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S d ě l e n í  p r o :  u ž i v a t e l e  s t a n o v e n ý c h  m ě ř i d e l     

Informace ČMI  

ke změně obsahových náležitostí dokumentu                                                        

Potvrzení o ověření stanoveného měřidla 

 

 

Níže uvedenou informaci připravil Český metrologický institut z důvodu opakujících se dotazů uživatelů 

stanovených měřidel (zákazníků) k obsahovým změnám dokumentu Potvrzení o ověření stanoveného 

měřidla, který je vydáván po ověření měřidla na základě požadavku zákazníka jako nepovinný dokument 

užívaný v systémech managementu kvality uživatelů stanovených měřidel zpravidla pro evidenční účely.  

S účinností od 1. 10. 2021 došlo po odsouhlasení Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní 

zkušebnictví, který v podmínkách platné právní úpravy metrologie v České republice autorizuje subjekty 

k ověřování stanovených měřidel podle § 16 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o metrologii“), k úpravám obsahových náležitostí dokumentu Potvrzení o ověření 

stanoveného měřidla s tím, že tento dokument byl formálně zjednodušen za účelem možnosti jeho 

digitalizace. Od uvedeného data již není povinnou náležitostí předmětného dokumentu otisk úředního 

razítka autorizovaného metrologického střediska nebo Českého metrologického institutu (dále jen „ČMI“), 

který je zmocněn k provádění ověřování stanovených měřidel podle § 14 odst. 1 písm. c), přičemž 

dokument je možné vydat buď v listinné podobě s fyzickým podpisem oprávněné osoby subjektu, nebo jako 

elektronický dokument (opatřený elektronickým podpisem). Příslušné změny obsahových náležitostí 

předmětného dokumentu byly do systému managementu subjektů autorizovaných k ověřování 

stanovených měřidel zavedeny prostřednictvím revize metrologického předpisu MP 002, který je veřejně 

dostupný na webových stránkách ČMI (viz https://www.cmi.cz/pravni%20ramec%20metrologie#H ).  

S ohledem na povahu opakovaných dotazů nejen ze strany uživatelů stanovených měřidel považuje ČMI za 

nezbytné zdůraznit skutečnost, že dokument Potvrzení o ověření stanoveného měřidla nemá přímou vazbu 

na právní úpravu metrologie (nejedná se o ověřovací list), resp. jeho obsahové náležitosti nejsou 

regulovány základními právními předpisy pro metrologii, a tudíž nemá ani žádný vliv na určení platnosti 

ověření stanoveného měřidla. Potvrzení o ověření stanoveného měřidla bylo historicky zavedeno na základě 

https://www.cmi.cz/pravni%20ramec%20metrologie#H
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poptávky širšího spektra uživatelských subjektů, které chtěly u stanovených měřidel, u nichž se z povahy 

zákona o metrologii dokladuje (prokazuje) ověření výhradně jen umístěním úřední značky, mít v rámci 

zavedených systémů managementu kvality i nějaký dokument pro evidenční účely (dokument však lze 

vhodným způsobem využít např. při plnění povinnosti subjektů dle § 18 písm. a) zákona o metrologii pro 

vedení evidence používaných stanovených měřidel podléhajících novému ověření). I proto je vydávání 

tohoto dokumentu nepovinné a autorizovaná metrologická střediska nebo ČMI ho vydávají pouze na 

základě požadavku zákazníka (na tuto skutečnost koneckonců výslovně odkazuje i text v zápatí tohoto 

dokumentu). 

Z výše uvedených důvodů jsou příslušné nově zavedené úpravy předmětného dokumentu pro autorizovaná 

metrologická střediska a pro Český metrologický institut chápany jako formální, jež nemají žádný vliv na 

výsledek a dokumentování procesu ověření stanovených měřidel či na kvalitativní činnost subjektů, které 

ověřování stanovených měřidel provádějí. 

 

V Brně, dne 14. 3. 2022 
 
 
 
Ing. František Staněk, PhD. 

odborný ředitel pro legální metrologii 
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