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V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 

 

Český metrologický institut (dále jen „ČMI“), jako orgán věcně a místně příslušný ve věci stanovování 
metrologických a technických požadavků na stanovené měřidlo a stanovování zkoušek při schvalování 
typu a při ověřování stanoveného měřidla dle § 14 odst. 1 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákona o metrologii“), a dle ustanovení § 172 a následujících zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SprŘ“), zahájil z moci úřední dne 
10. 10. 2018 správní řízení dle § 46 SprŘ, a na základě podkladů vydává toto: 

 

 

I. 

O P A T Ř E N Í   O B E C N É   P O V A H Y 

číslo: 0111-OOP-C062-19 

 

kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla pro 
účely přezkoušení měřidla na žádost osoby, která může být dotčena jeho nesprávným 

měřením: 

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

 

 

 

1   Základní pojmy 
Pro účely tohoto opatření obecné povahy platí termíny a definice podle VIM a VIML1  a následující 
termíny a definice. 

1.1 
digitální tachograf 
tachograf používající kartu tachografu 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  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. 
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Pro účely tohoto opatření se dále rozumí: 

-  „digitálním tachografem“ nebo „tachografem první generace“ digitální tachograf (dále jen 
„DT“), který není inteligentním tachografem 

-  „inteligentním tachografem“ nebo „tachografem druhé generace“ digitální tachograf (dále 
jen „IT“), který splňuje požadavky článků 8, 9 a 10 nařízení (EU) č. 165/2014, jakož i nařízení 
(EU) č. 2016/799 (příloha IC) 

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

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 
pozdějších předpisů. 

6   Prvotní ověření 
Prvotní ověření se provádí podle zvláštního právního předpisu2. 

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

 

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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8   Přezkoušení měřidla 
Postup dle této kapitoly se uplatní při přezkušování měřidla podle § 11a zákona o metrologii na žádost 
osoby, která může být dotčena jeho nesprávným měřením. 

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. 

Při zkouškách se nezasahuje do datové paměti digitálního tachografu. 

Zjištěné chyby nesmí překročit příslušné hodnoty největších dovolených chyb v provozu stanovených 
zvláštním právním předpisem3.  

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 
mezinárodních, popřípadě zahraničních organizací, nebo jiné technické dokumenty obsahující 
podrobnější technické požadavky (dále jen „oznámené normy“). Seznam těchto oznámených norem 
s přiřazením k příslušnému 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 
oprávněných zájmů. 

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 
měřidel – „tachografy s registrací pracovní činnosti řidičů motorových vozidel, která jsou jimi povinně 
vybavena – digitální 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 2.2.2b a mezi měřidla podléhající schvalování typu a povinnému 
ověřování.  

 

 

3    Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 (příloha IB, v kapitola III, čl. 2.1, 2.2 a 3) 

     Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2016/799 (příloha IC, v kapitola III. čl. 3.2.1 a 3.2.2). 
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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 
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek § 173 odst.2 SprŘ. 

Dle ustanovení § 172 odst. 5 SprŘ se proti rozhodnutí o námitkách nelze odvolat ani podat rozklad. 

Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení dle ust. § 94 až 
§ 96 SprŘ. Účastník může dát podnět k provedení přezkumného řízení ke správnímu orgánu, který toto 
opatření obecné povahy vydal. Jestliže správní orgán neshledá důvody k zahájení přezkumného řízení, 
sdělí tuto skutečnost s uvedením důvodů do třiceti dnů podateli. Usnesení o zahájení přezkumného řízení 
lze dle ust. § 174 odst. 2 SprŘ vydat do tří let od účinnosti opatření obecné povahy. 

IV. 

ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ 
Opatření obecné povahy číslo: 0111-OOP-C062-15, kterým se stanovují metrologické a technické 
požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení pro ověřování stanovených měřidel: 
„tachografy s registrací pracovní činnosti řidičů motorových vozidel, která jsou jimi povinně vybavena 
– digitální tachografy“ se zrušuje. 

V. 

Ú Č I N N O S T 
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnost patnáctým dnem od dne vyvěšení na úřední desce (§ 24d 
zákona o metrologii). 

 

 

  

 RNDr. Pavel Klenovský v.r. 

 generální ředitel 

 

Za správnost vyhotovení: Mgr. Tomáš Hendrych  

Vyvěšeno dne:  21. 10. 2019 

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

Sejmuto dne:   

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení: 

Účinnost:   

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení: 

 

 


