jednotky anebo stupnice ur čité veli činy je m ěřidlo 
   sloužící  k  realizaci  a  uchovávání  této  jed notky nebo stupnice a k 
   jejímu  p řenosu  na  m ěřidla  nižší  p řesnosti.  Uchováváním etalonu se 
   rozumí všechny úkony pot řebné k zachování metrologických charakteristik 
   etalonu ve stanovených mezích. 
 
   (3)  Stanovená  m ěřidla  jsou  m ěřidla,  která  Ministerstvo pr ůmyslu a 
   obchodu   (dále  jen  "ministerstvo")  stanoví  vyhláškou  k  povinnému 
   ov ěřování s ohledem na jejich význam 
 
   a)  v  závazkových vztazích, nap říklad p ři prodeji, nájmu nebo darování 
   v ěci,  p ři  poskytování  služeb  nebo  p ři  ur čení  výše náhrady škody, 
   pop řípad ě jiné majetkové újmy, 
 
   b) pro stanovení sankcí, poplatk ů, tarif ů a daní, 
 
   c) pro ochranu zdraví, 



 
   d) pro ochranu životního prost ředí, 
 
   e) pro bezpe čnost p ři práci, nebo 
 
   f)  p ři  ochran ě  jiných ve řejných zájm ů chrán ěných zvláštními právními 
   p ředpisy. 
 
   (4) Pracovní m ěřidla jsou m ěřidla, která nejsou etalonem ani stanoveným 
   m ěřidlem. 
 
   (5)  Certifikované  referen ční materiály a ostatní referen ční materiály 
   jsou  materiály  nebo látky p řesn ě stanoveného složení nebo vlastností, 
   používané zejména pro ov ěřování nebo kalibraci p řístroj ů, vyhodnocování 
   m ěřících metod a kvantitativní ur čování vlastností materiál ů. 
 
   (6)  V  pochybnostech  ur čí  p řípadné  za řazení  m ěřidla  do  n ěkteré z 
   uvedených kategorií m ěřidel Ú řad pro technickou normalizaci, metrologii 
   a státní zkušebnictví (dále jen "Ú řad). 
 
   § 4 
 
   Státní metrologická kontrola m ěřidel 
 
   (1)  Státní  metrologickou kontrolou m ěřidel se pro ú čely tohoto zákona 
   rozumí   schvalování   typu   m ěřidla,  prvotní  a  následné  ov ěřování 
   stanoveného m ěřidla a certifikace referen čních materiál ů. 
 
   (2)  Ú řad může na žádost uživatele m ěřidla vyjmout m ěřidlo specifického 
   ur čení  z  p ůsobnosti státní metrologické kontroly m ěřidel na stanovené 
   období. 
 
   § 5 
 
   Návaznost m ěřidel 
 
   (1)  Návazností  m ěřidel  se  pro  ú čely  tohoto zákona rozumí za řazení 
   daných  m ěřidel  do  nep řerušené  posloupnosti p řenosu hodnoty veli činy 
   po čínající etalonem nejvyšší metrologické kvality pro daný ú čel. 
 
   (2)   Státní   etalony   mají   pro   p říslušný  obor  m ěření  nejvyšší 
   metrologickou  kvalitu  ve  stát ě. Schvaluje je Ú řad, který též stanoví 
   zp ůsob  jejich  tvorby,  uchovávání  a  používání.  Za  tvorbu, rozvoj a 
   udržování  státních etalon ů odpovídá stát, který tuto činnost zajiš ťuje 
   podle   tohoto  zákona.  Státní  etalony  uchová vá  Český  metrologický 
   institut nebo oprávn ěné subjekty pov ěřené Ú řadem k této činnosti. Český 
   metrologický  institut  koordinuje budování a ro zvoj státních etalon ů a 
   jejich  uchovávání. Státní etalony se navazují p ředevším na mezinárodní 
   etalony  uchovávané  podle  mezinárodních  smluv  nebo na státní etalony 
   jiných stát ů s odpovídající metrologickou úrovní. 
 
   (3)  Pro další etalony nejvyšší metrologické kva lity ve stát ě v oborech 
   m ěření,  kde  není  schválen státní etalon, platí usta novení odstavce 2 
   obdobn ě. 
 
   (4)  K  ochran ě  státních  etalon ů  m ůže  být  z řízeno  v  okolí jejich 
   uchovávání ochranné pásmo podle zvláštních p ředpis ů.^1) 
 
   (5)  Hlavní  etalony  tvo ří  základ  návaznosti  m ěřidel  u  subjekt ů a 
   podléhají  povinné  kalibraci.  Kalibraci  hlavn ích  etalon ů provádí na 
   žádost   uživatele   Český   metrologický  institut  nebo  akreditované 



   kalibra ční   laborato ře   a   zahrani ční   subjekty,   které   zaru čují 
   srovnatelnou metrologickou úrove ň. Lh ůtu následující kalibrace hlavního 
   etalonu stanoví uživatel tohoto hlavního etalonu  podle metrologických a 
   technických  vlastností, zp ůsobu a četnosti používání hlavního etalonu. 
   Je-li  Český metrologický institut požádán o kalibraci hlav ního etalonu 
   v  oborech  m ěření,  ve  kterých  jsou  vyhlášena stanovená m ěřidla, je 
   povinen  ji  bu ď  provést,  anebo  m ůže tuto kalibraci zprost ředkovat v 
   zahrani čí. 
 
   6)  Zp ůsob  návaznosti  pracovních  m ěřidel  stanoví  uživatel m ěřidla. 
   Kalibraci  pracovních  m ěřidel  si mohou jejich uživatelé zajistit sami 
   pomocí   svých   hlavních   etalon ů   nebo  u  jiných  tuzemských  nebo 
   zahrani čních  subjekt ů,  které  mají  hlavní etalony p říslušné veli činy 
   navázány v souladu s odstavcem 5. 
 
   ČÁST II 
 
   Schvalování typ ů měřidel 
 
   § 6 
 
   Schvalování typ ů měřidel vyrobených v tuzemsku 
 
   (1)  M ěřidla  podléhající  schvalování typu ješt ě p řed zahájením výroby 
   stanoví  ministerstvo  vyhláškou.  Na žádost moh ou být schváleny i typy 
   jiných nov ě vyráb ěných m ěřidel. 
 
   (2)  Schvalování  typu  m ěřidla  provádí  Český  metrologický institut. 
   Zjiš ťuje,  zda m ěřidlo bude schopno plnit funkci, pro kterou je ur čeno. 
   Tento  požadavek  se  považuje za spln ěný, pokud je m ěřidlo v souladu s 
   požadavkem  stanoveným opat řením obecné povahy. Postup schvalování typu 
   m ěřidla  stanoví ministerstvo vyhláškou. Minimální po čet vzork ů měřidla 
   pot řebných   pro  schvalování  typu  m ěřidla,  které  výrobce  poskytne 
   bezplatn ě, stanoví Český metrologický institut. 
 
