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Vážení čtenáři a kolegové,
od r. 1996 vydával Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví edici nazvanou „K vnitřnímu trhu Evropské
unie“. Většina svazků se těšila zcela mimořádné pozornosti a zájmu.
Cílem vydávání této edice bylo přiblížit technické veřejnosti principy a procedury technické legislativy, zaváděné v souladu
s harmonizačními procesy v Evropské unii (EU) i v České republice.
I když dnes existují daleko širší zdroje informací, než tomu bylo
před několika lety, považujeme za potřebné v této iniciativě pokračovat, nebo jsme přesvědčeni, že napomáhá pochopení právní
úpravy v oblastech působnosti ÚNMZ a jejímu správnému uplatňování. Navíc existuje řada dokumentů, které nejsou součástí práva,
ale jsou důležité pro praxi. I v mnoha státech EU je technická regulace a harmonizace doprovázena ze strany státních orgánů širokou informační kampaní.
Rozhodli jsme se však, pro další období, přizpůsobit tuto edici jejím zaměřením aktuálnímu vývoji, podmínkám a potřebám.
Zavedli jsme nový název edice, který zní „Sborníky technické harmonizace ÚNMZ“, novou graﬁckou podobu, i formu distribuce.
Edice tak bude k dispozici na stránkách ÚNMZ (www.unmz.cz)
a v omezeném počtu nebo na vyžádání bude též využívána forma
CD-ROM.
Edice bude i nadále vydávána v režii ÚNMZ a volně dostupná při
respektování autorských práv.
Věřím, že jak orgány státu, tak soukromá sféra resp. všichni
účastníci procesu technické harmonizace a regulace budou v této
edici i nadále nacházet užitečný zdroj informací a pomocníka v jejich práci.
Vaše podněty vedoucí k dalšímu zkvalitnění této činnosti ÚNMZ
s povděkem uvítáme.

Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz,
předseda ÚNMZ
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1. ÚVOD
Lze tvrdit, že v současné době rychlého rozvoje a industrializace národních ekonomik sdružených často v regionálních ekonomicko-politických uskupeních je úspěch těchto ekonomik založen
především na směně zboží a služeb, která je dána kromě jiného
výkonným systémem globální dělby práce. Celkový objem transakcí uskutečňovaných mezi jednotlivými světovými ekonomikami
je velmi značný a tyto transakce jsou ve většině případů odvislé
od efektivního systému měření (nutno zdůraznit, že se jedná skutečně o měření v metrologickém slova smyslu, popř. o hodnocení
založeném na tomto typu měření – nikoli tedy o měření ve smyslu
pouhého hodnocení), který zajišuje jejich správnost a korektnost.
Měření – mnohdy ve formě objektivního podkladu pro následné
hodnocení a vyhodnocení – se tak stává důležitým faktorem pro
rozhodování obchodníků, spotřebitelů, občanů, politiků atd. téměř ve všech oblastech dnešního života. Tyto oblasti zcela přirozeně zahrnují nejenom průmysl, zemědělství a obchod, ale též zdravotnictví, životní prostředí, ochranu spotřebitelů, hlediska spolehlivosti a bezpečnosti atd.
Samotné postavení metrologie, která je zcela nesporně spolu se
zkušebnictvím a normalizací jedním z hybatelů odstraňování překážek volného pohybu zboží, však zůstává mnohdy nezasvěceným
očím skryto na pozadí zdánlivě mnohem důležitějších činností majících často zdánlivě přímý ﬁnanční efekt. Obecně není jednoduché kvantiﬁkovat, kolik činí podíl metrologie na hrubých domácích
produktech (dále jen HDP) jednotlivých ekonomik, je však zřejmé,
že s vyspělostí ekonomiky tento podíl stoupá. Podle podkladů mezinárodní organizace OIML (International Organization of Legal
Metrology) činí tento podíl až 6 % HDP.
Metrologii jako takovou lze v zásadě rozdělit na tři základní kategorie:
a) vědeckou metrologii, která se zabývá především vývojem etalonů, nových principů přesných měření a uchováváním etalonů,
b) užitou metrologii (někteří autoři mluví též o metrologii průmyslové, avšak pojem užité metrologie se neomezuje jen na oblast
průmyslu, ale je aplikovatelný i ve službách atd.), která na úrov-
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ni výrobních podniků, služeb a ostatních zainteresovaných subjektů zajišuje návaznost měření, správný výběr odpovídajících
metod a postupů měření a v neposlední řadě též správné používání vhodných měřidel.
c) legální metrologii, která se zabývá správností a potřebnou přesností realizace měřicích procesů tam, kde měření má vliv na
průhlednost a poctivost ekonomických transakcí, zdraví, životní
prostředí, bezpečnost a ostatních zákonem stanovených sfér veřejného zájmu.
Je tedy zřejmé, že každý národní nebo třeba i regionálně koncipovaný metrologický systém zahrnuje v sobě tyto tři kategorie
metrologie, které jsou pak realizovány jednotlivými prvky těchto systémů (příkladně různými kategoriemi subjektů) a formálními i neformálními vazbami mezi nimi. V souvislosti s kategorizací
metrologie se někdy též mluví o fundamentální metrologii, ale je
třeba zdůraznit, že fundamentální metrologie působí napříč výše
uvedenými základními kategoriemi s převahou metrologie vědecké a s důrazem kladeným především na oblast vědecké a odbornětechnické způsobilosti.
Pozastavme se ještě stručně u legální metrologie a její funkce
ve společnosti, protože právě postavení a nutnost realizace legální
metrologie historicky podnítily rozvoj ostatních kategorií metrologie a lze říci, že organizace a výkonnost legální metrologie je velmi důležitou součástí národních metrologických systémů. Jaké jsou
tedy hlavní cíle, úkoly a záměry národních metrologických systémů
v oblasti legální metrologie?

1.
2.
3.
4.
5.

Jedná se o:
ochranu občanů před nepoctivým měřením ve všech významných oblastech národního hospodářství,
zajištění zdravého a rovného konkurenčního prostředí prostřednictvím správného a odpovídajícího měření,
postupné prosazování harmonizace v metrologii (úroveň národní, regionální a mezinárodní),
zkvalitňování odborné způsobilosti především u malých a středních podniků v oblasti metrologie,
zabezpečování návaznosti měřidel a výsledků měření,
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6.

