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ABSTRAKT

Diplomová práce se zabývá legislativním zabezpe ením metrologie strojírenské-
ho provozu. V úvodu jsou popsány orgány státní správy v oblasti metrologie, p ehled
zákon  a vyhlášek, práva a povinnosti subjekt  vyplývající z t chto dokument .
Praktická ást je zam ena na návrh  podnikových p edpis  pro strojírenský provoz.

Klí ová slova
Orgány státní správy v oblasti metrologie, zákony a vyhlášky, práva a povinnosti

subjekt , podniková metrologie.

ABSTRACT

This thesis deals with legislative security scheme of metrology in engineering
operation. The introduction includes description of state administration in the area
of metrology and  the summary of laws and regulations as well as the rights and ob-
ligations which result from the documents mentioned above.

Practical part is focused on proposal of company regulations for engineering
operation.

Key words
State administration in the area of metrology, company rights, obligations

and metrology.
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ÚVOD

Cílem této diplomové práce je vytvo ení dokumentu práv a povinností subjekt  v rámci

metrologie na základ  platných zákon  a vyhlášek v této oblasti.

Dále je cílem popsat a charakterizovat orgány státní správy v oblasti metrologie a podat

ehled zákon  a vyhlášek, práva a povinnosti subjekt .

Praktická ást má být ešena jako návrh podnikových p edpis  pro strojírenský provoz.

Metrologie je v dní obor zabývající se problematikou m ení. M ení je podle definice

SN 01 0115) soubor inností, jejichž cílem je stanovit hodnotu veli iny.

Pro kvantifikaci metrologických veli in se používá mezinárodní soustava jednotek SI

založená na sedmy základních jednotkách (m – délka, kg – hmotnost, s – as, A – el. proud,

K – teplota, mol – látkové množství, cd – svítivost). V praxi se pro kvantifikaci používají

i násobky a díly jednotek metrologických veli in.

Metrologie (složené z eckého metron –  m idlo, míra; logos – slovo, ) jako nauka

o m ení má základní význam nejen p i kvantifikaci r zných parametr  jakosti strojíren-

ských výrobk , ale i v dalších oblastech. Nezastupitelná role metrologie se projevuje

zejména v t chto oblastech:

ve všech aplika ních v dách p i studování p írodních zákon ,

v nejr zn jších technologických procesech všech výrobních odv tví (strojírenství, sta-

vebnictví, energetika atd.),

i kontrole a zkoušení hotových výrobk ,

v oblasti obchodu p i kontrole poctivosti v dodavatelsko – odb ratelských vztazích,

v oblasti dopravy a spoj , kde jde do jisté míry o metrologii specializovanou,

i zjiš ování zdraví ob an  a zlepšování životního prost edí,

ve sportu,

v b žném ob anském život ,

i zajiš ování jednotnosti a p esnosti m ení.

Jedním z d ležitých p edpoklad  pro zabezpe ení kvality výroby, docílení úspory mate-

riálu a zvýšení bezpe nosti p i práci, zlepšení zdravotní pé e a zdokonalení ochrany zájm

spot ebitel  je používání správných a spolehlivých m idel, m ících p ístroj  a zkušebních

za ízení.
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Hlavní úlohou metrologie je soustavné zabezpe ení jednotnosti, správnosti a spolehli-

vosti m ení. Z tohoto d vodu p ebírá stát funkci ve ejného garanta a strážce metrologické-

ho po ádku. (1)

Metrologii lze lenit na:

 teoretickou (v deckou) metrologii, která ve všech aplika ních v dách pomáhá p i studiu

základních p írodních zákon  a sou asn  využívá všech nových poznatk  t chto v d-

ních obor  pro zvyšování p esnosti experimentálních inností. Zahrnuje teoretické

aspekty jako jsou metrologické veli iny, jednotky metrologických veli in, metrologické

názvosloví, normalizace, teorie chyb apod.,

 technickou (praktickou) metrologii, která se zabývá praktickou inností p i aplikaci m -

ících postup  v dané oblasti. Zahrnuje aplika  technické aspekty jako jsou m ící

metody, m ící prost edky, proces m ení, vyhodnocování výsledk  m ení apod.,

 legální metrologie, která shrnuje všechny normy, zákony a vyhlášky, které se touto pro-

blematikou zabývají. Zahrnuje právn  organiza ní aspekty jako jsou zákonné p edpisy,

instituce, organizace a plánování kontroly, ov ování m ících prost edk , normalizace

apod. (1, 6, 16)
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1 HISTORIE M ENÍ

1.1 Historie metrologie ze sv ta

Míry a váhy za aly vznikat v 4. – 3. tisíciletí p . n. l. v oblastech, kde se rozvíjelo zem -

lství a s tím i spojené zavlažování (povodí Nilu, Mezopotámie).

V 2. tisíciletí pak v Sumeru vznikly m rové jednotky. Znalosti nabyté v t chto oblastech

pak p ejali ekové a ímané. V ímské íši byla navíc vytvo ena soustava vzájemn  p evo-

ditelných m r.

S rozpadem ímské íše nastalo období diferenciovanosti –  r zné regiony m ly r zné

míry a váhy, a koli názvy m r a vah mnohdy z staly. S rozvojem feudalismu však vznikala

pot eba objektivního vym ení m r.

Další unifika ní snahy probíhaly od 16. století, kdy byly pot eba stejné jednotky v d -

sledku rozvoje obchodu (Anglie, Nizozemí), nebo v d sledku centralizace a kolonizace (v

absolutistických státech). Míry tak byly sice sjednoceny v rámci jednotlivých stát , rozdíly

mezi státy však stále p etrvávaly.

ležitým mezníkem se stala Velká francouzská revoluce, b hem které byla ve Francii

zavedena metrická soustava – brzy sice byly znovu povoleny staré míry, nicmén  byl polo-

žen základ moderních m r a vah.

Velký technický rozvoj v 19. století pak stále více pot eboval jednotné míry a váhy.

Roku 1875 byl tedy z ízen Mezinárodní ústav pro míry a váhy, jednotky se dále zp es ova-

ly a roku 1960 byla nakonec vytvo ena Mezinárodní soustava jednotek – SI (Systeme Inter-

national d´Unites). (4)

1.2 Historie metrologie v eských zemích

V eských zemích jsou m rné a váhové jednotky námi známy až od 11. století, musely

však existovat již mnohem d íve, protože stavba hradiš , opevn ní, chrám  a dalších budov

nutn  n jaké jednotky pot ebovala. V 11. století byly zavád ny míry, jejichž názvosloví

navazovalo na ímské míry. Mnohé z t chto jednotek byly do metrické soustavy nep evodi-

telné, protože míry se odvozovaly od úrodnosti polí. Každé pole m lo samoz ejm  jinou

úrodnost .

První ucelen jší soustava byla vytvo ena až v 16. století, m ení však bylo mnohdy ne-

poctivé. Na p elomu 16. a 17. století proto zemský sn m  p ikázal užívat pražské míry
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(pražský loket, libra, lán). Tyto míry se však prosadily až po T icetileté válce. Roku 1758

byla sice zavedena rakouská m rná soustava, ta však byla nehomogenní (neexistovaly pra-

videlné intervaly m r a vah). Proto se stále ast ji používalo metrické soustavy. Ta byla

v Rakousku zákon  zavedena  od roku 1876. Když pak vznikla SR, byla p ijata metrická

soustava zákonem. A kone  roku 1980 byla p ijata soustava SI. (4)

Mezníky metrologie v eských zemích

1268 Královské míry - na ízení krále P emysla Otakara II. o tzv. obnovení m r a vah.

1358 Karel IV. - úprava m r, praktické rozší ení m r pražských.

1549 Ferdinand I. Habsburský - usnesení sn mu, sjednocení délkových a objemových m r

a vah - cejchování, zavedení sankcí (1554 bylo usnesení kv li problém m s prosazením

odvoláno).

1607 Rudolf II. - další sn movní usnesení.

1614 Matyáš - další usnesení sn mu o sjednocení jednotek.

1617 "Knížka o m rách zemských" Šimona Podolského z Podolí (1561 - 1617).

1644 Císa ský patent Ferdinanda III. shrnující d ív jší na ízení.

1705 M ský spis Ond eje Bernarda Klausera s definicí jednotek.

1765 Císa ský patent Marie Terezie zavádí dolnorakouské míry a váhy.

1787 Formáln  dovoleno používat i staré jednotky (Josef II.).

1872 Zákon . 16/1872 . z., jímž se vydával nový ád m r a vah (novelizace 1876, 1884

a 1893).

1872 Cejchovní ád . 171/1872 . z. (novelizace 1919 a 1940).

1875 Rakousko p istoupilo k metrické konvenci.

1918 eskoslovenský úst ední inspektorát pro službu cejchovní.

1922 eskoslovensko p istoupilo k metrické konvenci.

1955 Z ízen Státní ú ad pro míry, váhy a drahé kovy.

1959 Z ízen ad pro normalizaci.

1962 Z ízen ad pro normalizaci a m ení.

1962 Zákon . 35/1962 Sb. o m rové služb .

1963 SN 01 1300 Zákonné m rové jednotky.

1963 Vyhláška Ú adu pro normalizaci a m ení (ÚNM) . 61/1963 Sb. o zajiš ování správ-

nosti m idel a m ení.

1966 Z ízen Metrologický ústav v Praze.
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1967 Vyhláška ÚNM . 102/1967 Sb., kterou se m ní a dopl uje vyhláška . 61/1963 Sb.

o zajiš ování správnosti m idel a m ení.

1968 Z ízen eskoslovenský Metrologický ústav v Bratislav  s pobo kou v Praze (delimita-

ce MÚ).

1975 Novelizace Zákona o m rové služb . 57/1975 Sb.

1979 Vyhláška o stanovených m idlech . 59/1979 Sb.

1980 Soustava jednotek SI (1. 1. 1980).

1990 Zákon o metrologii . 505/1990 Sb.

1991 Vyhláška . 69/1991 Sb., kterou se provádí zákon o metrologii.

1991 Z ízen Státní metrologický inspektorát.

1993 Zákon . 20/1993 Sb. NR o zabezpe ení výkonu státní správy v oblasti technické

normalizace, metrologie a zkušebnictví.

1993 Z ízen ad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ).

1993 Z ízen eský metrologický institut ( MI).

1995 Obnova a rozší ení soustavy eských národních etalon  a metrologických služeb.

1996 MI p ijat za p idruženého lena EUROMET.

1998 MI p ijat za plnoprávného lena EUROMET.

2000 - 2005 Novelizován zákon o metrologii. (2)
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2 ZÁKLADNÍ POJMY

Jakost (kvalita) - stupe  spln ní požadavk  souborem inherentních znak .

Znak (charakteristika) - rozlišující vlastnost. Znak m že být inherentní nebo p azený.

Znak m že být kvalitativní nebo kvantitativní. Existuje n kolik t íd znak , nap íklad:

hmotné (nap . mechanické, elektrické, chemické nebo biologické znaky),

smyslové (nap . týkající se ichu, hmatu, chuti, zraku, sluchu),

týkající se chování (nap . zdvo ilost, estnost, pravdomluvnost),

asové (nap . dochvilnost, bezporuchovost, pohotovost),

ergonomické (nap . fyziologické znaky nebo znaky týkající se bezpe nosti osob),

funk ní (nap . nejvyšší rychlost letadla).

Inherentní znak produktu, procesu nebo systému – znak týkající se požadavku.

Produkt – výsledek procesu. Existují ty i kategorie produkt  a to:

služby (nap . p eprava),

software (nap . po íta ový program, slovník),

hardware (nap . mechanická ást motoru),

zpracované materiály (nap . maziva).

Proces – soubor vzájemn  souvisejících nebo vzájemn  p sobících inností, který p em -

uje vstupy na výstupy.

Zp sobilost – schopnost organizace, systému nebo procesu realizovat produkt, který splní

požadavky na tento produkt.

Management – koordinované innosti pro zam ení a ízení organizace.

Management jakosti – koordinované innosti pro usm ování a ízení organizace s ohle-

dem na jakost a její zlepšování.

Metrologie - v da o m ení fyzikálních technických veli in, metodách a prost edk  zabez-

pe ení jednotnosti a p esnosti m ení. Metrologie slouží pro kvantifikaci jakosti.

idlo - technický prost edek ur ený na vykonávání m ení, zahrnující míry a m ící p í-

stroje. M idla, m ící p evodníky a pomocná za ízení se n kdy nazývají ícími pro-

st edky.

ící jednotka – hodnota veli iny, které íselná hodnota se podle konvence rovná íslu

jedna.
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Veli ina – vlastnost jevu anebo t lesa, kterou je možno kvalitativn  rozlišit a kvantitativn

ur it.

icí za ízení, m icí vybavení - edstavují všechna m idla, etalony, referen ní mate-

riály, p íslušenství a instrukce, které jsou pot ebné k vykonávaní m ení.

Se ízení (justace) m idla - innost ur ená pro uvedení m idla do stavu odpovídajícímu

podmínkám jeho používání, se ízení m že být automatické, poloautomatické a ru ní.

Kalibrace - operace, které za stanovených podmínek vytvá ejí závislost mezi hodnotami

indikovanými m idlem nebo m icím systémem (resp. mezi hodnotami reprezentovanými

zhmotn lými mírami nebo referen ním materiálem) a mezi odpovídajícími hodnotami rea-

lizovanými etalony; kalibrací se dají ur ovat i další metrologické vlastnosti, nap .  ú inek

ovliv ujících veli in.

Kontrolní etalon (m idlo) -  m icí za ízení, výrobek nebo jiné objekty, které slouží na

vytvá ení báze dat údaj  pro ízení m icího procesu tak, že jsou tímto systémem samy m -

ené.

icí proces - soubor vzájemn  propojených zdroj , operací a vliv , které vytvá ejí m -

ení. Zdroje zahrnují m icí za ízení, operace jsou m icí postupy a obsluha, vlivy zahrnují

všechny faktory jako faktory okolí, které se dají nebo nedají ovliv ovat a které mají vliv na

variabilitu nebo na systematickou chybu m ení.

ízení procesu m ení - sledování a analýza údaj  získaných v procesu m ení spolu s ná-

pravnými zásahy; jejich cílem je udržení m icího procesu natrvalo v innosti podle speci-

fikace; sem m že pat it použití kontrolních etalon , regula ních diagram  nebo jejich ekvi-

valent .

Ov ování - potvrzení objektivní skute nosti p ezkoumáním a prov rkou, zda specifikova-

né požadavky jsou spln né.

Shoda – spln ní požadavku.

Neshoda – nespln ní požadavku.

Vada - nespln ní požadavku ve vztahu k zamyšlenému nebo specifikovanému použití.

Rozdíl mezi pojmy vada a neshoda je z hlediska právního významu d ležitý zejména

ve vztahu k záležitostem týkajících se odpov dností za produkt. (1, 25)
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3 ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY V OBLASTI METROLOGIE

3.1 Metrologické instituty v R

Po vzniku eské republiky a ustavení jejich orgán  byly formulovány postupné kroky

pro zajišt ní podmínek pro p ijetí do svazku Evropské unie (EU). Jednou z hlavních oblastí

je harmonizace postup  posuzování shody a evropských p edpis  pro metrologické a zku-

šební zabezpe ení národního hospodá ství.

Zákon . 474/1992 Sb. upravuje p sobnost Ministerstva pr myslu a obchodu R jako

úst edního orgánu státní správy pro technickou normalizaci, metrologii a zkušebnictví.

Zákon . 20/1993 Sb. o zabezpe ení státní správy v oblasti technické normalizace, met-

rologie a státního zkušebnictví, ve zn ní zákona . 22/1997 Sb. a zákona . 505/1990 Sb.

ve zn ní zákona . 119/2000 Sb. ur uje p sobnost orgán  státní správy:

Ministerstvo pr myslu a obchodu R (MPO),

ad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ),

eský metrologický institut ( MI),

eský institut pro akreditaci ( IA). (1)

Na obr. 3.1 je schéma návaznosti národních metrologických systém  v R.