   (3)   Na   základ ě   technických   zkoušek  a  dalších  zjišt ění  Český 
   metrologický institut vydá certifikát, že m ěřidlo jako typ schvaluje, a 
   p řid ělí  mu  zna čku  schválení  typu,  kterou  musí  výrobce, pokud tak 
   stanoví   ministerstvo   vyhláškou,  umístit  na   m ěřidle.  Náležitosti 
   certifikátu   o  schválení  typu  m ěřidla  a  grafickou  podobu  zna čky 
   schválení  typu stanoví vyhláška. Platnost certi fikátu o schválení typu 
   m ěřidla  zaniká  uplynutím  deseti  let od data jeho v ydání. Tuto lh ůtu 
   m ůže  Český  metrologický  institut  na  žádost  výrobce  nebo  dovozce 
   prodloužit  o  dalších  deset  let;  po čet  m ěřidel,  která  lze  podle 
   schváleného typu vyrobit, není omezen. 
 
   (4)  V  p řípad ě,  kdy  hospodárnost  schvalování  nebo  jeho  tech nická 
   proveditelnost  by nebyla úm ěrná významu schválení daného typu m ěřidla, 
   Český   metrologický   institut  m ůže  sd ělit  výrobci,  že  tento  typ 
   schvalování nepodléhá. 
 
   (5)  Platnost  certifikátu  o  schválení  typu s e pozastavuje, jestliže 
   zm ěnou  konstrukce  m ěřidla,  použitého materiálu nebo technologie jeho 
   výroby  byly  ovlivn ěny vlastnosti rozhodné pro jeho schválení. Výrobce 
   m ěřidla   schváleného   typu   je   povinen   p ředem   ohlásit  Českému 
   metrologickému   institutu  tyto  zm ěny.  Český  metrologický  institut 
   schvalující  typ  m ěřidla  potom  rozhodne,  zda  je nutné provést nové 
   schválení  typu  anebo zda z ůstává v platnosti schválení p ůvodní. Český 
   metrologický  institut  m ůže  platnost  certifikátu  o  schválení  typu 
   m ěřidla  pozastavit  nebo  i  zrušit  sám,  jestliže  vyráb ěná  m ěřidla 
   neodpovídají schválenému typu. 



 
   (6)  Český  metrologický  institut  certifikát  o schvále ní typu zruší, 
   pokud  m ěřidlo  odpovídající schválenému typu vykazuje v prov ozu závadu 
   obecné  povahy,  která  zp ůsobuje,  že m ěřidlo je pro zamýšlené použití 
   nevhodné. 
 
   (7) M ěřidla neschváleného typu, pokud m ěl být tento typ schválen, nelze 
   uvád ět do ob ěhu. 
 
   (8)  Český  metrologický  institut je oprávn ěn zjiš ťovat u výrobce, zda 
   jsou m ěřidla vyráb ěna podle schválených typ ů. 
 
   (9)  Český  metrologický  institut  m ůže v certifikátu o schválení typu 
   stanovit omezení v rozsahu, který stanoví minist erstvo vyhláškou. 
 
   (10) Schvalování typu nepodléhají m ěřidla, která jsou již v používání a 
   jsou nov ě za řazena do kategorie stanovených m ěřidel. 
 
   § 7 
 
   Schvalování typ ů dovezených m ěřidel 
 
   (1)   Nov ě   dovážené  typy  stanovených  m ěřidel  podléhají  povinnému 
   schvalování   typu.   Typy   jiných   nov ě   dovážených  m ěřidel  krom ě 
   referen čních  materiál ů  mohou  být  schvalovány podle tohoto zákona na 
   žádost.  Ustanovení  §  6  platí  pro  schvalová ní  dovážených  m ěřidel 
   obdobn ě, pokud není dále stanoveno jinak. 
 
   (2)   Žádost   o  schválení  typu  dovezeného  m ěřidla  podává  Českému 
   metrologickému   institutu   ten,   kdo  uskute čňuje  dovoz  (dále  jen 
   "dovozce"), pokud již nebyl typ schválen na žádo st zahrani čního výrobce 
   p řed  uskute čněním  dovozu.  Není-li  možné  nebo hospodárné p ředkládat 
   vzorky,  dovozce  je  povinen  umožnit Českému metrologickému institutu 
   zjišt ění  podmínek rozhodných pro schválení typu m ěřidla jiným zp ůsobem 
   posta čitelným k ú čelu schvalování typu. 
 
   (3)  Pokud  m ěřidlo  bylo  vyrobeno  a  uvedeno  do  ob ěhu v n ěkterém z 
   členských  stát ů  Evropské  unie nebo Evropského hospodá řského prostoru 
   nebo  ve  stát ě,  s  nímž  je  sjednána mezinárodní smlouva o uzná vání, 
   kterou  je  Česká  republika  vázána,  v souladu s p říslušnými p ředpisy 
   tohoto  státu, a v České republice podléhá požadavku na schválení typu,  
   uznávají se výsledky metrologických zjišt ění provedených v tomto stát ě, 
   pokud  zaru čují  metrologickou  úrove ň,  jakou vyžaduje právní úprava v 
   České  republice,  a  pokud  tyto  výsledky  jsou  k   dispozici Českému 
   metrologickému institutu. 
 
   (4)  M ěřidla  uvedená  v odstavci 3 se považují za m ěřidla, jejichž typ 
   byl schválen podle tohoto zákona. 
 
   § 8 
 
   Certifikace referen čních materiál ů 
 
   (1)  Certifikované referen ční materiály jsou materiály, jejichž složení 
   nebo vlastnosti byly certifikovány Českým metrologickým institutem nebo 
   autorizovaným metrologickým st řediskem. 
 
   (2)  Certifikací referen čního materiálu se potvrzuje hodnota jedné nebo 
   více vlastností materiálu nebo látky postupem za jiš ťujícím návaznost na 
   správnou  realizaci  jednotky,  kterou se vyjad řují hodnoty vlastnosti, 
   uvedené  v  certifikátu.  Náležitosti  certifiká tu stanoví ministerstvo 



   vyhláškou. 
 
   (3) O certifikaci referen čního materiálu se vydává certifikát udávající 
   jednu  nebo  více hodnot vlastností a jejich nej istot a potvrzující, že 
   byly dodrženy stanovené postupy k potvrzení vlas tností a návaznosti. 
 
   (4)  Pro  ov ěřování stanovených m ěřidel nebo kalibraci hlavních etalon ů 
   se   používají   certifikované  referen ční  materiály.  Pokud  nelze  z 
   technických  d ůvod ů použít certifikované referen ční materiály, je možno 
   použít ostatní referen ční materiály. 
 