odborně způsobilé šíření měřicích jednotek v průmyslu, obchodě a u spotřebitelů,
7. umožnění a realizaci odpovídajícího vzdělávání v oblasti metrologie a dostupnost odborně způsobilých pracovníků a znalostních bází,
8. zajištění ﬁnančních požadavků na rozvoj a údržbu státních etalonů a efektivní hospodaření s těmito ﬁnančními prostředky,
9. dohled nad jednotností a stejnou kvalitativní úrovní plnění
úkolů z oblasti legální metrologie, její metrologické infrastruktury a pracovních postupů,
10. zlepšování výkonnosti národního metrologického systému
v oblasti legální metrologie prostřednictvím jeho zapojení do
spolupráce s obdobnými systémy v zahraničí.
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2. POJEM NÁRODNÍHO METROLOGICKÉHO
SYSTÉMU (NMS)
2.1 Obecně
Národním metrologickým systémem (dále jen NMS) je míněn
systém sloužící k zajištění jednotnosti a správnosti měřidel a měření v tom kterém státě. K tomu jsou využívány technické prostředky
a zařízení, technické předpisy a činnost subjektů, které mají práva
a povinnosti stanoveny příslušnými právními předpisy o metrologii.
Je třeba zdůraznit, že národní metrologické systémy navazují na
mezinárodní metrologický systém, jehož základ byl položen přijetím metrické konvence.
V souvislosti s NMS je nutno mít vždy na zřeteli, že musí vždy
vycházet ze základní úlohy metrologie, kterou je komplexní zabezpečení čtyř jejích základních prvků. Těmito prvky jsou:
• měřicí jednotky fyzikálních a technických veličin (do tohoto prvku jsou dále zahrnovány také fyzikální konstanty),
• měřidla,
• metody měření,
• metrologové.
NMS je do značné míry ovlivněn množinou prvků působících
v tomto systému (zpravidla mluvíme v této souvislosti o přímo
nebo nepřímo zainteresovaných subjektech – v případě NMS České
republiky viz subkapitoly 7.1 až 7.10 tohoto sborníku), vazbami
a vztahy mezi nimi (jedná se zde především o tzv. formální vazby
a vztahy – ty jsou zpravidla dány právními předpisy, přičemž sem
patří nejen právní předpisy z oblasti metrologie, ale i takové obecné předpisy, jako jsou např. občanský zákoník, obchodní zákoník,
živnostenský zákon, správní řád atd. – ale nejsou vyloučeny ani
neformální vztahy a vazby) a deklarovanými vlastnostmi (charakteristikami, ale i politikami – rozvojovými koncepcemi a cíly, které
jsou ovlivňovány celou řadou vstupních a výstupních vazeb NMS),
které mají být příslušnou množinou prvků a vazbami a vztahy mezi
nimi naplňovány a dále rozvíjeny.
Takto vypadá celá věc poněkud komplikovaně, a proto je vhodné se pokusit zobrazit obecnou graﬁckou podobu toho, co se pod
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pojmem NMS zpravidla skrývá, a tento obrázek v obecné rovině
popsat. Je nutno zdůraznit, že existuje řada konceptů NMS, což
souvisí jednak s formou státního zřízení a jednak s mírou industrializace příslušné země. Obecný NMS, který je zobrazen na stránce
17 na obrázku 1, je možno označit za model evropského typu, který lze stručně charakterizovat jako model aplikovatelný v zemích
s vysokou mírou industrializace, které mají demokratické společenské zřízení a kde stát má snahu delegovat řadu svých pravomocí na
soukromoprávní subjekty nebo občanské organizace a sdružení.
Základem každého myslitelného NMS jsou spotřebitelé v daném
státě a občané daného státu – obecně pak veřejnost, která je širším
pojmem (blíže viz subkapitola 2.2). Přitom je třeba chápat, že množina spotřebitelů v daném státě není shodná s množinou občanů
daného státu, protože mezi spotřebitele patří i občané jiných ekonomik, kteří se v daném okamžiku na území daného státu nacházejí. Také množina podnikatelských subjektů včetně poskytovatelů
služeb nemusí být totožná s množinou čistě domácích podnikatelských subjektů včetně poskytovatelů služeb. Obecně lze pak za výkonné a řídicí jádro národního metrologického systému považovat
orgány výkonné moci státu a národní metrologický institut (ten
může být státní organizací, ale může být i soukromoprávním subjektem). V rámci tohoto jádra se realizuje rozhodující část politik,
cílů a regulací a ostatních řídicích, ale i technických činností důležitých pro funkci NMS. Státní orgány ve spolupráci s národním metrologickým institutem jsou v první řadě tvůrci návrhů zákonných
předpisů různých úrovní a různých smluv, dohod a ujednání, které
se týkají metrologie, ale také tvůrci koncepce rozvoje metrologie
ve státě. Tvorba návrhů právních předpisů v oblasti metrologie je
dnes ovlivněna především mezinárodní spoluprací, konkrétní situací ve státě (včetně situace ekonomické) a v neposlední řadě úrovní
vědecko-technického rozvoje v daném státě. Na této úrovni nejsou
tedy řešeny pouze otázky klasické legální metrologie, ale též otázky státních programů rozvoje vědy a výzkumu a podílu státu na
mezinárodních projektech a dále otázky spojené s mezivládními
dohodami a otázky spojené s podporou různých ujednání uzavřených v rámci nevládních organizací (např. regionální nebo globální
mezinárodní organizace působící v oblasti metrologie, akreditace
atd.). Z obrázku dále plyne, že se schéma NMS dále liší podle toho,
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zda se jedná o oblast tzv. klasické legální metrologie (obecně o oblast regulovanou), nebo o oblast neregulovanou, která je z větší
části dána tzv. užitou metrologií (část užité metrologie ovšem podléhá regulaci).
Legální metrologie zahrnuje dozor nad uváděním stanovených
měřidel (stanovená měřidla jsou bu stanovena konkrétním výčtem,
nebo se jedná o měřidla používaná k určitým jasně speciﬁkovaným
účelům) na trh a do provozu, dozor nad používáním stanovených
měřidel, dozor nad subjekty, které vyvíjejí nebo udržují státní etalony, dozor nad používáním zákonných měřicích jednotek, ochranu spotřebitelů a dozor nad oblastí vymezeného hotově baleného
zboží. Legální metrologie je dána existencí stanovených subjektů,
jejichž působnost, pravomoci a povinnosti jsou dány zákonnými
předpisy. Své postavení zde mají z pohledu uvádění měřidel na
trh a do provozu jednak stále ještě orgány schvalující typ měřidel
(starý přístup) a dále orgány posuzující shodu (globální a nový přístup). Dále pak sem patří autorizované subjekty provádějící ověřování stanovených měřidel a ostatní entity působící v oblasti legální
metrologie, kterými mohou být např. osoby provádějící určité druhy autorizovaných měření, subjekty uchovávající a vyvíjející státní
etalony a referenční etalony nejvyšší kvality v daném státě, špičkové laboratoře a pracoviště, které ve spolupráci s národním metrologickým institutem zabezpečují oblast fundamentální a vědecké
metrologie, atd. V neposlední řadě sem pak samozřejmě také patří
výrobci a opravci měřidel, a hlavně a především uživatelé stanovených měřidel a veřejnost (spotřebitelé), jejichž zájem má legální
metrologie hájit.
Jádrem obecného NMS v neregulované oblasti (převážně oblast
užité metrologie) je existence dostatečného počtu kalibračních laboratoří (akreditovaných i neakreditovaných), které mají realizovánu návaznost výsledků svých měření na národní, popř. mezinárodní etalony a standardy měření prostřednictvím nepřerušeného
řetězce odpovídajících měření, popř. prostřednictvím realizace odpovídajících programů mezilaboratorního porovnávacího měření.
Tyto kalibrační laboratoře mohou být samostatnými podnikatelskými subjekty, které poskytují své služby výrobcům, poskytovatelům služeb (výrobci + poskytovatelé služeb jsou označováni jako
podnikatelské subjekty), ale i občanům a spotřebitelům, nebo se
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může jednat o organizační jednotky podnikatelských nebo i státních subjektů, které v řadě případů poskytují služby pouze svým
mateřským organizacím.
Zvláštní postavení zde má zpravidla akreditace, která má své
pevné zakotvení především v neregulované sféře, kde garantuje
na základě posouzení odborné způsobilosti kalibračních laboratoří to, že se uživatelé mohou na výsledky služeb těchto subjektů
spolehnout a to, že pokud dojde na bázi ujednání o vzájemném
uznávání výsledků práce akreditačních orgánů v rámci daného regionu nebo i celosvětově k uzavření mezinárodních dohod (popř.
ujednání) o uznávání výsledku práce akreditovaných subjektů,
budou výsledky práce takových akreditovaných laboratoří uznávány na skutečně mezinárodní úrovni, což jednoznačně v případě
kalibračních laboratoří, ale zejména v případě zkušebních laboratoří a certiﬁkačních orgánů, usnadní mezinárodní transfer zboží
a služeb. Zde je třeba pro úplnost podotknout, že v souladu s právě vydávanými normami ISO/IEC 17000:2004 a ISO/IEC 17011:2004
nelze o kalibraci mluvit jako o činnosti posuzování shody. Nicméně
kalibrační laboratoře zůstávají nadále předmětem akreditace.
Akreditace však může být využívána i v oblasti legální metrologie,
a to především v oblasti posuzování odborné způsobilosti orgánů
posuzujících shodu a též např. v oblasti posuzování odborné způsobilosti autorizovaných orgánů provádějících ověřování, popř.
i ostatních orgánů působících v oblasti legální metrologie – pokud
o nich lze mluvit jako o orgánech posuzujících shodu (mezi orgány posuzující shodu jsou např. též zkušební laboratoře) nebo jako
o kalibračních laboratořích.
Je třeba také zdůraznit význam vzdělávání v oblasti metrologie,
který je neopominutelným prvkem každého správně fungujícího
NMS. Jde o široký komplex různých typů vzdělávání, které je realizováno prostřednictvím škol, ale zejména prostřednictvím systému
zájmových metrologických profesních organizací, jejichž činnost je
státem podporována, a samozřejmě i prostřednictvím podnikatelských subjektů, jako jsou například na oblast metrologie specializované certiﬁkační orgány pro certiﬁkaci osob.
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2.2 Národní metrologický systém České republiky – jeho základní
vymezení
Do současné doby nebyl národní metrologický systém České republiky (dále jen NMS ČR) deﬁnován v žádném právním předpise
metrologického charakteru. Vzhledem k důležitosti této deﬁnice
a jejímu výkladu je v nyní připravovaném zákonu o metrologii navrhována pro účely tohoto zákona následující deﬁnice:
„Metrologickým systémem se rozumí systém, který slouží k zajištění jednotnosti a správnosti měřidel a měření, a to prostřednictvím soustavy technických prostředků a zařízení, jakož i technických předpisů, práv a povinností správních orgánů a právnických
osob nebo podnikajících fyzických osob.“
Deﬁnice NMS ČR se tedy v zásadě, z pohledu své obecné formy,
neliší od toho, co bylo uvedeno v prvním odstavci subkapitoly 2.1.
Chceme-li však provést základní vymezení NMS ČR, pak je nutno
ve stručnosti popsat určitá speciﬁka plynoucí především z historického vývoje metrologie na území našeho státu, kterými se každý
NMS vyznačuje a kterými se, po pravdě řečeno, též odlišuje od jiných NMS. Lze předpokládat postupné omezování těchto speciﬁk,
což zejména u států, které jsou členy Evropské unie (dále jen EU),
bude výsledkem postupné integrace a harmonizace právní, ekonomické a samozřejmě i institucionální. NMS ČR, který je schematicky
zobrazen na stránce 18 na obrázku 2.
Pro úplnost vstupní informace o NMS ČR je potřebné uvést, že
tento pojem se již vyskytuje v oﬁciálních dokumentech. Konkrétně
se jedná o usnesení vlády ČR z 28. 8. 2000 č. 812 ke koncepci rozvoje národního metrologického systému ČR a na ně navazující usnesení vlády ČR z 8. 12. 2004 č. 1250.
Základním prvkem NMS ČR jsou spotřebitelé, občané ČR – tedy
veřejnost. Pro ně zde existuje infrastruktura výrobců a služeb a pro
ně též objektivně existují hlediska veřejného zájmu. Je samozřejmě
třeba vědět, že, jak již bylo poznamenáno výše, množina spotřebitelů vyskytujících se v České republice je zpravidla širším pojmem
než pouhá množina občanů České republiky. České zákony, a tedy
i právní úprava týkající se metrologie, chrání tak např. před podvodným jednáním nejenom občany České republiky, ale i cizince,
kteří jsou v České republice přítomni – spotřebitelem nemusí být
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navíc pouze fyzická osoba, ale je jím de facto i osoba právnická.
Spotřebitel je totiž fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání
s těmito výrobky nebo službami – tato deﬁnice je převzata z českého zákona č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně spotřebitele), a je nutno podotknout, že existuje
v českých zákonných normách i řada jiných (nutno říci užších) vymezení spotřebitele (příkladem může být např. vymezení termínu
spotřebitel v občanském zákoníku). Veřejnost je pak ještě širší pojem, který zahrnuje kromě subjektů vymezených dříve též podnikatelské, státní a další subjekty (mluvíme z hlediska systému často
o veřejnosti zainteresované, veřejnosti vnitřní a veřejnosti vnější).
V souvislosti s těmito pojmy se dostáváme k vymezení důležitého
pojmu, kterým je veřejný zájem. Lze konstatovat, že přes četné pokusy deﬁnovat veřejný zájem přesná deﬁnice veřejného zájmu de
facto neexistuje a ani existovat nemůže. Mohou existovat jenom
obecné principy, jejichž dodržování budeme považovat za prospěšné pro náš život či život společnosti, protože podporují hlediska
kulturní, historická, obecně duchovní a samozřejmě i materiální.
Měla by existovat elementární spravedlnost a rovnost před zákonem, lidé by měli mít možnost být informováni o tom, kdo a jak
rozhoduje o věcech, které se jich bezprostředně dotýkají, a měli by
mít možnost na demokratických principech toto ovlivňovat. I zde
je zřejmé, že se jedná o zdroj odlišností a odchylek, které způsobují odlišnosti v uspořádání skladbě a managementu různých NMS.
Druhým významným prvkem NMS ČR jsou podnikatelské subjekty. Tento prvek zahrnuje také výrobce a opravce měřidel, jakož i subjekty provádějící montáže měřidel, které, jsou-li českými
podnikatelskými subjekty, musí být v České republice podle platné
právní úpravy (zákon č. 505/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
registrováni Českým metrologickým institutem. Prvek kromě toho
zahrnuje i subjekty produkující produkty, které nemají charakter
výrobků (např. služby). V rámci českého metrologického systému
se tohoto prvku týkají činnosti všech tří základních oblastí působnosti NMS ČR. Tj. fundamentální (potažmo vědecká) metrologie,
která se zabývá soustavou měřicích jednotek a státními etalony,
legální metrologie, která zabezpečuje jednotnost a správnost měření v regulované sféře podle platné právní úpravy, a v neposlední
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řadě – a nutno zdůraznit, že postavení této oblasti zde převažuje
– užitá metrologie, která se zaměřuje na vhodný rozsah a správnost měření realizovaných u podnikatelských subjektů a zajišuje
předpoklady pro vysokou kvalitu produktů (včetně služeb), a to
ve velmi širokém oboru měření a zkoušení. Právě zde je do značné míry klíčová základní služba, kterou NMS ČR pro podnikatelské subjekty a potažmo tedy i pro veřejnost zajišuje – jedná se
o zajištění metrologické návaznosti výsledků měření a měřidel.
Schéma zajištění metrologické návaznosti výsledků měření a měřidel v rámci Českého metrologického systému je na stránce 19 na
obrázku 3. Nelze však ve vazbě na podnikatelské subjekty opomíjet ani význam legální metrologie (i zde je však, kromě jiného, důležitou otázka návaznosti výsledků měření a měřidel). Celou záležitost je také třeba chápat poněkud komplexněji. Na stránce 18 na
obrázku 2 to vypadá tak, jako by podnikatelské subjekty byly subjekty, které se vůbec nezabývají např. kalibracemi nebo úředním
měřením a nakupují je jako externí službu. Tak tomu ve skutečnosti nemusí být. V řadě případů jsou organizačními jednotkami
podnikatelských subjektů akreditované nebo neakreditované kalibrační laboratoře a v neposlední řadě jsou v některých případech
organizačními jednotkami podnikatelských subjektů nebo jejich
zaměstnanci subjekty autorizované k úřednímu měření. Pro účely
schematického znázornění však bylo potřebné tyto věci oddělit.
Další z pohledu podnikatelských subjektů velmi důležitou složkou
národního metrologického systému je oblast schvalování typu stanovených měřidel a oblast posuzování shody metrologických požadavků v oblasti měřidel. Tato záležitost je podstatnou zejména
pro oblast obchodu s měřidly (zejména volného mezinárodního
obchodu s měřidly) – tedy pro uvádění měřidel na trh – a pro oblast jejich uvádění do provozu. Jedná se o velmi podstatnou složku,
která se zpravidla nazývá metrologický dozor nad trhem s měřidly
a nad jejich uváděním do provozu. V České republice je seznam
těchto měřidel součástí vyhlášky č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví
měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schvalování
typu, ve znění pozdějších předpisů. Tento seznam je dále v současné době rozšířen o stanovená měřidla z oblasti vah s neautomatickou činností, přičemž speciﬁkace těchto měřidel, požadavky na ně
kladené a moduly posuzování shody, podle kterých má být u nich
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shoda posuzována, jsou stanoveny v nařízení vlády č. 326/2002 Sb.,
kterým se stanoví technické požadavky na váhy s neautomatickou
činností, ve znění pozdějších předpisů. Do budoucna lze jednoznačně počítat s rozšířením posuzování shody měřidel podle modulů posuzování shody Nového přístupu na úkor současného systému schvalování typu měřidel (starý přístup). V roce 2006 vstoupí
v platnost 11 nových nařízení vlády, kterými se posuzování shody
rozšíří kromě vah s neautomatickou činností na další 10 skupin měřidel a nahradí současné platné vyhlášky MPO, týkající se starého
přístupu schvalování typu měřidel, které budou zrušeny.
Další prvky NMS ČR se podílejí na jeho managementu, zabezpečování služeb pro dva výše zmíněné základní prvky a potřebný
rozvoj a mezinárodní spolupráci v rámci tohoto systému.
Je zde samozřejmě zastoupen stát, jehož funkce je zde v zásadě
soustředěna jednak na tvorbu, projednávání a schvalování nutné metrologické legislativy (tedy vlastně oblast legální metrologie), činnosti
související s dodržováním metrologické legislativy, činnosti související
se zabezpečením rozvoje metrologie v České republice a činnosti související s oblastí mezinárodní spolupráce v oblasti metrologie.
Jedním z klíčových prvků zde je nesporně národní metrologický
institut (NMI), představovaný Českým metrologickým institutem
(dále jen ČMI). Informace o ČMI jsou uvedeny v kapitole 7.
Dalšími důležitými prvky jsou vzdělávání v oblasti metrologie
včetně sítě fungujících certiﬁkačních orgánů pro certiﬁkaci osob
v oblasti metrologie a samozřejmě též český národní akreditační
systém, na jehož základě je možno především v oblasti užité metrologie – popř. obecněji neregulované sféry prokazovat na české národní i na mezinárodní úrovni odbornou způsobilost kalibračních
laboratoří. Akreditační systém má též významné postavení v oblasti subjektů působících v oblasti legální metrologie. Řada pracoviš ČMI, která poskytují služby v oblasti kalibrace a která současně
poskytují služby v oblasti legální metrologie, je totiž akreditována
a akreditace slouží vedle prověření odborné způsobilosti ze strany
ČMI jako podklad pro autorizaci subjektů, které pak pracují jako
autorizovaná metrologická střediska.
Vysoká úroveň metrologické služby je podmínkou fungování
všech moderních systémů ve vědě, výrobě, obchodu, dopravě, komunikacích, obraně, ochraně zdraví a životního prostředí.
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U každé náročnější technologie platí, že to, co nelze změřit, nelze ani vyrobit. Platí to zejména u moderních technologií, označovaných často jako „high-tech“. Progresivní technologie mají přímý
vliv na zvyšování podílu přidané hodnoty v ekonomice a na její celkovou konkurenceschopnost. Bez ní nelze dlouhodobě dosahovat
růstu národního produktu.
V současné době jsou hnací silou rozvoje národního metrologického systému zejména politické a hospodářské změny, spočívající
v otevírání ekonomiky globálnímu trhu, provázené restrukturalizací českého průmyslu a zaváděním nových technologií.
Jaké jsou silné stránky současného NMS:
• Praxi odpovídající právní úprava
• Tradice silné infrastruktury užité metrologie
• Vysoká kvaliﬁkace odborných pracovníků
• Rostoucí uvědomění si významu a přínosů metrologie u řídicích
pracovníků
• Relativně nízká cena pracovní síly
• Stabilizovaný ČMI se snadno dostupnými regionálními pracovišti
• Prestižní postavení v nadnárodních metrologických organizacích, které bylo získáno mimořádným úsilím ÚNMZ a ČMI v posledních letech
Jaké jsou slabé stránky současného systému:
• Technické předpoklady v některých oblastech
• Problémy právního a organizačního stavu systému (i když má ČR
právní úpravu metrologie koncipovánu jako jednotnou, vznikly
časem určité nesystémové odchylky od tohoto ideálního stavu
– podstatou problémů je nedostatečná provázanost mezi resorty a uplatňování nesystémových resortních zájmů)
• Nedostatečné uplatnění podílu vědy a výzkumu v metrologii.
• Ekonomické problémy – například malý vnitřní trh, platební
schopnosti zákazníků.
• Nevhodný systém ﬁnancování činností zajišovaných ve veřejném
zájmu – zejména činností fundamentální metrologie, ﬁnancování technického rozvoje a výkonu dozorových činností (dosavadní systém dotací spočívá v přidělování prostředků na roční
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etapy, bez střednědobé koncepce zdrojů, a to vede k nestabilitě
programu i pracovních skupin a snižuje efektivnost řízení)
• Komplex personálních problémů, počínaje nevyhovujícím programem vzdělávání odborníků a konče jejich neadekvátním
ohodnocením
Jaké jsou možnosti dalšího rozvoje:
• Současný trend k odstraňování politických a technických překážek pohybu peněz, zboží, pracovních sil
• Probíhající restrukturalizace průmyslu a zavádění nových technologií
• Potřeba podpory konkurenceschopnosti hospodářství
• Otevřené možnosti mezinárodní spolupráce
K využití těchto možností je nezbytná permanentní modernizace technického zázemí, zdokonalování systémů jakosti, systematický rozvoj v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání. Významné je také
uplatňování metrologie v oborech pro tuto službu nových nebo
skutečně nově vznikajících, jako je metrologie v chemii, biologii,
lékařství atd.
Jaké jsou ohrožující faktory:
• Nestabilní a nekoncepční ﬁnancování činností vykonávaných ve
veřejném zájmu
• Nedostatečná podpora speciﬁcké vědecko-výzkumné činnosti
• Omezených rozsah ﬁnančních prostředků vynakládaný na další
rozvoj metrologické infrastruktury
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Spotřebitelé (obecně veřejnost)

Podnikatelské subjekty (včetně výrobců a opravců měřidel)
Výchova a vzdělávání pracovníků
v oblasti legální metrologie

Autorizované orgány
provádějící schvalování
typu měřidel
Autorizované orgány
posuzující shodu

Další entity působící
v oblasti legální

Autorizované orgány
provádějící ověřování

Národní akreditační
orgán (NAO)
(akreditace laboratoří,
certifikačních a inspekčních
orgánů)
(využití v regulované sféře)

Metrologie legální

Orgány výkonné moci (ministerstvo, úřad,
státní inspekce atd.)
(delegované pravomoci v oblasti řízení a financování
rozvoje metrologie ve státě, metrologický dohled,
řízení NMI, mezinárodní spolupráce speciálně ve
vládních metrologických org. a spolupráce v rámci
regionů, vydávání vyhlášek, autorizace a notifikace)

Zákonodárný
orgán/orgány

Svrchovaný orgán
výkonné
moci (zpravidla vláda)

(projednávání a
schvalování zákonů,
zákonodárná iniciativa)

(schvalování programu
rozvoje metrologie,
spolupráce v rámci regionů,
spolupráce v mez. org.,

Národní metrologický
institut (NMI)
(mezinárodní spolupráce,
fundamentální metrologie,
zabezpečení dalších služeb,
výkony v oblasti legální
metrologie, metrologický
dozor atd.)