3.1.1 Ministerstvo pr myslu a obchodu R

Poslání a funkce

MPO R je úst edním orgánem státní správy pro:

státní pr myslovou politiku, obchodní politiku, zahrani ní ekonomickou politiku,

tvorbu jednotné surovinové politiky, využívání nerostného bohatství, energetiku, tep-

lárenství, plynárenství, t žbu, úpravu a zušlech ování ropy a zemního plynu, tuhých

paliv, radioaktivních surovin, rud a nerud,

hutnictví, strojírenství, elektrotechniku a elektroniku, pro pr mysl chemický a zpraco-

vání ropy, gumárenský a plastiká ský, skla a keramiky, textilní a od vní, kožed lný

a polygrafický, papíru a celulózy a d evozpracující a pro výrobu stavebních hmot, sta-

vební výrobu, zdravotnickou výrobu, sb rné suroviny a kovový odpad,

vnit ní obchod a ochranu zájm  spot ebitel , zahrani ní obchod a podporu exportu,
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ci malých a st edních podnik , s výjimkou regionální podpory podnikání, a pro v ci

živností,

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví,

pr myslový výzkum, rozvoj techniky a technologií.

V oblasti metrologie MPO:

zabezpe uje ízení státní politiky v oblasti metrologie,

koncepce rozvoje metrologie,

zajiš uje ízení ostatních orgán  státní správy (ÚNMZ, MI, IA). (23)

Obr. 3.1 Národní metrologický systém – zú astn né subjekty (12)
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Organizace p ímo ízené MPO:

eská obchodní inspekce,

Puncovní ú ad,

ad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví,

Design centrum R,

Státní energetická inspekce,

eský ú ad pro zkoušení zbraní a st eliva,

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest,

eská agentura na podporu obchodu CzechTrade,

eská energetická agentura,

eský normaliza ní institut,

eský metrologický institut,

Státní výzkumný ústav materiálu,

Státní výzkumný ústav,

Správa služeb Ministerstva pr myslu a obchodu. (18)

3.1.2 ad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Základní charakteristika innosti

ÚNMZ (dále jen Ú ad) byl z ízen zákonem eské národní rady . 20/1993 Sb., o zabez-

pe ení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušeb-

nictví jako orgán státní správy pro p edm tné innosti. Ú ad je organiza ní složkou státu

v rámci resortu MPO R, které je pro tuto oblast úst edním správním ú adem.

Hlavním posláním Ú adu je zabezpe ovat úkoly vyplývající ze zákon eské republiky

upravující technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a úkoly formulované

usnesením vlády pro oblast sbližování technických p edpis  a technických norem eské

republiky s technickými p edpisy a technickými normami Evropských spole enství v etn

související infrastruktury.

Pro MPO zajiš uje Ú ad p edevším zpracování návrh  materiál  legislativní i nelegisla-

tivní povahy z uvedené oblasti. (24)
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Poslání a funkce

Poslání a funkce Ú adu vychází p edevším z následujících právních p edpis  a usnesení

vlády:

a) zákona . 20/1993 Sb., o zabezpe ení výkonu státní správy v oblasti technické nor-

malizace, metrologie a státního zkušebnictví, ve zn ní pozd jších p edpis ,

b) zákon . 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o zm  a dopln ní

kterých zákon , ve zn ní pozd jších p edpis  a soubor provád jících na ízení

vlády,

c) zákon . 505/1990 Sb., o metrologii ve zn ní pozd jších p edpis  a souboru prová-

cích vyhlášek MPO,

d) usnesení vlády . 427 ze dne 28. dubna 2003 k Návrhu na institucionální zajišt ní

lenství eské republiky v Evropské unii a na koordinaci procesu rozhodování,

e) usnesení vlády . 217 ze dne 10. b ezna 2004 ke Zpráv  o harmonizaci technických

edpis  v rámci p ípravy eské republiky na vstup do Evropské unie za rok 2003

a o pokroku v postupu p ijímání a uplat ování technických p edpis  Evropských

spole enství ve smyslu Zásad podle usnesení vlády . 232 ze dne 6. b ezna 2002

ke Zpráv  o harmonizaci technických p edpis  v rámci p ípravy eské republiky

na vstup do Evropské unie za rok 2003 a o pokroku v postupu p ijímání a uplat o-

vání technických p edpis  Evropských spole enství,

f) usnesení vlády . 1212 ze dne 15. listopadu 1999 o Metodických pokynech pro za-

jiš ování prací na sbližování právních p edpis eské republiky s právem Evrop-

ských spole enství,

g) usnesení vlády . 601 ze dne 12. ervna 2002 o ešení problematiky p ekážek vol-

ného pohybu zboží ve sfé e, která není harmonizována s právem Evropských spole-

enství.

Tyto právní p edpisy jsou k nahlédnutí v ú edních hodinách v budov  Ú adu.

Z pov ením MPO Ú ad:

a) vyjad uje se k návrhu na jmenování a odvolání editel ,

b) navrhuje úpravu a schválení statut ,

c) vyjad uje se k celkovému složení dozor ích rad,

d) vyjad uje se k vymezení ur eného majetku státního podniku,



VUT Brno
FSI DIPLOMOVÁ PRÁCE  List 20

e) vyjad uje se k v cnému obsahu návrh  manažerských smluv s editeli státních pod-

nik ,

f) posuzuje a p edkládá návrhy na transformaci organizací v oblasti p sobnosti Ú adu,

g) innosti uvedené pod písmeny a) až f) vykonává p im en  ve vztahu k t mto orga-

nizacím:

1. eský normaliza ní institut,

2. eský metrologický institut,

3. Elektrotechnický zkušební ústav, Praha, s. p.,

4. Strojírenský zkušební ústav, Brno, s. p.,

5. Fyzikáln  technický zkušební ústav, Ostrava – Radvanice, s. p.,

6. Technický a zkušební ústav stavební, Praha, s. p.,

7. Výzkumný a vývojový ústav d eva ský, Praha, s. p.,

8. Textilní zkušební ústav, Brno, s. p.,

h) podílí se na ízení IA tím, že je zastoupen vždy jedním lenem ve správní rad

IA a prost ednictvím tohoto lena dbá na zachování ú elu, pro který byl IA zalo-

žen,

i) zajiš uje funkci Informa ního st ediska Sv tové obchodní organizace (WTO),

j) zastupuje p ímo nebo svými pracovníky eskou republiku v p íslušných strukturách

Evropské komise, Rady Evropy, mezinárodních orgánech a organizacích a zabezpe-

uje úkoly z toho vyplývající,

k) ipravuje návrhy na sjednání, zm ny a vypov zení mezinárodních smluv a koordi-

nuje, pop ípad  zabezpe uje pln ní úkol  z t chto smluv vyplývajících,

l) zpracovává podklady k rozhodnutí MPO o pov ení (pop ípad  o zrušení pov ení)

právnické osoby zabezpe ováním tvorby a vydáváním eských technických norem

a ke zve ejn ní tohoto pov ení ve Sbírce zákon R, podklady p edává p íslušné-

mu nám stkovi ministra pr myslu a obchodu,

m) zpracovává návrhy právních p edpis  z oblasti technické normalizace, metrologie

a státního zkušebnictví,

n) sobí jako informa ní místo ve smyslu § 7 odst. 4 písm. a) zákona . 22/1997 Sb.,

o technických požadavcích na výrobky a o zm  a dopln ní n kterých zákon ,

ve zn ní pozd jších p edpis  a souboru provád cích na ízení vlády, zabezpe uje tak
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oznamování technických p edpis  nebo technických dokument  do zahrani í atd.

(19)

Organiza ní schéma

Organiza ní schéma ÚNMZ je znázorn no na obr. 3.2.

Organiza ní strukturu Ú adu tvo í vertikální i horizontální uspo ádání organiza ních

útvar , které vyjad uje jejich vzájemné vztahy.

Z hlediska horizontální d lby práce je aparát Ú adu len n na kancelá  Ú adu, jejíž

sou ástí je legislativní a právní odd lení a ty i odbory:

rámcových vztah  EU,

metrologie,

státního zkušebnictví a technické normalizace,

ekonomický.

Obr. 3.2 Organiza ní schéma ÚNMZ (19)
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Kancelá  Ú adu – organiza ní íslo 02

Zodpovídá za koordinaci inností souvisejících s p ípravou podklad  pro rozhodování

edsedy Ú adu, za zabezpe ování všestranné pomoci p edsedovi Ú adu p i pln ní úkol

vyplývajících z jeho funkce vedoucího orgánu státní správy a za vydávání interních p edpi-

 Ú adu.

Odd lení legislativní a právní – organiza ní íslo 04

Je sou ástí kancelá e Ú adu. Zodpovídá za legislativní innost v p sobnosti Ú adu a na-

pomáhá ostatním útvar m Ú adu p i ešení právních otázek.

Odbor rámcových vztah  EU – organiza ní íslo 10

Zodpovídá za zabezpe ování výkonu p sobnosti MPO v oblasti sbližování technických

edpis R se souborem právních p edpis  ES s technickým obsahem (dále jen technické

edpisy ES), za zabezpe ování meziresortní organizace a koordinace notifikací návrh

technických p edpis  v rámci Dohody WTO o technických p ekážkách obchodu a sm rnice

98/34/ES a za zabezpe ování mezinárodní spolupráce a horizontálních vztah  s EU

v oblastech p sobnosti Ú adu. Zabezpe uje rovn ž innost sektorové skupiny Technické

harmonizace a zajiš uje transpozici sm rnice 98/34/ES ve zn ní pozd jších p edpis . (19)

Odbor metrologie - organiza ní íslo 20

Zodpovídá za zabezpe ování metrologie ve smyslu povinností vyplývajících pro Ú ad

ze zákona . 20/1993 Sb., o zabezpe ení výkonu státní správy v oblasti technické normali-

zace, metrologie a státního zkušebnictví, ve zn ní pozd jších p edpis , ze zákona

. 505/1990 Sb., o metrologii, ve zn ní pozd jších p edpis  a souboru provád cích vyhlá-

šek MPO.

Odbor se ne lení na odd lení. Odbor:

zpracovává návrhy koncep ních materiál  v oblasti metrologie,

provádí kontrolu innosti MI a kontrolu pln ní stanovených povinností u autorizo-

vaných a pov ených subjekt ,

zpracovává podklady pro návrhy právních p edpis  v oblasti metrologie a díl í stano-

viska k návrh m právních p edpis  a dalších materiál  p edložených úst edními orgá-

ny státní správy z oblasti metrologie,
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ipravuje návrhy na autorizaci metrologických st edisek a subjekt  provád jících

ední m ení a vystavuje p íslušné autoriza ní listiny,

ipravuje návrhy na pov ení subjekt  uchováváním státních etalon R a st edisek

kalibra ní služby,

ipravuje návrhy na schválení a vyhlášení státních etalon R,

zpracovává návrhy Programu rozvoje metrologie a kontroluje pln ní schválených úko-

,

navrhuje m idla podléhající schvalování typu a povinnému ov ování,

schvaluje technické p edpisy metrologické, zpracované MI,

vydává metodické pokyny pro metrologii,

zajiš uje vyhlašování správních akt  a oznámení ve v cech státní metrologie ve V st-

níku ÚNMZ,

rozhoduje o opravných prost edcích proti rozhodnutím MI a autorizovaných metro-

logických st edisek,

rozhoduje o pokutách a jiných opat eních za porušení právních p edpis  o metrologii,

registruje správní akty ve v cech státní metrologie,

rozhoduje o uznání schválení typu m idla nebo ov ení m idla (nebo obdobných ak-

), provedeného v zahrani í,

povoluje výjimky z p sobnosti státní metrologické kontroly m idel,

zpracovává návrhy a podklady pro výkon z izovatelské funkce MPO k MI a zajiš u-

je podklady pro jeho ízení,

zajiš uje metodické ízení autorizovaných metrologických st edisek v rozsahu stano-

veným zákonem,

ipravuje v cné návrhy na sjednávání mezinárodních smluv v oblasti metrologie, za-

jiš uje pln ní úkol  z nich vyplývajících a pln ní úkol  plynoucích z mezinárodní

spolupráce,

poskytuje metrologické expertizy, vydává osv ení o odborné zp sobilosti metrolo-

gických zam stnanc  a pov ení pro zam stnance MI, oprav ující je ke vstupu

do provozních prostor  kontrolovaných subjekt ,

zajiš uje innost poradních a odborných orgán  p edsedy ÚNMZ z oblasti p sobnosti

odboru,
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zajiš uje spolupráci se subjekty národního metrologického systému R a zájmovými

metrologickými organizacemi. (13)

Odbor státního zkušebnictví a technické normalizace – organiza ní íslo 30

Zodpovídá za zabezpe ování státního zkušebnictví a technické normalizace ve smyslu

povinností vyplývajících pro Ú ad ze zákona . 20/1993 Sb., o zabezpe ení výkonu státní

správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, ve zn ní poz-

jších p edpis , ze zákona . 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výroby a o zm -

 a dopln ní n kterých zákon , ve zn ní pozd jších p edpis  a souboru provád cích na í-

zení vlády.

Odbor se lení na t i odd lení:

odd lení pr ezové a normaliza ní - organiza ní íslo 31,

odd lení odborných inností – organiza ní íslo 32,

odd lení stavebních výrobk  – organiza ní íslo 33.

Odbor ekonomický – organiza ní íslo 40

Zodpovídá za finan ní zajišt ní innosti Ú adu a jeho rozvoje, za p ípravu rozpo tu

a za hospodá skou správu Ú adu. (19)

Sídlo ÚNMZ: Gorazdova 24, Praha2.

3.1.3 eský metrologický institut

Poslání a funkce

MI provádí:

metrologický  výzkum,

uchovávání státních etalon  v etn  p enosu hodnot m ících jednotek na m idla niž-

ších p esností,

certifikaci referen ních materiál ,

výkon státní metrologické kontroly m idel,

registraci subjekt , které vyráb jí nebo opravují stanovená m idla, pop ípad  prová-

jí jejich montáž,

výkon státního metrologického dozoru u autorizovaných metrologických st edisek

(AMS), st edisek kalibra ní služby (SKS), u subjekt  autorizovaných pro výkon ú ed-
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ního m ení, u subjekt , které vyráb jí nebo opravují stanovená m idla, pop ípad

provád jí jejich montáž,

u uživatel  m idel, metrologickou kontrolu hotov  baleného zboží a lahví

poskytuje odborné služby v oblasti metrologie.

MI m že povolit:

edb žnou výrobu p ed schválením typu m idla,

krátkodobé používání stanoveného m idla v dob  mezi ukon ením jeho opravy

a ov ením s omezením této doby.

MI oznamuje orgán m stát , se kterými jsou uzav eny mezinárodní smlouvy,

v rozsahu z t chto smluv vyplývajících, informace o vydání, zm nách, zrušení nebo  ome-

zení certifikát  týkajících se schvalování m idel.

Zam stnanci MI jsou p i pln ní úkol  stanovených tímto zákonem oprávn ni vstupo-

vat do provozních prostor  a objekt  kontrolovaných subjekt , požadovat pot ebné infor-

mace, doklady a údaje i zajišt ní podmínek pot ebných pro výkon uvedených funkcí.

i tom jsou povinni zachovávat státní, hospodá ské a služební tajemství, dodržovat zvlášt-

ní právní p edpisy platné pro vstup do jednotlivých objekt . Zam stnanci MI se vykazují

zvláštním pr kazem, pop ípad  pov ením vydaným ÚNMZ. Kontrolované subjekty jsou

povinny jim umožnit pln ní t chto úkol  a poskytnout jim k tomu pot ebnou sou innost.

(21)

Organiza ní schéma

Organiza ní schéma MI je zobrazeno na obr. 3.3.

Organiza ní jednotky

MI poskytuje své služby v jedenácti regionálních  centrech a je organizován do sedmi

oblastních inspektorát  (OI) se ty mi pobo kami a dvou specializovaných jednotek (LPM

a IIZ), viz obr. 3.3, obr. 3.4 a tab. 3.1.
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Státní etalony uchovává p t z t chto pracoviš  a jsou to:

LPM Praha,

IIZ Praha,

OI Praha,

OI Brno,

OI Pardubice. (14)

Obr. 3.3 Organiza ní schéma MI (15)
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V tab. 3.1 jsou zapsány organiza ní jednotky MI. K ížky je znázorn no uchovávání

etalon  v daných organiza ních jednotkách.

