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Úvod 

Tento metrologický předpis (dále jen MP) stanovuje zásady žádosti o provedení a provádění 
metrologické kontroly HBZ v balírně nebo u dovozce a pro vydání dokladu o jejím výsledku.  

Podrobněji rozpracovává § 9a zákona č. 505/1990 Sb., v platném znění (dále jen zákon), a 
vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu o hotově baleném zboží označeném symbolem 
„e“ (dále jen HBZ), uvedené v čl. 1.1 tohoto MP. Současně slouží jako informace pro žadatele 
o provedení metrologické kontroly HBZ, jejichž cílem je na základě kladného výsledku 
metrologické kontroly a vydaného osvědčení, získat oprávnění k označování HBZ symbolem 
„e“ stanovené v odst. 2, § 9a zákona.  
 
 
1  Všeobecně 

1.1 Smyslem metrologické kontroly HBZ je prověřit shodu skutečných hodnot 
kontrolovaných obsahů zboží se jmenovitou hodnotou uvedenou na obalu a s dalšími 
požadavky vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen MPO) č. 328/2000 Sb. 
o způsobu zhotovení některých druhů hotově baleného zboží, jehož množství se 
vyjadřuje v jednotkách hmotnosti nebo objemu, ve znění vyhlášky 404/2008 Sb. a 
vyhlášky č. 282/2012 Sb., a to jak v době provedení metrologické kontroly, tak i 
v období před a po ní. 

1.2 K tomu účelu ČMI: 

- prověřuje u subjektů, které písemně oznámily ČMI ve smyslu § 9a, odst. 2, písm. 
a) zákona uvedení HBZ do oběhu a následně podaly žádost o vydání osvědčení o 
metrologické kontrole HBZ, plnění požadavků pro trvalé zajištění podmínek 
výroby HBZ tak, aby bylo zabezpečeno a dokladováno průběžné plnění 
souvisejících vyhlášek MPO, 

- provádí zkoušky v rámci metrologické kontroly HBZ, 

- opakovaně prověřuje u držitelů osvědčení o metrologické kontrole HBZ 
dodržování podmínek, za jakých byla osvědčení vydána, výsledky vlastních 
kontrol množství v balení HBZ prováděných výrobcem nebo balírnou a opakovaně 
provádí metrologické kontroly HBZ, a to pro účely potvrzení platnosti vydaných 
osvědčení o metrologické kontrole HBZ, 

- provádí státní metrologický dozor v balírnách nebo u dovozců HBZ, jimž bylo 
vydáno osvědčení o metrologické kontrole HBZ. 

 
 
2  Termíny a definice 

Termíny a jejich definice pro tuto oblast uvádí zákon a příslušné vyhlášky MPO uvedené  
v čl. 1.1. Pro účely tohoto MP se dále stanovuje: 

2.1 oznamovatel a žadatel 

2.1.1 oznamovatel uvedení HBZ do oběhu: subjekt, který písemně oznámil ČMI ve 
smyslu zákona uvedení HBZ do oběhu a současně předal ČMI dokumentaci obsahující 
postupy výrobní kontroly množství zboží v balení 

2.1.2 žadatel o vydání osvědčení o metrologické kontrole HBZ: subjekt, který podal u 
ČMI žádost v souladu se zákonem a tímto MP o vydání osvědčení o metrologické 
kontrole HBZ 
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2.2 balírna HBZ: subjekt, který HBZ umísťuje do obalu bez přítomnosti spotřebitele a 
uzavírá tento obal tak, že množství zboží obsažené v obalu, zejména objem nebo 
hmotnost, má v době balení předem stanovenou hodnotu, kterou nelze měnit bez 
otevření nebo zjevného porušení obalu; (přípustný je pouze stanovený běžný úbytek 
obsahu výrobku změnou jeho vlastností při skladování); má-li jeden subjekt více 
balírenských provozů, považuje se pro účely metrologických kontrol HBZ za jednu 
balírnu pouze tehdy, umísťuje-li zboží téhož druhu do obalů za týchž organizačních i 
technických podmínek 

2.3 dovozce HBZ: subjekt, který HBZ uvádí do oběhu v České republice pro jeho další 
distribuci nebo prodej (balení HBZ není prováděno na území ČR) 

2.4 osvědčení o metrologické kontrole HBZ (dále jen osvědčení): doklad, který vystavil 
ČMI o tom, že žadatel při metrologické kontrole prokázal splnění podmínek 
stanovených zákonem a vyhláškami MPO pro označování HBZ symbolem „e“ 