Metrologie v neregulované
oblasti
Národní akreditační
orgán (NAO)
(akreditace laboratoří,
certifikačních a
inspekčních orgánů)
(využití v neregulované
sféře)

Akreditované kalibrační laboratoře

Neakreditované kalibrační
laboratoře

Výchova a vzdělávání
metrologů

Podnikatelské subjekty (včetně výrobců a opravců )
Spotřebitelé (obecně veřejnost)
Obrázek 1: Obecný národní metrologický systém

Obrázek 1: Obecný národní metrologický systém
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Spotřebitelé v ČR (obecně veřejnost v ČR)

Podnikatelské subjekty (včetně výrobců a opravců měřidel)
Výchova a vzdělávání pracovníků
v oblasti legální metrologie
(střední a vyšší a vysoké školství, Česká
metrologická společnost, České
kalibrační sdružení, certifikační orgány
pro certifikaci osob v oblasti metrologie)

Český institut pro akreditaci,
o.p.s.
(akreditace laboratoří,
certifikačních a inspekčních
orgánů)
(využití v regulované sféře)

Český metrologický
institut (provádějící
schvalování typu měřidel)
Notifikované orgány
posuzující shodu

Další entity působící v ČR v
oblasti legální metrologie
(úřední měření, uchovávání
státních etalonů, kalibrace
etalonů, přidružené
laboratoře ČMI)

Autorizovaná
metrologická střediska

Ministerstvo obchodu a průmyslu, Úřad pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Státní úřad pro jad. bezp., Česká obchodní inspekce atd.
(delegované pravomoci v oblasti řízení a financování rozvoje
metrologie ve státě, metrologický dohled, řízení ČMI,
mezinárodní spolupráce speciálně ve vládních
metrologických org. a spolupráce v rámci regionů, vydávání
vyhlášek, autorizace a notifikace)

Metrologie legální

Poslanecká sněmovna
Parlamentu ČR, Senát
Parlamentu ČR
(projednávání a schvalování
zákonů, zákonodárná
iniciativa)

Vláda České republiky
(schvalování programu
rozvoje metrologie,
spolupráce v rámci regionů,
spolupráce v mez. org.,
vydávání nařízení vlády)

Metrologie
v neregulované oblasti

Český metrologický institut
(mezinárodní spolupráce,
fundamentální metrologie,
zabezpečení dalších služeb,
výkony v oblasti legální
metrologie včetně oblasti
hotově baleného zboží,
metrologický dozor atd.)

Český institut pro
akreditaci, o.p.s.
(akreditace laboratoří,
certifikačních a
inspekčních orgánů)
(využití v neregulované
sféře)

Akreditované kalibrační laboratoře
Střediska kalibrační služby

Neakreditované kalibrační
laboratoře

Výchova a vzdělávání
metrologů
(střední a vyšší a vysoké
školství, Česká metrologická
společnost, České kalibrační
sdružení, certifikační orgány
pro certifikaci osob v oblasti
metrologie)

Podnikatelské subjekty (včetně výrobců a opravců měřidel)
)
Spotřebitelé v ČR (obecně veřejnost v ČR)
Obrázek 2: Sou asný národní metrologický systém eské republiky

Obrázek 2: Současný národní metrologický systém České republiky
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Obrázek 3: Schéma zajištění metrologické návaznosti výsledků
měření a měřidel v rámci českého metrologického systému
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3. TERMINOLOGIE VE VZTAHU
K NÁRODNÍMU METROLOGICKÉMU SYSTÉMU
Deﬁnice obecných termínů používaných v oblasti metrologie
jsou obsahem následujících normativních dokumentů:
1. VIM:1993 – Mezinárodní slovník základních a všeobecných termínů v metrologii. Vydáno společně BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC,
IUPAP, OIML (vyšel jako česká technická norma ČSN 01 0115:1996
– obsahuje české národní poznámky, které v anglickém originálu nejsou)
Základní terminologický metrologický slovník deﬁnující nejdůležitější pojmy a termíny z oblasti veličin a jednotek měření, výsledků měření, měřidel, charakteristik měřidel a etalonů. Norma
je doplněna českým, anglickým, německým a francouzským rejstříkem.
2. VIML:2000 – International Vocabulary of Terms in Legal Metrology (vydáno OIML – česká verze bude k dispozici v průběhu roku
2005)
Jedná se o základní terminologický slovník deﬁnující a vysvětlující nejdůležitější pojmy a termíny z oblasti legální metrologie,
činností spojených s legální metrologií, dokumenty a značky používané v oblasti legální metrologie, jednotky měření a měřidla
ve vazbě na legální metrologii.
3. ISO/IEC Guide 2:2004, Standardization and related activities –
General vocabulary
Jedná se o normu obsahující deﬁnice termínů a pojmů z oblasti
normalizace, cílů normalizace, normativních dokumentů, orgánů odpovědných za normy a předpisy, druhů norem, harmonizace norem, obsahu normativních dokumentů, struktury normativních dokumentů, přípravy a vypracovávání normativních
dokumentů, zavádění normativních dokumentů, odkazů na
normy a předpisy.
4. ISO/IEC 17000:2004, Posuzování shody – Všeobecný terminologický slovník (vyšla jako ČSN EN ISO/IEC 17000:2005)
Norma deﬁnuje termíny a pojmy z následujících oblastí: obecné a základní termíny z oblasti posuzování shody, posuzování
shody vztahující se k činnostem výběru a stanovení, posuzování
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shody vztahující se k činnostem přezkoumání a potvrzení, posuzování shody ve vazbě na usnadnění obchodu. Současně je však
třeba si uvědomit, že nová řada norem ISO 17000 nahrazuje postupně příslušnou soustavu ISO Pokynů a řadu norem EN 45000
týkajících se akreditace a posuzování shody a způsobilosti orgánů posuzujících shodu, popř. orgánů, které mohou podléhat
akreditaci. Nové deﬁnice termínů a pojmů budou muset tedy
být uváděny v život též postupně.
5. ISO 5725-1 až 6: Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření – části 1 až 6 (vyšla jako česká technická norma ČSN
ISO 5725 – 1 až 6)
Tato norma obsahuje zejména v části 1 důležité deﬁnice termínů a pojmů z oblasti přesnosti, shodnosti a správnosti metod
a výsledků měření. Jedná se o deﬁnice termínů a pojmů z následujících oblastí: obecné zásady a deﬁnice z oblasti přesnosti,
shodnosti a správnosti metod a výsledků měření, deﬁnice termínů z oblasti stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti
normalizovaných metod měření, deﬁnice termínů z oblasti měr
shodnosti, přesnosti a správnosti normalizovaných metod měření a v neposlední řadě popisy metod stanovení správnosti, shodnosti a přesnosti normalizovaných metod měření.
6. Metrologická terminologie v chemii, Chemické listy 94, 439-444
(2000)
Existují závažné rozpory mezi způsobem českých překladů mezinárodních anglických termínů do češtiny, zvolených Českým
normalizačním institutem, a praxí chemické veřejnosti v České
republice. Důsledkem přetrvávání těchto rozporů je, že v normách ČSN ISO 3534-1, ČSN ISO 5725-1 až 6 a ČSN 01 0115 jsou
některé termíny překládány jinak, než by si to přáli odborníci
z oblasti chemie. Tento dokument obsahuje deﬁnice termínů
a pojmů z pohledu chemické metrologie.
7. Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement, issued
by BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP and OIML (Pokyn pro vyjadřování nejistot měření je základním dokumentem týkajícím
se této problematiky a nebyl dosud česky vydán – nyní se jedná o jeho vydání a současně o tvorbě výkladového dokumentu
k němu, který shrne vývoj v dané oblasti od roku 1995 do dnešní doby)
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Tento dokument obsahuje nejenom deﬁnice některých důležitých termínů a pojmů z oblasti nejistot měření (ty jsou ostatně
obsaženy v řadě již výše zmíněných dokumentů), ale hlavně
obsahuje řadu cenných vysvětlení k těmto pojmům.
8. ISO/IEC Guide 43-1:1997, Proﬁciency testing by interlaboratory comparisons – Part 1: Development and operation of proﬁciency testing schemes (ISO/IEC Pokyn 43-1:1997, Zkoušení
způsobilosti prostřednictvím mezilaboratorních porovnání
– část 1: Vývoj a provozování programů zkoušení způsobilosti
– v češtině dosud nevydán)
Tento ISO/IEC pokyn obsahuje deﬁnice některých důležitých
termínů a pojmů z oblasti zkoušení způsobilosti a mezilaboratorního porovnání.
9. ISO 3534-1 až 3, Statistika – Slovník a značky – části 1 až 3 (vyšla
jako česká technická norma ČSN ISO 3534-1 až 3 – část 3 ve druhém vydání z roku 2001, které ruší vydání první z roku 1993)
Tato norma ve své první části uvádí deﬁnice termínů a pojmů
z oblasti pravděpodobnosti a obecné statistiky (deﬁnice termínů používaných v teorii pravděpodobnosti, deﬁnice obecných
statistických termínů, deﬁnice obecných statistických termínů
vztahujících se k pozorováním a výsledkům zkoušek, [deﬁnice obecných statistických termínů vztahujících se k metodám
vzorkování a tvorby výběrů). Ve své druhé části uvádí deﬁnice
termínů a pojmů z oblasti statistického řízení jakosti (deﬁnice
obecných statistických termínů z oblasti řízení jakosti, deﬁnice
termínů vztahujících se k odběru vzorků a k výběrovým přejímkám, deﬁnice vztahující se k mírám (ukazatelům) procesu].
Ve své třetí části uvádí deﬁnice termínů a pojmů z oblasti navrhování experimentů (deﬁnice obecných termínů z oblasti navrhování experimentů, deﬁnice termínů z oblasti uspořádání
experimentů, deﬁnice termínů z oblasti metod analýzy).
10. ISO/IEC Guide 30:1992, Terms and deﬁnitions used in conjunction with reference materials (ISO/IEC Pokyn 30:1997, Termíny
a deﬁnice používané ve spojení s referenčními materiály –
v češtině dosud nevydán)
Tento ISO/IEC pokyn obsahuje deﬁnice termínů a pojmů týkajících se oblasti referenčních materiálů.
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Deﬁnice velmi důležitých pojmů z oblasti legální metrologie, které nejsou zatím veřejnosti k dispozici v češtině, jsou obsahem dokumentu 2. Právě proto, že tento dokument v češtině zatím nevyšel,
považujeme za vhodné několik klíčových deﬁnic pojmů uvést:
1. legální metrologie
část metrologie, která se vztahuje na činnosti, které vyplývají ze zákonem stanovených požadavků a týkají se měření, měřicích jednotek,
měřidel a metod měření a jsou prováděny oprávněnými orgány.
POZNÁMKY
1. Oblast působnosti legální metrologie se může v jednotlivých
státech lišit.
2. Oprávněné orgány odpovědné za činnosti legální metrologie
nebo za část těchto činností se obvykle nazývají služby legální
metrologie.
2. metrologická kontrola
úplný soubor činností legální metrologie, které přispívají k metrologickému zabezpečení.
POZNÁMKA
Metrologická kontrola zahrnuje:
• kontrolu měřidel,
• metrologický dozor,
• metrologickou expertizu.
3. kontrola měřidel
všeobecný termín používaný pro souhrnné označení zákonem stanovených činností, kterým mohou měřidla podléhat, např. schválení typu, ověřování atd.
4. metrologický dozor
kontrola uplatňovaná ve výrobě, při dovozu, instalaci, používání,
údržbě a opravách měřidel, prováděná k zajištění kontroly, zda
jsou správně používány ve vztahu k dodržování metrologických
zákonů a předpisů.
POZNÁMKA
Metrologický dozor zahrnuje kontrolu správnosti označení na
hotově baleném zboží a obsahu hotových balení.
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5. metrologická expertiza
všechny činnosti prováděné za účelem zkoumání a prokázání,
např. pro svědectví před soudem, stavu měřidla a určení jeho metrologických vlastností, mimo jiné s odkazem na příslušné zákonem
stanovené požadavky.
6. schválení typu
rozhodnutí s právním dosahem založené na zprávě o zkouškách,
že daný typ měřidla splňuje příslušné zákonem stanovené požadavky a je vhodný pro použití v regulované sféře s tím, že se předpokládá poskytování spolehlivých výsledků měření v průběhu stanoveného časového období.
7. posouzení shody se schváleným typem
část posuzování měřidla provedená k potvrzení jeho shody se
schváleným typem.
8. uznání schválení typu
rozhodnutí s právním dosahem přijaté jednou stranou na základě dobrovolnosti nebo na základě dvou nebo vícestranné dohody,
kterým je typ schválený druhou stranou uznán za splňující příslušné
řízené požadavky bez vydání nového certiﬁkátu schválení typu.
9. posouzení shody měřidla
zkoušení a hodnocení měřidel ke zjištění, zda jednotlivá měřidla,
dávka měřidel nebo výrobní série měřidel splňují všechny zákonem
stanovené požadavky, které se na tento typ měřidla vztahují.
POZNÁMKA
Posouzení shody se nevztahuje pouze na metrologické požadavky, ale také na požadavky týkající se:
• bezpečnosti,
• EMC,
• identiﬁkace softwaru,
• jednoduchosti použití,
• označení atd.
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10. ověření měřidla
postup (odlišný od schválení typu), který zahrnuje posouzení
a označení a/nebo vydání ověřovacího listu, který potvrzuje, že
měřidlo splňuje zákonem stanovené požadavky.
11. ověření vzorkováním
ověření homogenní dávky měřidel, založené na výsledcích posouzení statisticky reprezentativního počtu vzorků náhodně vybraných z identiﬁkované dávky.
12. prvotní ověření
ověření měřidla, které ještě nebylo ověřeno.
13. následné ověření
každé ověření měřidla provedené po předchozím ověření a zahrnující:
• povinné periodické ověření,
• ověření po opravě.
POZNÁMKA
Následné ověření měřidla smí být provedeno před uplynutím
doby platnosti předchozího ověření bu na žádost uživatele (vlastníka), nebo jestliže je jeho ověření prohlášeno za neplatné.
14. kontrola v době platnosti ověření
prohlídka měřidla ke zjištění všech nebo některých z následujících
bodů, zda:
• ověřovací značka a/nebo ověřovací list jsou platné,
• zabezpečovací prvky (plomby) nejsou poškozeny,
• měřidlo po ověření neprodělalo žádné evidentní úpravy,
• chyby nejsou větší než největší dovolené chyby za provozu.
POZNÁMKA
Kontrola v době platnosti ověření měřidla smí být provedena
pouze po ověření.
15. právní předpisy v metrologii
právní dokumenty a předpisy, které deﬁnují zejména zákonné měřicí jednotky a předepisují organizační strukturu programů a činností legální metrologie.

