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Úvod
Tento metrologický předpis v návaznosti na § 19 zákona č. 505/1990 Sb., v platném znění (dále jen
zákon), a § 10 a 11 vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 262/2000 Sb., v platném znění (dále
jen vyhláška) stanovuje postupy a činnosti související s registrací subjektů hodlajících opravovat
stanovená měřidla nebo provádět jejich montáž (dále jen měřidel) nebo subjektů tuto činnost
provádějících.
Registrace, provedená podle § 19 zákona, nenahrazuje živnostenské oprávnění vydávané příslušným
živnostenským úřadem podle živnostenského zákona.

1

Všeobecná ustanovení

1.1

Tento MP upravuje postup řízení ve věci registrace subjektů hodlajících opravovat stanovená
měřidla nebo provádět jejich montáž (dále jen subjekty) a ve věcech s touto registrací
souvisejících (změny, doplňky a zrušení registrace).

1.2

Smyslem registrace je na základě kladného výsledku posouzení deklarovat, že registrovaný
subjekt má vytvořeny předpoklady pro to, aby opravovaná nebo montovaná měřidla
odpovídala při uvádění do oběhu příslušným právním a technickým předpisům a že splňuje
podmínky stanovené právní úpravou. Dokladem o registraci je veřejná listina „Osvědčení
o registraci“.
K tomu účelu ČMI:

- prověřuje u žadatelů o registraci vytvoření potřebných předpokladů, resp. splnění
podmínek stanovených vyhláškou MPO, nezbytných pro vydání osvědčení o registraci,

- provádí státní metrologický dozor nad dodržováním podmínek registrace.

2

Termíny a definice
Pro účely tohoto MP se rozumí:

2.1

Předmětem registrace jsou opravy nebo provádění montáže stanovených měřidel, t.j. měřidel
a měřicích sestav stanovených příslušnou vyhláškou MPO k povinnému ověřování a
podléhajících schvalování typu měřidla a uvedených v druhovém seznamu stanovených
měřidel, který je v její příloze.
ČMI akceptuje uplatnění žádosti o registraci i pro opravy nebo montáže měřidel
nestanovených, a to postupem shodným s postupem registrace pro stanovená měřidla.
POZNÁMKA Předmětem registrace jsou celky a sestavy měřidel, v případě stanovených
měřidel ve smyslu příslušné vyhlášky MPO. Metrologická správnost komponentů stanovených
měřidel je zajištěna procesem schvalování typu měřidel jako celků nebo sestav. Odpovědnost
za metrologickou správnost měřidla jako celku, včetně jednotlivých komponentů, nese
výrobce měřidla definovaný čl. 2.2. Registrace pro komponenty měřidel může být provedena
jen ve výjimečných případech a pouze po předchozím odsouhlasení gestorem oboru, do něhož
předmětné měřidlo náleží.

2.2

Výrobcem měřidla je subjekt, jehož finálním výrobkem je měřidlo nebo měřicí sestava, bez
ohledu na to, zda je vyrábí sám nebo sestavuje z dílů dodaných jiným subjektem, a to subjekt,
který měřidlo pod svým jménem a na svou odpovědnost uvádí na trh.

2.3

Opravcem měřidla je každý subjekt, který provádí opravy, seřizování nebo údržbu měřidla
nebo měřicí sestavy, jež mají nebo mohou mít vliv na metrologické vlastnosti měřidla nebo
měřicí sestavy.

2.4

Subjektem provádějícím montáž měřidla je (z hlediska zákona o metrologii) ten, kdo
sestavuje nebo instaluje měřidla nebo měřicí sestavy na místě jejich použití.

2.5

Osvědčení o registraci (dále též jen osvědčení) je veřejná listina resp. doklad vystavený ČMI,
který deklaruje, že žadatel o registraci splňuje podmínky stanovené vyhláškou.

2.6

Použité zkratky:

- MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu

- ÚNMZ

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

- ČMI

Český metrologický institut

- OI ČMI

Oblastní inspektorát ČMI

- LPM

Laboratoře primární metrologie ČMI

- IIZ

Inspektorát pro ionizující záření ČMI

- VOJ

vnitřní organizační jednotka ČMI (obecně)

- MP

metrologický předpis ČMI

- IČ

identifikační číslo subjektu

- SŘ

zákon „správní řád“

3

Podmínky pro registraci a vydání osvědčení

3.1

Institut provede registraci a vydá osvědčení o registraci, jestliže žadatel splňuje následující
podmínky:
a) je právnickou osobou nebo fyzickou osobou, která je podnikatelem,
b) má technické vybavení pro zajištění návaznosti stanovených měřidel, která jsou
předmětem registrace,
c) má zpracované postupy pro zajištění návaznosti stanovených měřidel, která jsou
předmětem registrace,
d) prokáže odbornou způsobilost zaměstnanců pro kvalifikované provádění činností, které
jsou předmětem registrace (vyučení v oboru, zaškolení u výrobce),
e) určí zaměstnance odpovědného za činnosti prováděné v rámci registrace, včetně
příslušných pravomocí.