2.5 zahraniční doklad o metrologické kontrole HBZ:  

doklad, který vystavil zahraniční subjekt ustanovený v příslušném státě pro provádění 
metrologických kontrol HBZ; doklad musí obsahovat buď dílčí výsledky posouzení a 
zkoušek, které umožní konstatovat shodu s požadavky směrnic ES, které byly 
převzaty jako vyhlášky MPO pro oblast HBZ (viz 1.1), nebo obsahovat přímo 
konstatování shody s předmětnými směrnicemi ES; 

2.6 HBZ (pro které se provádí metrologická kontrola jako podklad pro vydání osvědčení): 
zboží téhož druhu, umísťované do obalů za týchž organizačních i technických 
podmínek (platí i při dovozu HBZ) a označené symbolem „e“; přitom se zbožím téhož 
druhu míní výrobky stejného charakteru s obdobnou výrobní recepturou a strukturou; 

2.7 dávka HBZ pro provedení metrologické kontroly:  

- v případě balírny maximální hodinová produkce balicí linky při dodržení podmínek 
jedné výrobní šarže téhož druhu zboží (viz 2.5), jednoho jmenovitého obsahu HBZ a 
plnění v jedné balírně; 

- v případě dovozce je dávka obvykle více než 100 ks (nejvýše však 10 000 ks) při 
dodržení podmínek jedné výrobní šarže téhož druhu zboží, jednoho jmenovitého 
obsahu HBZ a plnění v jedné balírně; není-li možno shromáždit dávku 100 ks, 
stanovuje se při nedestruktivní metodě kontroly počet vzorků minimálně 30 ks; 
(destruktivní metodu lze použít jen u dávky více než 100 ks); 

2.8 hotové balení 

jednotka (exemplář) HBZ. 
 

 
3  Konkretizace podmínek pro vydání osvědčení 

Před podáním žádosti o vydání osvědčení o metrologické kontrole HBZ obvykle předchází 
postup subjektu podle § 9a, odst. 2, písm. a) zákona, v rámci kterého oznamovatel písemně 
oznámí ČMI uvedení HBZ do oběhu a současně předá ČMI dokumentaci obsahující postupy 
výrobní kontroly množství zboží v balení. Na základě uvedeného písemného oznámení vyzve 
ČMI tento subjekt doporučenou listovní zásilkou k podání žádosti o vydání osvědčení o 
metrologické kontrole HBZ a v příloze zašle formulář žádosti podle přílohy F004/1 tohoto 
MP a návrh smlouvy na provedení metrologické kontroly HBZ. V případě, že žadatel podá 
žádost v jiné formě než na formuláři F004/1, je žádost akceptována, obsahuje-li potřebné 
informace. V opačném případě je žadatel vyzván k jejich doplnění. 
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Subjekt, který je žadatelem o vydání osvědčení o metrologické kontrole HBZ, splňuje tyto 
podmínky: 

- je právnickou osobou nebo fyzickou osobou, která je podnikatelem, 

- má technické vybavení pro zajištění plnění HBZ ve jmenovitém množství obsahu a 
kontrolu jeho objemu nebo hmotnosti (není podmínkou u dovozce), včetně 
zajištění metrologické návaznosti měřidel (používaných pro kontrolu množství 
obsahu) ověřením, případně kalibrací (u pracovních měřidel), v rámci systému 
kontroly správnosti množství, zajišťujícího splnění požadavků stanovených 
vyhláškou, 

- průkazným způsobem eviduje četnost a výsledky měření při vlastních kontrolách 
množství obsahu HBZ (není podmínkou u dovozce) v rámci zavedeného systému 
kontroly správnosti množství, zajišťujícího splnění požadavků stanovených 
vyhláškou, 

- podá ČMI písemnou žádost o vydání osvědčení včetně náležitostí stanovených 
tímto MP (viz 5.1), 

- má s ČMI smluvně zajištěno provedení prvotní metrologické kontroly, případně 
opakovaných metrologických kontrol HBZ, a to pro účely potvrzení (příp. 
prodloužení) platnosti osvědčení o metrologické kontrole HBZ, 

- prokáže svou způsobilost kladným výsledkem metrologické kontroly HBZ (při níž 
ČMI může u dovozců zohlednit dokumenty o metrologické kontrole provedené 
oprávněným subjektem v zahraničí).            

 
 
4  Opakované metrologické kontroly HBZ prováděné ČMI 

Jako nejvhodnější formu trvalého zabezpečování zákonných požadavků a odstranění rizik 
plynoucích z případného nedodržení zákona, poskytuje ČMI jako službu na základě smlouvy 
provádění opakovaných metrologických kontrol HBZ. Pokud se při takové kontrole zjistí 
neshody a jsou balírnou HBZ přijata nápravná opatření v systému managementu kvality, není 
uplatňována sankce za nedodržení zákona. Periodicita opakovaných metrologických kontrol 
HBZ je 1 rok. 