25

SBORNÍKY TECHNICKÉ HARMONIZACE 2004

16. certiﬁkát schválení typu
dokument potvrzující udělení schválení typu.
17. ověřovací list (certiﬁkát)
dokument potvrzující, že ověření měřidla bylo provedeno s vyhovujícím výsledkem.
18. ověřovací značka
značka připojená k měřicímu přístroji, která potvrzuje, že ověření
měřidla bylo provedeno s vyhovujícími výsledky.
19. zákonné (měřicí) jednotky
měřicí jednotky požadované nebo povolené předpisy.
POZNÁMKA
Zákonnými jednotkami smějí být:
• jednotky SI,
• jejich desítkové násobky a díly označované předponami SI,
• jednotky mimo soustavu SI stanovené zvláštními předpisy.
20. Mezinárodní soustava jednotek, SI
koherentní soustava jednotek přijatá a doporučená Generální
konferencí pro váhy a míry (CGPM).
[VIM 1.12]
21. stanovené měřidlo
měřidlo, které splňuje předepsané požadavky, zejména zákonem
stanovené metrologické požadavky.
22. schválený typ
konečný vzorek měřidla nebo skupina měřidel, povolených pro
právoplatné užívání a toto rozhodnutí je potvrzeno vydáním certiﬁkátu schválení typu.
23. vzorek schváleného typu
měřidlo schváleného typu, které samostatně nebo společně s příslušnou dokumentací slouží jako referenční, např. pro prověření
shody přístroje se schváleným typem.
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4. VÝVOJ NÁRODNÍHO METROLOGICKÉHO
SYSTÉMU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY
Stručně lze hlavní mezníky vývoje národního metrologického
systému na území ČR charakterizovat následovně:
1268 nařízení krále Přemysla Otakara II. o tzv. obnovení měr a vah,
tzv. královské míry
1358 Karel IV. – úprava měr, rozšíření měr pražských
1541 Kronika Česká – obsahuje i starší měřičský spis
1549 vydáno usnesení sněmu, sjednocení délkových a objemových
měr a vah – cejchování, zavedení sankcí
1554 odvolání usnesení z r. 1549 pro obtíže s jeho prosazením,
obvyklé při středověké roztříštěnosti správy a hospodářství
1607 vydáno další sněmovní usnesení
1614 vydáno opakovaně další usnesení sněmu o sjednocení jednotek
1617 vydána Knížka o měrách zemských Šimona Podolského z Podolí
1644 vydán císařský patent, shrnující a opakující dřívější nařízení
1705 vydán měřičský spis Ondřeje Bernarda Klausera, deﬁnice jednotek
1765 císařským patentem zavedeny dolnorakouské míry a váhy
1787 znovu formálně dovoleno používat i staré jednotky
1872 vydán zákon č. 16/1872 ř.z., jímž se vydával nový řád měr
a vah (novelizován 1876, 1884, 1893)
1872 vydán cejchovní řád č. 171/1872 ř.z. (novelizován 1919, 1940)
1875 Rakousko přistoupilo k Metrické konvenci
1918 založen Československý ústřední inspektorát pro službu cejchovní
1922 Československá republika přistoupila k Metrické konvenci
1955 zřízen Státní úřad pro míry, váhy a drahé kovy
1959 zřízen Úřad pro normalizaci a měření
1959 Československá republika přijata za člena OIML
1962 zřízen Úřad pro normalizaci a měření
1962 vydán zákon č. 35/1962 Sb., o měrové službě
1963 vydána ČSN 01 1300 Zákonné měrové jednotky
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1963 vydána vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření č. 61/1963
Sb., o zajišování správnosti měřidel a měření
1966 zřízen Metrologický ústav v Praze
1967 vydána vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření č. 102/1967
Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 61/1963 Sb., o zajišování správnosti měřidel a měření
1968 zřízen Československý Metrologický ústav v Bratislavě s pobočkou v Praze (delimitace MÚ)
1975 novela zákona č. 57/1975 Sb., o měrové službě
1979 vydána vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření č. 59/1979
Sb., o stanovených měřidlech
1980 od 1. ledna zavedena v Československé socialistické republice soustava jednotek SI
1990 vydán zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii
1991 vydána vyhláška č. 69/1991 Sb., kterou se provádí zákon
o metrologii
1991 zřízen Státní metrologický inspektorát se sídlem v Brně
1993 Rozdělení státu – Česká republika zůstala bez národního
metrogického institutu
1993 vydán zákon č. 20/1993 Sb. České národní rady, o zabezp.
výkonu státní správy v oblasti tech. normalizace, metrologie
a zkušebnictví
1993 zřízen Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní
zkušebnictví
1993 zřízen Český metrologický institut
1995 obnova a rozšíření soustavy českých národních etalonů a metrologických služeb
1995 Česká republika se stala jako nástupnický stát členem
Metrické konvence a OIML
1996 ČMI přijat za přidruženého člena EUROMET
1998 ČMI přijat za plnoprávného člena EUROMET
1999 ČMI podepsal dohodu MRA o vzájemném uznávání státních
etalonů a certiﬁkátů
2000 novela č. 119/2000 Sb. zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii
2000 vydáno usnesení vlády ČR č. 812 k návrhu koncepce rozvoje
NMS ČR
2002 novela č. 13/2002 Sb. zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii
2002 novela č. 137/2002 Sb. zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii
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2003
2003
2004
2004
2004

novela č. 226/2003 Sb. zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii
začaly práce na novém zákoně o metrologii
ČR se stala členskou zemí EU
ČMI přijat za plnoprávného člena WELMEC
vydáno usnesení vlády ČR č. 1250 k návrhu koncepce rozvoje
NMS ČR
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5. PRÁVNÍ PŘEDPISY O METROLOGII
Podobně jako ve všech vyspělých státech, zejména v členských
státech EU, vychází NMS ČR z právních předpisů o metrologii.
Těmito předpisy jsou zákon, nařízení vlády a vyhlášky MPO.
Prakticky až do konce devadesátých let byla právní úprava metrologie řešena tak, že existoval zákon o metrologii a k němu omezený počet prováděcích vyhlášek (jedna či dvě) s tím, že většina
technických předpisů byla tehdy řešena normami, které byly v té
době právně závaznými dokumenty. V souvislosti se vstupem do
EU došlo v této oblasti k zásadní změně, která spočívá v uplatnění
institutu nařízení vlády ČR na úseku transpozice směrnic nového
přístupu a vyhlášek MPO v případě směrnic starého přístupu. Tím
dochází ke značnému rozšíření počtu obecně závazných metrologických předpisů, což je dále umocněno záměrem stanovit požadavky na stanovená měřidla v národní regulované sféře rovněž
vyhláškami MPO. V důsledku popsaných skutečností dosáhne počet právních předpisů o metrologii do konce tohoto desetiletí čísla
kolem osmdesáti.
Pro úplnost je potřebné vysvětlit, že k nárůstu počtu vyhlášek
MPO dochází z následujících důvodů. V současné době jsou metrologické a technické požadavky na měřidla a metody jejich zkoušení při schvalování typu a ověřování stanoveny předpisy charakteru
TPM (tzv. technický předpis metrologický) apod., jakož i technickými normami; tyto předpisy však nemají v ČR obecnou právní závaznost. Totéž se týká MPM (tzv. metodických pokynů pro metrologii)
vydávaných ÚNMZ. Úplný přehled TPM a MPM lze získat též na
internetových stránkách http://www.unmz.cz.
Jak již bylo uvedeno, základ právní úpravy metrologie v ČR tvoří
zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000
Sb., zákona č. 137/2002 Sb. a zákon č. 226/2003 Sb.
Prováděcí vyhlášky k předmětnému zákonu jsou tyto:
• Vyhláška č. 262/2000 Sb., ve znění vyhlášky č. 344/2002 Sb., kterou se zajišuje jednotnost a správnost měřidel a měření,
• Vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému
ověřování a měřidla podléhající schválení typu,
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• Vyhláška č. 264/2000 Sb., o základních měřicích jednotkách
a ostatních jednotkách a o jejich označování,
přebírá směrnici Rady 80/181/EHS o sbližování právních předpisů
členských států, týkajících se měřicích jednotek.
• Vyhláška č. 328/2000 Sb., o způsobu zhotovení některých druhů hotově baleného zboží, jehož množství se vyjadřuje v jednotkách hmotnosti nebo objemu,
přebírá směrnici Rady 76/211/EHS o sbližování právních předpisů
členských států, týkajících se zhotovení některých výrobků v hotovém balení podle hmotnosti nebo objemu ve znění směrnic
78/891/EHS.
• Vyhláška č. 329/2000 Sb., o způsobu zhotovení hotově baleného
zboží podle objemu u kapalných výrobků,
přebírá směrnici Rady 75/106/EHS o sbližování právních předpisů
členských států, týkajících se zhotovení některých kapalných výrobků v hotovém balení podle objemu, ve znění směrnic 78/891/
EHS, 79/1005/EHS, 85/10/EHS, 88/316/EHS a 89/676/EHS.
• Vyhláška č. 330/2000 Sb., kterou se stanoví řady jmenovitých
hmotností a jmenovitých objemů přípustných pro některé druhy hotově baleného zboží,
přebírá směrnici Rady 80/232/EHS o sbližování právních předpisů
členských států, týkajících se řad jmenovitých množství a jmenovitých objemů přípustných pro některé výrobky v hotovém balení ve znění směrnic 86/96/EHS, 87/356/EHS.
• Vyhláška č. 331/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky týkající se
lahví používaných jako odměrné obaly pro hotově balené zboží,
přebírá směrnici Rady 75/107/EHS o sbližování právních předpisů
členských států, týkajících se lahví používaných jako odměrné
obalové nádoby.
• Vyhláška č. 332/2000 Sb., ve znění vyhlášky č. 509/2004 Sb., kterou se stanoví některé postupy při schvalování typu a ověřování
stanovených měřidel označovaných značkou EHS,
přebírá směrnici Rady 71/316/EHS o sbližování právních předpisů
členských států, týkajících se společných ustanovení pro měřicí
přístroje a pro metody metrologické kontroly ve znění směrnic
83/575/EHS, 87/355/EHS.
• Vyhláška č. 333/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na vodoměry na teplou vodu označované značkou EHS,
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•