 Tab. 3.1 Organiza ní jednotky MI a uchovávání etalon (7)

LPM IIZ OI
100

OI
200

OI
300

OI
400

OI
500

OI
600

OI
700 ÚRE

as a frekvence  xxx
Hmotnost  xxx xxx xxx xxx  xxx xxx
Délka xxx  xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Planární úhel  xxx
Elektrické nap tí  xxx
Elektrický odpor  xxx
vf elektrické veli iny  xxx
Elektrická impedance  xxx

ící transformátory xxx  xxx
Magnetické veli iny xxx
Teplota  xxx
Radiometrie xxx
Akustika a vibrace xxx
Síla a moment síly xxx  xxx
Tvrdost xxx
Tlak a vakuum  xxx  xxx
Objemová hmotnost  xxx
Pr tok plynu  xxx
Ionizující zá ení  xxx

LPM Laborato e primární metrologie Praha
IIZ Inspektorát pro ionizující zá ení Praha
OI 100  Oblastní inspektorát Praha
OI 200  Oblastní inspektorát eské Bud jovice
OI 300  Oblastní inspektorát Plze
OI 400  Oblastní inspektorát Liberec a pobo ka Most
OI 500  Oblastní inspektorát Pardubice
OI 600  Oblastní inspektorát Brno a pobo ky Jihlava, Krom íž
OI 700  Opava a pobo ka Olomouc
ÚRE Ústav radiotechniky a elektroniky Praha



VUT Brno
FSI DIPLOMOVÁ PRÁCE  List 28

Obr. 3.4 Mapa organiza ních jednotek MI (14)

Sídlo editelství MI: Okružní ulice 31, Brno.

3.1.4 eský institut pro akreditaci

Poslání a funkce

IA jako Národní akredita ní orgán založený vládou eské republiky poskytuje své

služby v souladu s platnými právními p edpisy ve  všech oblastech akreditace jak státním,

tak privátním subjekt m.

V souladu s požadavky mezinárodních norem a dokument IA provádí nestranné, ob-

jektivní a nezávislé posouzení zp sobilosti (akreditaci) pro:

zkušební laborato e,

kalibra ní laborato e,

certifika ní orgány provád jící certifikaci systém  jakosti, systém  managementu bez-

pe nosti a ochrany zdraví p i práci, systém  managementu bezpe nosti informací,

certifika ní orgány provád jící certifikaci výrobk  a proces ,

certifika ní orgány provád jící certifikaci osob,

inspek ní orgány,
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organizátory program  zkoušení zp sobilosti.

IA mimo jiné:

zastupuje R v p íslušných mezinárodních organizacích,

ud luje, odnímá i m ní osv ení o akreditaci, rozhoduje o jeho neud lení nebo po-

zastavení,

pov uje právnické osoby funkcí akredita ního st ediska a prov uje jejich innost,

 stanovuje kvalifika ní požadavky na posuzovatele a na pracovníky akreditovaných

míst, podílí se na jejich doškolování,

zabezpe uje a provádí posuzování žadatel  o akreditaci. (1, 20)

Sídlo IA: Opletalova 41, Praha 1.

3.1.5 Autorizovaná metrologická st ediska (AMS)

AMS jsou subjekty, které ÚNMZ na základ  jejich žádostí autorizoval k ov ování sta-

novených m idel po prov ení úrovn  jejich metrologického a technického vybavení MI

a po prov ení kvalifikace odpov dných zam stnanc , která je doložena certifikátem zp -

sobilosti vydaným akreditovanou osobou nebo osv ením  o odborné zp sobilosti vyda-

ným ÚNMZ. Pro ú ely autorizace m že být využito zjišt ní prokázaných p i akreditaci.

Náležitosti žádosti o autorizaci a podmínky pro autorizaci stanoví ministerstvo vyhláškou.

Neplní-li autorizovaný subjekt povinnosti stanovené zákonem nebo podmínkami stanove-

nými v rozhodnutí o autorizaci, nebo pokud o to požádá, ÚNMZ rozhodnutí o autorizaci

pozastaví, zm ní nebo zruší.

ÚNMZ autorizovanému metrologickému st edisku p id luje, pop ípad  odnímá ú ední

zna ku pro ov ení m idla. V rozhodnutích a osv eních je AMS povinno uvést sv j ná-

zev a p ipojit k podpisu otisk razítka.

Jiné subjekty než ty, které jsou k tomu autorizovány, nejsou oprávn ny užívat ozna ení

autorizované metrologické st edisko, a to ani jako sou ást svého názvu. (26)

3.1.6 St ediska kalibra ní služby (SKS)

SKS jsou subjekty, které ÚNMZ na základ  jejích žádostí m že prov it  a p id lit mu

kalibra ní zna ku. Toto pov ení ÚNMZ ud lí, pokud žadatel prokáže zp sobilost pro pro-
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vád ní kalibrace m idel osv ením vydaným podle zvláštního právního p edpisu. Grafic-

kou podobu kalibra ní zna ky stanoví ministerstvo vyhláškou. (26)

3.1.7 Organizace autorizované pro ú ední m ení

ÚNMZ m že v p ípadech hodných zvláštního z etele autorizovat subjekt na jeho žádost

k výkonu ú edního m ení ve stanoveném oboru m ení po prov ení úrovn  technického

a metrologického vybavení. Podmínkami výkonu je používání m idel, u nichž je zajišt na

metrologická návaznost, certifikát odborné zp sobilosti ú edního m e vydaný akredito-

vanou osobou nebo osv ení o odborné zp sobilosti vydané ÚNMZ a dohled provád ný

MI.

edním m ením se rozumí metrologický výkon, o jehož výsledku vydává autorizova-

ný subjekt doklad, který má charakter ve ejné listiny. Jeho náležitosti stanoví ministerstvo

vyhláškou. Neplní-li autorizovaný subjekt povinnosti stanovené v rozhodnutí o autorizaci,

ÚNMZ rozhodnutí o autorizaci pozastaví, zm ní nebo zruší. Náležitosti žádosti o autorizaci

a podmínky pro autorizaci stanoví ministerstvo vyhláškou. (26)

Na obr. 3.5 jsou znázorn ny jednotlivé národní metrologické systémy v R a jejich

uplatn ní.

3.2 Mezinárodní organizace

Mezinárodní spolupráce je jednou z priorit národního metrologického systému R.

Uskute uje se zejména formami:

lenství R v Metrické konvenci,

astí na Dohod  o vzájemném uznávání státních etalon  a certifikát  vydaných ná-

rodními metrologickými institucemi (MRA),

prací v organizacích legální metrologie OIML a WELMEC,

lenství MI ve sdružení EUROMET a spolupráci na jeho projektech,

bilaterálními dohodami a spole nými projekty.
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Obr. 3.5 Zjednodušené schéma národního
 metrologického systému R (7)

Níže jsou vyjmenovány n které mezinárodní organizace, instituce a metrologické insti-

tuty n kterých stát .

Organizace a instituce:

BIPM - Bureau International des Poids et Mesures - Mezinárodní ú ad pro váhy a míry.

Provádí výzkum v oblasti jednotek a etalon , ídí mezinárodní porovnání národních labora-

to í.

CEN - Comité Européen de normalisation - Evropský výbor pro standardizaci.

CIPM - Comité International des Poids et Mesures - Mezinárodní výbor pro váhy a míry.

Výbor tvo í 18 zástupc  CGPM (Conférence Générale des Poids et Mesures – Generální

konference pro váhy a míry). Provádí dozor nad BIPM a jmenuje p edsedy jednotlivých po-

radních výbor . Spolupracuje s dalšími mezinárodními metrologickými organizacemi.

EUROMET - je organizace pro spolupráci mezi evropskými metrologickými ústavy. Je or-

gánem Evropské komise. Vznik v roce 1983, v sou asné dob  má 23 len . Základ innosti

tvo í spolupráce v oblasti výzkumu, mezilaboratorních porovnání a studií návaznosti.

ISO - International Organisation for Standardisation - Mezinárodní organizace pro normali-

zaci.
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OIML – Organisation Internationale de Métrologie Légale. Mezinárodní organizace pro le-

gální metrologii.

Metrologické instituce n kterých stát :

IPQ - Instituto Portugu s da Qualidade - Portugalský ú ad pro jakost. Národní metrologický

ústav Portugalska.

METAS - Bundesamt  für Metrologie und Akkreditierung, d íve Eidgenössisches Amt für

Messwesen (EAM) -  spolkový ú ad pro metrologii a akreditaci - národní metrologický

ústav Švýcarska.

NIST - National Institute of Standarts and Technology - Národní ústav pro normalizaci

a techniku, národní metrologický ústav Spojených stát .

NMi - Netherlands Meetinstituut - Van Swinden Laboratorium. Národní metrologický

ústav Nizozemska.

NPL - National Physical Laboratory - Národní fyzikální laborato , národní metrologický

ústav Velké Británie.

NRC - National Research Councial, Institute for National Measurement Standards - Ná-

rodní rada pro výzkum, ústav národních etalon , národní metrologický ústav Kanady.

PTB - Physikalisch – Technische Bundesanstalt - Spolkový fyzikáln -technický ústav.

Národní metrologický ústav N mecka.

SMU - Slovenský metrologický ústav, národní metrologický ústav Slovenské republiky.

SP - Sveriges Provnings- och Forskingsinstitut, národní metrologický ústav Švédska.(7, 11)
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4 EHLED ZÁKON  A VYHLÁŠEK, PRÁVA A POVINNOS-

TI SUBJEKT

ležitým úkolem podnikatelských subjekt  je zajiš ování jednotnosti a p esnosti m i-

del a m ení. Základní úkoly v této oblasti jsou stanoveny právními p edpisy, a to zejména:

 zákonem . 505/1990 Sb., o metrologii, a jeho novelizace ve zn ní zákona

. 119/2000 Sb., 13/2001 Sb., 137/2002 Sb. , 226/2003 Sb.;

 zákonem . 474/1992 Sb., upravuje p sobnost MPO R jako úst ední orgán státní sprá-

vy pro technickou normalizaci, metrologii a zkušebnictví;

 zákonem . 20/1993 Sb., o zabezpe ení výkonu státní správy v oblasti technické norma-

lizace, metrologie a státního zkušebnictví, a jeho další novely;

 zákonem . 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a jejich novelizace

ve zn ní pozd jších p edpis , a o zm  a dopln ní n kterých zákon , ve zn ní zákona

. 71/2000 Sb.;

 vyhláškou MPO . 264/2000 Sb., o základních m ících jednotkách a ostatních jednot-

kách a jejich ozna ování. Stanoví jednotky SI a jejich desetinné násobky a díly, jednot-

ky, které jsou definovány na základ  jednotek SI, jednotky v SI, jejichž jednotky byly

stanoveny experimentáln  a jednotky povolené ve specializovaných oblastech;

 vyhláškou MPO . 344/2002 Sb., kterou se m ní vyhláška MPO . 262/2000 Sb., kterou

se zjiš uje jednotnost a správnost m idel a m ení. Dopl uje a m ní n která ustanovení

výše uvedené vyhlášky (viz p íloha .2);

 vyhláškou MPO . 65/2006 Sb., kterou se m ní vyhláška MPO . 345/2002 Sb., kterou

se stanoví m idla k povinnému ov ování a m idla podléhající schválení typu. Vy-

hláškou se zcela nov  nepod izují povinnosti schvalovat typ n které druhy stanovených

idel (§ 2). V p ílohách se ze stanovených m idel vypoušt jí n které druhy a n kte-

ré se nov  za azují. U n kterých se m ní lh ta platnosti ov ování atd.(viz p íloha .3).

(22, 27)

V níže uvedených podkapitolách jsou vybrány n které z uvedených zákon  a vyhlášek

s jejich stru nou charakteristikou.
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4.1 Zákon o metrologii . 505/1990 Sb., ve zn ní zákona
. 119/2000 Sb. a dalších zákon

V roce 1990 vstoupil v platnost zákon . 505/1990 Sb., o metrologii. Tento právní p ed-

pis vycházel principieln  z Mezinárodního dokumentu . 1 Mezinárodní organizace pro le-

gální metrologii (OIML) a vyzna oval se zejména snahou o stanovení pouze základních

povinností zú astn ných subjekt  a možností alternativního zabezpe ení jednotnosti

a správnosti m idel a m ení na pracovní úrovni. Bylo jasné, že zmín ný zákon bude mít

pouze p echodnou platnost a v souladu s vývojem vztahu eské republiky k Evropské unii

jej bude nutno nahradit.

Popsaná skute nost se po ala aktuáln  projevovat p ibližn  v polovin  devadesátých let

a byla vyvolána prioritn  snahou dosažení kompatibility s ešením právní úpravy metrolo-

gie ve státech EU. Na základ  toho byly v r. 1997 zahájeny práce na tvorb  nového zákona

o metrologii.

Cílem novely bylo zejména:

umožnit p evzetí souboru metrologických sm rnic ES formou právních p edpis  (na-

ízení vlády a vyhlášky MPO),

odstran ní drobných nedostatk  zákona vyplývajících p edevším z technického vývoje

na úseku metrologie,

respektování zájm  podnikatelské sféry.

V souladu se zmín ným cílem byla novela zákona zpracována a vstoupila v platnost

od 1.7.2000. Zákonem . 119/2000 Sb. byly tedy provedeny zásadní zm ny  V návaznosti

na tuto novelu jsou postupn  zpracovávány a vydávány další právní p edpisy.

Zákon charakterizuje politiku státní metrologie v R. Obsahuje 7 ástí (viz p íloha 1).

(7)

V následujících odstavcích jsem shrnula práva a povinnosti subjekt  vyplývající

z tohoto zákona.

Práva a povinnosti subjekt

Subjekty jsou fyzické osoby, která jsou podnikateli a právnické osoby.

1) Subjekt zodpovídá za p esnost a správnost m ení, za správné a kalibrované ne-

bo ov ené m idlo, postup m ení a udává nejistoty m ení.
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Nejistota m ení

Nejistota m ení je výsledek k vyhodnocování m ení, charakterizující rozsah hodnot,

v n m leží pravá hodnota m ené veli iny. Pravá hodnota je ta, která je ve shod  s definicí

dané blíže ur ené veli in . Pravou hodnotu nelze ur it.

Je-li y výsledek m ení, u nejistota m ení, pak v intervalu <y-u; y+u> leží pravá hodno-

ta s danou pravd podobností (nej ast ji s pravd podobností 95 %).

Druhy nejistot

Standardní nejistota u:

 typu A (uA) získanou z opakovaných m ení jako sm rodatná odchylka,

 typu B (uB) získanou jinými zp soby.

Standardní nejistota typu A je zárove  sm rodatnou odchylkou aritmetického pr ru:

2

1

)(
)1(

1
i

n

i
xA xx

nn
su                (4.1)

kde n – celkový po et nam ených hodnot,

xi – nam ené hodnoty znaku,

x - aritmetický pr r
n

i
ix

n
x

1

1 (4.2)

Standardní nejistota typu B se zjiš uje pomocí speciálních postup .

Kombinovaná standardní nejistota uC

22
BAC uuu                                                (4.3)

Rozší ená nejistota U

CU ukU . (4.4)

kde kU  – koeficient rozší ení. (1)

2) Subjekty jsou povinny používat základní m ící jednotky uvedené v § 2 tohoto zá-

kona, jejich ozna ování, násobky a díly stanovené vyhláškou, a ostatní jednotky, jejich

ozna ování, definice, násobky a díly stanovené vyhláškou.

3) Subjekty, kte í jsou vlastníkem hlavního etalonu, jež je navázán na státní etalon,

žou kalibrovat pracovní m idla. Uživatelé pracovních m idel si návaznost použí-

vaných m idel mohou zajistit sami pomocí svých hlavních etalon  nebo prost ednic-
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tvím MI nebo SKS, nebo u jiných uživatel  m idel, kte í mají p íslušné hlavní eta-

lony navázané na etalony MI, SKS nebo na etalony zahrani ních subjekt  se srovna-

telnou metrologickou úrovní.

j názor:

Podmínka být vlastníkem hlavního etalonu je nedostate ná pro provád ní kalibrací pra-

covních m idel.