3.2

Součástí osvědčení o registraci jsou podmínky, které je povinen registrovaný subjekt při
provádění činností v rozsahu registrace dodržovat. Plnění těchto podmínek se považuje za
důvod provedené registrace.

3.3

Subjekt hodlající opravovat měřidla nebo provádět jejich montáž musí podat ČMI písemnou
žádost o registraci (viz 4.1).

4

Postup registrace

4.1

Žádost o registraci

4.1.1

Žadatel podává písemnou žádost o registraci územně příslušnému pracovišti ČMI podle svého
sídla, resp. místa podnikání (dále jen „OI ČMI“). Přiřazení územní působnosti OI ČMI je
zveřejněno na www.cmi.cz (po zadání čísla souboru 0099-IS-C do vyhledávače na tomto
webu).
V případě předložení žádosti o registraci jinému než územně příslušnému OI ČMI, předá tento
OI ČMI žádost bezodkladně spolu s přílohami příslušnému OI ČMI podle sídla subjektu.
Současně OI ČMI, kterému byla žádost podána, informuje subjekt o převedení žádosti.
Žádost obsahuje:

a) identifikační údaje o žadateli (jméno a příjmení, bydliště, místo podnikání a identifikační
číslo fyzické osoby nebo obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo právnické osoby),
b) předmět činnosti (oprava, montáž),
c) věcnou specifikaci stanovených měřidel, která jsou předmětem registrované činnosti, se
zajištěním jejich metrologické návaznosti,
d) specifikaci ostatních technických, personálních a prostorových podmínek pro provádění
úkonů v rozsahu registrace,
e) jméno zaměstnance odpovědného za činnost v rozsahu registrace.
Správní poplatek, stanovený zákonem č. 634/2004, Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, hradí žadatel o registraci opravce měřidel, a to formou kolkových
známek ve stanovené hodnotě, které se k žádosti přikládají. K žádosti o registraci podané
opravcem se přikládá kolková známka v hodnotě 200,- Kč ve smyslu zákona o správních
poplatcích. Kolkovou známku nalepí žadatel, příp. OI ČMI, spodním dílem na žádost o
registraci. Tato část kolkové známky se znehodnotí otiskem malého úředního razítka OI ČMI.
Horní díl kolkové známky se neodděluje a zůstává volný (bez přilepení k žádosti). K žádosti
dále OI ČMI připojí datum jejího přijetí od žadatele (kterým je například datum doručení
poštou či datum fyzického převzetí od žadatele či jím pověřené osoby).
V přiměřené době po obdržení žádosti má OI ČMI povinnost vydat žadateli Potvrzení o přijetí
žádosti. V tomto potvrzení dále uvede datum přijetí žádosti, lhůtu pro vydání Osvědčení o
registraci a uvede poučení o výsledku marného uplynutí lhůty.
IČ uvádí v žádosti o registraci subjekt, má-li je před podáním žádosti přiděleno (např.
živnostenským oprávněním či dřívější registrací pro jinou činnost). Ostatní subjekty IČ
neuvádí, ale podmínky registrace jim stanovují povinnost sdělit je OI ČMI po jeho přidělení,
nejpozději však 30 dnů ode dne nabytí právní moci Osvědčení o registraci. OI ČMI v tomto
případě vydá doplněk s uvedením IČ. Při nesplnění povinnosti dodatečného oznámení IČ
zahájí OI ČMI správní řízení o zrušení registrace.
Nezaplatí-li žadatel stanovený poplatek v kolkových známkách, vyzve jej OI ČMI písemně ke
splnění této povinnosti do 15 dnů ode dne doručení výzvy. Obsahem výzvy musí být i
poučení, že nevyhovění výzvě bude mít za následek zastavení zahájeného řízení usnesením dle
§ 66 odst. 1 písm. d) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
V případě, že žádost nemá stanovené náležitosti (mimo nezaplaceného poplatku formou
kolkových známek) dle § 10 odst. 1 vyhlášky č. 262/2000 Sb., v platném znění, vyzve OI ČMI
písemně žadatele k doplnění nezbytných náležitostí. Lhůta pro takové doplnění žádosti se
stanoví na 30 dnů ode dne doručení výzvy žadateli a současně je žadatel informován, že na
tuto dobu se řízení přerušuje. V případech, kdy dojde k takovému přerušení, běží po obnovení
řízení lhůta pro vydání rozhodnutí od počátku, a to ode dne, kdy OI ČMI na základě akceptace
doplnění náležitostí vyrozumí žadatele o tom, že řízení pokračuje.
4.1.2

OI ČMI provede následující činnosti:

- přezkoumá žádost z hlediska její úplnosti, formální a věcné správnosti (včetně hodnoty
přiložených kolkových známek a územní příslušnosti subjektu); v případě, že žádost
obsahuje všechny požadované náležitosti, OI ČMI vydá žadateli Potvrzení o přijetí žádosti,

- v případě neúplných nebo chybějících údajů vyžádá OI ČMI jejich doplnění formou
písemné výzvy s poučením, že nevyhovění této výzvě bude mít za následek zastavení
zahájeného řízení, a zároveň určí žadateli přiměřenou lhůtu pro jejich doplnění,

- posoudí, zda subjekt splňuje podmínky, stanovené vyhláškou, a je způsobilý pro náležitý
výkon činností v rozsahu požadované registrace.
4.2

Posouzení vytvořených předpokladů a rozhodnutí o registraci

4.2.1

Ředitel OI ČMI určí zaměstnance, odborně příslušného specialistu, odpovědného za posouzení
vytvořených předpokladů pro registraci, včetně posouzení na místě u žadatele. Předmětem
posouzení je zejména splnění podmínek stanovených v § 11, odst. 1 vyhlášky (viz čl. 3.1).
V případě, že příslušný OI ČMI není technicky způsobilý pro posouzení subjektu v rozsahu

požadované registrace, zajistí posouzení ve spolupráci s odborně způsobilým OI ČMI, IIZ
nebo LPM (viz příslušné rozhodnutí odborného ředitele ČMI pro legální metrologii).
Odpovědnost za dodržení stanoveného postupu, posouzení splnění podmínek a vypracování
souvisejících dokladů má OI ČMI, kterému přísluší vyřízení žádosti o registraci. Účast
vlastního specialisty OI ČMI nebo vyžádaného odborně způsobilého zaměstnance jiné VOJ
ČMI při posouzení vytvoření podmínek pro požadovaný rozsah registrace je nezbytná.
4.2.2

Posouzení vytvoření podmínek provádí OI ČMI na základě uzavřené smlouvy, přičemž
náklady vynaložené na tyto úkony jsou subjektu fakturovány nebo hrazeny v hotovosti přímo
na místě subjektem.
Předmětem posouzení je:
a) posouzení shody údajů uvedených v žádosti o registraci se skutečností;
b) posouzení technického vybavení (úplnost, měřicí rozsahy, přesnosti, návaznosti etalonů a
ostatních měřidel, jejich funkčnost), jeho vlastnictví, popř. smluvně zajištěná dostupnost;
c) posouzení postupů pro zajištění návaznosti měřidel, jejichž opravy nebo montáž jsou
předmětem požadované registrace;
d) posouzení odborné způsobilosti zaměstnanců provádějících výkon v rozsahu předmětu
registrace a případné přezkoušení znalostí základních principů a zásad jednotnosti
a správnosti měřidel a měření s ohledem na předmět registrované činnosti;
e) posouzení dokladů o odborné způsobilosti zaměstnanců žadatele vykonávajících činnost,
která je předmětem registrace; základním požadavkem je vyučení v oboru a/nebo zaškolení
u výrobce – k tomu se dále pro jednotnost přístupu ČMI specifikuje:

- zaškolení u konkrétního výrobce předmětného měřidla (viz čl. 2.2) nebo u jeho
zástupce v ČR (či zástupce v jiném státě) pro tuto činnost výrobcem zplnomocněného,
jsou-li předmětem registrace opravy a/nebo montáž těchto měřidel:

 váhy s automatickou i neautomatickou činností s upřesněním - elektromechanické a
elektronické váhy;

 taxametry vozidel taxislužby;
 tachografy s registrací pracovní činnosti řidičů motorových vozidel, která jsou jimi
povinně vybavena;

 měřidla a měřicí sestavy protečeného množství kapalin jiných než voda nebo než

zkapalněné plyny, protečeného množství zkapalněných plynů a protečeného
množství stlačeného zemního plynu;

 měřidla protečeného množství plynu mimo přepočítávačů;
 automatické hladinoměry;
 rychloměry;
 luxmetry;
 osobní zvukové dozimetry;
 analyzátory alkoholu v dechu.
- zaškolení některým z kompetentních odborných subjektů – je-li předmětem registrace
provádění montáže těchto měřidel:

 měřiče tepla;
 měřidla protečeného množství vody;
 přepočítávače množství plynu;
 měřidla elektrických veličin.
V případě subjektů s velkým počtem zaměstnanců, kteří provádějí registrované činnosti (např.
subjekty v oblasti energetiky), může o konkrétním způsobu uplatnění požadavků na zajištění

odborné způsobilosti zaměstnanců rozhodnout odborný ředitel pro legální metrologii, a to na
základě návrhu subjektu a požadavku registrujícího OI ČMI.
POZNÁMKA – Kompetentním odborným subjektem je zpravidla výrobce, příp. jeho
zplnomocněný zástupce v ČR, opravce, popřípadě odborné pracoviště ČMI.
f) posouzení prokazatelného zajištění dostupnosti nebo vlastnictví technické servisní
dokumentace v případě oprav těchto měřidel:

 váhy s automatickou i neautomatickou činností s upřesněním - elektromechanické váhy;
 taxametry vozidel taxislužby;
 měřidla a měřicí sestavy protečeného množství kapalin jiných než voda nebo než
zkapalněné plyny, protečeného množství zkapalněných plynů a protečeného množství
stlačeného zemního plynu;

 tachografy s registrací pracovní činnosti řidičů motorových vozidel, která jsou jimi
povinně vybavena;

g) posouzení dalších podmínek nezbytných pro provádění předmětu registrace (prostory,
provozní podmínky, mobilnost).
4.2.3

Skutečnosti zjištěné při posouzení jsou dokladovány v protokolu o posouzení způsobilosti.
V závěrech protokolu se výslovně uvede předmět registrace s uvedením druhu měřidla nebo
měřicí sestavy podle příslušné vyhlášky MPO a konstatování způsobilosti nebo nezpůsobilosti
k registraci ke specifikované činnosti tj. oprava nebo montáž předmětných stanovených
měřidel. V případě doporučení k vydání osvědčení o registraci se v závěru protokolu uvede
návrh doplňujících (specifických) podmínek, je-li jejich stanovení nezbytné. Vydání osvědčení
o registraci lze doporučit a uskutečnit až po úplném splnění všech stanovených podmínek (viz
4.2.4).

4.2.4

Při zjištění dílčích nedostatků lze dohodnout provedení následného posouzení, které se
uskuteční až po vytvoření stanovených podmínek. V tomto případě se vystaví dílčí protokol
s uvedením zjištěných neshod a přiměřeným termínem jejich odstranění bez závěrů dle 4.2.3.

4.2.5

ČMI je povinen vydat osvědčení (rozhodnutí) o registraci bez zbytečného odkladu. Pokud
nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 60 dnů od
zahájení řízení, k nimž se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání
nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat
veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť
složitý případ, nebo doba nutná k provedení dožádání podle § 13 odst. 3 SŘ ke zpracování
znaleckého posudku nebo k doručení písemnosti do ciziny.
Ve zvláště složitých případech může ČMI do 10 dnů od doručení žádosti usnesením prodloužit
lhůtu pro rozhodnutí o registraci, resp. vydání Osvědčení o registraci. Složitost posuzuje ČMI
individuálně pro každý případ, lhůta musí být přiměřená konkrétnímu případu. Proti takto
vydanému rozhodnutí se nelze odvolat.

4.2.6

Pokud ČMI ve stanovené lhůtě (viz čl. 4.2.5) nerozhodne, tedy buď neprovede registraci a
nevydá Osvědčení o registraci nebo nerozhodne o zamítnutí registrace, vzniká oprávnění
žadatele vykonávat registrovanou činnost tzv. marným uplynutím lhůty, a to ve smyslu § 19
odst. 2 zákona o metrologii ve znění jeho novely zákonem 223/2009 Sb. a ve smyslu § 28
odst. 1 zákona 222/2009 Sb. OI ČMI je povinen postupovat tak, aby případům, kdy oprávnění
vznikne marným uplynutím lhůty, řádným postupem předešel, nebo je alespoň minimalizoval.

4.2.7

O vzniku registrace (oprávnění vykonávat činnost podléhající registraci ve smyslu zákona o
metrologii) učiní ČMI bez zbytečného odkladu záznam do spisu a zapíše žadatele o registraci
do elektronické evidence registrovaných subjektů, kterou ČMI vede a která je v rozsahu
zveřejnitelných údajů o registrovaných subjektech dostupná cestou webu ČMI (na
www.cmi.cz odkazováno na adresu: http://registrace.cmi.cz).

4.2.8

ČMI vydá Osvědčení o registraci i v případě marného uplynutí lhůty ve smyslu čl. 4.2.6 tohoto
předpisu (viz § 11 odst. 1 vyhlášky 262/2000 Sb. v platném znění). Pokud by oprávnění
vzniklo marným uplynutím lhůty, vydá Osvědčení o registraci co nejdříve (i bez vyžádání ze
strany žadatele), nejpozději však na vyžádání registrovaného subjektu.

4.2.9

V případě, že nebyly splněny předpoklady pro vznik oprávnění, a tudíž ani pro vydání
Osvědčení o registraci, a ČMI toto dodatečně zjistí, rozhodne o tom, že oprávnění zaniká.
Takové rozhodnutí lze vydat do 3 let od uplynutí lhůty pro vydání Osvědčení o registraci.
Přitom postupuje obdobně podle ustanovení správního řádu o zahájení a průběhu
přezkumného řízení a o rozhodnutí v přezkumném řízení a jeho účincích, s výjimkou
ustanovení o zahájení řízení usnesením do 1 roku od právní moci rozhodnutí a ustanovení o
zkráceném přezkumném řízení.