•

•

•

•

přebírá směrnici Rady 79/830/EHS o sbližování právních předpisů
členských států, týkajících se vodoměrů na teplou vodu.
Vyhláška č. 334/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na vodoměry na studenou vodu označované značkou EHS,
přebírá směrnici Rady 75/33/EHS o sbližování právních předpisů
členských států, týkajících se vodoměrů na studenou vodu.
Vyhláška č. 335/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na taxametry označované značkou EHS,
přebírá směrnici Rady 75/33/EHS o sbližování právních předpisů
členských států, týkajících se taxametrů.
Vyhláška č. 336/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na plynoměry označované značkou EHS,
přebírá směrnici Rady 71/318/EHS o sbližování právních předpisů členských států, týkajících se plynoměrů ve znění směrnice
74/331/EHS.
Vyhláška č. 337/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na měřidla označovaná značkou EHS používaná pro měření tlaku vzduchu v pneumatikách silničních vozidel,
přebírá směrnici Rady 86/217/EHS o sbližování právních předpisů
členských států, týkajících se měřidel tlaku vzduchu v pneumatikách motorových vozidel.
Vyhláška č. 338/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na elektroměry označované značkou EHS,
přebírá směrnici Rady 76/891/EHS o sbližování právních předpisů členských států, týkajících se elektroměrů ve znění směrnice
82/621/EHS.
Vyhláška č. 339/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na hmotné délkové měrky označované značkou EHS,
přebírá směrnici Rady 73/362/EHS o sbližování právních předpisů
členských států, týkajících se hmotných délkových měrek ve znění směrnic 78/629/EHS a 85/146/EHS.
Vyhláška č. 21/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na průtokoměry pro kapaliny jiné než voda označované značkou EHS
a na přídavná zařízení k těmto průtokoměrům,
přebírá směrnici Rady 71/319/EHS o sbližování právních předpisů
členských států, týkajících se průtokoměrů pro kapaliny jiné než
voda a směrnici Rady 71/348/EHS o sbližování právních předpisů
členských států týkajících se přídavných zařízení k průtokoměrům pro kapaliny jiné než voda.
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• Vyhláška č. 22/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na měřicí
systémy pro kapaliny jiné než voda označované značkou EHS,
přebírá směrnici Rady 77/313/EHS o sbližování právních předpisů
členských států, týkajících se měřicích systémů pro kapaliny jiné
než voda.
• Vyhláška č. 249/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na automatická kontrolní a třídicí vážicí zařízení označovaná značkou
EHS,
přebírá směrnici Rady 78/1031/EHS o sbližování právních předpisů členských států, týkajících se automatických kontrolních a třídicích zařízení.
• Vyhláška č. 250/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na pásové
dopravníkové váhy označované značkou EHS,
přebírá směrnici Rady 75/410/EHS o sbližování právních předpisů
členských států, týkajících se kontinuálních součtových vážicích
zařízení.
• Vyhláška č. 29/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na měřicí přístroje pro měření objemové hmotnosti obilí, označované
značkou EHS,
přebírá směrnici Rady 71/347/EHS o sbližování právních předpisů
členských států, týkajících se měření objemové hmotnosti obilí
a měřicích přístrojů pro měření objemové hmotnosti obilí.
• Vyhláška č. 30/2002 Sb., kterou se stanoví postupy při ověřování
nádrží používaných jako měřidla, které jsou umístěny na plavidlech a označované značkou EHS,
přebírá směrnici Rady 71/349/EHS o sbližování právních předpisů členských států, týkajících se ověřování nádrží označovaných
značkou EHS umístěných na plavidlech.
• Vyhláška č. 31/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na lihoměry a hustoměry na líh, označované značkou EHS,
přebírá směrnici Rady 76/765/EHS a 82/624/EHS o sbližování
právních předpisů členských států, týkajících se lihoměrů a hustoměrů na líh.
• Vyhláška č. 32/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na závaží
vyšší než střední třídy přesnosti od 1 mg do 50 kg, označovaná
značkou EHS,
přebírá směrnici Rady 74/148/EHS o sbližování právních předpisů
členských států, týkajících se závaží vyšší než střední třídy přesnosti od 1 mg do 50 kg.
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• Vyhláška č. 33/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na pravoúhlá závaží střední třídy přesnosti od 5 kg do 50 kg a válcová závaží střední třídy přesnosti od 1 g do 10 kg, označovaná značkou
EHS,
přebírá směrnici Rady 71/317/EHS o sbližování právních předpisů členských států, týkajících se pravoúhlých závaží střední třídy
přesnosti od 5 kg do 50 kg a válcových závaží střední třídy od 1 g
do 10 kg.
• Vyhláška č. 66/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na kontrolní momentové klíče,
• Vyhláška č. 67/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na kyvadlová kladiva,
• Vyhláška č. 68/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na tvrdoměry na kovy,
• Vyhláška č. 69/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na napínací soupravy na předpjatý beton,
• Vyhláška č. 70/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na trhací
stroje a lisy,
• Vyhláška č. 71/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na měřicí sestavy s Epsteinovým přístrojem pro měření magnetických
vlastností plechů pro elektrotechniku,
• Vyhláška č. 72/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na měřicí
sestavy pro měření magnetických charakteristik magnetů,
Dále do soustavy obecně závazných právních předpisů o metrologii patří nařízení vlády ČR:
• Nařízení vlády č. 326/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na váhy s neautomatickou činností.
• Nařízení vlády č. 25/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky (speciálně pak na zdravotnické prostředky s měřicí funkcí).
Seznam těchto v současné době platných právních předpisů
lze získat na internetových stránkách http://www.unmz.cz, kde
je možné si stáhnout též nezkrácené verze textu těchto právních
předpisů. Podrobnější informace o právních předpisech o metrologii je uvedena ve sborníku ÚNMZ Metrologická legislativa (listopad 2004).
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S ohledem na výše uvedené skutečnosti byl zpracován plán tvorby vyhlášek MPO, které budou výše zmíněné aspekty pro konkrétní druhy měřidel stanovovat na závazné bázi. Proces tvorby návrhů
zmíněných vyhlášek MPO byl zahájen v roce 2003 s předpokládaným ukončením v roce 2009.
V případě měřidel, která budou uváděna do oběhu na základě
požadavků Measuring Instruments Directive (resp. podle příslušného
připravovaného nařízení vlády) nebo vyhlášek MPO přejímajících
směrnice starého přístupu (pokud zůstanou v platnosti), budou
tyto vyhlášky stanovovat postupy a požadavky platné pro následné ověřování.
Pro informaci uvádíme, že Measuring Instrument Directive je
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/22/EHS ze dne 31.
března 2004 o měřidlech, která musí být transponována do systému právních předpisů zemí EU a EHP nejpozději do 30. dubna
2006 a která musí vstoupit v platnost v těchto zemích (tedy i v ČR)
nejpozději dne 30. října 2006.
V případě ostatních měřidel budou příslušné vyhlášky obsahovat:
• metrologické a technické požadavky na měřidla,
• metody zkoušení při schvalování typu,
• metody zkoušení při prvotním a následném ověřování a
• metody zkoušení a metrologické požadavky na měřidla v případě tzv. metrologické zkoušky měřidla v době platnosti ověření.
Podle těchto obecně závazných předpisů pak budou postupovat
subjekty, pro které bude závazný zákon o metrologii.
Co říci k tendencím v budoucím vývoji právních předpisů v oblasti metrologie?
Oblast právních předpisů pro metrologii prodělává bouřlivý
vývoj, jehož kořeny lze spatřovat zejména v poměrně dynamické
proměně společenské a hospodářské situace, v korekci metrologického systému státu na požadavky a zvyklosti Evropských společenství a ve změně ﬁlozoﬁe přístupu státu k uplatňování regulačních
funkcí a jejího popsání v právních předpisech.
V oblasti ochrany spotřebitele se činnosti státu omezí na minimální možnou regulaci za daných okolností – legální ochranu
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realizovanou veřejnoprávními prostředky – pouze tam, kde se spotřebitel nemůže sám o odpovídajícím stavu přesvědčit. K tomuto
postupu mají přispět i současné a připravované právní předpisy
o metrologii.
I v rámci Evropské unie je důsledná ochrana spotřebitele jednou
z významných aktivit – jde o poměrně složitou a citlivou záležitost
danou skutečností, že vznikem jednotného vnitřního trhu se rozšířila nabídka různorodého zboží. Nejdůležitějšími směry společné
činnosti členských států v této oblasti jsou ochrana zdraví a bezpečnosti spotřebitelů, jejich ekonomických zájmů a zajištění systému poskytování odpovídajících informací.

36

SBORNÍKY TECHNICKÉ HARMONIZACE 2004

6. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
Č. 812/2000 A JEHO ÚLOHA V UPLATŇOVÁNÍ
NÁRODNÍHO METROLOGICKÉHO SYSTÉMU
ČESKÉ REPUBLIKY
Druhá polovina devadesátých let minulého století byla na úseku
metrologie provázena nutností adekvátně reagovat na nové úkoly, které v krátko- i střednědobém období budou před NMS ČR postaveny. Jednalo se zejména o přípravu vstupu do metrologického
prostoru EU a dále pak o potřebu reagovat na technický a hospodářský vývoj v ČR.
ÚNMZ, společně s ČMI a MPO, dospěl k závěru, že k zajištění
zmíněných nových úkolů bude účelné připravit usnesení vlády ČR.
Návrh předmětného usnesení byl zpracován a předložen vládě
k projednání. Ta jej svým usnesením z 28. 8. 2000 č. 812 k rozvoji
NMS ČR schválila.
Koncepce rozvoje NMS ČR vycházela především z analýzy stávajícího národního metrologického systému, přičemž tato analýza
brala v potaz situaci v oblasti fundamentální, užité a legální metrologie, strukturu stávajícího NMS ČR, postavení a úlohy jednotlivých jeho prvků, ale i ostatních složek. V rámci této analýzy jsou
přirozeně diskutovány silné a slabé stránky současného systému,
možnosti a příležitosti jeho dalšího rozvoje, jakož i faktory, které
by mohly tento rozvoj ohrozit.
Dále byly postupně vydeﬁnovány a popsány jednotlivé oblasti,
kterých se bude rozvoj týkat. Zde jde zejména o legislativní rámec
(vývoj tvorby nového zákona o metrologii), oblast mezinárodních
vztahů (realizace dohod o vzájemném uznávání), oblast legální
metrologie (jednotnost a prohlubující se harmonizace v této oblasti, problematika metrologického dozoru atd.), oblast fundamentální metrologie (rozvoj v oblasti soustavy státních etalonů),
oblast vědecké metrologie (výzkumné a vývojové programy, rozvoj
metrologie v nových oborech, otázky spojené se spoluprací s vysokými školami a ostatními pracovišti výzkumu atd.), problematiky
provozních předpokladů a materiální rozvoj NMS ČR (dostavby,
dovybavení pracoviš), problematiky vzdělávání a školství (potřeba realizace všeobecného i vyššího vzdělávání v oboru metrologie)
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a v neposlední řadě kvantiﬁkace potřebných ﬁnančních prostředků na ﬁnancování oblasti fundamentální metrologie a činností vykonávaných ve veřejném zájmu.
Účinnost usnesení č. 812/2000 byla každoročně vyhodnocována
a vláda ČR byla o postupu plnění informována. Je možno konstatovat, že předmětné usnesení splnilo očekávání a významně přispělo k rozvoji NMS ČR.
Vzhledem k novým závažným skutečnostem vyplývajícím především z usnesení 22. Generální konference pro váhy a míry z října
2003 (viz usnesení vlády ČR ze dne 7. 1. 2004 č. 32) a po zohlednění
nových trendů rozvoje metrologie na mezinárodní úrovni byl zpracován nový návrh koncepce rozvoje NMS. Tento návrh byl vládou
schválen a vydán jako její usnesení z 8. prosince 2005 č. 1250.
Tvorba nového usnesení byla podložena provedenou analýzou
úrovně národního metrologického systému ČR (ÚNMZ-ČMI/2002),
která ukázala, že nároky na zajišování jednotnosti a správnosti
měřidel a měření mají vzestupnou tendenci, což vyžadovalo adekvátní odezvu. Dalším důvodem je skutečnost, že předchozí koncepce byla konkrétně rozpracována na pět let s rámcovým zaměřením na dalších 5 roků. Proto bylo nutné koncepci aktualizovat
a konkretizovat na další pětileté období včetně prodloužení rámcového zaměření s výhledem na desetileté období, tj. do r. 2015.
Nezanedbatelnou skutečností je i fakt, že v důsledku urychlení
technického pokroku v metrologii a souvislostech vyplývajících ze
vstupu ČR do EU, bylo potřebné některé úkoly z usnesení vlády
č. 812/2000 přehodnotit a přizpůsobit tomuto vývoji. Významným
aspektem je také aplikace zásad deklarovaných v Lisabonské strategii v oblasti posilování výzkumu a vývoje ČR v oblasti metrologie.
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7. PRÁVA A POVINNOSTI SUBJEKTŮ, KTERÉ TVOŘÍ
PRVKY NÁRODNÍHO METROLOGICKÉHO
SYSTÉMU ČESKÉ REPUBLIKY
7.1 Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo průmyslu a obchodu je ústředním orgánem státní
správy pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
V oblasti metrologie Ministerstvo obchodu a průmyslu:
a) vypracovává návrhy koncepcí rozvoje národního metrologického systému České republiky,
b) řídí Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a Český metrologický institut,
c) rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutí Úřadu pro
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví,
d) zabezpečuje řízení státní politiky v oblasti metrologie,
e) zabezpečuje vypracování věcných návrhů právních předpisů
v oblasti metrologie,
f) zabezpečuje rozvoj domácího trhu včetně pravidel pro ochranu
spotřebitele.

7.2 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii
a státní zkušebnictví
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen ÚNMZ) byl zřízen zákonem České národní rady č. 20/
1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické
normalizace, metrologie a státního zkušebnictví. ÚNMZ je organizační složkou státu v resortu Ministerstva průmyslu a obchodu
ČR. Hlavním posláním ÚNMZ je zabezpečovat úkoly vyplývající ze
zákonů České republiky upravujících technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a úkoly v oblasti technických předpisů
a norem uplatňovaných v rámci členství ČR v Evropské unii.
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ÚNMZ tedy zodpovídá za zabezpečování metrologie v rozsahu stanoveném zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění
pozdějších předpisů, a prováděcími vyhláškami k tomuto zákonu.
Odbor metrologie ÚNMZ pak má následující působnost:
• zpracovává návrhy koncepčních materiálů v oblasti metrologie,
• provádí kontrolu činnosti Českého metrologického institutu
a kontrolu plnění stanovených povinností u autorizovaných
a pověřených subjektů,
• zpracovává podklady pro návrhy právních předpisů v oblasti metrologie a dílčí stanoviska k návrhům právních předpisů a dalších
materiálů předložených ústředními orgány státní správy z oblasti metrologie,
• připravuje návrhy na autorizaci metrologických středisek a subjektů provádějících úřední měření a vystavuje příslušné autorizační listiny,
• připravuje návrhy na pověření subjektů uchováváním státních
etalonů ČR a středisek kalibrační služby,
• připravuje návrhy na schválení a vyhlášení státních etalonů ČR,
• zpracovává návrhy Programu rozvoje metrologie a kontroluje
plnění schválených úkolů,
• navrhuje měřidla podléhající schvalování typu a povinnému
ověřování,
• schvaluje technické předpisy metrologické, zpracované Českým
metrologickým institutem,
• vydává metodické pokyny pro metrologii,
• zajišuje vyhlašování správních aktů a oznámení ve věcech státní
metrologie ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví,
• rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím Českého
metrologického institutu a autorizovaných metrologických středisek,
• rozhoduje o pokutách a jiných opatřeních za porušení právních
předpisů o metrologii,
• registruje správní akty ve věcech státní metrologie,
• rozhoduje o uznání schválení typu měřidla nebo ověření měřidla (nebo obdobných aktů), provedeného v zahraničí,
• povoluje výjimky z působnosti státní metrologické kontroly měřidel,
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• zpracovává návrhy a podklady pro výkon zřizovatelské funkce
Ministerstva průmyslu a obchodu k Českému metrologickému
institutu a zajišuje podklady pro jeho řízení,
• zajišuje metodické řízení autorizovaných metrologických středisek v rozsahu stanoveném zákonem,
• připravuje věcné návrhy na sjednávání mezinárodních smluv
v oblasti metrologie, zajišuje plnění úkolů z nich vyplývajících
a plnění úkolů plynoucích z mezinárodní spolupráce,
• poskytuje metrologické expertizy, vydává osvědčení o odborné
způsobilosti metrologických zaměstnanců a pověření pro zaměstnance Českého metrologického institutu, opravňující je ke
vstupu do provozních prostorů kontrolovaných subjektů,
• zajišuje činnost poradních a odborných orgánů předsedy Úřadu
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
z oblasti působnosti odboru,
• zajišuje spolupráci se subjekty národního metrologického systému ČR a zájmovými metrologickými organizacemi.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Na internetových stránkách ÚNMZ: http://www.unmz.cz lze získat kompletní informace a seznamy týkající se následujících záležitostí:
seznam subjektů autorizovaných k výkonu úředního měření,
seznam středisek kalibrační služby,
přehled státních etalonů České republiky,
seznam a plné aktuální znění veškerých právní předpisů z oblasti metrologie,
seznam autorizovaných metrologických středisek,
informaci o koncepci rozvoje metrologického systému,
seznam technických předpisů metrologických,
seznam metodických pokynů pro metrologii,
další relevantní informace.

