
 

 
 

 
 

 
 

ROZHODNUTÍ 
číslo 0111-RS-C003-20 

č.j. ČMI-1712311/2014/0311 
 

 

Výrok I: 

Český metrologický institut, jako orgán věcně a místně příslušný ve věci povolování krátkodobého 
používání stanovených měřidel zahájil dne 20. 5. 2020 dle § 46 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, správní řízení ve věci krátkodobého používání 
stanovených měřidel a podle § 14 odst. 2 písm. b) zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění 
pozdějších předpisů a dle ust. § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, rozhodl takto: 

povoluje se 
krátkodobé používání stanovených měřidel 

- váhy s neautomatickou činností, 
- váhy s automatickou činností, 
- měřidla protečeného množství kapalin jiných než voda nebo než zkapalněné plyny - výdejních 

stojanů, 
- měřidla protečeného množství zkapalněných plynů - výdejních stojanů na LPG, 
- měřidla protečeného množství stlačeného zemního plynu - výdejních stojanů na CNG, 
- měřicí sestavy taxametru vozidel taxislužby a 
- procesní plynové chromatografy pro stanovení energetické hodnoty zemního plynu 

v době mezi ukončením jejich opravy a ověřením na dobu 30 dnů, 

a to za následujících podmínek: 

- opravu, resp. servisní zásah provede subjekt registrovaný podle § 19 zákona o metrologii a dále 

v případě váhy s neautomatickou činností a váhy s automatickou činností 

- opatří stanovené měřidlo štítkem s uvedením svého názvu, sídla, IČ, data opravy či zásahu, 
specifikace umístění předmětného stanoveného měřidla, 

- zajistí stanovené měřidlo proti nedovoleným zásahům, 
- poučí uživatele měřidla o povinnosti předložit ČMI stanovené měřidlo k ověření, 
- do tří dnů ode dne ukončení opravy prokazatelným způsobem oznámí provedení opravy ČMI, 

případně sjedná i termín ověření, 

v případě měřidla protečeného množství kapalin jiných než voda nebo než zkapalněné plyny, 
měřidla protečeného množství zkapalněných plynů (LPG) a měřidla protečeného množství 
stlačeného zemního plynu (CNG) 
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- zajistí stanovené měřidlo proti nedovoleným zásahům svými značkami stanovenými 
v podmínkách registrace na místech určených pro umístění úředních značek, 

- zaznamená provedení opravy, resp. servisního zásahu do kmenového listu měřidla s uvedením 
data a druhu opravy či zásahu, 

- poučí uživatele měřidla o povinnosti předložit ČMI stanovené měřidlo k ověření, 
- do tří dnů ode dne ukončení opravy prokazatelným způsobem oznámí provedení opravy ČMI, 

v případě měřicí sestavy vozidla taxislužby 

- zajistí na místech určených pro umístění úředních značek stanovené měřidlo proti nedovoleným 
zásahům svými značkami stanovenými v podmínkách registrace, 

- zaznamená provedení opravy, resp. servisního zásahu a další údaje stanovené podmínkami 
registrace do provozního deníku (Provozní kniha taxametru), 

- poučí uživatele měřicí sestavy taxametru vozidly taxislužby o povinnosti předložit ČMI 
stanovené měřidlo k ověření, 

v případě procesního plynového chromatografu pro stanovení energetické hodnoty zemního 
plynu 

- opatří stanovené měřidlo na viditelném místě štítkem s uvedením svého názvu, sídla, IČ a data 
opravy či zásahu,  

- zajistí stanovené měřidlo proti nedovoleným zásahům svými značkami stanovenými 
v podmínkách registrace na místech úředních značek, které byly servisním zásahem 
znehodnoceny, 

- poučí uživatele měřidla o povinnosti předložit ČMI stanovené měřidlo k ověření, 
- do tří dnů ode dne ukončení opravy prokazatelným způsobem oznámí provedení opravy ČMI. 

Odvolání dle § 24 odst. 3 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, nemá 
odkladný účinek. 
 

Výrok II: 

Tímto rozhodnutím se dnem nabytí právní moci ruší rozhodnutí č. 0111-RS-C002-20 vydané 
Českým metrologickým institutem dne 17. 3. 2020.   

Pro opravy provedené do 7. 6. 2020 včetně se použije délka doby pro krátkodobé používání mezi 
ukončením jejich opravy a ověřením uvedená v rozhodnutí č. 0111-RS-C002-20 vydaném Českým 
metrologickým institutem dne 17. 3. 2020. 
 

Odůvodnění: 

Český metrologický institut využil k tomuto povolení zmocnění ze zákona o metrologii, a to 
s účelem umožnit používání stanovených měřidel ověřovaných na místě použití v případech, kdy by 
v důsledku provedení opravy či servisního zásahu zanikla platnost ověření stanoveného měřidla a až 
do ověření by tak byla znemožněna činnost, pro kterou jsou indikace stanoveného měřidla nezbytné. 
Zároveň se tak při respektování zákona o metrologii vytváří logistické předpoklady pro efektivní 
zajišťování ověřování předmětných stanovených měřidel ze strany ČMI.  

Prodloužení doby krátkodobého používání pro některé druhy měřidel bylo mířeno na přechodné 
období exponované epidemiologické situace a omezení rizika přenosu onemocnění COVID-19 
způsobené novým koronavirem SARS-Cov-2. S uvolňováním krizových opatření se vrací toto 
rozhodnutí k původní délce doby mezi opravou a ověřením.  
 
Poučení o odvolání: 

Odvolání proti tomuto rozhodnutí dle § 24 odst. 3 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění 
pozdějších předpisů, nemá odkladný účinek. 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat k Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní 
zkušebnictví odvolání do 15 dnů od jeho oznámení. Rozhodnutí se považuje za doručené patnáctým 
dnem po jeho vyvěšení na úřední desce za předpokladu, že byla splněna podmínka zveřejnění 
umožňující i dálkový přístup.  



  

Odvolání se podává ve dvou vyhotoveních prostřednictvím Českého metrologického institutu; 
postup řízení je upraven § 24 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů a § 
81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Odvolání dle § 24 odst. 
3 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, nemá odkladný účinek. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší 
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné (§ 82 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád). Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí 
napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. 

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, musí být 
patrno, kdo je činí, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je 
spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, 
které věci se týká a co se navrhuje, musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, a 
podpis osoby, která jej činí. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu 
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví 
je správní orgán na náklady účastníka, tj. odvolatele (§ 82 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád). 
 
 

V Brně dne 21. 5. 2020 

 

   
 RNDr. Pavel Klenovský v.r. 
  generální ředitel 

 

Za správnost vyhotovení: Mgr. Tomáš Hendrych 
 
 
Vyvěšeno dne:  21. 5. 2020 
  Mgr. Tomáš Hendrych v.r. 