Doporu ení:

vlastnit hlavní etalon,

vyhovující prostory (viz kap. 5.2 – laborato e),

kvalifikovaní pracovníci,

pot ebné vybavení,

administrativa (archiv, apod.).

4) Jednotnost a správnost etalon  a pracovních m idel zajiš uje v pot ebném rozsahu

jejich uživatel kalibrací a u stanovených m idel ov ováním. Subjekty mají možnost

volit lh tu kalibrace sami. Lh ta do ov ení stanovených m idel je dána vyhláškou

MPO . 65/2006 Sb., kterou se stanoví m idla k povinnému ov ování a m idla pod-

léhající schválení typu (viz p íloha 3).

5)  Povinností subjekt  je ov ování stanoveného m idla. Ov ením stanoveného m -

idla se potvrzuje, že stanovené m idlo má požadované metrologické vlastnosti.

6) Subjekty vedou evidenci používaných stanovených m idel podléhajících novému

ov ení s datem posledního ov ení a p edkládají tato m idla k ov ení. Zajiš ují jed-

notnost a správnost m idel a m ení a jsou povinni vytvo it metrologické p edpokla-

dy pro ochranu zdraví zam stnanc , bezpe nosti práce a životního prost edí p im en

ke své innosti.

7) ÚNMZ m že uložit pokutu až do výše 1 000 000 K  subjektu, který:

uvedl do ob hu m idlo, jehož typ nebyl schválen, a  m l být, nebo které nem lo

vlastnosti schváleného typu anebo nebylo ov eno, a  m lo být,

použil stanovené m idlo bez platného ov ení k ú elu, pro který byl p edm tný druh

idla vyhlášen jako stanovený,

neoprávn  použil, pozm nil nebo poškodil ú ední nebo kalibra ní zna ku m idla,
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ov il stanovené m idlo nebo provedl ú ední m ení bez oprávn ní nebo vyrobil, po-

ípad  opravil nebo provedl montáž m idla bez registrace p edepsané tímto záko-

nem,

neposkytl zam stnanc m MI zákonem stanovenou sou innost,

neplní povinnost stanovené v p edešlém odstavci. (1, 26)

Úplné zn ní Zákona o metrologii . 505/1990 Sb., ve zn ní zákona . 119/2000 Sb.

je v p íloze . 1 této diplomové práce.

4.2 Zákon o technických požadavcích na výrobky . 22/1997 Sb.,
ve zn ní zákona . 71/2000 Sb. a dalších zákon

el zákona

Hlavním ú elem zákona je zajistit, aby v eské republice byly vyráb ny, dodávány,

uvád ny na trh a distribuovány do užívání pouze bezpe né a vhodné výrobky, odpovídající

požadavk m rozhodujících ve ejných zájm , stanovených v právních p edpisech.

Zákon upravuje:

problematiku národních technických norem,

problematiku p ejímání technických p edpis  upravujících zejména požadavky na vý-

robky, které by mohly svými vlastnostmi ohrozit ve ejný zájem na ochran  života

a zdraví, majetku a p írodního prost edí, v etn  stanovení postup  posuzování shody.

Výrobci a dovozci stanovených výrobk  jsou povinni na základ  zákona plnit povinnos-

ti, jejichž stru nou obecnou podstatu je možno zjednodušen  charakterizovat takto:

zajistit, aby stanovené výrobky spl ovaly vlastnosti stanovené v p íslušném na ízení

vlády, pop ípad  v jiných technických p edpisech,

zajistit posouzení shody postupem, který je stanoven v na ízení vlády,

v p ípadech stanovených na ízením vlády ozna it výrobky eskou zna kou shody.

Pojmy

Státní zkušebnictví – soubor inností uskute ovaný ÚNMZ a osobami pov enými podle

tohoto zákona, jejichž cílem je zabezpe it u výrobk  stanovených podle tohoto zákona po-

souzení shody.
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Certifikace – innost nezávislé autorizované nebo akreditované osoby, která vydáním certi-

fikátu osv í, že výrobek nebo innosti s výrobou související jsou v souladu s technickými

požadavky na výrobky.

Autorizace – pov ení právnické osoby k innostem p i posuzování shody výrobk . Autori-

zaci ud luje ÚNMZ na základ  žádosti.

Akreditace – postup, zahájený na žádost právnické osoby nebo fyzické osoby , která je

podnikatelem, na jehož základ  se vydává osv ení o tom, že je zp sobilá ve vymezeném

rozsahu provád t zkoušky výrobk , kalibraci m idel a certifika ní nebo jinou obdobnou

technickou innost.

Pokuty

Orgán dozoru uloží pokutu 20 milion  K  tomu, kdo:

neoprávn  nebo klamn  užil eskou zna ku shody, certifikát, jiný dokument vydaný

autorizovanou osobou v souvislosti s posuzováním shody, nebo prohlášení o shod

nebo kdo je pad lal nebo zfalšoval,

uvedl na trh nebo distribuoval stanovené výrobky bez prohlášení o shod  ne-

bo s klamným nebo neoprávn ným prohlášením o shod  nebo bez ozna ení eskou

zna kou shody nebo bez ozna ení CE nebo s klamným nebo neoprávn ným ozna e-

ním CE,

nesplnil rozhodnutí o ochranném opat ení.

Výrobc m, dovozc m, distributor m, nebo jiným osobám stanoveným v na ízení vlády,

kte í neposkytnou orgánu dozoru ve stanovené lh  požadované podklady nebo pravdivé

informace nebo neumožní jejich prov ení nebo nesplnili stanovené povinnosti nebo jinak

st žují postup ízení, m že orgán dozoru uložit pokutu do výše 1 milionu K .

ÚNMZ uloží pokutu do výše 1 milionu K  tomu, kdo:

neoprávn  vystupoval jako akreditující nebo autorizovaná osoba nebo jako osoba,

které bylo vydáno osv ení o akreditaci,

neoprávn  vydal osv ení o akreditaci nebo certifikát, nebo jiný dokument vydaný

autorizovanou osobou v souvislosti s posuzováním shody. (5)
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4.3 Vyhláška MPO . 344/2002 Sb., kterou se zajiš uje jednotnost
a správnost m idel a m ení

el

Dopl uje a m ní n která ustanovení vyhlášky MPO . 264/2000 sb., o základních m í-

cích jednotkách a ostatních jednotkách a jejich ozna ování.

Schvalování typu stanovených m idel

Žádost o schválení typu stanoveného m idla se podává u MI. Dopl uje se dokumenty,

které jsou nutné pro provedení technické zkoušky a její vyhodnocení.

MI posuzuje dokumenty a provádí zkoušku metrologických vlastností daného typu

stanoveného m idla nebo pomocného za ízení ve svých laborato ích, v jím schválených

laborato ích, v prostorách výrobce anebo v míst  dodávky nebo instalace stanoveného m -

idla.

Subjekty, které cht jí ov ovat stanovená m idla, musí být autorizována. Ú ad

(ÚNMZ) je autorizuje pro ov ení konkrétních stanovených m idel, a to až po prov ení

úrovn  jejich metrologického a technického vybavení eským metrologickým institutem

a po prov ení kvalifikace odpov dných zam stnanc . Pracovníci provád jící ov ování

idel musí mít osobní certifikát zp sobilosti vydaný akreditovanou osobou pro certifika-

ci personálu v p íslušné oblasti metrologie.

Subjekt autorizovaný k ov ování stanovených m idel se stává autorizovaným metro-

logickým st ediskem (AMS). Cílem autorizace je zabezpe ení takové úrovn  výkonu in-

nosti AMS, aby byla zajišt na jednotnost a správnost stanovených m idel jejich ov ová-

ním. (9)

Certifikát a zna ka schválení typu

Schválení typu vydá MI nebo AMS certifikát. V certifikátu mohou být stanovena ná-

sledující omezení:

 omezení doby platnosti na dobu kratší než deset let,

 omezení po tu stanovených m idel p íslušného schváleného typu,

 omezení použití stanovených m idel.

Podobu zna ky schválení typu na m idle stanoví p íloha . 1 k této vyhlášce.
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ední zna ky

Ov ení stanoveného m idla se potvrdí opat ením stanoveného m idla ú ední zna kou

na místech ur ených v certifikátu stanoveného m idla nebo vydáním ov ovacího listu.

Podobu ú ední zna ky stanoví p íloha . 3 k této vyhlášce.

Doba platnosti ov ení

Platnost ov ení stanoveného m idla zaniká, jestliže:

uplynula doba platnosti jeho ov ení,

byly provedeny zm ny nebo úpravy stanoveného m idla, jež mohou ovlivnit jeho

metrologické vlastnosti,

stanovené m idlo bylo poškozeno tak, že mohlo ztratit n kterou vlastnost rozhodnou

pro jeho ov ení,

byla znehodnocena, pop ípad  odstran na ú ední zna ka,

je zjevné, že i p i neporušeném ov ení stanoveného m idla ztratilo toto stanovené

idlo požadované metrologické vlastnosti,

bylo i p i neporušeném ov ení zm no místo používání stanoveného m idla v p í-

pad , kde to stanoví certifikát o schválení typu m idla (nap . mostní váhy, m idla

PHM apod.). (10, 26)

Zkrácené zn ní vyhlášky MPO . 262/2000 Sb., ve zn ní vyhlášky MPO

. 344/2002 Sb. je v p íloze 2 této diplomové práce.

4.4 Vyhláška MPO . 65/2006 Sb., kterou se stanoví m idla
k povinnému ov ování a m idla podléhající schválení typu

Vyhláška stanoví m idla a doby do ov ení m idla. Schvalování typu a ov ování pod-

léhají m idla, jejíchž druhy jsou uvedeny v p íloze této vyhlášky (viz. druhový seznam

stanovených m idel.). U každého druhu m idla je uvedena doba platnosti ov ení. (26)

Zkrácené zn ní Vyhlášky MPO . 345/2002 Sb.,  ve zn ní vyhlášky MPO

. 65/2006 Sb.je v p íloze 3 této diplomové práce.
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5 METROLOGICKÁ NÁVAZNOST M IDEL

Návaznost je vlastnost výsledku m ení nebo hodnoty etalonu, kterou m že být ur en

vztah k uvedeným referencím zpravidla národním nebo mezinárodním etalon m p es ne-

erušovaný et zec porovnání ( et zec návaznosti), jejichž nejistoty jsou uvedeny.

5.1 Vertikální návaznost

Metrologickou návaznost m idel je možné realizovat ve sm ru vertikálním, kdy dané

idlo nebo etalon je navázán nep erušovaným et zcem až na mezinárodní etalon, kdy

se porovnávají hodnoty etalon  srovnatelné p esnosti.

Schéma metrologické návaznosti mezi kalibra ním systémem a metrologickou infra-

strukturou je na obr. 5.1. V dalším díl ím kroku procesu návaznosti se provádí kalibrace

pomocí etalonu vyšší úrovn  podle ur ité kalibra ní hierarchie.

Obr. 5.1 Schéma metrologické návaznosti – vztah mezi vnit ním kalibra ním
systémem a existující metrologickou infrastrukturou (1)

Schéma metrologické návaznosti a porovnávání mezi etalony je na obr. 5.2.
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Obr. 5.2 Schéma metrologické návaznosti
 a porovnávání mezi etalony (7)

idla slouží k ur ení hodnoty m ené veli iny. Spolu s nezbytnými m ícími za íze-

ními se podle zákona . 505/1990 Sb. lení na:

a) etalony,

b) pracovní m idla stanovená (stanovená m idla),

c) pracovní m idla nestanovená (pracovní m idla),

d) certifikované referen ní materiály.

Etalon je zt lesn ná míra, m ící p ístroj, m idlo, referen ní materiál nebo m ící sys-

tém, které jsou ur eny k definování, realizování, uchovávání nebo reprodukování jednotky

nebo jedné i více hodnot veli iny pro referen ní ú ely.

Mezinárodní etalon je etalon uznaný mezinárodní dohodou k tomu, aby sloužil

v mezinárodním rozsahu jako základ pro stanovení hodnot jiných etalon  p edm tné veli i-

ny.



VUT Brno
FSI DIPLOMOVÁ PRÁCE  List 43

Státní etalon je etalon uznaný národním rozhodnutím k tomu, aby sloužil v dané zemi

jako základ pro stanovení hodnot jiných etalon  p edm tné veli iny.

SN 01 0115 definuje další druhy etalon : primární etalon, sekundární etalon, referen -

ní (hlavní) etalon, pracovní etalon, porovnávací etalon, cestovní etalon.

Primární etalon je etalon, který je ozna ený nebo široce uznávaný jako etalon, který má

nejvyšší metrologickou kvalitu ve stanovené oblasti a jehož hodnota je p ijímána bez odka-

zu na jiné etalony stejné veli iny.

Referen ní etalon je etalon nejvyšší metrologické jakosti, dostupný v daném míst , ne-

bo v dané organizaci, z n hož se odvozují zde provád ná m ení.

Etalon p enosu je etalon používaný jako prost edek p i vzájemném porovnávání etalo-

.

Cestovní etalon je etalon, asto speciálního provedení, ur ený pro p enos jednotky mezi

jednotlivými lokalitami.

Pracovní etalon je etalon, v tšinou kalibrovaný vzhledem k referen nímu etalonu, který

se b žn  používá pro kalibrování nebo kontrolu koncových m rek, m idel, nebo referen -

ních materiál . Pracovní etalony mohou být zárove  také referen ními etalony. Je tomu tak

zejména v p ípad  pracovních etalon  p ímo kalibrovaných v i státním etalon m národní-

ho metrologického institutu.

Certifikovaný referen ní materiál (CRM) je referen ní materiál vybavený certifikátem,

u n hož jedna nebo více hodnot jeho vlastností je certifikována postupem, který zajiš uje

návaznost na p esnou realizaci dané jednotky, v níž jsou hodnoty vlastností vyjád eny,

a pro kterou je ke každé certifikované hodnot  p ipojený údaj o nejistot  ve stanovené

úrovni spolehlivosti. (1)

Na obr. 5.3 je znázorn na organizace návaznosti na státní etalon.
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Obr. 5.3 Organizace návaznosti na státní etalon (1)

5.2 Horizontální návaznost

Krom  vertikální návaznosti existuje i horizontální návaznost, která se týká mezilabora-

torního porovnání.

K popisu p esnosti metod m ení se používá norma SN ISO 5725. Ta užívá dvou ter-

mín  - správnost a shodnost. Správnost se týká t snosti shody mezi aritmetickým pr -

rem velkého po tu výsledk  zkoušek a pravou nebo p ijatou referen ní hodnotou. Shodnost

se týká t snosti shody mezi výsledky zkoušek, závisí pouze na rozd lení náhodných chyb.

Pot eba uvažovat shodnost vzniká ze skute nosti, že zkoušky, o nichž se p edpokládá,

že jsou provedeny na stejném materiálu za stejných podmínek, neposkytují obecn  stejné

výsledky. P inou jsou nevyhnutelné náhodné chyby, které jsou nedílnou sou ástí každého

icího postupu. Faktory, které ovliv ují výsledky m ení nelze nikdy v plném rozsahu

ovládat. P i praktické interpretaci m ených údaj  je t eba vzít v úvahu jejich variabilitu.

K variabilit  výsledk  metody m ení m že p ispívat mnoho odlišných faktor  (i když

se nehledí na odlišnosti mezi zkušebními vzorky, které se pokládají za stejné); lze mezi n
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zahrnout:

operátora (odpovídající odborná úrove ),

použité za ízení (zabezpe ení pot ebného p ístrojového vybavení),

kalibraci za ízení (p ístroje musí trvale spl ovat všechny parametry požadované p i
akreditaci),

okolní podmínky (teplota, vlhkost, zne išt ní vzduchu atd.),

as, který prob hne mezi m eními.