             
 
5  Postup metrologické kontroly pro vydání osvědčení 

Podání žádosti o vydání osvědčení zpravidla předchází písemné oznámení ČMI  o uvedení 
HBZ do oběhu a předání dokumentace obsahující postupy výrobní kontroly množství zboží 
v balení. Toto písemné oznámení včetně dokumentace podává subjekt územně příslušnému 
oblastnímu inspektorátu ČMI. Pro uvedené písemné oznámení může oznamovatel využít 
formulář podle přílohy F004/5.  

S cílem získat pro provedení metrologické kontroly a vydání osvědčení úplné a správné 
informace je uplatňován následující postup. 
5.1 Žadatel podává písemnou žádost o vydání osvědčení územně příslušnému oblastnímu 

inspektorátu ČMI. Žádost (na formuláři dle přílohy F004/1) obsahuje: 

- identifikační údaje o žadateli (jméno a příjmení, bydliště, místo podnikání a 
identifikační číslo fyzické osoby, která je podnikatelem, nebo obchodní jméno, 
sídlo a identifikační číslo právnické osoby – je-li přiděleno), 

- identifikační údaje o balírně – jsou-li odlišné od žadatele - (jméno a příjmení, 
bydliště, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby, která je 
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podnikatelem, nebo obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo právnické osoby – 
je-li přiděleno), 

- předmět činnosti žadatele (výroba a balení HBZ, balení HBZ, dovoz HBZ), 

- věcnou specifikaci druhu HBZ (včetně velikostí balení), 

- případně doklady (pokud existují a jsou dostupné) o provedení metrologické 
kontroly v zahraničí (týká se zejména dovozců), 

- údaje o dřívějších osvědčeních o tomto druhu HBZ a důvodech ukončení jejich 
platnosti, 

- informace o technologii balení, údaj o hodinové produkci balicí linky; kde tento 
údaj nelze stanovit nebo není použitelný, návrh velikosti kontrolní dávky, 

- návrh místa provedení výběru a provedení metrologické kontroly, 

- informace o vlastních technických, zvláště metrologických prostředcích pro 
zajištění správnosti plnění HBZ a provádění kontroly subjektem (pokud těmito 
prostředky disponuje), a zajištění metrologické návaznosti těchto prostředků (tyto 

informace předkládá v případě, že tak již neučinil dostatečným způsobem jako 

oznamovatel při oznámení uvedení HBZ do oběhu), 

- informaci o dokumentu, který v rámci žadatele stanovuje zejména četnosti, 
technické a personální prostředky, způsob vyhodnocení výsledků vlastních kontrol, 
postupy nápravných opatření apod. (tyto informace předkládá v případě, že tak již 

neučinil dostatečným způsobem jako oznamovatel při oznámení uvedení HBZ do 

oběhu), 

- návrh termínu provedení metrologické kontroly (není-li průběžně k dispozici 
dostatečný počet balení pro náhodný výběr vzorků k metrologické kontrole), 

- jméno zaměstnance žadatele, odpovědného za systém managementu kvality 
v provozu balení a za jednání ve věci metrologické kontroly HBZ. 

Jako zvláštní přílohu žádosti připojí žadatel formulář dle přílohy F004/7, který vyplní 
v horní části. 

5.2 Žadatel předkládá při metrologické kontrole doklady s výsledky vlastních kontrol 
množství výrobku obsaženého v hotovém balení. Dokumenty musí prokázat, že 
kontroly se všemi korekcemi a nastavováními, které se ukázaly jako nutné, byly 
provedeny řádným a účinným způsobem. Systém uchovávání takových informací 
subjektem musí zajistit dostupnost výsledků kontrol obsahu HBZ od poslední 
metrologické kontroly HBZ vykonané ČMI až po kontrolu ČMI, která následuje, tj. 
obvykle 1 rok.   

5.3 Oblastní inspektorát ČMI, který je prováděním metrologických kontrol HBZ pověřen, 
vykoná následující činnosti: 

- přezkoumá oznámení o uvedení HBZ do oběhu a v souladu s plánem výkonů 
metrologických činností zašle subjektu výzvu ČMI ve smyslu čl. 3, jejíž přílohou 
je smlouva na provedení metrologické kontroly HBZ pro vydání osvědčení; 
přílohou může být též ve smyslu čl. 3 formulář žádosti, 

- přezkoumá žádost z hlediska její úplnosti, formální a věcné správnosti, 

- stanoví požadavky na součinnost žadatele a určí metodu zkoušky (zvláště 
v případě destruktivní zkoušky), stanoví případně požadavky na zajištění obalů dle 
čl. 5.4 a písemně je sdělí žadateli, 

- uzavře se žadatelem smlouvu na provedení metrologické kontroly, 
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- prověří na místě, zda jsou vytvořeny předpoklady pro plnění požadavků, 
stanovených příslušnou vyhláškou MPO a tímto MP, 