   (5)  Ministerstvo  stanoví  vyhláškou  podrobn ější  postup  p řípravy  a 
   certifikace referen čního materiálu. 
 
   (6)  Výrobci  nebo  dovozci, kte ří certifikované referen ční materiály a 
   ostatní  referen ční  materiály  uvád ějí  do ob ěhu, jsou povinni uvést v 
   dokumentaci jejich metrologické charakteristiky.  
 
   ČÁST III 
 
   Ov ěřování a kalibrace m ěřidel 
 
   § 9 
 
   Ov ěřování a kalibrace 
 
   (1)  Ov ěřením stanoveného m ěřidla se potvrzuje, že stanovené m ěřidlo má 
   požadované  metrologické  vlastnosti.  Tento  po žadavek  se považuje za 
   spln ěný,  pokud  je m ěřidlo v souladu s požadavkem stanoveným opat řením 
   obecné   povahy.  Postup  p ři  ov ěřování  stanovených  m ěřidel  stanoví 
   ministerstvo vyhláškou. 
 
   (2)  Ov ěřené  stanovené m ěřidlo opat ří Český metrologický institut nebo 
   autorizované  metrologické st ředisko ú řední zna čkou nebo vydá ov ěřovací 
   list  anebo použije obou t ěchto zp ůsob ů. Grafickou podobu ú řední zna čky 
   a náležitosti ov ěřovacího listu stanoví ministerstvo vyhláškou. 
 
   (3)  Za ú řední zna čku prvotního ov ěření podle tohoto zákona se považuje 
   také   ozna čení   shody  a  zajiš ťovací  zna čky  výrobce,  umíst ěné  na 
   stanoveném m ěřidle, které bylo uvedeno na trh podle zvláštního pr ávního 
   p ředpisu^5). 
 
   (4) Poškozování nebo pozm ěňování platných ú ředních zna ček je zakázáno. 
 
   (5)  P ři  kalibraci  pracovního m ěřidla se jeho metrologické vlastnosti 
   porovnávají  zpravidla  s  etalonem;  není-li  e talon  k dispozici, lze 
   použít  certifikovaný  nebo  ostatní referen ční materiál za p ředpokladu 
   dodržení zásad návaznosti m ěřidel. 
 
   (6)  Pokud  m ěřidlo  bylo  vyrobeno  a  uvedeno  do  ob ěhu v n ěkterém z 
   členských  stát ů  Evropské  unie nebo Evropského hospodá řského prostoru 
   nebo  ve  stát ě,  s  nímž  je  sjednána mezinárodní smlouva o uzná vání, 
   kterou  je  Česká  republika  vázána,  v souladu s p říslušnými p ředpisy 
   tohoto  státu,  a  pokud v České republice podléhá požadavku na prvotní 
   ov ěření,  uznávají  se  výsledky  metrologických zjišt ění provedených v 
   tomto stát ě, pokud zaru čují metrologickou úrove ň, jakou vyžaduje právní 
   úprava  v  České  republice,  a  pokud  tyto  výsledky jsou k d ispozici 
   Českému metrologickému institutu. 
 
   (7)  M ěřidla  uvedená v odstavci 6 se považují za m ěřidla, u nichž bylo 
   prvotní ov ěření zajišt ěno podle tohoto zákona. 



 
   § 9a 
 
   Hotov ě  balené  zboží  a  lahve používané jako odm ěrné obaly pro hotov ě 
   balené zboží 
 
   (1)  Hotov ě  baleným zbožím se pro ú čely tohoto zákona rozumí kombinace 
   výrobku  a  obalu,  do  kterého  je  výrobek hot ově zabalen. Výrobek je 
   hotov ě  zabalen  tehdy,  pokud je bez p řítomnosti kupujícího umíst ěn do 
   jakéhokoli  druhu  obalu,  p ři čemž  množství  výrobku obsažené v obalu, 
   vyjád řené  jako  objem  nebo  hmotnost,  má  p ředem stanovenou hodnotu, 
   kterou nelze zm ěnit bez otev ření nebo zjevného porušení obalu. 
 
   (2)   Ministerstvo   m ůže  vyhláškou  stanovit  jmenovité  objemy  nebo 
   hmotnosti  hotov ě baleného zboží, které m ůže být uvád ěno na trh pouze v 
   t ěchto jmenovitých objemech nebo hmotnostech. 
 
   (3)  Balírny  hotov ě baleného zboží jsou oprávn ěny uvést na trh zboží s 
   ozna čením "e", pokud 
 
   a)  mají  zaveden  systém  kontroly  správnosti  množství,  zajiš ťující 
   spln ění  požadavk ů  stanovených  vyhláškou,  v četn ě  pr ůkazné  evidence 
   četnosti  a  výsledk ů  m ěření,  písemn ě oznámily Českému metrologickému 
   institutu  uvedení hotov ě baleného zboží ozna čeného symbolem "e" na trh 
   a   sou časn ě   p ředaly  Českému  metrologickému  institutu  dokumentaci 
   obsahující postupy výrobní kontroly množství zbo ží v balení, 
 
   b)  jsou  dodrženy  dovolené  odchylky  obsahu  hotov ě  baleného  zboží 
   stanovené vyhláškou, 
 
   c)  jsou  uvedeny  na  obalech  hotov ě  baleného  zboží údaje stanovené 
   vyhláškou. 
 
   (4)  Dovozci jsou oprávn ěni uvést hotov ě balené zboží ozna čené symbolem 
   "e"   na  trh  za  p ředpokladu,  že  Českému  metrologickému  institutu 
   doložili,  že zahrani ční balírna spl ňuje požadavky stanovené v odstavci 
   3. 
 
   (5)  Metrologickou  kontrolu  hotov ě baleného zboží ozna čeného symbolem 
   "e"  ke  zjišt ění,  zda  jsou  spln ěny podmínky stanovené v odstavci 3, 
   provádí  Český metrologický institut; v p řípad ě spln ění podmínek vydává 
   osv ědčení,   jehož  náležitosti  stanoví  ministerstvo  v yhláškou,  p ři 
   opakovaných   kontrolách   vystavuje   protokol   potvrzující  platnost 
   osv ědčení. 
 
   (6)  Výrobci  a dovozci lahví používaných jako o dměrné obaly pro hotov ě 
   balené  zboží  (dále  jen  "lahve")  jsou  opráv něni uvést na trh lahve 
   ozna čené symbolem "3", pokud 
 
   a)   mají   osv ědčení  o  metrologické  kontrole  lahví  vydané  Českým 
   metrologickým  institutem,  krom ě  p řípad ů  stanovených v § 12 odst. 1; 
   zp ůsob  a  metody metrologické kontroly lahví a náleži tosti osv ědčení o 
   metrologické kontrole lahví stanoví ministerstvo  vyhláškou, 
 
   b) jsou dodrženy dovolené odchylky objemu lahví,  
 
   c) uvádí na lahve identifika ční ozna čení stanovené vyhláškou. 
 