4.2.10 V případě, že je žadatel o registraci souběžně ČMI prověřován pro účely vydání Osvědčení o
metrologické, technické a personální způsobilosti k ověřování stanovených měřidel, využije
registrující OI ČMI, je-li to možné, poznatků z tohoto posouzení i pro účely registrace.
4.3

Vystavení osvědčení o registraci

4.3.1

Pokud má žadatel pro náležitý výkon činnosti vytvořeny potřebné předpoklady, podrobněji
stanovené vyhláškou, Český metrologický institut registraci provede a vydá o tom osvědčení.
Náležitosti žádosti o registraci a Osvědčení o registraci stanoví ministerstvo vyhláškou. ČMI
registraci zruší, jestliže zanikly důvody, pro které byla provedena. Subjekt je povinen ohlásit
ČMI trvalé ukončení registrované činnosti.

4.3.2

Nedílnou součástí osvědčení o registraci jsou podmínky registrace, které tvoří obecné
povinnosti registrovaného subjektu (s příp. uvedením specifických údajů), a to:

- povinnost dodržovat příslušná ustanovení zákona a souvisejících právních předpisů;
- povinnost důsledně dodržovat MP 001 v platném znění;
- povinnost dodržovat související technické předpisy, příp. technické podmínky výrobce
předmětných měřidel;

- požadavek uvádět do oběhu měřidla s určením jako stanovená pouze s platným ověřením,
příp. zajistit jejich ověření po provedené opravě;

- povinnost označovat, příp. zajišťovat opravená nebo instalovaná měřidla dohodnutou
značkou, je-li to relevantní;

- povinnost aktualizovat doklady o své odborné a technické způsobilosti, jejichž platnost je
časově omezena.
K těmto obecným podmínkám (viz příloha č. 2 tohoto MP) může registrující OI ČMI stanovit
případně další, pokud to specifika konkrétní registrace vyžadují.
4.3.3

Na originál osvědčení se do pravého horního rohu nalepí horní díl kolkové známky
a znehodnotí se otiskem malého kulatého razítka OI ČMI.

4.3.4

Platnost osvědčení o registraci je časově neomezená.

4.3.5

Osvědčení je vydáno pouze zástupci subjektu, který je prokazatelně oprávněn se případně
vzdát práva na odvolání. Bezprostředně při předání osvědčení žadateli se na zadní straně kopie
osvědčení uvede potvrzení o převzetí.
V případě, že se zástupce subjektu vzdá práva na odvolání, uvede se tato skutečnost na zadní
straně kopie osvědčení a na originálu a kopii osvědčení o registraci vyznačí OI ČMI nabytí
právní moci tohoto osvědčení. Pokud se zástupce subjektu práva na odvolání nevzdá, je mu
osvědčení vydáno bez doložky nabytí právní moci. Osvědčení o registraci pak nabývá právní
moci 15 dnů po jeho převzetí, pokud proti němu nebylo podáno odvolání. Doložka nabytí
právní moci je provedena obdobně.

4.3.6

V případě, že je se subjektem dohodnuta značka, uvede se její popis v osvědčení o registraci.
Značka musí obsahovat:

- číselné označení registrujícího OI ČMI (1 až 7, 41, 61, 62 a 71);
- poslední dvojčíslí letopočtu vystavení osvědčení o registraci;
- pořadové číslo osvědčení o registraci (značku subjektu).

Připouští se uvedení doplňujícího údaje registrovaného subjektu. Vzor značky registrovaného
subjektu je uveden v příloze č. 1 tohoto předpisu.
4.3.7

ČMI provozuje automatickou centrální evidenci registrovaných subjektů v rámci svého
elektronického informačního systému. Data jsou aktualizována (včetně výsledků řízení podle
kap. 5 tohoto předpisu) průběžně a jejich dostupnost je zajištěna přístupovými právy v rámci
informačního systému. Pro veřejnost včetně registrovaných subjektů samotných je tato
evidence v rozsahu zveřejnitelných údajů dostupná cestou webu ČMI (na www.cmi.cz
odkazováno na adresu: http://registrace.cmi.cz).

4.4

Zamítnutí registrace

4.4.1

Pokud na základě zjištěných poznatků (negativní výsledek posouzení) územně příslušný OI
ČMI konstatuje, že žadatel o registraci nevytvořil potřebné podmínky pro výkony v rozsahu
požadované registrace, zašle žadateli v rámci správního řízení sdělení s udáním důvodů, pro
něž má být registrace zamítnuta a nařídí v dané věci ústní jednání, se stanoveným termínem
jednání v této věci.

4.4.2

V rámci jednání, o němž je pořízen zápis na závěr podepsaný oběma stranami, je žadatel
oprávněn předložit případné důkazy o vypořádání se s důvody zamýšleného zamítnutí
registrace. Pokud se žadatel o registraci k jednání nedostaví, je tato skutečnost písemně
zaznamenána.