Variabilita mezi m eními provedenými r znými operátory a/nebo pomocí r zného za-

ízení bude obvykle v tší než variabilita mezi m eními, která provede týž operátor v rámci

krátkého asového rozmezí pomocí téhož za ízení.

Obecný termín pro variabilitu mezi opakovanými m eními je shodnost. Pro popis vari-

ability metod m ení se ukázalo nezbytné a pro mnoho praktických p ípad  užite né vyme-

zit dvoje podmínky shodnosti nazývané podmínky opakovatelnosti a podmínky reproduko-

vatelnosti. Za podmínek opakovatelnosti se výše uvedené faktory považují za konstantní,

a tudíž nep ispívají k variabilit , zatímco za podmínek reprodukovatelnosti se uvedené fak-

tory m ní a tím p ispívají k variabilit  výsledk  zkoušek. Jsou tedy opakovatelnost a repro-

dukovatelnost extrémní p ípady shodnosti; první popisuje nejmenší a druhý nejv tší varia-

bilitu výsledk . Shodnost se obvykle vyjad uje pomocí sm rodatných odchylek.

Normalizovaná metoda m ení

Aby se m ení provád la stejným zp sobem, musí být metoda m ení normalizována.

To znamená, že musí existovat psaný dokument, který detailn  stanovuje, jak se musí m -

ení provést, nejlépe takový, který zahrnuje i popis, jak se má získat a p ipravit m ený vzo-

rek.

Experiment p esnosti

Míry p esnosti (správnosti a shodnosti) se mají ur it z ady výsledk  zkoušek p edlože-

nými zú astn nými laborato emi, které zorganizovala komise odborník  sestavená speciál-

 k tomuto ú elu.

Takovýto mezilaboratorní experiment se nazývá experiment p esnosti. Experiment p es-

nosti se m že rovn ž nazývat experiment shodnosti nebo experiment správnosti v souladu

s tím, jak je omezen jeho ú el. Je-li ú elem stanovení správnosti, musí být p edem prove-

den experiment shodnosti nebo musejí být tyto experimenty provád ny sou asn .
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Experiment p esnosti lze asto považovat za praktický test vhodnosti p íslušné normali-

zované metody m ení. Jedním z hlavních ú el  normalizace je v maximáln  možné mí e

vylou it rozdíly mezi uživateli (laborato emi) a údaje poskytnuté experimentem p esnosti

ukáží, jak ú inn  se tohoto ú elu poda ilo dosáhnout. Výrazné rozdí1y mezi vnitrolabora-

torními rozptyly nebo mezi st edními hodnotami jednotlivých laborato í mohou nazna-

ovat, že norma metody m ení není dosud dostate  podrobná a snad by ji bylo možno

vylepšit. Je-li tomu tak, m la by se o tom podat zpráva normotvornému orgánu s požadav-

kem na další prošet ení.

Identické zkoušené jednotky
i experimentu p esnosti se rozesílají vzorky ur eného materiálu nebo vzorky ur eného

výrobku z jednoho centra do ady laborato í v r zných místech, v r zných zemích nebo do-

konce v r zných sv tadí1ech. Definice podmínek opakovatelnosti stanovující, že se m ení

v  t chto laborato ích musejí provád t na identických zkušebních jednotkách, se vztahuje

k okamžiku, kdy se m ení skute  provád jí. Aby se toho dosáhlo, je t eba splnit dv  od-

lišné podmínky:

vzorky musí být identické, když jsou odesílány do laborato í;

musí z stat identické b hem transportu i b hem r zných asových interval , které

mohou prob hnout do doby,než se m ení skute  provedou.

Krátké asové intervaly

V praxi se mají zkoušky za podmínek opakovatelnosti provést v nejkratším možném a-

se, aby se minimalizovaly zm ny takových faktor , jako jsou okolní podmínky, pro n ž ne-

lze vždy zaru it, že budou konstantní.

Zú astn né laborato e

Norma SN ISO 5725 je založena na základním p edpokladu, že pro normalizovanou

metodu m ení bude opakovatelnost stejná ve všech laborato ích, které tento normalizova-

ný postup používají, takže je možno stanovit jednu spole nou pr rnou sm rodatnou od-

chylku opakovatelnosti, kterou bude možno použít v kterékoliv laborato i. Každá laborato

nicmén  m že tím, že provede sérii m ení za podmínek opakovatelnosti dosp t k odhadu

své vlastní sm rodatné odchylky opakovatelnosti pro danou metodu m ení a porovnat ji

s obecnou normalizovanou hodnotou.
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Ze statistického hlediska se mají laborato e, které se zú astní jakéhokoliv experimentu,

v n mž se odhaduje p esnost, vybrat náhodn  ze všech laborato í používajících danou me-

todu m ení.

Metrologické laborato e musí spl ovat adu náro ných požadavk  jako jsou:

situa ní umíst ní laborato e – laborato  nesmí být v blízkosti zdroje hluku (max. p ípust-

ná hlu nost 55 dB), vibrací, prachu, elektromagnetického nebo jiného zá ení. Nejlépe uvnit

budovy v p ízemí nebo v suterénu. Okna nesmí být tak, aby byla pod vlivem slune ního zá-

ení;

konstrukce budovy – nejlepší je konstrukce zd ná s dostate  silnými obvodovými st -

nami;

podlaha – je nejp esn jší ástí laborato e a musí se odizolovat od konstrukce základ  bu-

dovy (samostatný monoblok z betonu a je izolován vrstvou korku). Pokryta bezprašnou

krytinou (guma, PVC);

bezprašnost – zajistí se nát rem st n, bezprašnou podlahou a klimatizací;

ochrana p ed elektromagnetickým zá ením – umístí se do prostoru Faradayova klec

(vodivá hustá sí  propojená kolem celého prostoru) => odstran ní od zdroje elektromagne-

tického zá ení;

klimatizace – musí zajistit stálou teplotu 20°C (p íp. 23°C) s dovoleným kolísáním a vlh-

kost 55 až 60 %. Vzduch se navíc filtruje a proud ní vzduchu nesmí být patrné;

osv tlení – zá ivky nebo jiná sv tla s minimálním vývinem tepla. Musí mít dostate nou in-

tenzitu, ale nesmí osl ovat. Intenzita um lého posv tlení má být 800 lx, pro zvlášt  náro né

práce až 1200 lx;

rozvody energií – po st nách, pop . v laboratorních stolech (230 V). V p ípad  sou adni-

cových m ících stroj  i p ívod stla eného vzduchu (0,6 MPa), který se používá pro vzdu-

chové polštá e p esných vedení pohyblivých ástí t chto stroj ;

len ní zkušební laborato e – ve zkušební laborato i se provádí ada inností, které není

možno situovat do jedné místnosti. M ící laborato  nesmí být pr chozí.

Podmínky pozorování

Faktory, které p ispívají k variabilit  pozorovaných hodnot získaných v ur ité laborato i

jsou vyjmenovány výše. Za podmínek opakovatelnosti se provád jí pozorování se všemi
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mito faktory konstantními a za podmínek reprodukovatelnosti se provád jí pozorování

v r zných laborato ích, tj. nejen že se m ní všechny faktory, ale navíc p istupuje další vliv

daný rozdíly mezi laborato emi zp sobenými r zným vedením, r znou údržbou laborato e

apod.

Volba materiál

Materiály, které se použijí v experimentu p esnosti metody m ení, mají zcela reprezen-

tovat materiály, o nichž se p edpokládá, že se na n  bude metoda m ení aplikovat p i jejím

žném používání.

Mohou-li se m ené materiály m nit v ase, m lo by se s tím po ítat a zvolit celkový a-

sový rozvrh experimentu. V n kterých p ípadech m že sta it, ur í-li se doby, v nichž

se mají jednotlivé vzorky m it.

edchozí text se odkazuje na m ení v r zných laborato ích, z ehož vyplývá p evoz

zkušebních vzork  do laborato e,  ale  n které vzorky nelze p evážet. V takovýchto p ípa-

dech m ení r znými laborato emi znamená, že se vyšlou r zní operáto i s jejich vlastním

vybavením na místo zkoušky. (3)
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6 NÁVRH PODNIKOVÝCH P EDPIS  PRO STROJÍRENSKÝ

PROVOZ

Pro návrh podnikových p edpis  pro strojírenský provoz byla vybrána fiktivní firmu,

která se zabývá b žnou strojírenskou výrobou, zam stnává 900 lidí a její ro ní obrat dosa-

huje 2 miliardy korun.

6.1 Podniková metrologie a její úkoly

Pod pojmem podniková metrologie se rozumí soubor inností organiza ního a technic-

kého charakteru, provád ných v podniku ve všech fázích reproduk ního procesu, jsou to:

 aktivity ízení a organizace podnikové metrologie,

 zabezpe ení jednotnosti a správnosti m idel a m ení,

innosti související s m ením a jeho p íprava,

 kontrola dodržování metrologického po ádku. (17)

Úkoly vyplývajících ze zákona o metrologii

V zákon  o metrologii . 505/1990 Sb. (nov. . 119/2000 Sb.) a v navazující vyhlášce

MPO . 69/1991 Sb. (nov. . 231/1993 Sb.) jsou specifikovány následující povinnosti v ob-

lasti jednotnosti a správnosti m idel a m ení:

 používat m icí jednotky stanovené státní technickou normou,

 stanovit návaznost pracovních m idel používaných v podniku,

 návaznost pracovních m idel m žeme provád t:

a) sami – musíme mít hlavní etalon, který je navázán na pracovní etalon a ten na pra-

covní m idla,

b) extern  – nejlépe akreditovaným SKS, se známou návazností na státní etalony,

 zabezpe it prvotní ov ení stanovených m idel a kalibraci etalon  a pracovních m i-

del,

 používat stanovená m idla pro daný ú el pouze:

a) po dobu platnosti provedeného ov ení,

b) pokud nebyly provedeny zm ny nebo úpravy m idla, jež mohou ovlivnit jeho metro-

logické vlastnosti,

c) pokud m idlo nebylo poškozeno,

d) pokud nebyla znehodnocena nebo odstran na ú ední zna ka,
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e) pokud je zjevné, že m idlo neztratilo požadované metrologické vlastnosti,

f) pokud se nezm nilo místo používání stanoveného m idla,

 zajiš ovat jednotnost a správnost m ení podle vyhlášky MPO . 344/2002 Sb.,

 kalibraci etalon  provád t bu  v p ípad  ukon ení doby platnosti kalibrace, nebo

i poruše etalonu a jeho následné oprav ,

 vést evidenci používaných stanovených m idel podléhajících ov ení a p edkládat tato

idla k novému ov ení,

 vytvo it metrologické p edpoklady pro ochranu zdraví pracovník , bezpe nosti práce

a životního prost edí. (26)

Úkoly vyplývající z norem SN EN ISO ady 9000

Ve všech t chto normách jsou n které metrologické požadavky. Norma SN ISO 9001

definuje prvky kontrolního, m icího a zkušebního za ízení (KMZZ).

Vyplývající úkoly:

 technolog ve spolupráci s konstruktérem musí ur it pot ebné druhy m ení, jejich poža-

dovanou p esnost, rozsah a vhodné KMZZ,

 všechny KMZZ ve stanovených intervalech nebo p ed jejich použitím nutno kalibrovat

pomocí etalon  navázaných na národní etalony,

 vytvo it, dokumentovat a udržovat kalibra ní postupy,

 metrolog (stanovený pracovník) má zodpovídat za seznam KMZZ a záznamy o kalibra-

cích KMZZ,

 vedení divize na odpovídajících stupních má zajistit, aby podmínky prost edí byly

vhodné pro provád ní kontrol, m ení a zkoušení.

 zajistit, aby podmínky prost edí byly vhodné pro provád ní kalibrací KMZZ,

 KMZZ má být p ístupné pouze ur eným osobám,

 každý vedoucí musí zodpovídat za to, že jeho pracovník byl seznámen s instrukcemi

pro používání KMZZ a že tyto dodržuje,

 manipulace s KMZZ musí být provád na v uzav ených obalech a uskladn ní kalibrova-

ných za ízení (mimo proces m ení) musí být na vyhrazeném míst .



VUT Brno
FSI DIPLOMOVÁ PRÁCE  List 51

6.2 Kategorizace m idel z hlediska pr myslové metrologie

Etalony se používají ke kalibraci pracovních m idel. Základem jednotnosti a správnosti

idel pro danou veli inu je hlavní etalon (také hlavní podnikový etalon, referen ní eta-

lon), který podléhá povinnému ov ení ve lh , kterou stanoví uživatel. V p ípad  pot eby

mohou na hlavní podnikový etalon navázat pracovní etalony. Ty p icházejí v úvahu v pod-

nicích s rozsáhlejší organiza ní strukturou a v p ípadech, že po et m idel pro kalibraci

je p íliš velký a není je možno zkalibrovat jediným etalonem v požadovaných lh tách.

Kontrolní m idla jsou zvláštní druhy etalon , která se používají k mezilh tové kontrole

idel. Kontrola probíhá ve vlastním podniku, kde je t eba zajistit pat ná kontrolní m -

idla a jejich návaznost.

Stanovená m idla jsou m idla, která stanoví MPO svou vyhláškou. Ve vyhlášce jsou

uvedeny druhy stanovených m idel a doby platnosti jejich ov ení. Stanovená m idla

podléhají povinnému ov ování, které provád jí metrologické orgány  ( MI, AMS).

Pracovní m idla podléhající periodické kalibraci jsou podle vyhlášky . 69/1991 Sb.

idla, jejichž používání má vliv na jakost výroby.

Kalibraci pracovních m idel mohou provád t:

 metrologické st edisko vlastního podniku,

 metrologické orgány ( MI),

 akreditovaná SKS,

 jiné organizace, navázané na etalony metrologických orgán  nebo na etalony zahrani -

ních organizací se srovnatelnou metrologickou úrovní.

Rozhodnutí, zda mají být m idla kalibrována ve vlastním podniku nebo extern  závisí

na mnoha initelích, metrologických a ekonomických.

Dodavatelé kalibra ních služeb, provád jící kalibraci m idel, musí být vybaveni za í-

zením se známou návazností na národní etalony. Dodavatelé vydávají kalibra ní listy

a zamítací listy, jsou-li zapot ebí.

Pracovní m idla nepodléhající periodické kalibraci (tj. rekalibraci) jsou tedy ostatní

pracovní m idla, která zásadn  neslouží k prokazování shody se specifikovanými poža-

davky výrobku nebo procesu, tj. nepoužívají se ke kontrole jakosti výroby. Slouží pouze

k indikaci, nap . zda v síti je nap tí, zda v potrubí je ur ité médium nebo v zásobníku vzdu-
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chu tlak. Tato m idla se ozna ují jako orienta ní m idla (n kdy také jako informativní).

Podléhají prvotní kalibraci v podniku, který je používá, pop . rekalibraci po oprav . B hem

používání kontroluje uživatel m idla jeho funk nost.

Jiným druhem pracovních m idel nepodléhajících rekalibraci jsou idla na sklad .

Jsou to m idla, která tvo í reservu pro p ípadné použití. O t chto m idlech musí být vede-

na zvláštní evidence. P ed uvedením takového m idla do používání musí být takové m i-

dlo kalibrováno. (17)

Certifikovaný referen ní materiál je materiál nebo látka, jehož jedna nebo více vlastnos-

tí jsou stanoveny na takové úrovni , aby mohly být použity ke kalibraci p ístroj , k vyhod-

nocování m ících metod a k ur ování hodnot p íslušných materiál . (1)

6.3 innost pracovník  a odborných útvar  v oblasti metrologie

Podnikový (divizní) metrolog

Podnikový metrolog (dále jen metrolog) je pov en ízením metrologie v podniku. Je za-

azen do útvaru, v jehož p sobnosti je ízení metrologie. Funkci metrologa m že vykonávat

i jiný pracovník, nap . vedoucí metrologického st ediska podniku.