   (7)  Metrologickou  kontrolu lahví ozna čených symbolem "3" ke zjišt ění, 
   zda  jsou  pln ěny  podmínky  stanovené  v  odstavci  6,  provádí  Český 
   metrologický institut. 



 
   (8)  Český  metrologický  institut  je  oprávn ěn odebírat za náhradu od 
   balíren nebo dovozc ů hotov ě baleného zboží ozna čeného symbolem "e" a od 
   výrobc ů  nebo  dovozc ů  lahví ozna čených symbolem "3" vzorky pot řebné k 
   provedení  metrologické  kontroly.  Za  odebrané   vzorky poskytne Český 
   metrologický  institut  náhradu  ve  výši  prode jní  ceny.  Náhrada  se 
   neposkytne, jestliže se jí balírna, výrobce nebo  dovozce vzdá. Nárok na 
   náhradu  nevzniká, pokud hotov ě balené zboží ozna čené symbolem "e" nebo 
   lahve ozna čené symbolem "3" nespl ňují požadavky stanovené vyhláškou. 
 
   (9)  Distributor  je povinen jednat tak, aby zab ránil distribuci hotov ě 
   baleného  zboží  nebo  lahví  ozna čených  symbolem "3", které nespl ňují 
   požadavky  stanovené  tímto  zákonem  a  provád ěcími právními p ředpisy, 
   týkající se jmenovitých objem ů a hmotností, a povinných údaj ů uvedených 
   na  obalech  hotov ě baleného zboží ozna čeného symbolem "e" a na lahvích 
   ozna čených symbolem "3". 
 
   § 10 
 
   Uvád ění m ěřidel do ob ěhu 
 
   (1)  P řed  uvedením stanovených m ěřidel do ob ěhu má jejich výrobce a po 
   provedení  opravy  t ěchto  m ěřidel  opravce  povinnost  zajistit jejich 
   prvotní  ov ěření, u ostatních m ěřidel jejich prvotní kalibraci. Výrobce 
   certifikovaného  referen čního  materiálu má p řed jeho uvedením do ob ěhu 
   povinnost p ředložit referen ční materiál k certifikaci. 
 
   (2)  Prvotní  ov ěření dovážených stanovených m ěřidel, prvotní kalibraci 
   dovážených  etalon ů  a  pracovních  m ěřidel  a  certifikaci  dovážených 
   referen čních   materiál ů,   ur čených   jako   certifikované  referen ční 
   materiály,  zajiš ťuje  jejich  uživatel,  pokud to již nebylo zajišt ěno 
   dovozcem nebo zahrani čním výrobcem. 
 
   § 11 
 
   Používání m ěřidel 
 
   (1)  Stanovených  m ěřidel  m ůže být používáno pro daný ú čel jen po dobu 
   platnosti  provedeného  ov ěření.  Novému  ov ěření však tato m ěřidla již 
   nepodléhají,  pokud  prokazateln ě  p řestala  být  užívána k ú čel ům, pro 
   které byla vyhlášena jako stanovená. 
 
   (2)  Český  metrologický  institut  je  oprávn ěn  zjiš ťovat u uživatel ů 
   pln ění povinností p ředkládat stanovená m ěřidla k ov ěření. Zjistí-li, že 
   je používáno stanovené m ěřidlo bez platného ov ěření, m ěřidlo zaplombuje 
   nebo zruší ú řední zna čku. 
 
   (3)  Ur čená  skupina m ěřidel m ůže být stanovena k povinnému ov ěřování i 
   jinými právními p ředpisy. 
 
   (4)  U  m ěřidel,  pokud  jsou  používána  za  okolností, kdy n esprávným 
   m ěřením  mohou  být  významn ě poškozeny zájmy osob, je poškozená strana 
   oprávn ěna vyžádat si jejich ov ěření nebo kalibraci a vydání osv ědčení o 
   výsledku. 
 
   (5)  Jednotnost  a  správnost  pracovních m ěřidel zajiš ťuje v pot řebném 
   rozsahu  jejich  uživatel kalibrací, není-li pro  dané m ěřidlo vhodn ější 
   jiný zp ůsob či metoda. 
 
   ČÁST IV 
 



   Vztahy k zahrani čí 
 
   § 12 
 
   (1)  Osv ědčení  ve  form ě  dokumentu  nebo zahrani ční zna čky o ov ěření, 
   schválení  nebo  certifikaci  m ěřidla,  jeho  typu,  nebo  referen čního 
   materiálu  vydané mezinárodní organizací nebo or gánem jiného státu nebo 
   zahrani ční  doklad  o  metrologické  kontrole  hotov ě  baleného  zboží, 
   pop řípad ě  lahví  se  uznává  za  d ůkaz  o  ov ěření  nebo  schválení či 
   metrologické  kontrole hotov ě baleného zboží, pop řípad ě lahví provedené 
   podle  tohoto  zákona,  vyplývá-li  to z mezinár odní smlouvy, kterou je 
   Česká republika vázána. 
 
   (2)  Ustanovení tohoto zákona se použijí jen pok ud mezinárodní smlouva, 
   kterou  je  Česká republika vázána, nestanoví n ěco jiného. Ministerstvo 
   stanoví vyhláškou zásady týkající se zajišt ění jednotnosti a správnosti 
   m ěřidel  a  m ěření,  které  vyplývají z mezinárodních smluv, který mi je 
   Česká republika vázána. 
 
   ČÁST V 
 
   ÚKOLY ORGÁN Ů STÁTNÍ SPRÁVY A SUBJEKT Ů 
 
   § 13 
 
   Ú řad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 
 
   (1) V oblasti metrologie Ú řad 
 
   a) stanoví program státní metrologie a zabezpe čuje jeho realizaci; 
 
   b) zastupuje Českou republiku v mezinárodních metrologických orgá nech a 
   organizacích,   zajiš ťuje   úkoly   vyplývající  z  tohoto  členství  a 
   koordinuje  ú čast  orgán ů  a  organizací na pln ění t ěchto úkol ů i úkol ů 
   vyplývajících z mezinárodních smluv; 
 
   c) autorizuje subjekty k výkon ům v oblasti státní metrologické kontroly 
   m ěřidel  a  ú ředního  m ěření,  pov ěřuje oprávn ěné subjekty k uchovávání 
   státních  etalon ů,  pov ěřuje  st řediska  kalibra ční služby a kontroluje 
   pln ění  stanovených  povinností  u  všech t ěchto subjekt ů; p ři zjišt ění 
   nedostatk ů v pln ění stanovených povinností m ůže autorizaci odebrat; 
 