4.4.3

O posouzení důkazů o vypořádání se s důvody zamýšleného zamítnutí registrace je zpracován
dodatek k protokolu o posouzení. V případě, že důvody zamýšleného zamítnutí registrace
pominuly, OI ČMI registraci provede. V opačném případě ji zamítne.

4.4.4

Rozhodnutí o zamítnutí registrace musí obsahovat důvody, pro které byla registrace zamítnuta,
včetně vypořádání se s důkazy (viz 4.4.3), které žadatel případně předložil v průběhu řízení a
poučení o možnosti odvolání.

5

Zrušení, změny a doplnění registrace

5.1

Zrušení registrace

5.1.1

Český metrologický institut registraci zruší, jestliže zanikly důvody, pro které byla provedena.
Subjekt je povinen ohlásit Českému metrologickému institutu trvalé ukončení registrované
činnosti.

5.1.2

Zrušení registrace provádí územně příslušný OI ČMI, který subjekt registroval, zejména
v těchto případech:

- při zániku registrovaného subjektu,
- při trvalém ukončení registrované činnosti,
- při neplnění podmínek registrace,
- při vzniku škod použitím nekvalitně opravených nebo namontovaných měřidel nebo
jejich uvedení do oběhu bez ověření.
Územně příslušný OI v těchto případech zašle subjektu sdělení o zahájení správního řízení o
zrušení registrace s udáním důvodů, pro něž má být registrace zrušena, a se stanoveným
termínem jednání v této věci. Další postup je analogický k postupu popsanému v čl. 4.4.
tohoto předpisu. V případě, že se zjistí dodatečně, že požadované podmínky pro registraci
nebyly splněny (zejména v případě vzniku oprávnění na základě marného uplynutí lhůty ve
smyslu čl. 4.2.6) se postupuje obdobně, jak je dále popsáno.
5.1.3

Rozhodnutí o zrušení registrace se zasílá subjektu s požadavkem na vrácení zrušeného
osvědčení o registraci.

5.2

Zrušení původního osvědčení o registraci a vydání nového osvědčení

Zrušení původního osvědčení o registraci a vydání nového se provádí na žádost subjektu
v těchto případech:

- při změně názvu subjektu,
- při změně právní formy subjektu,
- při změně sídla subjektu, resp. místa podnikání,
- při rozšíření rozsahu registrace o nové činnosti.
Při tomto postupu se nepřikládá kolková známka; žadatel hradí náklady ČMI spojené s úkony
a zjištěními nezbytnými pro vydání nového osvědčení a náklady na posouzení splnění
požadavků v případě rozšíření registrace o nové činnosti. V ostatních záležitostech se
ustanovení čl. 4.1 až 4.3 pokud jde o žádost a její náležitosti, formulování a vydání osvědčení
o registraci a vydání podmínek registrace uplatní obdobně.
5.3

Doplněk registrace

5.3.1

Doplněk registrace se vydává na žádost subjektu při změně:

- věcné specifikace měřidel, která jsou předmětem registrované činnosti, a způsobu zajištění
jejich metrologické návaznosti,

- ostatních technických, personálních a prostorových podmínek pro provádění výkonů
v rozsahu registrace,

- jména zaměstnance odpovědného za činnost v rozsahu registrace.
Kolková známka se k žádosti o doplněk osvědčení o registraci nepřikládá.
5.3.2

V případě rozšiřování rozsahu registrované činnosti se provede posouzení předpokladů na
místě. O posouzení bude zpracován protokol (shodně s 4.2).

5.3.3

K původnímu osvědčení o registraci je přípustné vystavit nejvýše tři doplňky. Při další změně,
která by vyvolala vystavení doplňku, se vydá nové osvědčení o registraci. Žadatel hradí
náklady ČMI spojené s úkony a zjištěními nezbytnými pro vydání nového osvědčení a náklady
na posouzení splnění požadavků změněné registrace.

5.4

Změny registrace

5.4.1

Subjekt je povinen písemně ohlásit územně příslušnému oblastnímu inspektorátu ČMI změny
v údajích, uvedených v čl. 5.2 a 5.3.1, a to do 15 dnů ode dne, kdy nastaly.
Změny registrace, tj. zrušení stávajícího osvědčení o registraci a vystavení nového, provádí OI
ČMI, který vystavil původní Osvědčení o registraci v případech uvedených v čl. 5.2. Postup se
řídí ustanovením čl. 5.2.

5.4.2

Provedená registrace může být územně příslušným OI ČMI omezena věcně nebo časově, jsouli ohroženy zákonem chráněné zájmy, avšak stav věcí nezakládá podmínky pro její zrušení.
V takovém případě nesmí být subjektem vyrobená nebo opravená měřidla uváděna do oběhu.