- provede metrologickou kontrolu HBZ (při níž může v případě dovozce HBZ 
zohlednit dokumentované výsledky o metrologické kontrole provedené příslušným 
stanoveným subjektem v zahraničí, které umožňují posoudit, zda byla kontrola 
provedena v souladu s požadavky platnými v České republice), 

- v případě splnění požadavků, stanovených příslušnou vyhláškou MPO, tímto MP a 
souvisejícími metrologickými předpisy vydá osvědčení o metrologické kontrole 
HBZ; obsah a forma osvědčení je uvedena v přílohách F004/2 a F004/3 tohoto 
MP; kopii osvědčení obdrží oblastní inspektorát ČMI územně příslušný žadateli, 

- v případě, kdy údaje o identifikaci na základě vyhodnocení formuláře F004/7 dle 
vyhodnocení ČMI neumožňují přiřadit balírnu, osobu, která zabezpečuje řádné 
provedení balení, či dovozce, ale současně umožňuje identifikovat osobu 
odpovědnou za výrobek (např. prodejce), a jsou-li současně ostatní relevantní 
požadavky vyhlášky splněny, ČMI vydání Osvědčení nezamítne - informuje však 
žadatele o této okolnosti s upozorněním na z toho plynoucí rizika, 

- na základě požadavku žadatele s ním uzavře smlouvu o opakovaných 
metrologických kontrolách HBZ, a to zejména pro účely potvrzování, že jsou 
nadále plněny podmínky, za jakých bylo vydáno osvědčení o metrologické 
kontrole HBZ. 

V případech, kdy územně příslušný oblastní inspektorát ČMI kontrolu HBZ neprovádí, 
žádost zaregistruje a sjedná další postup s oblastním inspektorátem, který je k 
provádění metrologických kontrol HBZ pověřen. Za dohled nad realizací metrologické 
kontroly zůstává odpovědný územně příslušný oblastní inspektorát. 

5.4 Pokud ČMI rozhodl o provedení nedestruktivní zkoušky, zajistí žadatel (i dovozce) na 
žádost ČMI dodání prázdných obalů ve stanoveném počtu kusů ze stejného časového 
období (stejné dávky), jako byly obaly použité při výrobě kontrolované dávky HBZ.  

5.5 Námitky proti použití destruktivní zkoušky může žadatel uplatnit po rozhodnutí ČMI o 
stanovení této zkušební metody, a to nejpozději do odebrání vzorků pro zkoušku. 

5.6 V případě negativního výsledku metrologické kontroly při nedestruktivním zkoušení 
může ČMI na návrh žadatele rozhodnout o následném prověření výsledků kontroly 
destruktivním zkoušením.  

5.7 Se žadatelem, který nevytvořil potřebné předpoklady pro výkon metrologické kontroly 
a/nebo nesplnil požadavky příslušných vyhlášek MPO resp. zákona, zahájí provádějící 
oblastní inspektorát ČMI správní řízení o zamítnutí žádosti. Pokud v průběhu 
správního řízení nejsou shromážděny důkazy o splnění stanovených požadavků na 
HBZ, vydá oblastní inspektorát ČMI Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání 
osvědčení s uvedením důvodů a s poučením o odvolání proti tomuto rozhodnutí (podle 
příl. F004/4).  

5.8 V případě subjektu, který uvádí do oběhu HBZ a nesplnil zákonnou povinnost uvádění 
HBZ do oběhu písemně oznámit a/nebo do 60-ti dnů od doručení doporučené listovní 
zásilky s výzvou k uzavření smlouvy o provedení metrologické kontroly na tuto výzvu 
nereagoval, je standardním postupem navrženo Úřadu pro technickou normalizaci, 
metrologii a státní zkušebnictví uložení pokuty podle § 23, odst. 1, písm. h) zákona. 

5.9 Evidenci vydaných osvědčení vede oblastní inspektorát ČMI, který metrologickou 
kontrolu provedl, v rámci jednotné databáze ČMI. 
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5.10 Způsob likvidace vzorků, pokud se nevracejí žadateli, určí ředitel ČMI interním 
řídícím dokumentem. 

 
 
 
6  Platnost osvědčení  

6.1 Platnost osvědčení stanovuje ČMI tak, aby byl zajištěn dohled nad plněním podmínek, 
za kterých bylo vydáno osvědčení o metrologické kontrole. V případě smluvního 
zajištění opakovaných kontrol ve smyslu čl. 4 tohoto MP se platnost osvědčení 
stanovuje obvykle na dobu 5 let. Po uplynutí pětileté platnosti lze na základě kladných 
výsledků opakovaných kontrol vystavit nové osvědčení na dobu 5 let.  