  Nápl innosti metrologa:

 organizuje a ídí kalibrace,

 zastupuje podnik ve styku s orgány státní metrologie,

 zpracovává obecn  platné metrologické p edpisy do konkrétních podmínek podniku,

 zpracovává podnikové normy z oblasti metrologie,

 podílí se na vypracování p íru ky jakosti, resp. její ásti týkající se metrologie,

 provádí dozor nad metrologickým po ádkem v podniku,

 spolupracuje s útvarem provád jícím prov rky (audity) jakosti,

 organizuje a provádí odborná školení pracovník  podniku v oblasti metrologie,

 navrhuje p íslušným vedoucím pracovník m postihy jejich pod ízených za porušování

metrologického po ádku a metrologické kázn ,

 je oprávn n vydávat kopie seznam  KMZZ.
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Metrolog p i ízení kalibrace zodpovídá za :

 zajišt ní kalibrace/rekalibrace KMZZ, pro která není zabezpe ena kalibrace p ímo

v podniku, tj. u externích organizací, zejména u akreditovaných SKS,

 zajišt ní p id lení identifika ního ísla p i první kalibraci,

 stanovení maximálních lh t kalibrace,

 stanovení nejv tší dovolené chyby pro jednotlivá KMZZ,

 ve spolupráci s uživatelem rozhoduje o použitelnosti KMZZ na základ  výroku dodava-

tele kalibra ní služby,

 udržování aktuálních seznam  kalibrovaných KMZZ,

 záznamy o kalibracích KMZZ,

 výb r dodavatel  kalibra ních služeb a udržuje jejich seznam,

 hodnocení dodavatel  kalibra ních služeb,

 vyzna ení data platnosti kalibrace KMZZ použitím kalibra ního štítku.

Metrologické st edisko podniku

Metrologické st edisko, pokud je sou ástí podniku, kalibruje pracovní etalony a m idla,

ípadn  provádí složitá m ení, pro která nemají výrobní jednotky nebo odborné útvary

ístrojové vybavení.

Metrologické st edisko musí plnit tyto úkoly:

 navrhuje návaznost pracovních m idel používaných v podniku,

 uchovává hlavní podnikové etalony a p edkládá je k ov ení,

 kalibruje pracovní etalony a KMZZ,

 zpracovává kalibra ní postupy,

 vystavuje protokoly o kalibraci a kalibrovaná m idla opat uje kalibra ním štítkem,

 p ezkušuje ú innost rekalibra ních interval  a  p edkládá metrologovi návrhy na jejich

zm nu,

 namátkov  kontroluje u vlastník  m idel jejich udržování, skladování a používání,

 oznamuje útvar m, p edkládajícím m idla ke kalibraci, která p edložená m idla ne-

spl ují metrologické požadavky a navrhuje tato m idla k oprav  nebo k vy azení,

pop . ke snížení t ídy p esnosti.
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Podnik nemusí mít vlastní metrologické st edisko, pak kalibraci pracovních m idel

provád jí externí dodavatelé kalibra ních služeb ( MI, AMS, SKS). (17)

Vlastník

Vlastníkem m idla je útvar (nap . metrologické st edisko, výrobní jednotka, výdejna

apod.), funkce nebo vedoucí, který ídí proces m ení, kontrol, zkoušek, nebo trvale KMZZ

v jím ízeném procesu používá. Má KMZZ v majetku a je vedený v seznamu kalibrovaných

idel.

Vlastník:

 musí mít kalibrována všechna na seznamu uvedená KMZZ,

 pokud je vyzván metrologem, musí p edložit KMZZ k rekalibraci,

 vy azuje z používání m idla, u kterých prošla platnost ov ení nebo kalibrace,

 pe uje o p id lená m idla, jejich skladování, se izování a opravy,

  navrhuje metrologovi m idla k za azení do kategorie orienta ních m idel a vede je-

jich seznam.

Vlastník zodpovídá za:

 výb r KMZZ pro kalibraci a zajišt ní prvotní kalibrace u metrologa,

 dodržování data platnosti rekalibrace a jeho vyzna ením na kalibra ním štítku,

 kopie záznam  o kalibraci KMZZ,

 kontrolu udržování m idel v ádném stavu.

Uživatel

Uživatelem m idla je útvar, funkce nebo fyzická osoba , která si zap ila a používá

konkrétní m ící, kontrolní nebo zkušební za ízení pro prokazování shody výrobku. Má-li

za ízení v trvalém užívání m že se stát vlastníkem.

Uživatel zodpovídá za:

 správné užívání, manipulaci, ochranu, údržbu a uskladn ní KMZZ,

 se ízení a kontrolu m idla p ed zahájením m ení nebo na po átku pracovní sm ny,

 udržování itelnosti kalibra ního štítku s vyzna ením data platnosti.

Povinností uživatele je iniciovat rekalibraci KMZZ a p i nevyhovujícím stavu zajistit je-

ho opravu. Nevyhovující kalibrované m idlo, které není ur eno k oprav , je uživatel povi-
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nen p edat metrologovi, který m idlo vy adí z evidence kalibrovaných m idel, zapíše

do seznamu nevyhovujících m idel a m idlo p edá do výdejny k sešrotování. Uživatel ne-

smí používat pro prokazování shody výrobku nezkalibrované KMZZ.

Další útvary podniku p sobící v oblasti metrologie

útvary technického úseku (nap . technická konstrukce, technická normalizace, výrobní

technologie),

 útvary výrobního úseku (nap . technická kontrola, výdejna ná adí, výrobní jednotka),

 útvary ekonomického, obchodního a personálního úseku,

 ostatní útvary (nap . útvar ízení jakosti).

6.4 Zabezpe ení jednotnosti a správnosti m idel

6.4.1 Základy kalibrace

V podniku se m idla kalibrují ve dvou úrovních . Rozeznáváme prvotní kalibraci pro

nov  po ízená m idla. Výsledky této kalibrace jsou využity ke zjišt ní výchozího metrolo-

gického stavu m idla. Dále rozeznáváme periodickou kalibraci (rekalibraci).

Kalibrace je sou ástí tzv. metrologické konfirmace. Konfirmace je soubor inností poža-

dovaných k zajišt ní, aby daná položka m ícího za ízení vyhovovala zamýšlenému použí-

vání. Zahrnuje nejen kalibraci, ale také jakékoliv nutné justování nebo opravu a následnou

rekalibraci, stejn  jako jakékoliv požadované plombování a opat ování štítkem. Konfirmaci

lze ozna it jako komplexní pé i o m ící p ístroje.

Kalibrace je soubor úkon , které dávají za ur ených podmínek závislost mezi hodnota-

mi indikovanými m ícím p ístrojem nebo hodnotami reprezentovanými mírou a mezi p í-

slušnými známými hodnotami m ené veli iny.

Rekalibrace je následná cyklická kalibrace po ukon ení platnosti kalibrace m idla

ve stanovených rekalibra ních intervalech. P i rekalibraci je ú elné spojit tuto operaci s n -

kterými prvky metrologické konfirmace, zejména s údržbou a drobnými opravami m idla.

Tato opat ení se projeví prodloužením doby životnosti m idla. (1, 8)
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Pro zabezpe ení kalibrace je zejména t eba:

a) stanovit stup ovitou návaznost pracovních m idel na etalony – ím více stup  vloží-

me mezi pracovní m idla a hlavní podnikový etalon, tím se zvýší požadavky na p es-

nost ov ení hlavního etalonu. Stanovení stup ovité návaznosti m idel je otázkou

nejen metrologickou, ale i ekonomickou;

b) vypracovat vhodné kalibra ní postupy – jsou d ležitým p edpokladem pro kalibraci m -

idel.

Kalibra ní postup obvykle obsahuje tyto ásti:

edm t kalibrace (druh KMZZ, jeho hlavní metrologické vlastnosti, nap . m ící roz-

sah, t ída p esnosti apod.),

odkazy na normy a sm rnice,

názvosloví a definice týkající se kalibrovaného m idla a klibra ní metody,

požadavky na kvalifikaci pracovník , provád jících kalibraci (vzd lání, doba praxe

apod.),

obecné podmínky kalibrace (charakteristika prostoru, ve kterém se m idla kalibrují,

ovliv ující veli iny, zejména teplota a vlhkost vzduchu),

ící prost edky pot ebné ke kalibraci, etalony, nástroje a prost edky pro údržbu,

íprava m idla ke kalibraci ( išt ní, se ízení, p ípadné odmagnetování apod.),

vlastní zkouška m idla (musí být uvedeno, zda se jedná o prvotní kalibraci nebo reka-

libraci),

vyhodnocení kalibrace, rozhodnutí o výsledku kalibrace, návrh na p ípadné vy azení

idla,

zpracování protokolu o kalibraci, umíst ní kalibra ního štítku na m idlo;

c) stanovit rekalibra ní intervaly – rekalibra ní intervaly jsou zpravidla rovnom rné a sta-

novuje je metrolog.

Délka kalibra ního intervalu závisí zejména na:

typu m idla,

doporu ení výrobce m idla,

údajích získaných z p edchozích kalibrací,

etnosti používání m idla,

opot ebení funk ních ploch kalibrovaného m idla,
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prost edí, ve kterém se m idlo používá,

kvalifikaci a dovednosti pracovník  používajících kalibrované m idlo.

Po áte ní stanovení rekalibra ního intervalu je zpravidla založeno na technické intuici,

na informacích o kalibra ních intervalech jiných srovnatelných uživatel . Pokud se p i re-

kalibraci zjistí, že m idlo ztratilo požadované parametry, bude nutno rekalibra ní interval

zkrátit. Pokud se zjistí, že kalibrované parametry m idel leží opakovan  v dovolených me-

zích, je možné uvažovat s prodloužením rekalibra ního intervalu;

d) zavést evidenci kalibrací m idel, resp. jejich výsledk  – každý podnik musí vést se-

znamy kalibrovaných KMZZ.

Evidence m idel musí alespo  obsahovat:

identifikaci m idla (identifika ní íslo, pop . výrobní íslo),

název a typ m idla,

vlastníka m idla,

metrologickou charakteristiku m idla (m ící rozsah, t ídu p esnosti apod.),

datum kalibrace,

datum ukon ení platnosti kalibrace,

výsledek kalibrace. (17)

íklad možného ešení eviden ního listu m idla je zobrazen níže v tab. 6.1.

6.4.2 Návrh ízení kalibrace

elem ízení kalibrace je definovat opat ení, která zajistí, že budou p i kontrolách,

zkouškách a inspekcích v rámci podniku používána pouze kalibrovaná m ící a zkušební

za ízení se známou návazností na národní etalony.

V daném p ípad  uvažujme, že kalibrace v podniku jsou provád ny externími dodavateli

kalibra ních služeb, kte í jsou vybaveni za ízením se známou návazností na národní etalo-

ny.
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Seznam kalibrovaných m idel

Seznam kalibrovaných m idel je soubor všech kalibrovaných m idel v papírové for-

. Vzhledem k velkému množství dat a jejich pom rn  rychlé obm  je evidence kalib-

rovaných m idel provád na v elektronické form  (tzv. databáze m idel).

 Tab. 6.1 Eviden ní list m idla

 Eviden ní list m idla

Podnikový metrolog je odpov dný za udržování aktuálních Seznam  kalibrovaných m -

ících a zkušebních za ízení.
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Seznam musí minimáln  obsahovat:

 identifikaci KMZZ (identifika ní íslo, pop . výrobní íslo, které m že být považováno

za identifika ní íslo), název nebo typ, m ící rozsah a kód vlastníka,

 datum kalibrace,

 dobu platnosti kalibrace,

 datem opat ený podpis podnikového metrologa.

U m ícího a zkušebního za ízení, která nejsou opat ena výrobním íslem, musí metro-

log zajistit p id lení identifika ního ísla p i prvotní kalibraci. Takové identifika ní íslo

smí být vydáno a vyzna eno vlastníkem KMZZ nebo dodavatelem kalibra ních služeb.

Vzor Seznamu maximálních lh t platnosti kalibrací je uveden v tab. 6.2. Seznamy kalib-

rovaných KMZZ jsou sestaveny podle typu za ízení.

 Tab. 6.2 Vzor maximální kalibra ní lh ty m ícího a zkušebního za ízení – p íklad
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Na základ  seznam  kalibrovaného KMZZ musí metrolog zajistit rekalibraci. Seznamy

kalibrovaných m idel jsou aktualizovány na základ  data rekalibrace.

Pouze metrolog je oprávn n vydávat kopie Seznamu kalibrovaných m idel. Kopie se-

znamu nebo jeho ástí musí uchovávat p íslušný vlastník a vedoucí t ch odd lení, jejichž

pracovníci trvale KMZZ používají.

Kalibrace/rekalibrace

Podnikový metrolog zodpovídá za organizaci a ízení kalibrace, za zajišt ní kalibrace

na novém/rekalibrovaném/opraveném KMZZ u dodavatele kalibra ních služeb. Teprve po

kalibraci m že být KMZZ užíváno k m ícím, kontrolním a zkušebním ú el m.

idla p ebírá metrolog ke kalibraci pouze úplná, istá a ádn  ozna ena identifika -

ním p ípadn  výrobním íslem.

Metrolog vyhotoví objednávku na kalibraci. Objednávka musí obsahovat:

 požadavek na vystavení Kalibra ního listu s datem kalibrace, identifikací etalonu, da-

tem a podpisem pracovníka zodpov dného za kalibraci,

 identifikaci KMZZ (identifika ní íslo, název nebo typ za ízení, m ící rozsah nebo

rozm r),

 identifikaci vlastníka,

 p ípadný požadavek na uvedení platnosti kalibrace a ostatní požadovaná specifika.

Jako výsledek kladné kalibrace vydá dodavatel kalibra ních služeb Kalibra ní list, který

musí nejmén  obsahovat:

 identifika ní íslo KMZZ,

 typ KMZZ,

 m ící rozsah nebo rozm r KMZZ,

 identifikaci vlastníka KMZZ,

 kalibra ní metodu,

 identifikaci (identifika ní íslo) etalonu použitého p i kalibraci,

 datum platnosti kalibrace,

 datem opat ený podpis pracovníka odpov dného za provedení kalibrace,

 výsledky kalibrace (p esn , jasn , jednozna ).
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Jestliže KMZZ nevyhoví p i kalibraci nebo bylo shledáno, že se nepohybuje v rámci

mezních hodnot tolerance, vydá dodavatel kalibra ních služeb Zamítací list, který musí

udávat nejmén :

 typ nevyhovujícího KMZZ,

 vlastníka KMZZ,

 jméno osoby, která zamítnutí provedla, v etn  razítka a podpisu,

 identifika ní íslo KMZZ,

 datum zamítnutí.

Dodavatel kalibrace m že Zamítací list nahradit negativním rozhodnutím na Kalibra -

ním listu.

Metrolog vypustí KMZZ, která nevyhov la p i kalibraci, ze Seznamu kalibrovaných m -

idel a m idlo p edá do výdejny k sešrotování. Musí archivovat jejich Zamítací list.

Zna ení kalibra ního stavu

Nové za ízení musí být ozna eno identifika ním íslem. Za identifika ní íslo m že být

považováno i výrobní íslo.

Metrolog dohlíží na ozna ení KMZZ platným kalibra ním štítkem s udáním platnosti

kalibrace za ízení. Vzor možného ešení kalibra ního štítku je uveden níže na obr. 6.1. Ka-

libra ní štítek je ešen formou barevné nálepky, kde íslice vyzna uje m síc a barva rok

platnosti kalibrace. Toto ozna ení slouží jako informace pro rychlou orientaci. Ozna ení

kalibra ního stavu umíst né na KMZZ externí kalibra ní laborato í m že tento vzorový ka-

libra ní štítek nahradit.

Vlastník m idla spolu s metrologem je zodpov dný za vyzna ení data platnosti kalibra-

ce na KMZZ použitím barevné nálepky.

Bez ozna ení, pop . s ozna ením „NEKALIBROVÁNO“, jsou za ízení nepodléhající

kalibraci, která jsou umíst na odd len  a uživatel zodpovídá za jejich používání pouze k in-

formativnímu m ení.

Kontrolní a m ící za ízení, které nem že být (nap . pro poruchu) kalibrováno, musí

vlastník do doby, než bude opraveno, p ípadn  odesláno na opravu, ozna it erveným štít-

kem s písmenem „N“ nebo jinak je-li to vhodn jší, a zajistit a odd lit tak, aby nemohlo být
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užito k m ení, kontrolám nebo zkouškám. Kontrolní a m ící za ízení, které má neodstra-

nitelnou závadu musí vlastník vy adit.