5.5

Evidence změn, doplňků a zrušení registrace
Údaje o změnách, doplňcích a zrušení registrace vede územně příslušný OI ČMI v rámci
automatické elektronické databáze.

6

Úhrady

6.1

Úhrady za prověření způsobilosti žadatele o registraci
Posouzení splnění podmínek pro registraci, a tedy předpokladů, podmiňujících vystavení
Osvědčení o registraci, je výkonem za úhradu, který je žadateli o registraci účtován na základě
uzavřené smlouvy nebo případně bez uzavření smlouvy za úhradu v hotovosti přímo na místě
u subjektu podle platného ceníku ČMI.

6.2

Úhrady za prověření způsobilosti žadatele o změnu nebo doplnění registrace

Prověření předpokladů podmiňujících provedení změny nebo doplňku registrace je výkonem
za úhradu, který je registrovanému subjektu účtován na základě uzavřené smlouvy nebo za
úhradu v hotovosti přímo na místě u subjektu podle platného ceníku ČMI.

7

Státní metrologický dozor

7.1

Státní metrologický dozor podle § 14 zákona, t.j. dozor u registrovaných subjektů nad
dodržováním povinností stanovených zákonem, vyhláškou MPO, tímto MP a podmínkami
registrace, provádí územně příslušné OI ČMI, případně určená odborně způsobilá VOJ ČMI.
Předmětem státního metrologického dozoru je dodržování podmínek registrace a to zejména:

- rozsah činnosti subjektu,
- stav technického vybavení (dokladování kalibrace etalonů a dalších měřidel),
- způsobilost zaměstnanců,
- určení odpovědného zaměstnance – shoda s údajem v osvědčení o registraci se skutečností,
- umisťování dohodnutých značek na opravená a na namontovaná měřidla.
U opravců je další formou státního metrologického dozoru posuzování úrovně připravenosti
měřidel předkládaných k ověřování.
7.2

Zjištění ze státního metrologického dozoru je dokladováno protokolem, obdobně jako
u ostatních druhů dozoru; zjištěné neshody projednávají zaměstnanci ČMI se zaměstnancem
odpovědným za činnost v rozsahu registrace. V případě, že zjištěné neshody jsou závažného
charakteru, takže by mohly být důvodem pro zahájení řízení o udělení sankce (pokuta, zrušení
registrace), musí být projednány se statutárním orgánem dozorovaného subjektu.

7.3

V případě informací o nekvalitním výkonu předmětu registrace nebo neohlášených změnách
nařídí ředitel OI ČMI provedení dozorové akce operativně.

8

Pokuty subjektům
ÚNMZ může podle zákona uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč v případech
specifikovaných v § 23 zákona. Návrh na uložení pokuty subjektu, který neplní povinnosti
uložené zákonem v souvislosti s registrací, může podat registrující OI ČMI, VOJ ČMI
pověřená výkonem státního metrologického dozoru nad registrovaným subjektem, nebo
odborný ředitel pro legální metrologii.

9

Řízení

9.1

Na rozhodování podle tohoto zákona se vztahují obecné předpisy o správním řízení, pokud
zákon nestanoví jinak. Kladným rozhodnutím o žádosti o registraci podle § 19 zákona je
„Osvědčení o registraci“. Záporným rozhodnutím je „Rozhodnutí o zamítnutí registrace“.
V případě marného uplynutí lhůty (dle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném
znění) pro provedení registrace je ČMI povinen vydat kladné rozhodnutí, tedy „Osvědčení o
registraci“.

9.2

Český metrologický institut je oprávněn řízení zastavit, jestliže účastník řízení neposkytl
potřebnou součinnost.

9.3

Rozhodnutí o registraci nebo rozhodnutí o zamítnutí žádosti o registraci musí být vydáno
bezodkladně, nejpozději však ve lhůtách popsaných v čl. 4.2.5 s přihlédnutím k čl. 4.2.6.

9.4

Odvolání subjektů proti Osvědčení o registraci, Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o registraci
nebo Rozhodnutí o zrušení registrace podává subjekt k ÚNMZ prostřednictvím OI ČMI, který

Osvědčení... nebo Rozhodnutí... vydal. Příslušný OI ČMI předá podané odvolání ÚNMZ
bezodkladně a zároveň poskytne kopii odvolání úseku legální metrologie ČMI a případně VOJ
ČMI pověřené státním metrologickým dozorem nad registrovaným subjektem.