7.3 Český metrologický institut
ČMI je příspěvkovou organizací přímo řízenou jeho zřizovatelem. Funkce zřizovatele v rozsahu působnosti vyplývající ze zákonů
a dalších právních předpisů přešla dnem 1. 11. 1996 na základě zá-
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kona č. 272/1996 Sb. na Ministerstvo průmyslu a obchodu. Účelem
a tomu odpovídajícím předmětem hlavní činnosti ČMI je jednak plnění funkcí náležejících do působnosti státní správy, které mu byly
svěřeny zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona
č. 119/200 a zákona č. 137/2002 Sb., jednak plnění funkcí národního metrologického institutu v oblasti vědy, výzkumu a aplikace
poznatků metrologie do praktického užití, jakož i zabezpečování
funkcí výkonného metrologického orgánu legální a užité metrologie jak pro podnikatelské i nepodnikatelské subjekty a občany
České republiky, tak i prezentace České republiky v rámci mezinárodní spolupráce.
Český metrologický institut:
• uskutečňuje výkon státní správy v oblasti metrologie svěřený
ČMI zákonem o metrologii č. 505/1990 Sb., v platném znění,
• zabezpečuje etalonáž jednotek a stupnic fyzikálních a technických veličin na vrcholné úrovni,
• uchovává, zdokonaluje a mezinárodně porovnává státní etalony ČR včetně přenášení hodnot měřicích jednotek na sekundární etalony,
• provádí výzkum a vývoj v oblasti metrologie,
• řídí tvorbu referenčních materiálů a jejich osvědčování,
• zabezpečuje účast na mezinárodní spolupráci v oblasti fundamentální a legální metrologie a referenčních materiálů a podílí
se na zastupování české metrologie v mezinárodních organizacích (Metrická konvence, OIML, WELMEC, EUROMET, NCSLI),
• zpracovává a vydává metrologické předpisy pro metody přenosu hodnot jednotek veličin ze státních etalonů na etalony nižších řádů, pro ověřování stanovených měřidel, resp. kalibrační
metodiky pro pracovní měřidla,
• podílí se na zpracování návrhů právních předpisů pro metrologii,
• zabezpečuje sekundární etalonáž fyzikálních a technických veličin a jednotek, uchovává, porovnává a zdokonaluje vlastní sekundární etalony, rozvíjí metody etalonáže,
• vykonává státní metrologickou kontrolu měřidel, tj. schvalování
typu a ověřování stanovených měřidel, poskytuje služby střediska kalibrační služby,
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• provádí státní metrologický dozor u fyzických a právnických
osob, a to u výrobců, opravců, uživatelů měřidel a v autorizovaných organizacích,
• provádí registraci výrobců a opravců stanovených měřidel a subjektů organizací provádějících montáž stanovených měřidel,
• podílí se na certiﬁkaci výrobků a certiﬁkaci systémů řízení jakosti z hlediska metrologického zabezpečení,
• poskytuje metrologické expertizy a informace, provádí odborná
metrologická školení a vydává osvědčení o odborné způsobilosti metrologických pracovníků organizací,
• prověřuje metrologickou, technickou a personální způsobilost
pro ověřování stanovených měřidel
• podle potřeby a technických možností zajišuje opravy a servis
měřicí techniky, popř. její výrobu a montáž,
• ve stanovené oblasti zabezpečuje systém vědeckotechnických
informací,
• poskytuje konzultace pro metrologická pracoviště v ČR.
Přidružené laboratoře ČMI – Subjekty pověřené k uchovávání
státních etalonů – jedná se o subjekty, které ÚNMZ pověřil k této
činnosti. Toto pověření je vydáváno v těch případech, kdy ČMI nemá
technické prostředky k tomu, aby v daném oboru měření byl schopen předložit některé ze svých měřidel jako státní etalon a pokud
by uchovávání státního etalonu v ČMI nebylo vhodné z ekonomického hlediska. ÚNMZ v těchto případech pověří příslušný subjekt
k tomu, aby uchovával státní etalon a zajišoval jeho rozvoj. Tato
činnost je prováděna v úzké spolupráci s ČMI.
Přidružené laboratoře doplňují infrastrukturu metrologického
systému na nejvyšší úrovni [státních etalonů a vztahů k příslušnému ujednání o vzájemném uznávání (MRA)] v České republice.
Působí ve speciﬁckých oborech, kde některé aspekty slibují efektivnější uspokojení potřeb hospodářství než zřízení příslušné laboratoře v ČMI.
Přidružené laboratoře jsou špičkovými pracovišti ve svém oboru. Řešení pomocí přidružené laboratoře se volí například tehdy,
jestliže laboratoř pokrývá svými výkony potřeby omezeného počtu uživatelů, nebo se zabývá extrémními hodnotami veličin, nebo
pracuje ve velmi specializovaném oboru. Soustava přidružených
laboratoří není uzavřená.
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Schopnost přidružené laboratoře je prověřena akreditací podle
ČSN EN ISO/IEC 17025 nebo posouzením expertní komisí ČMI.
ČMI zastupuje laboratoř v činnostech souvisejících s ujednáním o vzájemném uznávání (MRA) a s působením ve sdružení
EUROMET. Laboratoř akceptuje prvky systému řízení jakosti ČMI
související se státními etalony, klíčovými porovnáními, prezentací
CMC a s prací kontaktních osob EUROMET.
Zavedení statutu přidružené laboratoře se opírá jednak o metrologickou legislativu (státní etalony, pověření podle § 5, odst. (2)
zákona 505/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů), ale také o zájem laboratoří působit v této pozici v národním metrologickém
systému a o zvláštní dohodu, kterou laboratoř uzavírá s Českým
metrologickým institutem.
Přidruženými laboratořemi jsou:
• Ústav radiotechniky a elektroniky AV ČR, Laboratoř státního
etalonu času a frekvence
Internetová adresa: http://www.ure.cas.cz
• Výzkumný ústav geodetický, topograﬁcký a kartograﬁcký, Metrologické středisko
Internetová adresa: http://www.vugtk.cz
• Vysoká škola chemicko-technologická, Metrologická laboratoř
Internetová adresa: http://www.vscht.cz/main/index.html
• Český hydrometeorologický ústav, Kalibrační laboratoř imisí
Internetová adresa: http://www.chmi.cz

7.4 Správci státních a referenčních etalonů
Státní etalon je etalon oﬁciálně uznaný za etalon poskytující základ určování hodnot jiných etalonů téže veličiny v dané zemi.
Kompetentním orgánem schvalujícím státní etalony ČR je Úřad
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. České
státní etalony uchovává zpravidla Český metrologický institut, ale
ÚNMZ tím může pověřit i další subjekty (viz závěr předchozí kapitoly týkající se přidružených laboratoří ČMI). Děje se tak v případech, kdy je vhodné využít disponibilní vybavení, vědecké kapacity
a podobně. Tak například český etalon frekvence a času uchovává
Ústav radiotechniky a elektroniky AV ČR. Decentralizovaný systém
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etalonů se předpokládá také v oboru chemických měření. Všechny
pověřené subjekty mimo ČMI jsou na mezinárodní úrovni ve věcech týkajících se státních etalonů reprezentovány ČMI v rámci
Ujednání o vzájemném uznávání státních etalonů a (kalibračních)
certiﬁkátů, vydávaných národními metrologickými instituty (CIPMMRA).
Další informace týkající se správy a uchovávání státních a referenčních etalonů je možno získat na internetových adresách Úřadu
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: http://
www.unmz.cz a v podrobné podobě též na internetových stránkách Českého metrologického institutu: http://www.cmi.cz .
Přehled státních etalonů České republiky:
1. Státní skupinový etalon času a frekvence – ÚRE AV Praha
2. Státní etalon jednotky aktivity radionuklidů – IIZ ČMI Praha
3. Státní etalon prostorového dávkového ekvivalentu neutronů
– IIZ ČMI Praha
4. Státní etalon emise neutronů z radionuklidových zdrojů – IIZ
ČMI Praha
5. Státní etalon vlnové délky 633 nm – ČMI LPM Praha
6. Státní etalon ss elektrického odporu ČMI OI Praha
7. Státní etalon hmotnosti ČMI OI Brno
8. Státní etalon průtoku plynu v rozsahu 4 m3/h až 400 m3/h – ČMI
OI Pardubice (Skuteč)
9. Státní etalon průtoku plynu v rozsahu 0,15 m3/h až 17 m3/h
– (EZEM) ČMI OI Pardubice (Skuteč)
10. Státní etalon ss elektrického napětí – ČMI OI Brno
11. Státní etalon magnetického toku – ČMI LPM Praha
12. Státní etalon magnetické indukce – ČMI LPM Praha
13. Státní etalon stupnic tvrdosti Rockwel – A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,T,
– ČMI LPM Praha
14. Státní etalon stupnic tvrdosti Vickers HV 1 až HV 100 – ČMI
LPM Praha
15. Státní etalon stupnic tvrdosti Brinell – ČMI LPM Praha
16. Státní etalon vf výkonu – ČMI OI Praha
17. Státní etalon přetlaku, podtlaku a absolutního tlaku v plynném médiu – ČMI OI Brno
18. Státní etalon přetlaku v kapalném médiu – ČMI OI Brno
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Státní etalon síly ESZ 1 MN – ČMI LPM Praha
Státní etalon síly ESZ 150 kN – ČMI LPM Praha
Státní etalon objemové hmotnosti oblí – ČMI OI Pardubice
Státní etalon malého přetlaku, podtlaku a diferenčního tlaku
v plynném médiu – ČMI OI Brno
Státní etalon vf. činitele odrazu a přenosu – ČMI OI Praha
Státní etalon intenzity vf. elektromagnetického pole – ČMI OI
Praha
Státní etalon elektrického výkonu a práce při průmyslových
frekvencích – ČMI OI Brno
Státní etalon vlnové délky 543 nm – ČMI LPM Praha
Státní etalon drsnosti povrchu – ČMI LPM Praha
Státní etalon teploty v rozsahu od -38,8344oC do 419,527oC
– ČMI OI Praha
Státní etalon elektrické kapacity – ČMI OI Brno

7.5 Autorizovaná metrologická střediska (AMS)
Autorizovanými metrologickými středisky jsou subjekty, které
ÚNMZ na základě jejich žádosti autorizoval k ověřování stanovených měřidel po prověření úrovně jejich metrologického a technického vybavení ČMI a po prověření kvaliﬁkace odpovědných zaměstnanců, která je doložena certiﬁkátem způsobilosti vydaným
akreditovanou osobou nebo osvědčením o odborné způsobilosti
vydaným ÚNMZ. Pro účely autorizace může být využito zjištění prokázaných při akreditaci. Náležitosti žádosti o autorizaci a podmínky pro autorizaci stanoví ministerstvo vyhláškou. Na udělení autorizace není právní nárok. Neplní-li autorizovaný subjekt povinnosti
stanovené zákonem nebo podmínkami stanovenými v rozhodnutí
o autorizaci, nebo pokud o to požádá, ÚNMZ rozhodnutí o autorizaci pozastaví, změní nebo zruší.
ÚNMZ autorizovanému metrologickému středisku přiděluje,
popřípadě odnímá úřední značku pro ověření měřidla (K xxx nebo
CZ K xxx). V rozhodnutích a osvědčeních je autorizované metrologické středisko povinno uvést svůj název a připojit k podpisu otisk
razítka autorizovaného metrologického střediska.
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7.6 Subjekty provádějící úřední měření
7.6 Subjekty provád jící ú ední m ení

ÚNMZ může v případech zvláštního zřetele autorizovat subjekt
na jeho žádost k výkonu úředního
44 měření ve stanoveném oboru
měření po prověření úrovně technického a metrologického vybavení. Podmínkami výkonu je používání měřidel, u nichž je zajištěna
metrologická návaznost, certiﬁkát odborné způsobilosti úředního
měřiče vydaný akreditovanou osobou nebo osvědčení o odborné
způsobilosti vydané ÚNMZ a dohled prováděný ČMI. Úředním měřením se rozumí metrologický výkon, o jehož výsledku vydává autorizovaný subjekt doklad, který má charakter veřejné listiny. Jeho
náležitosti stanoví ministerstvo vyhláškou. Neplní-li autorizovaný
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7.8 Výrobci měřidel, opravci měřidel a subjekty provádějící
montáž měřidel
Subjekty, které vyrábějí nebo opravují stanovená měřidla, popřípadě provádějí jejich montáž, jsou povinny podat žádost o registraci ČMI. Pokud má žadatel pro náležitý výkon činnosti vytvořeny
potřebné předpoklady podrobněji stanovené vyhláškou, ČMI 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.

7.9 Uživatelé měřidel
Uživatelé měřidel (zpravidla podnikatelské subjekty, popř. i veřejnost) vedou evidenci používaných stanovených měřidel podléhajících novému ověření s datem posledního ověření a předkládají
tato měřidla k ověření a zajišují jednotnost a správnost měřidel
a měření a jsou dále povinni vytvořit metrologické předpoklady
pro ochranu zdraví zaměstnanců, bezpečnosti práce a životního
prostředí přiměřeně ke své činnosti.

7.10 Občané a spotřebitelé
Občané a spotřebitelé (obecně veřejnost ve smyslu vymezeném
výše) jsou, jak již bylo též řečeno výše, základním prvkem každého
národního metrologického systému. Zákonné normy platné v České republice, které se týkají metrologie, jsou vesměs konstruovány
s cílem občany a spotřebitele chránit a obecně český národní metrologický systém občanům a spotřebitelům slouží. Občané a spotřebitelé tedy mají v českém národním metrologickém systému daleko více práv než povinností.
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8. METROLOGICKÝ DOZOR
Metrologický dozor je deﬁnován jako kontrola uplatňovaná ve
výrobě, při dovozu, instalaci, používání, údržbě a opravách měřidel, prováděná k zajištění kontroly, zda jsou správně používány ve
vztahu k dodržování metrologických zákonů a předpisů. Z pohledu
zákona o metrologii je však metrologický dozor vymezen poněkud
obecněji, a to jako činnost, jejímž předmětem je dozor nad dodržováním požadavků zákona o metrologii.
Nejprve bude vhodné vymezit, kdo má v České republice jaká
práva a kompetence v oblasti metrologického dozoru. Lze říci, že
ÚNMZ řídí a vykonává metrologický dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonnými prostředky a ČMI provádí technická zjištění v rámci metrologického dozoru na základě požadavků
a zmocnění ÚNMZ. Dále je možno říci, že Státní úřad pro jadernou
bezpečnost (SÚJB) provádí u uživatelů měřidel, kteří jsou držiteli
povolení podle zvláštního právního předpisu [zákon č. 18/1997 Sb.,
o mírovém využití jaderné energie a ionizujícího záření (atomový
zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů], v rámci státního dozoru nad radiační ochranou
a havarijní připraveností prověřování plnění v atomovém zákoně
stanovených povinností u měřidel určených nebo používaných pro
měření ionizujícího záření a radioaktivních látek. Dozorovou činností nejsou dotčena oprávnění k dozoru podle ostatních ustanovení zákona o metrologii.
Česká obchodní inspekce (ČOI) provádí podle zvláštního zákona
(zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů) dozor nad trhem s měřidly, která jsou uváděna na
trh postupy posuzování shody.
Orgány a subjekty stanovené zvláštními právními předpisy provádějí dozorovou činnost, která se může týkat i používání stanovených měřidel a pracovních měřidel, v rozsahu a s kompetencemi,
které jim těmito právními předpisy byly uděleny. Těmito činnostmi
nejsou dotčena oprávnění k výkonu dozoru podle zákona o metrologii.
Dále je třeba zdůraznit, že zaměstnanci ÚNMZ a ostatních dozorových orgánů jsou v rámci výkonů souvisejících s metrologickým
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dozorem oprávněni vstupovat do provozních prostorů a objektů
subjektů a orgánů státní správy, požadovat potřebné informace,
doklady a údaje i zajištění podmínek potřebných pro výkon uvedených činností. Při tom jsou povinni zachovávat státní, hospodářské
a služební tajemství, dodržovat zvláštní právní předpisy a bezpečnostní pokyny subjektů platné pro vstup do jednotlivých objektů.
Tyto subjekty jsou povinny jim umožnit plnění stanovených úkolů
a poskytnout jim k tomu potřebnou součinnost. Také zaměstnanci ČMI a autorizovaných metrologických středisek a autorizovaní
měřiči jsou při metrologických činnostech oprávněni vstupovat do
provozních prostorů a objektů žadatelů o provedení autorizovaných činností, požadovat potřebné informace, doklady a údaje
i zajištění potřebných podmínek. Přitom jsou povinni zachovávat
státní, hospodářské a služební tajemství, dodržovat zvláštní právní předpisy platné pro vstup do jednotlivých objektů. Žadatelé
o provedení příslušných metrologických výkonů jsou povinni jim
umožnit splnění příslušných požadavků a poskytnout jim k tomu
potřebnou součinnost.
V neposlední řadě je třeba si v souvislosti s širším vymezením
metrologického dozoru přesněji vymezit, co metrologický dozor
v národním metrologickém systému České republiky zahrnuje.
Metrologický dozor je zaměřen na dodržování ustanovení zákonných předpisů a je vykonáván v následujících oblastech:
a) činnost ČMI,
b) činnost autorizovaných subjektů,
c) dozor nad oblastí hotově baleného zboží,
d) dozor nad uváděním stanovených měřidel na trh a do provozu,
e) dodržováním povinností uživatelů stanovených měřidel.
Je-li zjištěno zjevné porušení povinnosti nebo může-li v důsledku tohoto porušení dojít k poškození nebo ohrožení něčích práv
nebo oprávněných zájmů, může inspektor na základě provedeného zjištění na místě:
a) zakázat používání měřidla, které je používáno v rozporu s tímto
zákonem nebo předpisy podle něj vydanými,
b) zakázat další měření, které je prováděno v rozporu s tímto zákonem nebo předpisy podle něj vydanými,
c) provést technické opatření k zabránění dalšího používání měřidla.
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9. NÁRODNÍ METROLOGICKÝ SYSTÉM ČESKÉ
REPUBLIKY A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
Vazby NMS ČR na oblast mezinárodní spolupráce v oblasti metrologie jsou přehledně znázorněny na obrázku 7.