   d) provádí kontrolu činnosti Českého metrologického institutu; 
 
   e)  kontroluje  dodržování  povinností  stanoven ých  tímto zákonem; p ři 
   výkonu kontroly postupuje podle zvláštního právn ího p ředpisu;^2d) 
 
   f)   poskytuje  metrologické  expertizy,  vydává   osv ědčení  o  odborné 
   zp ůsobilosti  metrologických  zam ěstnanc ů  a stanoví podmínky za ú čelem 
   zajišt ění  jednotného  postupu subjekt ů pov ěřených uchováváním státních 
   etalon ů,  autorizovaných metrologických st ředisek a subjekt ů pov ěřených 
   výkonem ú ředního m ěření; 
 
   g)  zve řej ňuje ve V ěstníku Ú řadu pro technickou normalizaci, metrologii 
   a  státní  zkušebnictví zejména subjekty pov ěřené k uchovávání státních 
   etalon ů, autorizovaná metrologická st řediska, subjekty autorizované pro 
   ú řední  m ěření,  státní  etalony,  seznamy certifikovaných ref eren čních 
   materiál ů a schválené typy m ěřidel; 
 
   h) plní úkoly podle zvláštních p ředpis ů. 
 



   (2)  Ú řad  oznamuje  orgán ům  Evropských  spole čenství  nebo p říslušným 
   orgán ům  stát ů, se kterými jsou uzav řeny mezinárodní smlouvy, v rozsahu 
   z  t ěchto  smluv  vyplývajícím,  informace  o  subjektec h pov ěřených ke 
   schvalování typu m ěřidel a k ov ěřování m ěřidel. 
 
   § 14 
 
   Český metrologický institut 
 
   (1) Český metrologický institut 
 
   a)  provádí  metrologický  výzkum  a uchovávání státních etalon ů v četn ě 
   p řenosu hodnot m ěřicích jednotek na m ěřidla nižších p řesností, 
 
   b) provádí certifikaci referen čních materiál ů, 
 
   c) vykonává státní metrologickou kontrolu m ěřidel, 
 
   d)  registruje  subjekty,  které  opravují stano vená m ěřidla, pop řípad ě 
   provád ějí jejich montáž, 
 
   e)  vykonává  státní metrologický dozor u autori zovaných metrologických 
   st ředisek,  u  subjekt ů  autorizovaných  pro  výkon  ú ředního m ěření, u 
   subjekt ů,  které  vyráb ějí  nebo  opravují stanovená m ěřidla, pop řípad ě 
   provád ějí jejich montáž, u uživatel ů měřidel, 
 
   f) provádí výzkum a vývoj v oblasti elektronické  komunikace a podílí se 
   na mezinárodní spolupráci v této oblasti, 
 
   g) provádí metrologickou kontrolu hotov ě baleného zboží a lahví, 
 
   h)  posuzuje  shodu  a  provádí  zkoušení  výrob ků  v rozsahu ud ělených 
   autorizací  či  akreditace  podle právního p ředpisu upravujícího oblast 
   technických požadavk ů na výrobky^2b), 
 
   i)  posuzuje  technickou  zp ůsobilost  m ěřicích  za řízení a technických 
   za řízení pro využití v elektronických komunikacích, 
 
   j) vydává opat ření obecné povahy^2c) podle § 24c a 24d, 
 
   k) poskytuje odborné služby v oblasti metrologie . 
 
   (2) Český metrologický institut m ůže 
 
   a) povolit p ředběžnou výrobu p řed schválením typu m ěřidla, 
 
   b)  povolit  krátkodobé  používání  stanoveného  měřidla  v  dob ě  mezi 
   ukon čením jeho opravy a ov ěřením s omezením této doby. 
 
   (3)   Český   metrologický   institut   oznamuje   orgán ům   Evropských 
   spole čenství  nebo  p říslušným  orgán ům stát ů, se kterými jsou uzav řeny 
   mezinárodní smlouvy, v rozsahu z t ěchto smluv vyplývajícím, informace o 
   vydání,   zm ěnách,  zrušení  nebo  omezení  certifikát ů  týkajících  se 
   schvalování m ěřidel. 
 
   § 14a 
 
   Státní ú řad pro jadernou bezpe čnost 
 
   Státní  ú řad pro jadernou bezpe čnost provádí u uživatel ů měřidel, kte ří 
   jsou  držiteli povolení podle zvláštního právníh o p ředpisu,^2d) v rámci 



   státního   dozoru  nad  radia ční  ochranou  a  havarijní  p řipraveností 
   prov ěřování  pln ění  povinností  stanovených  tímto  zákonem  u m ěřidel 
   ur čených   nebo   používaných   pro   m ěření   ionizujícího   zá ření  a 
   radioaktivních látek. 
 
   § 15 
 
   zrušen 
 
   § 16 
 
   Autorizovaná metrologická st řediska 
 
   (1)  Autorizovanými  metrologickými st ředisky jsou subjekty, které Ú řad 
   na  základ ě  jejich žádosti autorizoval k ov ěřování stanovených m ěřidel 
   nebo  certifikaci  referen čních  materiál ů  po  prov ěření úrovn ě jejich 
   metrologického a technického vybavení Českým metrologickým institutem a 
   po  prov ěření  kvalifikace  odpov ědných  zam ěstnanc ů, nebo osv ědčením o 
   odborné  zp ůsobilosti  vydaným  Ú řadem  která  je doložena certifikátem 
   zp ůsobilosti  vydaným  akreditovanou  osobou.^2b)  Pro  ú čely autorizace 
   m ůže  být  využito  zjišt ění  prokázaných  p ři  akreditaci. Náležitosti 
   žádosti  o  autorizaci  a  podmínky pro autoriza ci stanoví ministerstvo 
   vyhláškou.   Na   ud ělení   autorizace  není  právní  nárok.  Neplní-li 
   autorizovaný  subjekt  povinnosti  stanovené  zá konem  nebo  podmínkami 
   stanovenými  v  rozhodnutí  o  autorizaci, nebo pokud o to požádá, Ú řad 
   rozhodnutí o autorizaci pozastaví, zm ění nebo zruší. 
 
   (2)  Ú řad  autorizovanému metrologickému st ředisku p řid ěluje, pop řípad ě 
   odnímá  ú řední zna čku pro ov ěření m ěřidla. V rozhodnutích a osv ědčeních 
   je  autorizované  metrologické  st ředisko  povinno  uvést  sv ůj název a 
   p řipojit   k   podpisu   otisk  razítka  autorizované ho  metrologického 
   st řediska. 
 
   (3)  Jiné  subjekty  než  ty,  které  jsou  k to mu autorizovány, nejsou 
   oprávn ěny užívat ozna čení autorizované metrologické st ředisko, a to ani 
   jako sou část svého názvu. 
 