10

Závěrečná ustanovení

10.1

Navazující předpisy:
a) právní:

- zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška MPO č. 262/2000 Sb. v platném znění,
- platná vyhláška MPO, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla
podléhající schválení typu,

- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
b) organizační:

- rozhodnutí odborného ředitele ČMI pro legální metrologii číslo 013-RN-C005
„Náležitosti výkonu registrace subjektů opravujících nebo provádějících montáž
měřidel“ (interní dokument ČMI),
c) technické:

- technická dokumentace k měřidlům, jejichž opravy nebo montáž jsou předmětem
registrace (např. ČSN, TPM, MP, certifikáty o typovém schválení apod.)
10.2

Odpovědnost zaměstnanců ČMI:
Za dodržování postupů ČMI stanovených tímto MP odpovídají ředitelé registrujících OI ČMI
a ředitelé VOJ ČMI pověřených k výkonu státního metrologického dozoru nad registrovaným
subjektem. Kontrolou provádění činností zaměstnanci ČMI je pověřen úsek legální
metrologie.

11 Zrušovací ustanovení
Tento předpis ruší a nahrazuje předchozí verzi.

12 Účinnost
Tento předpis nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2012.

RNDr. Pavel K l e n o v s k ý
generální ředitel Českého metrologického institutu
Seznam příloh:
Příloha č. 1 – Značka registrovaného subjektu
Příloha č. 2 – Všeobecné podmínky registrace

Příloha č. 1

Značka registrovaného subjektu
Provedení značky – závěsná plomba
Lícní strana

Rubová strana

číslo OI (Praha)

1
01

pořadové číslo osvědčení
o registraci

001
XX
poslední dvojčíslí roku
vystavení osvědčení o
registraci

doplňující údaj
registrovaného subjektu

Provedení značky – samolepící štítek

číslo OI (Praha)
poslední dvojčíslí roku vystavení
osvědčení o registraci (rok 2001)

pořadové číslo osvědčení o registraci
(první v kalend. roce)
doplňující údaj registrovaného subjektu

Příloha č. 2

Všeobecné podmínky registrace
Ve smyslu § 11, odst. 2, vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 262/2000 Sb., v platném znění,
je registrovaný subjekt povinen při provádění činností v rozsahu registrace dodržovat následující
podmínky, které jsou součástí vydaného osvědčení o registraci:
1.

Registrovaný subjekt, který nemá v osvědčení o registraci uvedeno IČ, je povinen tento údaj
písemně sdělit registrujícímu oblastnímu inspektorátu ČMI po jeho přidělení, nejpozději však
do 30 dnů ode dne nabytí právní moci Osvědčení o registraci. Při nesplnění povinnosti
dodatečného oznámení IČ zahájí ČMI správní řízení o zrušení registrace.

2.

Registrovaný subjekt je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a souvisejících právních předpisů, zejména
zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho nařízení vlády vztahujících se na
předmět registrované činnosti (jsou-li v těchto předpisech požadavky dotýkající se výkonu
registrované činnosti specifikovány).
Dále je registrovaný subjekt povinen dodržovat požadavky metrologického předpisu ČMI MP
001 (v platném znění).
Subjekt je zejména povinen ohlásit bez zbytečného odkladu změny vůči podmínkám, za
kterých byla registrace provedena, a to zvláště následující změny:

- změnu názvu subjektu a/nebo právní formy subjektu a/nebo sídla subjektu,
- změnu technických, personálních a prostorových podmínek pro provádění výkonů
v rozsahu registrace,

- změnu jména zaměstnance odpovědného za činnost v rozsahu registrace.
3.

Subjekt je povinen požádat o zrušení původní registrace a provedení nové registrace v případě
jeho požadavku na rozšíření rozsahu registrace o nové činnosti, resp. požádat o vydání
doplňku k Osvědčení o registraci v případě požadavku na změnu věcné specifikace měřidel,
která jsou předmětem registrované činnosti, a způsobu zajištění jejich metrologické
návaznosti. Do provedení nové registrace, resp. do vydání doplňku k Osvědčení o registraci
není subjekt oprávněn registrovanou činnost ve změněném rozsahu resp. ve změněné věcné
specifikaci měřidel provádět.

4.

Registrovaný subjekt je povinen udržovat v aktuálním stavu odbornou způsobilost
zaměstnanců pro kvalifikované provádění činností, které jsou předmětem registrace
a dokumenty tuto způsobilost prokazující.

5.

Při opravách a montáži stanovených měřidel musí být splněny požadavky českých
technických norem, metrologických předpisů, technické dokumentace výrobce měřidel a
certifikátů schválení typu, které se vztahují k předmětnému měřidlu a registrované činnosti.

6.

Povinností registrovaného subjektu je používat dohodnutou značku pouze pro účely výkonu
registrované činnosti.

7.

Registrovaný subjekt je povinen respektovat oprávnění orgánu provádějícího státní
metrologický dozor vydat bezprostřední opatření omezující registraci v případě, kdy jsou
nedodržením zákona ohroženy zákonem chráněné zájmy. V tomto případě nesmí být opravená
a/nebo montovaná měřidla uváděna do oběhu.

(Některé další podmínky specifikované podle druhu stanoveného měřidla stanovuje příslušné
rozhodnutí odborného ředitele ČMI pro legální metrologii 013-RN-C005).
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