Český metrologický institut
Okružní 31
638 00 Brno

Oznámení ČMI
o mimořádné úpravě Ceníku metrologických výkonů od 1. 7. 2022
Vážení obchodní partneři, vážení zákazníci,
Český metrologický institut (dále jen „ČMI“) se v posledních letech usilovně snažil o to, aby jeho cenová
politika byla pro zákazníky a uživatele měřidel transparentní, čitelná a předvídatelná. Z těchto důvodů
oznamuje případné cenové úpravy pro následující rok s odpovídajícím předstihem na svých webových
stránkách (viz https://www.cmi.cz/cenik), přičemž do cen metrologických výkonů a činností se meziročně
promítají, nedochází-li k systémovým parametrickým změnám v konkrétních oborech a oblastech měření,
pouze inflační vlivy. Ne jinak tomu bylo při přípravě ceníku metrologických výkonů pro rok 2022.
Přestože bychom si velice přáli v nastoleném trendu cenové politiky ČMI pokračovat, okolnosti posledních
několika měsíců nejsou tomuto trendu nakloněny. Nárůst cen pohonných hmot, elektrické energie, plynu či
dalších komodit, služeb nebo subdodávek, které se velmi významně podílejí na celkových nákladech při
zabezpečování metrologických výkonů, způsobil, že se situace na straně nákladů stala již neudržitelnou.
V důsledku uvedených vlivů je ČMI nucen plošně zvýšit všechny ceny svých metrologických výkonů o 8,7 %.
Toto zvýšení bude platné a účinné od 1. července 2022.
S vědomím toho, že i naši obchodní partneři mají své závazky vůči svým zákazníkům, pro něž metrologické
výkony prováděné ČMI za sjednaných podmínek logisticky zabezpečují, bude však ČMI u zakázek sjednaných
do 30. 6. 2022 s termínem realizace až do 31. 8. 2022 svým obchodním partnerům ještě garantovat ceny
stávajícího ceníku.
ČMI si velice váží dlouhodobých obchodních vztahů se svými zákazníky a obchodními partnery, bude se tak i
nadále snažit vycházet vstříc jejich požadavkům a poskytovat metrologické výkony ve sjednaných termínech
a odpovídající kvalitě k jejich maximální spokojenosti.
Děkujeme za pochopení.
V Brně, dne 30. 5. 2022

Ondřej Kebrle, BBA, MSc.
odborný ředitel pro ekonomiku ČMI
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