O výsledku kontroly pro vydání osvědčení a opakovaných kontrol u držitele osvědčení 
je vydáván protokol, jehož jednotnou formu stanovuje program pro provádění 
metrologických kontrol HBZ, případně protokol podle vzoru uvedeného v příloze 13f 
MP 005 v platném znění. Originál protokolu obdrží subjekt. 

V ostatních případech se platnost osvědčení stanovuje na období obvykle 1 rok. 
S přihlédnutím ke skutečnostem zjištěným při státním metrologickém dozoru a dozoru 
jiných dozorových orgánů, může ČMI platnost osvědčení časově omezit, pozastavit 
nebo zrušit. O pozastavení nebo zrušení vydaného osvědčení rozhodne územně 
příslušný oblastní inspektorát, který osvědčení vydal (a/nebo provádí opakované 
kontroly) ve správním řízení.   

6.2 Náhrada osvědčení, jehož platnost byla zrušena nebo skončila, se provádí na základě 
nové žádosti o vydání osvědčení, pokud ČMI nestanoví jinak. 

6.3 Změny v osvědčení (ve vlastním osvědčení i jeho přílohách) vydává oblastní 
inspektorát, který osvědčení vydal (a/nebo provádí opakované kontroly) formou 
číslovaných dodatků. 

 
 

7  Dozor 

ČMI provádí podle § 14 a 9a zákona dozor nad dodržováním povinností stanovených 
zákonem, příslušnými vyhláškami MPO a tímto MP. Je oprávněn odebírat za náhradu od 
balíren nebo dovozců HBZ potřebné vzorky ke kontrole, při níž se zjišťuje, zda jsou splněny 
podmínky, za kterých bylo vydáno osvědčení o metrologické kontrole.  

Zjištěné neshody projednává s oprávněnými zástupci kontrolovaného subjektu a přijímá 
příslušná opatření. Na základě negativního výsledku metrologického dozoru může ČMI 
platnost osvědčení o metrologické kontrole HBZ zrušit (viz 6.1). V případě zjištění 
nedodržení zákona navrhuje Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní 
zkušebnictví dle § 23 zákona uložení pokuty.  

Náhradu vzorků použitých pro metrologickou kontrolu HBZ v rámci státního metrologického 
dozoru řeší čl. 8.2 tohoto MP a způsob jejich likvidace, pokud se nevracejí žadateli, určí 
ředitel ČMI interním řídícím dokumentem. 
 
 
8  Úhrady 

8.1 Provedení metrologické kontroly HBZ, na jejímž základě se vystavuje osvědčení, a 
provádění opakovaných metrologických kontrol pro účely potvrzování jeho platnosti, 
jsou výkony za úhradu, které jsou žadateli účtovány podle ceníku ČMI. Přitom 
žadateli nevzniká nárok na náhradu vzorků, které byly použity při kontrole a nelze je 
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vrátit do oběhu. Provedené výkony je žadatel povinen uhradit i v případě zamítnutí 
žádosti o vydání osvědčení, pozastavení či zrušení platnosti osvědčení z důvodu 
negativního výsledku provedené metrologické kontroly HBZ. 

8.2 Metrologické kontroly HBZ z trhu jsou prováděny na náklady státu. V případě splnění 
požadavků stanovených vyhláškou uhradí ČMI vzorky, které byly podrobeny 
destruktivnímu zkoušení, a to za ceny, za jaké se v okamžiku odebrání vzorků zboží 
nabízí, jestliže se balírna, dovozce, distributor či prodejce náhrady za znehodnocené 
vzorky nevzdá. 

8.3 V případě nesplnění požadavků stanovených vyhláškou nárok na úhradu vzorků 
podrobených metrologické kontrole nevzniká. 

 
 
9  Závěrečná ustanovení 

9.1 Pro provedení metrologické kontroly HBZ a vydání osvědčení platí pro ČMI lhůty 
podle § 25 odst. 1 zákona, případně náhradní lhůty podle § 25 odst. 2 nebo 3 zákona. 
Pro zamítnutí žádosti o vydání osvědčení, pozastavení nebo zrušení platnosti 
vydaného osvědčení platí postupy a lhůty stanovené správním řádem. 

9.2 Navazující předpisy: 

a) právní: 

- zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii, v platném znění, 

- vyhláška MPO č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel 
a měření, v platném znění, 

- vyhláška MPO č. 328/2000 Sb. o způsobu zhotovení některých druhů hotově 
baleného zboží, jehož množství se vyjadřuje v jednotkách hmotnosti nebo objemu, 

- vyhláška MPO č. 404/2008 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a 
obchodu č. 328/2000 Sb. o způsobu zhotovení některých druhů hotově baleného 
zboží, jehož množství se vyjadřuje v jednotkách hmotnosti nebo objemu, 

- vyhláška MPO č. 282/2012 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a 
obchodu č. 328/2000 Sb. o způsobu zhotovení některých druhů hotově baleného 
zboží, jehož množství se vyjadřuje v jednotkách hmotnosti nebo objemu, ve znění 
vyhlášky č. 404/2008 Sb., 

- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

b) technické: 

- metrologický předpis ČMI MP 005 „Metrologická kontrola hotově baleného zboží 
označeného symbolem „e“. Podmínky, metody a postupy provádění 
metrologických kontrol“, v platném znění.  