Nevyhovující kalibrované m idlo, které již nelze opravit, je uživatel povinen p edat

metrologovi, který m idlo vy adí z evidence kalibrovaných m idel, zapíše do seznamu

nevyhovujících m idel a m idlo p edá do výdejny k sešrotování.

Na obr. 6.2 je znázorn no schéma procesu kalibrace m idla.

Obr. 6.1 Zna ení kalibra ního stavu m idel nálepkou
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Obr. 6.2 Schéma procesu kalibrace m idla

.

Uložení m idel

Ve výdejn  m idel výdej í zajistí uložení m idel do uzamykatelné sk ín . Nekalibro-

vaná m idla, kalibrovaná m idla a m idla v mimokalibra ním stavu jsou ve výdejn  ulo-

žena odd len .
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Manipulace s m idly musí být provád na v uzav ených obalech a uskladn ní kalibro-

vaných m idel (mimo proces m ení) musí být na vyhrazeném míst , je-li to technicky

možné.

Kontrola m idel

i metrologickém zabezpe ení výroby je t eba se p i používání m idel p esv ovat,

zda m idlo neztrácí b hem svého používání mezi dv ma následujícími rekalibracemi své

metrologické parametry. V p ípad , že tato situace nastane, je t eba neprodlen  uskute nit

justaci nebo opravu a následnou rekalibraci m idla.

Proto se zavádí mezilh tová kontrola m idel (dále jen kontrola m idel). P i kontrole

idla se jeho uživatel p esv uje, že m idlo je i mezi dv ma rekalibracemi metrologic-

ky správné. K této kontrole se používá kontrolní m idlo, resp. kontrolní etalon – tj. zvlášt-

ní druh pracovního etalonu, který podléhá periodické rekalibraci a údržb . Protože se kont-

rolní m idla používají hlavn  v dílenských podmínkách, m la by být jednoduchá a odolná

proti vliv m prost edí.

Kontrola m idla nenahrazuje rekalibraci. Kontrolou se m že zabránit tomu, aby se po-

užívalo m idlo, které mezi dv ma rekalibracemi p estane metrologicky vyhovovat.

Pro kontrolu m idla se vypracovávají kontrolní postupy podobné kalibra ním postu-

m. Výsledky kontrol se evidují.

Kontrola m idel obsahuje tyto úkony:

 vizuální prohlídku m idla,

 jednoduchou kontrolu hlavních metrologických charakteristik m idla,

 jednoduchou funk ní zkoušku m idla,

 kontrolu lehkosti chodu a p ezkoušení funkce p epína ,

 p ípadnou údržbu m idla.

Po provedené kontrole m idla kontrolující pracovník posoudí, zda m že být m idlo

nadále používáno. Jestliže m idlo nevyhoví p edepsaným požadavk m a nelze jej se ídit,

edá jej vlastníkovi, který rozhodne, zda bude zasláno na opravu a následnou kalibraci,

nebo zda bude vy azeno. (17)
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Kontrolní postupy

Mezilh tová kontrola m idel se provádí podle kontrolních postup , které jsou obdobou

kalibra ních postup .

Kontrolní postup obvykle obsahuje tyto ásti:

 p edm t kontroly (druh kontrolovaného m idla, jeho hlavní metrologické vlastnosti,

nap . m ící rozsah, t ída p esnosti apod.),

 odkazy na normy a sm rnice,

 interval kontroly (nap . na za átku pracovní sm ny, p ed zahájením v tší série m ení

apod.),

 kdo provádí kontrolu (uživatel m idla, pracovník metrologického st ediska apod.),

 m ící prost edky pot ebné ke kontrole, zvlášt  specifický popis kontrolního m idla,

prost edky pro údržbu,

 vlastní kontrola m idla,

 vyhodnocení kontroly a p ípadná opat ení k náprav ,

 zpracování protokolu o kontrole m idla, jeho zaevidování a udržování v aktuálním sta-

vu.

Jednotnost a správnost m ení

Ze zákona o metrologii . 505/1990 Sb. a vyhlášky MPO . 344/2002 Sb. vyplývá po-

vinnost podniku zajistit jednotnost a správnost m idel a m ení. Existuje mnoho faktor ,

které mají vliv na správnost m ení. Mohou to být nap . tyto:

 operátor,

 použité m idlo,

 m ící postupy,

 metody m ení,

 okolní podmínky (teplota, vlhkost, prašnost atd.).

Technická kontrola

Technická kontrola je d ležitou ástí podnikového systému ízení jakosti. Cílem kontro-

ly je nejen vy azování nejakostních výrobk , ale zvlášt  p edcházení vzniku chyb. Zvyšo-

váním náklad  na technickou kontrolu se sníží výroba neshodných výrobk .
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Pro složit jší a náro jší kontrolní operace se vypracovávají písemné kontrolní návod-

ky nebo kontrolní plány, které jsou v tšinou sou ástí technologického postupu a definují

kontrolní technologii.

Kontrolní návodky musí obsahovat:

 objekt kontroly (sou ást, montážní celek, hotový výrobek),

 p edm t kontroly (kontrolované rozm ry, drsnost povrchu, tepelné zpracování atd.),

 subjekt kontroly (d lník, se izova , mistr, pracovník zkušebny atd.),

 místo kontroly (na výrobním stroji, v díln , na kontrolním pracovišti, v laborato i atd.),

 za azení kontroly (v pr hu operace – tzv. meziopera ní kontrola, po výrobní opera-

ci – tzv. poopera ní kontrola, po ukon ení výroby – tzv. finální kontrola),

 prost edky kontroly (kontrolní p ístroje nebo za ízení, m ící prost edky, zkušební za í-

zení, p ípravky atd.),

 zp sob kontroly, v etn  specifikace metody (kontrola m ením, porovnáním, zkouše-

ním atd.),

etnost kontroly (kontrola každého kusu, kontrola výb rem),

asovou náro nost kontroly (d ležité pro rozbor náklad  – normy spot eby asu).

Technická kontrola sestává z t chto základních ástí:

 vstupní kontrola,

 výrobní kontrola,

 výstupní kontrola,

 kontrola výrobních prost edk .

Vstupní kontrola zabezpe uje, aby všechny vstupy (materiál, polotovary atd.) odpovída-

ly daným požadavk m. Do vstupní technické kontroly pat í zejména:

 kontrola rozm  a jakosti nakupovaného materiálu a polotovar ,

 ov ování vzork  nov  dodávaných polotovar ,

 vyhotovení protokol  o provedených kontrolách,

 projednávání nápravy s dodavateli nejakostních dodávek.



VUT Brno
FSI DIPLOMOVÁ PRÁCE  List 67

Výrobní kontrola zabezpe uje technickou kontrolu v pr hu výroby. Výrobní technická

kontrola zahrnuje zejména:

 kontrolu jakosti prvních kus  vyrobených po se ízení stroje, nebo p i použití jiného ma-

teriálu,

 provádí kontroly p edepsané technologickým postupem,

 p ebírá dobré kusy, ozna uje kusy opravitelné a vy azuje neshodné výrobky,

 zjiš uje p iny vad a viníky,

 navrhuje a zavádí nové metody výrobní kontroly,

 vypracovává kontrolní návodky.

Výstupní kontrola zajiš uje kone nou technickou kontrolu po výrob . Výstupní technic-

ká kontrola zahrnuje zejména:

 kontrolu hotových výrobk  p ed expedicí (kontrolu jejich funkcí a úplnost výrobk ),

 kontrolu balení a konzervace,

 kontrolu ástí demontovaných výrobk , pokud se výrobek p edává odb rateli v kompo-

nentech,

 vy azování nejakostních výrobk  a zjiš uje p iny vad a viníky,

 zpracování kontrolní dokumentace (zkušební protokoly, atesty apod.).

Kontrola výrobních prost edk provádí:

 p ejímání a kontrolu ná adí,

 kontrolu ve výrob  speciálních ná adí,

 kontrolu p esnosti výrobních stroj .

Všeobecn  platí, že v kusové a malosériové výrob  mohou být technologické postupy

mén  propracované, protože kvalifikace d lník  je v t chto typech výroby pom rn  vysoká.

Pro kontrolu se používají univerzální m ící p ístroje. Ve velkosériové a hromadné výrob

musí být technologické postupy propracovan jší (viz kontrolní návodky). Kvalifikace d l-

ník  je nižší. Pro kontrolu se používají jednoú elová m idla. V hromadné výrob  se také

používají kontrolní poloautomaty a automaty, výrobní za ízení jsou vybavena m idly ak-

tivní kontroly. idla sledující obráb ní mohou být dotyková, dotýkají-li se p i m ení sle-

dovaného místa na obrobku, nebo bezdotyková, nedotýkají–li se m eného místa. (1, 17)
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6.5 Podnikové metrologické normy

Podnikové metrologické normy jsou d ležitým nástrojem k ízení podnikové metrolo-

gie. Vypracovává je podnikový metrolog. Normy musí být v souladu se všemi metrologic-

kými p edpisy, tzn. zákony a vyhláškami. Ale také v souladu s normami SN EN ISO a-

dy 9000, které se zabývají systémem managementu jakosti. Zde metrolog spolupracuje

s útvarem ízení jakosti. Kone  musí být podnikové metrologické normy v souladu

s ostatními normami v podniku.

Podnikové normy se lení do t í úrovní:

1. organiza ní ád podniku – je nejvyšší podnikovou normou, vydává jej editel podniku.

Organiza ní ád:

 upravuje vnit ní organizaci podniku,

 stanoví d lbu práce,

 stanoví p sobnost jednotlivých útvar ,

 ur uje povinnosti útvar  a pracovník .

V organiza ním ádu podniku z oblasti metrologie mají být obsaženy hlavní metrologic-

ké innosti.

2. podniková sm rnice – je organiza ní norma, která má zabezpe it, aby pravideln  se o-

pakující innosti se provád ly jednotn  a hospodárn . Jestliže organiza ní ád eší kdo

co provádí, podniková sm rnice eší jak se to provádí. Podnikovou sm rnicí v oblasti

metrologie je metrologický ád (viz níže).

3. pracovní pokyny a instrukce – jsou organiza ní normy, které rozpracovávají ur itý

lánek podnikové sm rnice do v tší hloubky. Pat í sem nap . kalibra ní postupy, postu-

py pro kontrolu m idel, laboratorní ád apod. (1, 17)

Metrologický ád (M )

Metrologický ád je základní metrologickou normou podniku. Tento dokument zajiš uje

jednotnost evidence, hospoda ení a manipulace s m idly, správnost, p esnost a jednotnost

idel a m ení v souladu se zn ním platných zákon . Je to závazná norma pro všechny

pracovníky podniku zabývající se m ením. Návrh M , který má být p ehledný a stru ný,

zpracovává podnikový metrolog.
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Metrologický ád se obvykle d lí na:

1. informativní ást – obsahuje seznam obecn  platných p edpis  a  norem  a  p íslušné

podnikové organiza ní normy, které na M  navazují;

2. organiza ní ást – uvádí organiza ní strukturu podnikové metrologie, práva a povin-

nosti jednotlivých útvar  podniku a zam stnanc , organiza ní vztahy mezi útvary z hle-

diska metrologie;

3. technickou ást – je nejd ležit jší ástí M  . Jsou v ní uvedeny popisy jednotlivých

metrologických inností a kategorizace m idel používaných v podniku;

4. záv re nou ást – uvádí datum schválení a platnost M , podnikové organiza ní p ed-

pisy, které se vydáním M  ruší, ustanovení o p ípadných sankcích, kdo M  vydal a kdo

jej schválil;

5. ílohy – obsahují seznam stanovených a nestanovených pracovních m idel, seznam

hlavních a pracovních etalon , doby platnosti jejich ov ení resp. kalibrace a rekalib-

ra ní intervaly, seznam schémat návaznosti m idel používaných v podniku, vzory pou-

žívaných tiskopis , pracovní pokyny a instrukce, nap . kalibra ní a kontrolní postupy,

laboratorní ád atd.

Mezi hlavní innosti nutné pro zabezpe ení metrologického po ádku pat í:

 zajiš ování návaznosti m idel,

 evidence a zna ení m idel a m ících za ízení v etn  záznam  o jejich kalibraci a dob

platnosti,

 vedení protokol  o kalibraci m idel,

 pravidelná aktualizace metrologického vybavení podniku,

 postupy kalibra ních a m ících inností,

 stanovení odpov dnosti za dodržování metrologického po ádku,

 zajiš ování návaznosti m idel,

 hodnocení zp sobilosti m idel,

 údržba, manipulace a skladování m idel,

 ur ení podmínek okolního prost edí p i m ení pro každý druh m idla,

 ur ování nejistot,

 školení a p ezkušování pracovník  provád jící m ení. (1, 17)
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íru ka jakosti (PJ)

Podniková PJ je hlavním dokumentem systému jakosti. P íru ka vychází z norem SN

EN ISO ady 9000. Jejím ú elem je poskytnout vhodný popis systému ízení jakosti a slou-

ží jako podklad pro realizaci tohoto systému. PJ m že být vydána jako jediný dokument pro

celý podnik nebo se m že lenit do n kolika díl ích p íru ek ur ených pro jednotlivé útva-

ry podniku.

íru ka jakosti obsahuje:

 p edm t systému managementu jakosti,

 pracovní postupy vytvo ené pro systém managementu jakosti nebo odkazy na tyto po-

stupy,

 popis vzájemného p sobení mezi procesy systému managementu jakosti.

Laboratorní ád

Laboratorní ád je organiza ním p edpisem, kterým se upravuje provoz laborato e, zku-

šebny, metrologického st ediska apod. Vydává se jako p íloha metrologického ádu. Labo-

ratorní ád p edepisuje podmínky, které mají být p i provozu laborato e dodržovány. Jsou

to zejména:

 udržování stanoveného metrologického po ádku,

 zabezpe ení podmínek pro pot ebnou p esnost m ení,

 zabezpe ení podmínek pro bezpe ný provoz.

Laboratorní ád obvykle obsahuje tyto lánky:

1. úvodní ást – obsahuje plán laborato e, umíst ní hlavního vypína e elektrického prou-

du, hlavního uzáv ru vody a plynu;

2. ístup do laborato e – p ístup je povolen pouze osobám pracujícím v laborato i a je-

jich nad ízeným. Ostatní mohou vstoupit jen se souhlasem vedoucího laborato e;

3. obsluha m ících p ístroj  a vlastní m ení – m ící p ístroje musí být vhodn  uloženy

na stanovených místech. O použití m ících p ístroj  se vedou záznamy, které obsahují:

 datum,

 jméno pracovníka,

innost provedenou na p ístroji (m ení, oprava, údržba).
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i kalibracích nebo složit jších kontrolních operacích se vychází s p íslušných postup .