   § 17 
 
   Oprávn ění zam ěstnanc ů Českého metrologického institutu 
 
   Zam ěstnanci  Českého  metrologického  institutu  jsou  p ři pln ění úkol ů 
   stanovených  tímto zákonem oprávn ěni vstupovat do provozních prostor ů a 
   objekt ů  kontrolovaných subjekt ů, požadovat pot řebné informace, doklady 
   a údaje i zajišt ění podmínek pot řebných pro výkon uvedených funkcí. P ři 
   tomto jsou povinni zachovávat státní, hospodá řské a služební tajemství, 
   dodržovat  zvláštní  právní  p ředpisy  platné pro vstup do jednotlivých 
   objekt ů.  Zam ěstnanci  Českého  metrologického  institutu  se  vykazují 
   zvláštním  pr ůkazem,  pop řípad ě  pov ěřením vydaným Ú řadem. Kontrolované 
   subjekty  jsou povinny jim umožnit pln ění t ěchto úkol ů a poskytnout jim 
   k tomu pot řebnou sou činnost. 
 
   § 18 
 
   Úkoly subjekt ů 
 
   Subjekty 
 
   a)  vedou evidenci používaných stanovených m ěřidel podléhajících novému 
   ov ěření  s  datem  posledního  ov ěření  a  p ředkládají  tato  m ěřidla k 
   ov ěření; 



 
   b)  zajiš ťují  jednotnost  a  správnost m ěřidel a m ěření a jsou povinny 
   vytvo řit  metrologické  p ředpoklady  pro  ochranu  zdraví  zam ěstnanc ů, 
   bezpe čnosti práce a životního prost ředí p řiměřeně ke své činnosti. 
 
   § 19 
 
   Registrace subjekt ů 
 
   (1)  Subjekty,  které hodlají opravovat stanoven á měřidla nebo provád ět 
   jejich   montáž,   jsou  povinny  podat  žádost  o  registraci  Českému 
   metrologickému  institutu. Pokud má žadatel pro náležitý výkon činnosti 
   vytvo řeny  pot řebné  p ředpoklady, podrobn ěji stanovené vyhláškou, Český 
   metrologický  institut  registraci  provede  a  vydá  o  tom osv ědčení. 
   Náležitosti  žádosti  o  registraci  a  osv ědčení  o registraci stanoví 
   ministerstvo  vyhláškou.  Český metrologický institut registraci zruší, 
   jestliže  zanikly  d ůvody, pro které byla provedena. Subjekt je povinen 
   ohlásit  Českému  metrologickému institutu trvalé ukon čení registrované 
   činnosti. 
 
   (2)  Registrace  podle  odstavce  1 vzniká též m arným uplynutím lh ůty a 
   zp ůsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služe b. 
 
   § 20 
 
   zrušen 
 
   § 21 
 
   Ú řední m ěření 
 
   Ú řad může v p řípadech hodných zvláštního z řetele autorizovat subjekt na 
   jeho  žádost  k  výkonu  ú ředního  m ěření ve stanoveném oboru m ěření po 
   prov ěření úrovn ě jeho technického a metrologického vybavení. Podmín kami 
   výkonu   je  používání  m ěřidel,  u  nichž  je  zajišt ěna  metrologická 
   návaznost,  certifikát  odborné  zp ůsobilosti  ú ředního  m ěři če  vydaný 
   akreditovanou  osobou^2b)  nebo osv ědčení o odborné zp ůsobilosti vydané 
   Ú řadem  a  dohled  provád ěný  Českým  metrologickým institutem. Ú ředním 
   m ěřením   se   rozumí  metrologický  výkon,  o  jehož  výsledku  vydává 
   autorizovaný  subjekt  doklad, který má charakte r ve řejné listiny. Jeho 
   náležitosti  stanoví  ministerstvo  vyhláškou.  Neplní-li  autorizovaný 
   subjekt   povinnosti   stanovené  zákonem  nebo  podmínky  stanovené  v 
   rozhodnutí  o autorizaci, Ú řad rozhodnutí o autorizaci pozastaví, zm ění 
   nebo  zruší. Náležitosti žádosti o autorizaci a podmínky pro autorizaci 
   stanoví ministerstvo vyhláškou. 
 
   ČÁST VI 
 
   Úhrady a pokuty 
 
   § 22 
 
   Úhrady 
 
   Výkony  v metrologii se poskytují za úplatu, pok ud p ředpisy o správních 
   poplatcích nestanoví vym ěření poplatku. 
 
   § 23 
 
   Pokuty subjekt ům 
 



   (1) Ú řad může uložit pokutu až do výše 1 000 000 K č subjektu, který 
 
   a)  uvedl  do ob ěhu měřidlo, jehož typ nebyl schválen, a č měl být, nebo 
   které  nem ělo vlastnosti schváleného typu anebo nebylo ov ěřeno, a č mělo 
   být; 
 
   b) použil stanovené m ěřidlo bez platného ov ěření k ú čelu, pro který byl 
   p ředmětný druh m ěřidla vyhlášen jako stanovený; 
 
   c)  neoprávn ěně  použil,  pozm ěnil nebo poškodil ú řední nebo kalibra ční 
   zna čku m ěřidla; 
 
   d)  ov ěřil  stanovené  m ěřidlo  bez  oprávn ění podle § 14 nebo 16, nebo 
   provedl ú řední m ěření bez oprávn ění podle § 21, nebo opravil, pop řípad ě 
   provedl  montáž  stanoveného  m ěřidla  bez registrace podle § 19 tohoto 
   zákona; 
 
   e)  neposkytl  zam ěstnanc ům  Českého  metrologického  institutu zákonem 
   stanovenou sou činnost; 
 
   f) neplní povinnosti stanovené v § 18; 
 
   g) opat řil certifikovaný referen ční materiál neplatným certifikátem; 
 
   h) uvedl na trh nebo distribuoval hotov ě balené zboží ozna čené symbolem 
   "e",  nebo  lahve  ozna čené symbolem "3" v rozporu s § 9a odst. 3, 4, 6 
   nebo  9,  nebo  uvedl  na  trh  nebo distribuova l hotov ě balené zboží v 
   rozporu s § 9a odst. 2. 
 
   (2)  Státní  ú řad  pro jadernou bezpe čnost postupem podle tohoto zákona 
   m ůže  uložit pokutu až do výše 1 000 000 K č uživateli m ěřidla, který je 
   držitelem povolení podle zvláštního právního p ředpisu^2a) a který 
 
   a) použil stanovené m ěřidlo bez platného ov ěření k ú čelu, pro který byl 
   p ředmětný druh m ěřidla vyhlášen jako stanovený, 
 
   b) neplní povinnosti stanovené v § 18 písm. a). 
 