9.3 Používání symbolu „e“ pro označování HBZ v případech, kdy nebylo vydáno 
osvědčení o metrologické kontrole dle § 9a zákona nebo ČMI zasláno písemné 
oznámení podle zákona, je nepřípustné. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a 
státní zkušebnictví může subjektu, který uvedl do oběhu HBZ v rozporu s povinnostmi 
uvedenými v § 9a zákona, uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč.  

9.4 Zahraniční doklad o metrologické kontrole HBZ se uznává za důkaz o metrologické 
kontrole HBZ provedené podle tohoto zákona, vyplývá-li to z mezinárodní smlouvy, 
kterou je Česká republika vázána. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní 
zkušebnictví může přiznat stejné účinky i v dalších případech, jestliže je to účelné. 
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10  Účinnost 

Tento metrologický předpis nabývá účinnosti dnem 15.9.2012 a nahrazuje beze zbytku svoje 
verze předchozí. 

 

       
            
 RNDr. Pavel  K l e n o v s k ý  
                       generální ředitel Českého metrologického institutu. 
 
 
Za správnost: Ing. Jindřich Pošvář 
 
Seznam příloh: formulář F004/1 –  Žádost o vydání osvědčení o metrologické 

kontrole (informativní) 
formulář F004/2 –  Osvědčení o metrologické kontrole (normativní) 
formulář F004/3 –   Příloha č. 1 k Osvědčení o metrologické kontrole 

  (normativní) 
formulář F004/4 –   Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání osvědčení 

  o metrologické kontrole (normativní) 
formulář F004/5 –   Oznámení o uvedení HBZ do oběhu (informativní) 
formulář F004/6 –  Doplněk k Osvědčení o metrologické kontrole 

(normativní) 
formulář F004/7 –  Specifikace způsobu identifikace osoby odpovědné 

za balení HBZ (informativní) 
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Český metrologický institut 

 
 

DOPSAT ADRESU ČMI NEBO OI ČMI 

 
 

 
 
 
 
 
Žádost o vydání osvědčení o metrologické kontrole hotově baleného zboží označeného 
symbolem „e“ 
 
Na základě ustanovení § 9a zákona č. 505/1990 Sb. v platném znění žádáme o vydání 
osvědčení o metrologické kontrole hotově baleného zboží. 
 
 V souvislosti s tím poskytujeme tyto výchozí informace: 
 
žadatel  
(jméno a příjmení, bydliště, místo 
podnikání a identifikační číslo 
fyzické osoby, která je 
podnikatelem, nebo obchodní 
jméno, sídlo a identifikační číslo 
právnické osoby – je-li přiděleno) 
 

 

balírna (je-li odlišná od žadatele)  
(jméno a příjmení, bydliště, místo 
podnikání a identifikační číslo 
fyzické osoby, která je 
podnikatelem nebo obchodní 
jméno, sídlo a identifikační číslo 
právnické osoby – je-li přiděleno) 
 

 

předmět činnosti žadatele 
(vyznačte)

 výroba a balení HBZ      balení HBZ     dovoz HBZ 

specifikace druhů HBZ 
(druhy baleného zboží, hmotnosti a 
objemy balení, balení multipack) 
 
 
 
 
 
 
 

 

technologie balení 
 
 
 

automatická linka       poloautomatická linka      ruční 

metrol. kontrola v zahraničí 
(seznam dokumentů o provedení 
metrologické kontroly v zahraničí) 
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dřívější osvědčení na tento 
druh HBZ (vydal, datum, platnost,  
důvody ukončení platnosti) 
 
 

 

návrh velikosti kontrolní 
dávky (dle druhů HBZ) 

 
 

 

návrh místa provedení výběru a 
provedení metrologické kontroly, 
případně požadavek na provedení 
v laboratořích ČMI 
 
 

 

systém managementu 
kvality (dle jaké normy, kým 
certifikován) 
 

 

dokument managementu 
kvality (četnosti, prostředky, 
způsob vyhodnocení vlastních 
kontrol,  postupy nápravných 
opatření apod.) 
 