Obrázek 7: Schéma mezinárodních vazeb NMS ČR
Organizační začlenění jednotlivých základních aktivních prvků
NMS ČR do mezinárodních nebo regionálních organizací a orgá-
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nů činných v oblasti metrologie, ale i do politicko-ekonomických
uskupení, je přehledně zobrazeno na obrázku 8.
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Obrázek 8: Začlenění organizací a orgánů České republiky
do mezinárodní spolupráce v oblasti metrologie

Z obrázku 9 (na následující straně) lze získat přehled kontaktů
na jednotlivé důležité mezinárodní a evropské orgány a organizace působící v oblasti metrologie a v neposlední řadě též na další
důležité regionální orgány a organizace.
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Obrázek 9: Přehled
kontaktů na důležité
orgány a organizace
působící v oblasti
metrologie
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Metrická konvence
Schematicky je princip metrické konvence a způsob funkce s ní
spojených mezinárodních institucí a orgánů znázorněn na obrázku 10.

Obrázek 10: Metrická konvence
20. května 1875 byla podepsána zástupci 17 států tzv. metrická
konvence (nyní má 51 signatářů). Na jejím základě byl mj. založen
Mezinárodní úřad pro váhy a míry (BIPM) v Sévres u Paříže, nad
kterým dohlíží Mezinárodní výbor pro váhy a míry (CIPM). Metrická
konvence vstoupila v platnost 1. 1. 1876. Dohodou stanovený metrický systém (protože základem byl metr) měl v té době pouze
2 jednotky: metr a kilogram.
Česká republika byla na základě žádosti přijata za plnoprávného člena v roce 1993 jako nástupnický stát České a Slovenské
Federativní Republiky. Metrická konvence v současné době má 51
členských států včetně států Evropské unie.
Z titulu členství České republiky v Metrické konvenci jsou veškerá pomoc i služby BIPM, jehož hlavním posláním je zejména
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mezinárodní výzkum fyzikálních jednotek a etalonů a organizace
a řízení relevantních mezilaboratorních porovnání (MPZ), poskytovány bez dalších poplatků. Česká republika, stejně jako další malé
státy, využívá mnohem více službeb BIPM a přístup k důležitým informacím.
OIML – Mezinárodní organizace pro legální metrologii
(The International Organization of Legal Metrology)
Jde o významnou mezinárodní organizaci vládního charakteru,
která byla ustanovena na základě Mezinárodní úmluvy o legální
metrologii ze dne 12. října 1955. Česká republika byla na základě
žádosti přijata za plnoprávného člena v roce 1993 jako nástupnický stát České a Slovenské Federativní Republiky.
Mezinárodní organizace pro legální metrologii – OIML má
v současné době 59 členských států, které se podílejí na technické
činnosti, a 51 států se statutem člena – korespondenta. Všechny
členské státy Evropské unie jsou členy nebo členy – korespondenty Mezinárodní organizace pro legální metrologii. Cílem této organizace je napomáhat mezinárodní harmonizaci postupů legální
metrologie.
Řídicím orgánem Mezinárodní organizace pro legální metrologii
v období mezi jednotlivými zasedáními mezinárodní konference je
Mezinárodní výbor pro legální metrologii – CIML. Činnosti organizace jsou organizačně zabezpečovány Mezinárodním úřadem pro
legální metrologii – BIML se sídlem v Paříži.
Náklady na činnost Mezinárodní organizace pro legální metrologii jsou hrazeny z příspěvků členských států.
Dlouhodobá politika Mezinárodní organizace pro legální metrologii zahrnuje spolupráci s mezinárodními a regionálními institucemi, aktivity ve vztahu k rozvojovým zemím, programy technických prací, certiﬁkační systém a ujednání o vzájemném akceptování výsledků zkoušek měřidel (MAA).
OIML poskytuje členům a nyní volně i veřejnosti směrnice (normativní dokumenty) pro tvorbu národních a regionálních předpisů
týkajících se technických požadavků na měřidla používaná v tzv.
regulované sféře. OIML dále vyvíjí modelová pravidla/předpisy
a vydává mezinárodní doporučení poskytující členům mezinárod-
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ně harmonizovanou základnu pro vytváření národní legislativy
v různých oblastech měření. Také připravovaná Evropská směrnice
o měřidlech (European Measuring Instruments Directive, MID) je
ve značné míře v souladu s mezinárodními doporučeními OIML.
Certiﬁkační systém OIML (ČR k němu zatím nepřistoupila) dává
výrobcům měřidel v regulované sféře možnost získat tzv. certiﬁkát
OIML (na základě normalizovaného protokolu o zkouškách), který
osvědčuje, že typ měřidla odpovídá požadavkům příslušných mezinárodních doporučení OIML.
Certiﬁkáty vydávané členskými státy OIML, které zřídily jeden
nebo více orgánů zodpovědných za vyřizování žádostí výrobců
o certiﬁkát, jsou příslušnými národními autoritami legální metrologie přejímány na základě jejich dobrovolného rozhodnutí.
Intenzivně se pracuje na příslušném ujednání o vzájemném uznávání (zkratka MAA), které by zabezpečilo automatické přejímání
výsledků zkoušek ve formě předepsaných protokolů pro vydání
národního certiﬁkátu o schválení typu a odstranilo tento nedostatek stávajícího certiﬁkačního systému.
EUROMET – Evropská spolupráce pro etalony
(European Collaboration in Measurement Standards)
EUROMET představuje sdružení pro spolupráci evropských národních metrologických institutů – tj. jde o regionální (v tomto případě evropskou) metrologickou organizaci. EUROMET byl založen
v roce 1983 a v současnosti má 25 členů. Český metrologický institut je členem od roku 1996. Základem spolupráce jsou společné
projekty, které se zabývají výzkumem, mezilaboratorními porovnáními, vzájemnými konzultacemi a smlouvami o návaznosti. Pro
řízení projektů jsou k dispozici schválená pravidla. Projekty řídí
koordinátoři projektů, kteří jsou koordinováni technickými výbory
pro jednotlivé obory veličin (10 technických oborů + interdisciplinární záležitosti). Členy těchto výborů jsou tzv. kontaktní osoby
jmenované členskými instituty pro každý ze základních oborů měření.
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WELMEC – Organizace pro evropskou spolupráci v legální
metrologii (původní anglický název byl: Western European
Legal Metrology Co-operation)
WELMEC byl založen ve Švýcarsku v červnu roku 1990. Na vzniku
této organizace se podílelo 18 zakládajících členů z řad národních
orgánů zodpovědných za metrologii stanovenou právními předpisy Evropské unie a členských států EFTA (European Free Trade
Association). V současné době je ve WELMEC zastoupeno 30 evropských zemí včetně České republiky a nových členských států EU.
WELMEC rovněž spolupracuje s mnoha evropskými obchodními
asociacemi a dalšími regionálními metrologickými organizacemi.
Hlavním cílem WELMEC je vytvořit harmonizovaný a jednotný přístup k evropské metrologii. Na činnosti této organizace se podílí
řada pracovních skupin, které zpracovávají tzv. návody, které je
možno získat na webových stránkách WELMEC.
Cíle WELMEC:
• vytvořit vzájemnou spolupráci mezi organizacemi zabývajícími
se metrologií stanovenou právními předpisy,
• dosáhnout harmonizace činnosti v oblasti metrologie stanovené právními předpisy,
• určit speciální cíle metrologie stanovené právními předpisy, které je nutné řešit v rámci evropské metrologie, certiﬁkace a zkušebnictví,
• zajistit výměnu informací,
• podporovat odstranění bariér při obchodování s měřicími zařízeními,
• podporovat jednotnost interpretace a použití normativních dokumentů, usnadnit proces implementace,
• identiﬁkovat technické problémy, které se mohou vyskytnout,
• pomoc při komunikaci s příslušnými orgány v oblasti metrologie,
• diskutovat trendy a stanovit kritéria pro rozsah metrologie stanovené právními předpisy.
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Závěr:
Mezinárodní spolupráce je jednou z priorit národního metrologického systému ČR. Uskutečňuje se zejména formami:
• členství ČR v Metrické konvenci,
• členstvím ČMI ve sdružení EUROMET a spoluprací na jeho projektech,
• účastí ČMI na ujednání o vzájemném uznávání státních etalonů
a certiﬁkátů měření vydávaných národními metrologickými institucemi (MRA),
• prací v organizacích legální metrologie OIML a WELMEC,
• bilaterálními dohodami a společnými projekty.
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10. PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ NÁRODNÍHO
METROLOGICKÉHO SYSTÉMU ČESKÉ REPUBLIKY
Předpokládaný vývoj národního metrologického systému je naznačen v dokumentu Návrh koncepce rozvoje národního metrologického systému České republiky, který je obsahem usnesení vlády
ČR z 8. prosince 2005 č. 1250.
Tato koncepce navazuje na již výše zmíněné usnesení vlády
č. 812/2000, kterým byl rozvoj národního metrologického systému ve sféře odpovědnosti vlády České republiky řízen v období let
2000–2005. Takový systém obecně vyžaduje:
• vyhovující technickou a kvaliﬁkační základnu,
• promyšlené a rovnoprávné zapojení do evropských struktur
v oblasti metrologie,
• v evropském prostředí harmonizovanou předpisovou základnu
pružně reagující na vývoj s optimálním rozsahem závaznosti,
• dlouhodobě stabilní institucionální ﬁnancování,
• systematický průzkum potřeb,
• optimalizace poměru vstupů a výstupů.
Přitom se zde vychází z analýzy dosaženého stavu v rámci realizace souvisejícího usnesení vlády č. 812/2000 a stanoví cíle a opatření vedoucí k jejich dosažení v období let 2005–2010.
Zásadní sociálně-ekonomický význam metrologie jako základu
všech měření je dvojí:
• zvyšování konkurenceschopnosti podnikání zlepšováním technické úrovně a jakosti zboží,
• odstraňování technických překážek obchodu (vzájemné uznávání různých druhů zkoušek a zjištění) – princip viz obrázek 11.
Po vstupu České republiky do Evropské unie je též třeba se na
řadu věcí dívat novou optikou zapojení se do evropské integrace
(jednotný trh, evropský prostor výzkumu a vývoje).
V současné době podle údajů Českého institutu pro akreditaci
o.p.s. (ČIA) působí v ČR přes 500 akreditovaných kalibračních a zkušebních laboratoří, celkový počet laboratoří ve veřejném a soukromém sektoru se odhaduje na tisíce. Hlavním nositelem metrologických aktivit jsou však výrobci zboží a poskytovatelé služeb v podnicích soukromého sektoru, kde se metrologie hlavním dílem podílí
na integritě a správné funkci technologií výroby. Všechny tyto sub-
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míře chránit sám), je nutná ochrana veřejnoprávními prostředky
prostřednictvím národního metrologického systému. Tato ochrana, která je v podstatě obsahem legální metrologie, je jedním
z nejstarších typů ochrany spotřebitele uplatňovaná od počátku
lidské civilizace. Společnost je tedy zvyklá na to, že věci jsou zde
pod kontrolou – v poslední době však je tato ochrana v důsledku
liberalizace a odstraňování technických překážek obchodu permanentně rozkolísávána a oslabována, což poněkud uniká pozornosti. Je tedy třeba, zejména v rámci tvorby nové legislativy, hledat
účinné prvky a metody ochrany spotřebitele před nesprávným měřením v nových podmínkách.
Odpovědnost státu v rámci národního metrologického systému
je omezena pouze na uchovávání a rozvoj jeho základních prvků.
Jedná se o soustavu měřicích jednotek a státních etalonů (včetně
jejich uchovávání a rozvoje), o autorizaci, metrologický dohled/dozor, popř. posuzování shody, o tvoření předpisové základny a o případy, kdy jde o tzv. selhání trhu, kdy pravidla tržní ekonomiky sama
o sobě nejsou s to se s daným problémem vypořádat.
Struktura a vymezení úkolů subjektů v systému
Důsledné vymezení působnosti státních organizací v metrologii
je jedním z cílů nového zákona o metrologii, který je již ve stadiu přípravy paragrafového znění. Kromě základního vymezení
kompetencí státních orgánů ve vztahu k metrologii by se MPO
mělo intenzivněji zapojit do řešení některých meziresortních sporů souvisejících s horizontální funkcí metrologie v ČR. Zároveň by
MPO mělo napomoci posílení rozsahu provádění výzkumu a vývoje v ČMI, např. prostřednictvím institucionálního ﬁnancování,
v souladu s celkovým posilováním výzkumu a vývoje v ČR a v Evropě (Lisabonská strategie). U ÚNMZ se předpokládá větší zapojení
do mezinárodní spolupráce v metrologii a v rámci legislativních
úkolů snaha o vytvoření příznivějšího klimatu pro zabezpečení
účinné ochrany spotřebitele v transakcích spojených s měřením.
Přípravy nového zákona o metrologii je též třeba využít k pregnantnějšímu vymezení vzájemné součinnosti mezi ÚNMZ a ČMI.
Nezastupitelnou roli musí ÚNMZ spolu s ČMI sehrát v koordinaci
subjektů odpovědných za uchovávání a rozvoj státních etalonů
a primárních metod chemické analýzy v ČR. Na základě analýzy
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a ve vhodném čase rozhodnout o dalším postupu v oblasti ekonomicko-právního postavení ČMI, což bude zřejmě určováno též
auditem státní správy a její následnou reformou. V rámci připravované směrnice o posílení nového přístupu se ÚNMZ bude ve větší míře orientovat na problematiku posuzování shody, kde budou
jeho kompetence spíše posíleny. Tento vývoj zasáhne i metrologii
v tom smyslu, že způsob provádění různých činností se bude stále
více posunovat na ose od státní správy (řízení veřejným právem)
k posuzování shody (řízení soukromým právem). V této souvislosti se v rámci podpory podnikání předpokládá větší zapojení ČMI
do posuzování shody v metrologii, zejména v souvislosti s nabytím
účinnosti směrnice 2004/22/EC o měřicích přístrojích (MID), a to na
principech alespoň minimální ekonomické návratnosti.
Metrologická legislativa
Jedním ze základních úkolů rozvoje metrologické legislativy
bude v následujícím období transpozice a implementace směrnice (nového přístupu) ES 2004/22/ES (MID, Measuring Instruments
Directive), která stanoví závazně požadavky na výrobky (10 skupin
měřidel s vysokou četností výskytu v hospodářském systému) a postupy jejich uvádění na trh. Pro vydanou směrnici je stanoveno období pro zapracování do právního řádu 2 roky (do 30. dubna 2006)
s účinností 30 měsíců od data vydání (účinnost do 30. 10. 2006).
V této záležitosti je třeba nejen ošetřit proces tvorby, notiﬁkace
a schválení příslušných právních předpisů ČR, ale připravit i harmonizaci příslušných prováděcích technických dokumentů (evropských
norem, dokumentů OIML a WELMEC, příp. dalších realizačních dokumentů) a připravit také strategii v oblasti autorizace osob v ČR
pro posuzování shody v této oblasti.
Velmi pravděpodobně vznikne v období, pro které je koncepce navrhována, směrnice nového přístupu, stanovující metrologické požadavky na hotově balené zboží a postupy jeho uvádění na
trh; současně dojde ke zrušení směrnic starého přístupu pro tuto
oblast. S ohledem na tuto skutečnost je třeba zajistit podmínky
pro implementaci předmětné směrnice do právního řádu ČR a organizační a technické podmínky pro vznik a činnost autorizované
(notiﬁkované) osoby pro posuzování shody v této oblasti, zaměřené zřejmě zejména na posuzování systémů jakosti výrobce hotově
baleného zboží.
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V průběhu let 2005/2006 lze počítat s vydáním nového zákona
o metrologii. Jeho formulace v připravované verzi obsahuje četná
zmocnění pro stanovení detailů prováděcími předpisy – vyhláškami MPO; jedná se zejména o vyhlášky těchto zaměření:
• základní průřezová vyhláška stanovující detaily všeobecných
činností stanovených zákonem,
• vyhláška stanovující druhy měřidel podléhajících regulaci – s touto vyhláškou souvisí i proces prakticky permanentního přezkoumávání objektivity zvolených lhůt pro následné ověřování měřidel na základě výsledků metrologických zkoušek jednotlivých
druhů měřidel stažených ze sítě po uplynutí lhůty platnosti ověření,
• druhové vyhlášky stanovující speciﬁcké metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla včetně požadavků a pokynů
pro jejich instalaci a používání, metody zkoušení jejich metrologických vlastností, postupy zkoušení měřidel, jejichž správnost
je zpochybněna apod.
Po přistoupení ČR k EU nabyly účinnosti principy, na základě kterých mají platnost výsledky metrologických zkoušek i v tzv. neharmonizované regulované sféře, jsou-li provedeny tak, že zaručují
metrologickou úroveň vyžadovanou právní úpravou v ČR, a jsou-li
jejich výsledky k dispozici ČMI – tzv. uznávací klauzule. Tento obecný princip EU však aplikují jednotlivé členské státy EU dosti rozdílně, a proto lze očekávat sjednocující výkladový dokument pro tuto
oblast. Tento dokument bude nutno implementovat v metrologické a hospodářské praxi ČR.
Ochrana spotřebitele
Nástroje legální metrologie budou udržovány a rozvíjeny podle
aktuálních potřeb, zejména v souvislosti s implementací směrnice ES o měřidlech (MID). Subjekty, které zde budou působit, byly
uvedeny výše a na jejich sestavě není nutné něco měnit. Průběžně
se pouze bude upřesňovat vymezení jednotlivých funkcí systému
a dělba činností. Zůstávají tedy všechny úlohy metrologie v ochraně spotřebitele tak, jak jsou řešeny v době zpracování koncepce.