   (3)  P ři ukládání pokut se p řihlíží zejména k závažnosti, zp ůsobu, dob ě 
   trvání a následk ům protiprávního jednání. 
 
   (4)  Řízení o uložení pokuty lze zahájit nejpozd ěji do jednoho roku ode 
   dne,  kdy  se  Ú řad  o  porušení  povinnosti  podle odstavce 1 dov ěděl, 
   nejpozd ěji  však  do dvou let ode dne, kdy k porušení povin nosti došlo. 
   Pokutu nelze uložit, uplynuly-li od porušení pov innosti t ři roky. 
 
   (5)  Pokuta  je  splatná  do  30 dn ů od nabytí právní moci rozhodnutí o 
   uložení pokuty. 
 
   (6)  Pravomocné  rozhodnutí  o  uložení  pokut  Úřad  zašle p říslušnému 
   celnímu ú řadu. Výnos pokut plyne do státního rozpo čtu. 
 
   ČÁST VII 
 
   Ustanovení spole čná a záv ěre čná 
 
   § 24 
 
   Řízení 
 
   (1)  Na  rozhodování  podle tohoto zákona se vzt ahují obecné p ředpisy o 



   správním  řízení,  pokud  tento zákon nestanoví jinak. O schvá lení typu 
   m ěřidla  nebo o certifikaci referen čního materiálu se namísto správního 
   rozhodnutí  vydává certifikát, o ov ěření stanoveného m ěřidla se namísto 
   správního  rozhodnutí  vydává  ov ěřovací  list  nebo  se m ěřidlo opat ří 
   ú řední  zna čkou.  O  metrologické  kontrole  hotov ě  baleného  zboží se 
   namísto správního rozhodnutí vydává osv ědčení. Pokud na základ ě zkoušky 
   nebyl  vydán  certifikát,  ov ěřovací  list nebo nebylo m ěřidlo opat řeno 
   ú řední  zna čkou,  nebo  nebylo vydáno osv ědčení o metrologické kontrole 
   hotov ě baleného zboží, vydá se o tom rozhodnutí o zamítnu tí ve správním 
   řízení. 
 
   (2)  Český  metrologický institut a autorizovaná metrolog ická st řediska 
   jsou  povinny  provád ět  metrologické výkony ve lh ůtách stanovených v § 
   25.  Český  metrologický institut a autorizovaná metrolog ická st řediska 
   jsou  oprávn ěny  řízení  zastavit,  jestliže  ú častník řízení neposkytl 
   pot řebnou sou činnost. 
 
   (3)  O  opravných prost ředcích proti rozhodnutím Českého metrologického 
   institutu  a  autorizovaných  metrologických  st ředisek rozhoduje Ú řad. 
   Odvolání  proti  t ěmto  rozhodnutím  nemají  odkladný  ú činek.  Opravné 
   prost ředky proti rozhodnutím Ú řadu mají odkladný ú činek. 
 
   (4)  Rozhodnutí  o  registraci  subjekt ů podle § 19 jsou p řezkoumatelná 
   krajským  soudem  podle  zvláštních  p ředpis ů.^3)  Návrh na p řezkoumání 
   rozhodnutí  lze krajskému soudu podat až po vy čerpání řádných opravných 
   prost ředk ů ve správním řízení.^4) 
 
   § 24a 
 
   M ěřidlo  nesmí  být  ozna čeno  zna čkami a údaji, které by svým významem 
   nebo podobou mohly vést k zám ěně s ú ředními zna čkami podle § 7 a 9. 
 
   § 24b 
 
   Ustanovení tohoto zákona týkající se schválení t ypu a prvotního ov ěření 
   se nepoužijí, pokud zvláštní právní p ředpis^5) stanoví jinak. 
 
   Opat ření obecné povahy 
 
   § 24c 
 
   Opat ření  obecné  povahy  stanoví metrologické a technic ké požadavky na 
   stanovené  m ěřidlo.  Opat ření obecné povahy též stanoví metody zkoušení 
   p ři schvalování typu a p ři ov ěřování stanoveného m ěřidla. 
 
   § 24d 
 
   (1)  Dot čenými  orgány  k projednání návrhu opat ření obecné povahy jsou 
   orgány státní správy v oblasti metrologie^6). 
 
   (2) Opat ření obecné povahy nabývá ú činnosti patnáctým dnem ode dne jeho 
   uve řejn ění,  nestanoví-li  v  n ěm  Český  metrologický institut po čátek 
   ú činnosti  pozd ější.  Dnem uve řejn ění je den, který je uveden v záhlaví 
   opat ření obecné povahy. 
 
   § 25 
 
   Lh ůty pro výkony státní metrologické kontroly 
 
   (1)  Schválení  typu  m ěřidla  nebo  jeho  zamítnutí musí být provedeno 
   nejpozd ěji  do  90  dn ů  od  dodání vzorku m ěřidla, v p řípad ě provedení 



   výkonu u výrobce od prvního úkonu Českého metrologického institutu. Pro 
   ostatní   úkony   Českého  metrologického  institutu  a  autorizovanýc h 
   metrologických  st ředisek  činí  lh ůta  60  dn ů  od p ředložení m ěřidla, 
   pop řípad ě p říslušného dokladu. 
 
   (2)   Nem ůže-li   Český   metrologický   institut   nebo   autorizovan é 
   metrologické  st ředisko  ve  stanovené  lh ůt ě  rozhodnout,  je  povinen 
   ú častníka  řízení  o tom uv ědomit s uvedením d ůvodu a stanovit pro daný 
   výkon náhradní lh ůtu. 
 
   (3)   Český   metrologický   institut  nebo  autorizované  metrologické 
   st ředisko  se  m ůže s ú častníkem řízení dohodnout na jiné než stanovené 
   lh ůt ě. 
 
   § 26 
 
   P řechodné ustanovení 
 
   (1)  Řízení  ve  v ěcech  státní  metrologie  zapo čatá  p řed dnem nabytí 
   ú činnosti tohoto zákona se dokon čí podle dosavadních p ředpis ů. 
 
   (2)  Lh ůty pro periodické ov ěřování m ěřidel stanovené podle dosavadních 
   p ředpis ů  z ůstávají  v  platnosti  až  do  prvního  ov ěření  m ěřidla za 
   ú činnosti tohoto zákona; od tohoto ov ěření m ěřidla za čínají b ěžet lh ůty 
   stanovené  podle  tohoto  zákona.  Jestliže orga nizace používá m ěřidlo, 
   které  je  nov ě  za řazeno  jako  stanovené,  je  povinna p řihlásit je k 
   ov ěření nejpozd ěji do 90 dn ů od jeho stanovení. Do ukon čení ov ěřovacího 
   řízení m ůže být m ěřidlo p ředběžně používáno. 
 