 

vlastní technické prostředky 
(ve vlastnictví žadatele – měřidla, 
nástroje, pomůcky, laboratorní a 
jiné prostory, zajištění metrolog. 
návaznosti etalonů a měřidel)  
 
 
 
 
 

 

návrh termínu provedení 
kontroly (příp. zdůvodnění) 

 

zaměstnanec odpovědný za 
systém managementu kvality 
v procesu balení a za jednání ve 
věci metrologické kontroly HBZ 
(příjmení, jméno, telefon, fax, e-
mail) 
 

 

Při nedostatku místa pokračujte na volném listě, který uveďte jako přílohu 

 

 
Doplňující informace: 
 
 
 
 
 
V ……………………dne………….     ………………………………… 
        Razítko, příjmení, jméno, podpis a funkce 

        statutárního orgánu žadatele 

 

Přílohy: 
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Č e s k ý  m e t r o l o g i c k ý  i n s t i t u t 
 
 

OSVĚDČENÍ O METROLOGICKÉ KONTROLE 
 

číslo 
 
 
 
Na žádost subjektu          ze dne      Český metrologický institut, 
podle § 9a zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů,  
 
 

potvrzuje způsobilost systému kontroly množství u hotově baleného zboží označovaného 
symbolem „e“. 

 
 

 
Osvědčení platí do…… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: 
je nedílnou součástí tohoto osvědčení. Obsahuje specifikaci druhů kontrolovaného zboží, na 
něž se osvědčení vztahuje a seznam posuzovaných dokumentů, prokazujících splnění 
relevantních požadavků. 
 
 
 
 
 
 
 
V …………………………. dne …………………  ...…………………………….. 
  ředitel oblastního inspektorátu 
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PŘÍLOHA č. 1  
k osvědčení o metrologické kontrole hotově baleného zboží č. 
 
Předmět posuzování: 

 
I. Kontrola dávky referenční metodou podle zvláštního právního předpisu. 
 
Uvede se druh kontrolovaného zboží, na něž se osvědčení vztahuje a specifikaci zboží, na 

němž byla kontrola provedena. 

 
 
II. Dokumenty vztahující se k hotovým balením. 
 
Při kontrole u výrobce HBZ se uvedou záznamy kontrol dávek HBZ prováděných výrobcem, 

resp. dovozcem, případně se uvede oznámení určené pro kompetentní orgány v případě 

dovozu do země, kde je to požadováno. 

 
 
 
III. Dokumenty vztahující se k systému kontroly množství obsahu hotově baleného 
zboží. 
 
Při kontrole u výrobce HBZ se uvede popis kontrolního systému výrobce, relevantní části 

příručky jakosti výrobce, postupy a pracovní instrukce, příklad záznamů kontrol, prováděných 

výrobcem.  
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Č e s k ý  m e t r o l o g i c k ý  i n s t i t u t 
  

 
ROZHODNUTÍ O ZAMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI 

 
O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ O METROLOGICKÉ KONTROLE 

 
číslo 

 
 
Na žádost subjektu          ze dne            Český metrologický institut, 
provedl podle § 9a zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, 
posouzení způsobilosti systému kontroly množství u hotově baleného zboží s tímto 
výsledkem:  
 

systém kontroly množství nesplňuje požadavky zvláštního právního předpisu  
na hotově balené zboží označované symbolem „e“. 

 
 
Odůvodnění: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poučení o odvolání: 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat k Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní 
zkušebnictví odvolání do 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím oblastního 
inspektorátu Českého metrologického institutu , který rozhodnutí vydal; postup řízení je upraven § 24 
zákona č. 505/1990 Sb. v platném znění. Odvolání nemá odkladný účinek. 
 
 
 
 
 
V …………………………. dne …………………  ...…………………………….. 
  ředitel oblastního inspektorátu 
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Český metrologický institut 

 
 

DOPSAT ADRESU ČMI NEBO OI ČMI 

 
 

 
 

 
 
Oznámení o uvedení hotově baleného zboží označeného symbolem „e“ do oběhu.  
 
 
Na základě ustanovení § 9a zákona č. 505/1990 Sb. v platném znění oznamujeme uvedení 
níže specifikovaného hotově baleného zboží do oběhu a současně předáváme dokumentaci 
obsahující postupy výrobní kontroly množství zboží v balení. V souvislosti s tím poskytujeme 
tyto výchozí informace: 
 
oznamovatel  
(jméno a příjmení, bydliště, místo 
podnikání a identifikační číslo 
fyzické osoby, která je 
podnikatelem, nebo obchodní 
jméno, sídlo a identifikační číslo 
právnické osoby – je-li přiděleno) 
 
 

 

balírna  
(je-li odlišná od oznamovatele)  
(jméno a příjmení, bydliště, místo 
podnikání a identifikační číslo 
fyzické osoby, která je 
podnikatelem nebo obchodní 
jméno, sídlo a identifikační číslo 
právnické osoby – je-li přiděleno) 