65

SBORNÍKY TECHNICKÉ HARMONIZACE 2004

Podpora podnikání v metrologii
Uchovávání a rozvoj státních etalonů tvoří páteř národního
metrologického systému. Má bezprostřední vliv na hierarchický
přenos veličin z mezinárodní úrovně do úrovně užité metrologie.
Nezastupitelně ovlivňuje jednotnost a správnost měření. Tyto prioritní úlohy plní prvky státní metrologie i díky spoluúčasti v Ujednání o vzájemném uznávání (CIPM MRA). V dalším období bude nezbytné z důvodu zvyšování kvality měření a tendence odstranění
technických překážek v obchodu pokračovat a prohlubovat účast
ČR v Ujednání.
Významným prvkem kvality NMS je tvorba a respektování mezinárodních norem důležitých pro metrologickou komunitu. Aktivní
účastí v mezinárodních komisích je možné dosáhnout ovlivňování
tvorby norem např. ISO/IEC 17025 a dalších norem jako ISO/CASCO,
ISO 9000, směrnice EU pro služby, směrnice nového přístupu pro
HBZ.
Prvky NMS sehrávají důležitou roli v národním akreditačním systému. Jeho kultivaci a posilování technického charakteru je možné
realizovat úzkou spoluprací s ČIA.
V dalším období bude ČMI usilovat o max. zapojení do technických činností akreditace (návaznost cestou státních etalonů, externí posuzovatelé, poskytovatel zkoušení způsobilosti – na národní
úrovni a využití nadnárodních programů, například IMEP). Vůči
akreditovaným subjektům, které nedodržují pravidla, bude důsledně uplatňovat represivní politiku.
Z pozice ČMI jako národního metrologického institutu logicky
vyplývá to, že se musí stát pro celý metrologický systém zdrojem
informací a podnětů pro kvaliﬁkační vývoj. Předpoklady, které to
umožňují, jsou dány prací zaměstnanců ČMI v technických komisích řady nadnárodních organizací, jejich podílem na společném
výzkumu a vývoji, ale i na přípravě doporučení a předpisů. Odtud
plynou aktuální a nedocenitelné informace, které musí být uplatněny mezi uživateli metrologické služby.
Jednou z forem uplatnění technologie etalonáže, zejména v nově vznikajících podnicích, bude spolupráce s organizací CzechInvest,
od které se očekává získání zpětné vazby k potřebám průmyslu
a podněty pro zahajování aplikovaných výzkumných a vývojových
projektů.
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Další vhodnou formou je konzultační činnost, provádění auditů a poskytování metrologických expertiz. Vývoj metod a pomoc
malým a středním podnikům v zavádění nové techniky se může
realizovat například v programech vyhlašovaných v rámci čerpání
strukturálních fondů. Taková spolupráce může být mnohostranně
výhodná, počínaje MPO a konče uživateli měřidel.
Ukazuje se, že metrologická praxe má vysoké nároky na školení
profesionálního personálu na všech úrovních. Kromě toho je také
potřeba podpořit metrologické vzdělávací programy v systému
školství a zejména postgraduálního studia.
Mezinárodní spolupráce
Nezbytnou podmínkou rozvoje národního metrologického
systému je udržet a nadále rozvíjet osvědčené formy spolupráce
a soustavně sledovat možnosti zapojení do mezinárodní dělby
práce v oboru, zejména ve výzkumu a vývoji.
Výzkum a vývoj v metrologii
Výzkum v oboru metrologie je nezbytný pro udržení tempa technického vývoje a pro uspokojování potřeb hospodářství, spojených
s rostoucími požadavky na kvalitu výroby a služeb a s požadavky
nově zaváděných technologií. Pozice českého metrologického systému v EU dovoluje využít všech výhod koordinace a spolupráce,
jejichž cílem je optimalizace poměru nákladů a přínosu. To znamená, že bude možné na základě technického a ekonomického rozboru využití zahraničních kapacit tam, kde by bylo nemožné nebo
nehospodárné budovat obdobné kapacity v ČR (například velké
zkušební tratě pro etalonáž průtoku kapalin). Na druhé straně se
předpokládá možnost poskytování služeb do zahraničí, a tím vyšší
a účelnější využití českých kapacit.
V evropském prostoru se také jako jedna metoda řešení zkouší i zakládání tzv. virtuálních institutů. Takové instituce mají malé
koordinační jádro a laboratoře v nich působí koordinovaně, ale
ekonomicky každá za sebe. ČMI je již zapojen ve dvou takových institucích EVIGEM (pro metrologii délky v průmyslových aplikacích)
a EVITHERM (tepelná technika). Implicitně se takto chápe i pozice
Ústavu pro referenční materiály a měření (IRMM, pod Společným
centrem výzkumu JRC Evropské komise). Posledně jmenovaný in-
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stitut bude jedním z pilířů metrologie v chemii a koncepce předpokládá spolupráci s ním jako jeden ze základů rozvoje tohoto
dílčího oboru v ČR.
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11. SEZNAM ZKRATEK
AMS
APLMF

AV ČR
BIML
BIPM
CEN
CENELEC

CGPM
CIML
CIPM
COOMET

ČIA
ČOI
ČR
ČSN
EA
EMLMF

EN
ES
ESVO
EU

Autorizované metrologické středisko
Asia-Paciﬁc Legal Metrology Forum (regionální asijsko-paciﬁcká organizace působící v oblasti legální
metrologie)
Akademie věd České republiky
Bureau International de Métrologie Légale
(Mezinárodní úřad pro legální metrologii)
Bureau International des Poids et Mesures
(Mezinárodní úřad pro váhy a míry)
Comité Européen de Normalisation
(Evropská komise pro normalizaci)
European Committee for Electrotechnical Standardization (Evropský výbor pro elektrotechnickou normalizaci)
Conférence générale des poids et mesures
(Generální konference pro váhy a míry)
Comité International de Métrologie Légale
(Mezinárodní výbor pro legální metrologii)
Comité International des Poids et Mesures
(Mezinárodní výbor pro váhy a míry)
Euro-asian Cooperation of National Metrological
Institutions (Euroasijská spolupráce národních metrologických institutů)
Český institut pro akreditaci, o.p.s.
Česká obchodní inspekce
Česká republika
Česká technická norma
European co-operation for Accreditation
(Evropská spolupráce v oblasti akreditace)
Euro-Mediterranean Legal Metrology Forum (regionální evropsko-středomořská organizace působící
v oblasti legální metrologie)
Evropská norma
Evropské společenství
Evropské společenství volného obchodu
Evropská unie

69

SBORNÍKY TECHNICKÉ HARMONIZACE 2004

EUROMET
GATT
IAF
IEC
IFCC

ILAC
IMECO
ISO
IUPAC
IUPAP
HDP
LPM
MAA
MID
MLA
MLA EA

MLA IAF

MPM
MPO
MRA

European Collaboration in Measurement Standards
(Evropská spolupráce pro etalony a standardy měření)
General Agreement on Tariffs and Trade
(Všeobecná dohoda o clech)
International Accreditation Forum
(Mezinárodní akreditační forum)
International Electrotechnical Committee
(Mezinárodní elektrotechnická komise)
International Federation of Clinical Chemistry and
Laboratory Medicin (Mezinárodní federace klinické
chemie a laboratorní medicíny)
International Laboratory Accreditation Cooperation
(Mezinárodní spolupráce v oblasti akreditace laboratoří)
International Measurement Confederation
(Mezinárodní konfederace měření)
International Standardisation Organisation
(Mezinárodní organizace pro normalizaci)
International Union of Pure and Applied Chemistry
(Mezinárodní unie pro čistou a aplikovanou chemii)
International Union of Pure and Applied Physics
(Mezinárodní unie pro čistou a aplikovanou fyziku)
Hrubý domácí produkt
Laboratoře primární metrologie
Mutual Acceptance Arrangement
(Ujednání o vzájemné akceptaci)
Measuring Instruments Directive
(Směrnice o měřidlech)
Multilateral Agreement (Mnohostranná dohoda)
Multilateral Agreement of European co-operation
for Accreditation (Mnohostranná dohoda o uznávání
Evropské spolupráce v oblasti akreditace)
Multilateral Arrangement of International Accreditation Forum (Mnohostranné ujednání o uznávání
Mezinárodního akreditačního fóra)
Metodický pokyn pro metrologii
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Mutual Recognition Arrangement
(Umluva o vzájemném uznávání)
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MRA ILAC

NATO
NCSLI
NMS
NMS ČR
OI
OIML
SADCMEL
SIM
SÚJB
SWOT

TPM
UNIDO
ÚNMZ
VIM

VIML
WELMEC

WTO

Mutual Recognition Arrangement of Internationa
Laboratory Accreditation Cooperation (Umluva o vzájemném uznávání Mezinárodní spolupráce v oblasti
akreditace laboratoří)
North Atlantic Treaty Organisation
(Severoatlantická aliance)
International „Serving the World of Measurement“
Národní metrologický systém
Národní metrologický systém České republiky
Oblastní inspektorát
Organisation Internationale de Métrologie Légale
(Mezinárodní organizace pro legální metrologii)
Southern African Development Community
(Jihoafrická společnost pro rozvoj)
Sistema Interamericano de Metrologia
(Panamerický systém metrologie)
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Strengths, weaknesses, opportunities and threats analysis (Analýza silných a slabých stránek a příležitostí
a hrozeb)
Technický předpis metrologický
United Nations Industrial Development Organization
(Organizace OSN pro průmyslový rozvoj)
Úřad pro technickou organizaci, metrologii a státní
zkušebnictví
Vocabulary of basic and general terms in metrology
(Mezinárodní slovník základních a všeobecných termínů v metrologii)
International Vocabulary of Terms in Legal Metrology
(Mezinárodní slovník termínů v legální metrologii)
Western European Legal Metrology Co-operation
(Organizace pro evropskou spolupráci v legální metrologii)
World Trade Organisation
(Světová obchodní organizace)
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