   (3)   Pov ěření   organizací   ov ěřováním   m ěřidel,  pop řípad ě  dalšími 
   metrologickými   činnostmi   podle  dosavadních  p ředpis ů  z ůstávají  v 
   platnosti  do  jejich nahrazení autoriza čními akty podle tohoto zákona, 
   pokud  nebudou od ňata, nejdéle však do jednoho roku od nabytí ú činnosti 
   tohoto zákona. 
 
   § 27 
 
   Zmoc ňovací ustanovení 
 
   Ministerstvo  pr ůmyslu a obchodu vydá vyhlášky k provedení § 2 odst.  1, 
   §  3  odst.  3, § 6 odst. 1 až 3 a 9, § 7 odst. 3, § 8 odst. 2 a 5, § 9 
   odst. 1 až 3, § 9a odst. 2 až 4, § 12 odst. 3, §  16, § 19 až 21. 
 
   § 28 
 
   Zrušovací ustanovení 
 
   Zrušují se 
 
   1. zákon č. 85/1866 ř. z., o ve řejných ústavech vážních a m ěrných, 
 
   2.  na řízení  ministerstva  obchodu  č.  126/1876 ř. z., jímž se vydává 
   p ředpis  vykonávací  k  zákonu  č.  85/1866 ř. z., o ve řejných ústavech 
   vážních a m ěrných, 
 
   3.  zákon  č.  35/1962 Sb., o m ěrové služb ě, ve zn ění zákona č. 57/1975 
   Sb., 
 
   4.   vyhláška  Ú řadu  pro  normalizaci  a  m ěření  č.  61/1963  Sb.,  o 
   zajiš ťování  správnosti  m ěřidel  a m ěření, ve zn ění vyhlášky Ú řadu pro 
   normalizaci a m ěření č. 102/1967 Sb., 



 
   5.   vyhláška  Ú řadu  pro  normalizaci  a  m ěření  č.  33/1964  Sb.,  o 
   československých  analytických  normálech,  ve zn ění vyhlášky Ú řadu pro 
   normalizaci a m ěření č. 26/1983 Sb., 
 
   6.  výnos Ú řadu pro normalizaci a m ěření ze dne 1. listopadu 1979 č. j. 
   922/79/15-Jn/Šn  o  státních  a  podnikových  ov ěřovacích  zna čkách pro 
   m ěřidla, oznámený v částce 26/1979 Sb., 
 
   7.  výnos  č.  902/1981 Ú řadu pro normalizaci a m ěření ze dne 28. října 
   1981  o  státní  zna čce  schválení  typu  m ěřidla  pro typové ov ěřování 
   m ěřidel,  pop ř.  schvalování  vzork ů měřidel, oznámený v částce 34/1981 
   Sb., 
 
   8.   vyhláška  Ú řadu  pro  normalizaci  a  m ěření  č.  93/1988  Sb.,  o 
   stanovených m ěřidlech. 
 
   § 29 
 
   Ú činnost 
 
   Tento zákona nabývá ú činnosti dnem 1. února 1991. 
 
   Havel v. r. 
 
   Dub ček v. r. 
 
   Čalfa v. r. 
 
   Vybraná ustanovení novel 
 
   Čl.II zákona 119/2000 Sb. 
 
   P řechodná ustanovení 
 
   1.  Autoriza ční  listiny  vydané podle dosavadních p ředpis ů z ůstávají v 
   platnosti  do  jejich nahrazení autoriza čními akty podle tohoto zákona, 
   pokud nebudou od ňaty, nejdéle však do 1 roku od nabytí ú činnosti tohoto 
   zákona. 
 
   2.  Pokud  v  rozhodnutí o schválení typu m ěřidla, vydaném p řed nabytím 
   ú činnosti   tohoto   zákona,  není  stanovena  lh ůta  platnosti  tohoto 
   rozhodnutí,  pozbývá  toto  rozhodnutí  platnost i  uplynutím  10 let od 
   ú činnosti tohoto zákona. 
 
   Čl. III zákona č. 481/2008 Sb. 
 
   P řechodné ustanovení 
 
   Schvalování  typu  m ěřidla  a  ov ěřování  stanoveného m ěřidla, zahájená 
   p řede  dnem  nabytí ú činnosti tohoto zákona, se dokon čí podle zákona č. 
   505/1990  Sb.,  o  metrologii, ve zn ění ú činném do dne nabytí ú činnosti 
   tohoto zákona. 
 
   Čl. X zákona č. 223/2009 Sb. 
 
   P řechodné ustanovení 
 
   Řízení  zahájená  p řede dnem nabytí ú činnosti tohoto zákona a do tohoto 
   dne  neskon čená  se  dokon čí a práva a povinnosti s nimi související se 
   posuzují podle dosavadních právních p ředpis ů. 



 
   Čl. VI zákona č. 155/2010 Sb. 
 
   P řechodná ustanovení 
 
   1.  Správní  řízení ve v ěci pov ěření subjektu jako st řediska kalibra ční 
   služby,   zahájená  p řede  dnem  nabytí  ú činnosti  tohoto  zákona,  se 
   zastavují. 
 
   2. Dosavadní pov ěření subjekt ů jako st řediska kalibra ční služby se dnem 
   nabytí ú činnosti tohoto zákona zrušují. 
 
   3.  Kalibrace m ěřidel, provedené st ředisky kalibra ční služby p řede dnem 
   nabytí ú činnosti tohoto zákona, jsou nadále platné. 
 
   1) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
   zákon). 
 
   2)  §  2  písm.  o)  zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových 
   výrobcích a o zm ěně a dopln ění n ěkterých souvisejících zákon ů, ve zn ění 
   zákona č. 306/2000 Sb. 
 
   2b)  Zákon  č.  22/1997  Sb.,  o technických požadavcích na výro bky a o 
   zm ěně a dopln ění n ěkterých zákon ů, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
 
   2c) Část šestá zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 
 
   2d)  Zákon  č.  18/1997  Sb.,  o  mírovém  využívání  jaderné en ergie a 
   ionizujícího  zá ření  (atomový  zákon)  a  o zm ěně a dopln ění n ěkterých 
   zákon ů, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
 
   2e) § 14 zákona č. 22/1997 Sb., ve zn ění zákona č. 71/2000 Sb. 
 
   3) § 244 a násl. ob čanského soudního řádu. 
 
   4) § 53 až 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád). 
 
   5)  Nap říklad  na řízení  vlády  č.  293/2000  Sb.,  kterým  se  stanoví 
   technické požadavky na váhy s neautomatickou činností. 
 
   6)  §  2  zákona  č.  20/1993 Sb., o zabezpe čení výkonu státní správy v 
   oblasti  technické  normalizace, metrologie a st átního zkušebnictví, ve 
   zn ění pozd ějších p ředpis ů. 

  


