
 

Český metrologický institut 

Okružní 31, 638 00  Brno 

 

Manažerské shrnutí pro EK (není součástí tohoto právního předpisu) 

Záznamová zařízení v silniční dopravě přizpůsobená technickému pokroku jsou v ČR uváděna na trh 
a do provozu podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 o tachografech v sil-
niční dopravě.  

Předmětem tohoto notifikovaného předpisu je pouze stanovení postupu při přezkoušení měřidla na 
žádost osoby, která může být dotčena jeho nesprávným měřením. 

 (Konec manažerského shrnutí.) 

 

 

 

Vyřizuje: Mgr. Tomáš Hendrych 

Telefon: 545 555 414 

 

 

I. 

O P A T Ř E N Í   O B E C N É   P O V A H Y 
číslo: 0111-OOP-C042-19 

 

kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně 
metod zkoušení při ověřování stanovených měřidel: 

„tachografy s registrací pracovní činnosti řidičů motorových vozidel, 
která jsou jimi povinně vybavena – analogové tachografy“ 

 

Toto opatření obecné povahy stanovuje metrologické a technické požadavky na tachografy s registrací 
pracovní činnosti řidičů motorových vozidel, která jsou jimi povinně vybavena – analogové tachografy, 
které se uplatní po uvedení na trh nebo do provozu při jejich ověřování.  
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1   Základní pojmy 
Pro účely tohoto opatření obecné povahy platí termíny a definice podle VIM a VIML1 a následující 
termíny a definice. 

1.1 
analogový tachograf (dále jen „AT“) 
tachograf používající záznamový list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 
ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o 
záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy 

1.1.1 
mechanický (analogový) tachograf 
analogový tachograf zpracovávající informace o pohybu vozidla přenášené z výstupního hřídele převo-
dovky nebo nápravy prostřednictvím ohebného hřídele 

1.1.2 
elektronický (analogový) tachograf 
analogový tachograf zpracovávající informace o pohybu vozidla přenášené ze snímače pohybu výstup-
ního hřídele převodovky nebo nápravy prostřednictvím spojitého signálu vedeného elektrickým kabe-
lem 

2   Metrologické požadavky 
Metrologické požadavky na tachografy s registrací pracovní činnosti řidičů motorových vozidel, která 
jsou jimi povinně vybavena – analogové tachografy, které se uplatní po uvedení na trh nebo do provozu 
při jejich ověřování, stanoví zvláštní právní předpis2.  

3   Technické požadavky 
Technické požadavky na tachografy s registrací pracovní činnosti řidičů motorových vozidel, která jsou 
jimi povinně vybavena – analogové tachografy, které se uplatní po uvedení na trh nebo do provozu při 
jejich ověřování stanoví zvláštní právní předpis2. 

                                                      
1  TNI 01 0115 Mezinárodní metrologický slovník – Základní a všeobecné pojmy a přidružené termíny (VIM)  

a Mezinárodní slovník termínů v legální metrologii (VIML) jsou součástí sborníku technické harmonizace 
„Terminologie v oblasti metrologie“ veřejně dostupného na www.unmz.cz. 

2   Příloha IB nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě 
ve znění pozdějších předpisů,  

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých 
předpisů v sociální oblasti týkající se silniční dopravy, 

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční 
dopravě, 

  Prováděcí nařízení komise (EU) 2016/799 ze dne 18. března 2016, kterým se provádí nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014, kterým se stanoví požadavky na konstrukci, zkoušení, montáž, provoz a 
opravy tachografů a jejich součástí. 
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4   Značení měřidla 
Značení měřidla je dáno zvláštním právním předpisem2. 

5   Schvalování typu měřidla 
Tachografy nepodléhají schvalování typu podle zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, ve znění pozděj-
ších předpisů. 

6   Prvotní ověření 

Prvotní ověření se provádí podle zvláštního právního předpisu2. 

7   Následné ověření 
Následné ověření se provádí podle zvláštního právního předpisu2. 

8   Přezkoušení měřidla 

Uživatel stanoveného měřidla je povinen na žádost osoby, která může být dotčena jeho nesprávným 
měřením, požádat o přezkoušení stanoveného měřidla. Tachograf musí vyhovět metrologickým poža-
davkům na konstrukci, zkoušení, instalování a inspekci, uvedeným v příloze IB nařízení Rady (EHS) č. 
3821/85.  