 

předmět činnosti (vyznačen)
 výroba a balení HBZ      balení HBZ     dovoz HBZ 

specifikace druhů HBZ 
(druhy baleného zboží, hmotnosti a 
objemy balení, balení multipack) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HBZ do oběhu uvedeno 
(měsíc/rok nebo datum) 

 

metrol. kontrola v zahraničí 
(seznam dokumentů o provedení 
metrologické kontroly v zahraničí) 
 
 

 

systém managementu 
kvality (dle jaké normy, kým 
certifikován) 
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dokument managementu 
kvality (četnosti, prostředky, 
způsob vyhodnocení vlastních 
kontrol,  postupy nápravných 
opatření apod.) 
viz příloha 

 

technické prostředky pro 
zajištění množství zboží v 
balení  
(ve vlastnictví žadatele – měřidla, 
nástroje, pomůcky, laboratorní a 
jiné prostory, zajištění metrolog. 
návaznosti etalonů a měřidel)  
 
 
 

 

zaměstnanec odpovědný za 
systém managementu kvality 
v procesu balení a za jednání ve 
věci metrologické kontroly HBZ 
(příjmení, jméno, telefon, fax, e-
mail) 

 

seznam příloh tohoto 
oznámení 
 
 
 
 
 

 

Při nedostatku místa pokračujte na volném listě, který uveďte jako přílohu 
 

Doplňující informace: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V ……………………dne………….     ………………………………… 
        Razítko, příjmení, jméno, podpis a funkce 

      statutárního orgánu oznamovatele 
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Č e s k ý  m e t r o l o g i c k ý  i n s t i t u t 
 

DOPLNĚK č.     
k 

OSVĚDČENÍ O METROLOGICKÉ KONTROLE 
 

číslo 
 
 
Na základě     (žádosti subjektu, výsledku opakované metrologické kontroly apod.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Český metrologický institut, jako vydavatel osvědčení o metrologické kontrole hotově 
baleného zboží podle § 9a zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších 
předpisů, mění a doplňuje osvědčení o metrologické kontrole hotově baleného zboží takto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tento doplněk je nedílnou součástí osvědčení o metrologické kontrole hotově baleného zboží.  
 
 
 
 
 
V …………………………. dne …………………  ...…………………………….. 
  ředitel oblastního inspektorátu 
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Specifikace způsobu identifikace osoby odpovědné za balení HBZ 

Legenda: HBZ = hotově balené zboží označené symbolem „e“ ve smyslu § 9a zákona č. 505/1990 Sb. v platném znění 

balírna, dovozce 
(jméno, příjmení, a identifikační číslo fyzické osoby, která je 

podnikatelem nebo obchodní jméno a identifikační číslo právnické 

osoby – je-li přiděleno) 
 

Právní úprava stanovuje požadavek, aby veškerá hotová balení zhotovená podle této směrnice byla na 
svém obalu označena značkou nebo nápisem umožňujícím kompetentním orgánům identifikovat 
balírnu nebo osobu, která zabezpečuje, aby balení bylo provedeno, nebo dovozce se sídlem ve 
Společenství umístěnými tak, aby byla neodstranitelná, snadno čitelná a viditelná na hotovém balení 
za normálních podmínek. (Směrnice 76/211/EHS v platném znění, příloha č. I, kap. 3 + čl. 3.2; vyhláška č. 328/2000 

Sb. v platném znění, příloha č. 1, kap. 3 + čl. 3.2) 

(následující část vyplní držitel/žadatel o Osvědčení o metrologické kontrole hotově baleného zboží; 

v prázdném okně uveďte, prosím, obrázek značky, popis označení, vysvětlení systému identifikace apod.) 

Držitel Osvědčení o metrologické kontrole HBZ / žadatel o vydání Osvědčení o metrologické 
kontrole HBZ zajišťuje splnění uvedeného požadavku takto: 

 

 

 

 

 

 

zpracoval (jméno a příjmení)  
podpis  

datum  
 

(následující část vyplní ČMI) 

vztahuje se k Osvědčení o metrologické kontrole HBZ číslo  

účinné řešení identifikátoru balírny na obalech HBZ (vyznačte) ano  ne  

Pokud balírna/dovozce neplní požadavek na svou identifikaci na obale HBZ s „e“, resp. nepřijala 
účinné řešení identifikátoru balírny na obalech, avšak ostatní požadavky splňuje, nepovažuje to ČMI 
za důvod pro zamítnutí vydat Osvědčení o metrologické kontrole HBZ. Balírna/dovozce se však 
mimo jiné vystavuje nebezpečí, že ponese odpovědnost za neidentifikovatelná hotová balení téhož 
výrobku pro tutéž odpovědnou osobu, zabalená však jiným subjektem. 

zpracoval (jméno a příjmení)  
podpis  

datum  
 

upozornění zasláno balírně/dovozci (číslo dle SSL)  
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