 Při přezkoušení se provedou následující zkoušky: 

a) zjištění účinného obvodu pneumatik na hnacích kolech; 

b) zjištění charakteristického koeficientu (konstanty) vozidla W; 

c) zkoušky indikace rychlosti a ujeté dráhy; 

d) zkoušky správnosti záznamu činnosti osádky; 

e) zkoušky časové základny tachografu; 

f) zkušební jízda. 

Zjištěné chyby AT nesmí překročit příslušné hodnoty největších dovolených chyb v provozu, uvedených 
v nařízení (EU) č. 165/2014 (příloha I, kap. III., odst. f). 

9   Oznámené normy 
ČMI oznámí pro účely specifikace metrologických a technických požadavků na měřidla a pro účely 
specifikace metod zkoušení při schvalování jejich typu a ověřování, vyplývajících z tohoto opatření 
obecné povahy, české technické normy, další technické normy nebo technické dokumenty mezinárod-
ních, popřípadě zahraničních organizací, nebo jiné technické dokumenty obsahující podrobnější tech-
nické požadavky (dále jen „oznámené normy“). Seznam těchto oznámených norem s přiřazením k pří-
slušnému opatření oznámí ČMI společně s opatřením obecné povahy veřejně dostupným způsobem (na 
webových stránkách www.cmi.cz). 

Splnění oznámených norem nebo splnění jejich částí se považuje, v rozsahu a za podmínek stanovených 
opatřením obecné povahy, za splnění těch požadavků stanovených tímto opatřením, k nimž se tyto 
normy nebo jejich části vztahují. 

Shoda s oznámenou normou je jedním ze způsobů, jak prokázat splnění požadavků.  Tyto požadavky 
mohou být splněny i jiným technickým řešením garantujícím stejnou nebo vyšší úroveň ochrany opráv-
něných zájmů. 
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II. 

O D Ů V O D N Ě N Í 
ČMI vydává podle § 14 odst. 1 písmeno j) zákona o metrologii k provedení § 11a odst. 3 zákona o 
metrologii toto opatření obecné povahy, kterým se stanovují zkoušky při přezkoušení stanovených mě-
řidel – „tachografy s registrací pracovní činnosti řidičů motorových vozidel, která jsou jimi povinně 
vybavena – analogové tachografy“.  

Vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající 
schválení typu, ve znění pozdějších předpisů, zařazuje v příloze Druhový seznam stanovených měřidel 
uvedený druh měřidel pod položkou 2.2.2a a mezi měřidla podléhající schvalování typu a povinnému 
ověřování.  

Tento předpis (Opatření obecné povahy) bude oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických 
předpisů a předpisů pro služby informační společnosti. 

 

III. 

P O U Č E N Í 
V souladu s ustanovením § 172 odst. l ve spojení s ustanovením § 39 odst. l SprŘ stanovuje ČMI lhůtu 
pro uplatnění připomínek do 30 dnů od data vyvěšení na úřední desce. K připomínkám podaným po této 
lhůtě se nepřihlíží.  

Dotčené osoby se tímto vyzývají k uplatnění připomínek k tomuto návrhu opatření obecné povahy. 
S ohledem na ustanovení § 172 odst. 4 SprŘ se připomínky podávají v písemné podobě a musí splňovat 
náležitosti podání podle § 37 SprŘ. 

Připomínky musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 SprŘ, musí být patrno, kdo je činí, proti kterému 
opatření obecné povahy směřují, v jakém rozsahu ho napadají a v čem je spatřován rozpor s právními 
předpisy nebo nesprávnost opatření obecné povahy nebo řízení, jež mu předcházelo, které věci se týkají 
a co se navrhuje, musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, a podpis osoby, která je 
činí.  

Do podkladů návrhu opatření obecné povahy je možné nahlédnout u Českého metrologického institutu, 
Úsek pro legální metrologii, Okružní 31, 638 00 Brno, a to po telefonické dohodě. 

Tento návrh opatření obecné povahy bude zveřejněn po dobu 15 dnů. 

IV. 

ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ 
Opatření obecné povahy číslo: 0111-OOP-C042-14, kterým se stanovují metrologické a technické po-
žadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení pro ověřování stanovených měřidel: „tachografy 
s registrací pracovní činnosti řidičů motorových vozidel, která jsou jimi povinně vybavena – analogové 
tachografy“ se zrušuje. 

 

 RNDr. Pavel Klenovský v.r. 

 generální ředitel 

 

 

Za správnost vyhotovení: Mgr. Tomáš Hendrych  
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Vyvěšeno dne:  10. 4. 2019  

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení:  Tomáš Hendrych v.r. 

Sejmuto dne:    

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí:  