Po ukon ení m ení se p ístroj o istí, vypnou se všechny zdroje energie a p ístroj se uloží

na stanovené místo, nep enosné p ístroje se zakryjí;

4. udržování po ádku v laborato i – všechny osoby, které mají povolen p ístup do labora-

to e musí udržovat po ádek. V laborato i je zakázáno pít, jíst a kou it. Úklid se provádí

jen v dob , kdy se nem í. Uklízejí se podlahy, st ny, pracovní stoly, ne však m ící

ístroje;

5. podmínky pro bezpe ný provoz – za bezpe nostní úpravu m ícího p ístroje (uzemn -

ní, signaliza ní zabezpe ení apod.) zodpovídá pov ený pracovník laborato e. Pracov-

ník, který poslední opouští laborato , se musí p esv it, zda jsou vypnuty všechny

elektrické spot ebi e, uzav eny p ívody vody a plynu. (1, 17)

6.6 Ekonomické aspekty podnikové metrologie

Podobn  jako p i jiných innostech reproduk ního procesu, tak i v podnikové metrolo-

gii, je t eba p i výb ru vhodného ešení uvažovat nejen technické a metrologické aspekty,

ale i ekonomické. Zejména jde o tyto:

 výb r dodavatele kalibrace – posouzení, zda je výhodn jší provád t kalibraci m idel

ve vlastním podniku nebo extern ,

 kalkulace ceny za kalibraci m idel pro externí zákazníky,

 návrh m ícího p ístroje pro danou operaci – posouzení p esnosti m ícího p ístroje pro

danou operaci a p itom nutno po ítat s p ípadnými náklady na vadné výrobky propušt -

né do další operace,

 výb r vhodné varianty m ící operace – porovnání n kolika variant m ení p i technic-

ké p íprav  výroby.

asové len ní m ící operace

as pot ebný pro kalibraci nebo jinou metrologickou operaci slouží k ur ování náklad

na tyto procesy. asová analýza je d ležitá pro posouzení daného postupu nebo procesu

z hlediska ekonomického, ale také m že p isp t ke zlepšení úrovn  m ící operace.
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Celkový as m ící operace sestává z t chto ástí:

 p ípravný as (seznámení s m ícím problémem a jeho studiem, p evzetí technické do-

kumentace, m idel, p íprava m ícího p ístroje, p íprava p edm  ur ených ke kalib-

raci nebo m ení apod.),

 hlavní as (vložení nebo upnutí m eného p edm tu do m ícího p ístroje, jeho vyjmutí,

vlastní m ení, záznam nam ených hodnot),

 vedlejší as ( as nutný pro výpo et, stanovení výsledku m ení, vyhotovení protokolu

o m ení nebo kalibra ního listu apod.),

 ztrátový as (prostoje, p estávky na oddech, as na hygienické pot eby, pravidelná

údržba m ících p ístroj  apod.).

Výpo et náklad  na  m ící operaci vychází z podílu celkového asu  m ící operace

ke skute nému ro nímu využití m ícího p ístroje. Ro ní využití p ístroje se odhaduje. (17)

Stanovení náklad  na m ící operaci

Do celkových náklad  na m ící operaci jsou zahrnuty tyto díl í náklady:

 náklady na m ící p ístroj – tvo í jej odpisy z po izovací ceny. Do po izovací ceny jsou

zahrnuty: nákupní cena m ícího p ístroje v etn  p íslušenství, p íp. programové vyba-

vení, náklady na dopravu od výrobce a na instalaci p ístroje,

 náklady na údržbu m ícího p ístroje – stanoví se odhadem jako ur itá ást po izovací

ceny p ístroje,

 náklady na spot ebu energií – z p evážné ásti se jedná o náklady na elektrickou ener-

gii, která souvisí s m ící operací, dále sem pat í spot eba stla eného vzduchu apod.,

 náklady na pracovní prostory (laborato e, zkušebny apod.) – uvažují se podle plochy

daného pracovišt  a technologického vybavení (klimatizace, je áby, manipulátory atd.),

 osobní náklady operátora m ícího p ístroje – pat í sem ást mzdy p epo tené na odpra-

covanou hodinu, prémie, náklady zahrnující provozní a správní režie a p ísp vky na so-

ciální a zdravotní pojišt ní. (17)
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ZÁV R

Zadáním a p edm tem této diplomové práce bylo popsání legislativního zabezpe ení

metrologie strojírenského provozu a návrh podnikových p edpis .

Rozsah práce je shrnut v následujících bodech:

 V úvodní ásti je uvedena historie m ení a základní pojmy související s metrologií.

 Zabezpe ení státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zku-

šebnictví vychází z platných zákon , které ur ují p sobnost orgán  státní správy. Mezi

tyto orgány pat í MPO R, které je úst edním orgánem státní správy, ÚNMZ, MI

a IA.

 Pro zajišt ní jednotnosti a správnosti m idel a m ení se vychází ze stanovených práv-

ních p edpis  (zákon  a vyhlášek MPO), ze kterých vyplívají práva a povinnosti podni-

katelských subjekt  i orgán  státní správy.

 Správnost m idel a m ení se zajiš uje návazností m idel a mezilaboratorním porov-

náním m ení.

 Návrh podnikových p edpis  pro strojírenský provoz vychází p edevším se zákona

o metrologii . 505/1990 Sb. (nov. . 119/2000 Sb.) s navazující vyhláškou MPO

. 69/1991 Sb. (nov. . 231/1993 Sb.), kde jsou specifikovány povinnosti podniku v ob-

lasti jednotnosti a správnosti m idel a m ení. Dále vychází z norem SN EN ISO ady

9000, jejím ú elem je poskytnout vhodný popis systému ízení jakosti a slouží jako

podklad pro realizaci tohoto systému.
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL

Zkratka/Symbol Jednotka Popis
AMS Autorizované metrologické st edisko

IA eský institut pro akreditaci

MI eský metrologický institut

ES Soubor právních p edpis  s technickým
obsahem

IIZ Inspektorát pro ionizující za ízení

KMZZ Kontrolní, m ící a zkušební za ízení

LPM Laborato e primátní metrologie

MPO Ministerstvo pr myslu a obchodu R

Metrologický ád

NMI Národní metrologický institut

OI Oblastní inspektorát

PJ íru ka jakosti

SKS St edisko kalibra ní služby

s.p. státní podnik

ÚNM ad pro normalizaci a m ení

ÚNMZ ad pro technickou normalizaci, metro-
logii a státní zkušebnictví

ÚRE Ústav radiotechniky a elektroniky

WTO Sv tová obchodní organizace

kU        1 koeficient rozší ení

n  1 celkový po et nam ených hodnot

xs  mm sm rodatná odchylka aritmetického
pr ru

U  mm rozší ená nejistota m ení

u  mm nejistota m ení

uA  mm standardní nejistota typu A

uB  mm standardní nejistota typu B

uC  mm kombinovaná standardní nejistota

xi  mm nam ené hodnoty znaku
x   mm aritmetický pr r
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Zákon o metrologii . 505/1990 sb., ve zn ní zákona . 119/2000 sb. a dalších zákon

ÁST I
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1
elem zákona je úprava práv a povinností fyzických osob, které jsou podnikateli,

a právnických osob (dále jen „subjekty“), a orgán  státní správy, a to v rozsahu pot ebném
k zajišt ní jednotnosti a správnosti m idel a m ení.

§ 2
(1)  Subjekty a orgány státní správy jsou povinny používat základní m ící jednotky
uvedené v odstavci 2, jejich ozna ování, násobky a díly stanovené vyhláškou,
a ostatní jednotky, jejich ozna ování, definice, násobky a díly stanovené vyhláškou.
V mezinárodním styku lze použít m ící jednotky odpovídající mezinárodním
obchodním zvyklostem.
(2)  Základními m ícími jednotkami jsou:

a) jednotka délky – metr (m);
metr je délka dráhy, kterou prob hne sv tlo ve vakuu za dobu 1/299 792 458 sekundy,
b) jednotka hmotnosti – kilogram (kg);
kilogram je jednotka hmotnosti; rovná se hmotnosti mezinárodního prototypu
kilogramu,
c) jednotka asu – sekunda (s);
sekunda je doba trvání 9 192 631 770 period zá ení, které odpovídá p echodu mezi
dv ma hladinami velmi jemné struktury základního stavu atomu cesia 133,
d) jednotka elektrického proudu – ampér (A);
ampér je stálý elektrický proud, který je p i pr chodu dv ma p ímými rovnob žnými
nekone   dlouhými vodi i zanedbatelného kruhového pr ezu umístn nými ve
vakuu ve vzdálenosti 1 metr vyvolá mezi nimi sílu 2x10-7 newtonu na 1 metr délky
vodi ,
e) jednotka termodynamické teploty – kelvin (K);
kelvin je jednotka termodynamické teploty 1/273,16 díl termodynamické teploty
trojného bodu vody,
f)  jednotka látkového množství – mol (mol);
mol je látkové množství soustavy, která obsahuje práv  tolik elementárních jedinc
(entit), kolik je atom  v 0,012 kilogramu izotopu uhlíku 12C. P i udávání látkového
množství je t eba elementární jedince (entity( specifikovat; mohou to být atomy,
molekuly, ionty, elektrony, jiné ástice nebo blíže ur ená seskupení ástic,
g) jednotka svítivosti – kandela (cd);
kandela je svítivost zdroje, který v daném sm ru vysílá monochromatické zá ení
s kmito tem 540x1012 hertz  a jehož zá ivost v tomto sm ru je 1/683 wattu
na steradián.
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§ 3

idla
(1) M idla slouží k ur ení hodnoty m ené veli iny. Spolu s nezbytnými pomocnými

icími za ízeními se pro ú ely tohoto zákona lení na:
a) etalony,
b) pracovní m idla stanovená (dále jen "stanovená m idla"),
c) pracovní m idla nestanovená (dále jen "pracovní m idla"),
d) certifikované referen ní materiály a ostatní referen ní materiály, pokud jsou

ur eny k funkci etalonu nebo stanoveného nebo pracovního m idla.
(2) Etalon m icí jednotky anebo stupnice ur ité veli iny je m idlo sloužící k realizaci
a uchovávání této jednotky nebo stupnice a k jejímu p enosu na m idla nižší p esnosti.
Uchováváním etalonu se rozumí všechny úkony pot ebné k zachování metrologických
charakteristik etalonu ve stanovených mezích.
(3) Stanovená m idla jsou m idla, která Ministerstvo pr myslu a obchodu (dále jen
"ministerstvo") stanoví vyhláškou k povinnému ov ování s ohledem na jejich význam

a) v závazkových vztazích, nap íklad p i prodeji, nájmu nebo darování v ci,
iposkytování služeb, nebo p i ur ení výše náhrady škody, pop . jiné

majetkové újmy,
b) pro stanovení sankcí, poplatk , tarif  a daní,
c) pro ochranu zdraví,
d) pro ochranu životního prost edí,
e) pro bezpe nost p i práci, nebo
f) i ochran  jiných ve ejných zájm  chrán ných zvláštními právními p edpisy.

(4) Pracovní m idla jsou m idla, která nejsou etalonem ani stanoveným m idlem.
(5) Certifikované referen ní materiály a ostatní referen ní materiály jsou materiály nebo látky

esn  stanoveného složení nebo vlastností, používané zejména pro ov ování nebo kalibraci
ístroj ,vyhodnocování m icích metod a kvantitativní ur ování vlastností materiál .

(6) V pochybnostech ur í p ípadné za azení m idla do n které z uvedených kategorií m idel
ad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále je "Ú ad").

§ 4
Státní metrologická kontrola m idel

(1) Státní metrologickou kontrolou m idel se pro ú ely tohoto zákona rozumí schvalování
typu m idla, prvotní a následné ov ování stanoveného m idla a certifikace referen ních
materiál .
(2) Ú ad m že na žádost uživatele m idla vyjmout m idlo specifického ur ení z p sobnosti
státní metrologické kontroly m idel na stanovené období.

§ 5
Návaznost m idel

(1) Návazností m idel se pro ú ely tohoto zákona rozumí za azení daných m idel do
nep erušené posloupnosti p enosu hodnoty veli iny po ínající etalonem nejvyšší metrologické
kvality pro daný ú el. Zp sob návaznosti pracovních m idel stanoví uživatel m idla.
(2) Státní etalony mají pro p íslušný obor m ení nejvyšší metrologickou kvalitu ve stát .
Schvaluje je Ú ad, který též stanoví zp sob jejich tvorby, uchovávání a používání. Za tvorbu,
rozvoj a udržování státních etalon  odpovídá stát, který tuto innost zajiš uje podle tohoto
zákona. Státní etalony uchovává eský metrologický institut nebo oprávn né subjekty
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pov ené Ú adem k této innosti. eský metrologický institut koordinuje budování a rozvoj
státních etalon  a jejich uchovávání. Státní etalony se navazují p edevším na mezinárodní
etalony uchovávané podle mezinárodních smluv nebo na státní etalony jiných stát
s odpovídající metrologickou úrovní.
(3) Pro další etalony nejvyšší metrologické kvality ve stát  v oborech m ení, kde není
schválen státní etalon, platí ustanovení odstavce 2 obdobn .
(4) K ochran  státních etalon  m že být z ízeno v okolí jejich uchovávání ochranné pásmo
podle zvláštních p edpis .
(5) Hlavní etalony tvo í základ návaznosti m idel u subjekt  a podléhají povinné kalibraci.
Kalibraci hlavních etalon  provádí na žádost uživatele eský metrologický institut nebo
st ediska kalibra ní služby. Lh tu následující kalibrace hlavního etalonu stanoví uživatel
tohoto hlavního etalonu podle metrologických a technických vlastností, zp sobu a etnosti
používání hlavního etalonu. Je-li eský metrologický institut požádán o kalibraci hlavního
etalonu v oborech m ení, ve kterých jsou vyhlášena stanovená m idla, je povinen ji bud'
provést, anebo m že tuto kalibraci zprost edkovat v zahrani í.
 (6) Uživatelé pracovních m idel si návaznost používaných m idel mohou zajistit sami
pomocí svých hlavních etalon  nebo prost ednictvím eského metrologického institutu nebo
st ediska kalibra ní služby, nebo u jiných uživatel  m idel, kte í mají p íslušné hlavní
etalony navázané na etalony eského metrologického institutu, st edisek kalibra ní služby
nebo na etalony zahrani ních subjekt  se srovnatelnou metrologickou úrovní.

ÁST II
SCHVALOVÁNÍ TYPU M IDEL

§ 6
Schvalování typ  m idel vyrobených v tuzemsku

(1) M idla podléhající schvalování typu ješt  p ed zahájením výroby stanoví ministerstvo
vyhláškou. Na žádost mohou být schváleny i typy jiných nov  vyráb ných m idel.
(2) Schvalování typu m idla provádí eský metrologický institut. Zjiš uje, zda m idlo bude
schopno plnit funkci pro kterou je ur eno. Tento požadavek se považuje za spln ný, pokud

idlo spl uje požadavky stanovené vyhláškou nebo, pokud se na n j vyhláška nevztahuje,
spl uje požadavky eských technických norem. Postup schvalování typu m idla stanoví
ministerstvo vyhláškou. Minimální po et vzork  m idla pot ebných pro schvalování typu

idla, které výrobce poskytne bezplatn , stanoví eský metrologický institut.
(3) Na základ  technických zkoušek a dalších zjišt ní eský metrologický institut vydá
certifikát, že m idlo jako typ schvaluje a p id lí mu zna ku schválení typu, kterou musí
výrobce, pokud tak stanoví ministerstvo vyhláškou, umístit na m idle. Náležitosti certifikátu
o schválení typu m idla a grafickou podobu zna ky schválení typu stanoví vyhláška. Platnost
certifikátu o schválení typu m idla zaniká uplynutím deseti let od data jeho vydání. Tuto
lh tu m že eský metrologický institut na žádost výrobce nebo dovozce prodloužit o dalších
deset let; po et m idel, která lze podle schváleného typu vyrobit, není omezen.
(4)  V  p ípad , kdy hospodárnost schvalování nebo jeho technická proveditelnost by nebyla
úm rná významu schválení daného typu m idla, eský metrologický institut m že sd lit
výrobci, že tento typ schvalování nepodléhá.
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(5) Platnost certifikátu o schválení typu se pozastavuje, jestliže zm nou konstrukce m idla,
použitého materiálu nebo technologie jeho výroby byly ovlivn ny vlastnosti rozhodné pro
jeho schválení. Výrobce m idla schváleného typu je povinen p edem ohlásit eskému
metrologickému institutu tyto zm ny. eský metrologický institut schvalující typ m idla
potom rozhodne, zda je nutné provést nové schválení typu, anebo zda z stává v platnosti
schválení p vodní. eský metrologický institut m že platnost certifikátu o schválení typu

idla pozastavit nebo i zrušit sám, jestliže vyráb ná m idla neodpovídají schválenému
typu.
(6) eský metrologický institut certifikát o schválení typu zruší, pokud m idlo odpovídající
schválenému typu vykazuje v provozu závadu obecné povahy, která zp sobuje, že m idlo je
pro zamýšlené použití nevhodné.
(7) M idla neschváleného typu, pokud m l být tento typ schválen, nelze uvád t do ob hu.
(8) eský metrologický institut je oprávn n zjiš ovat u výrobce, zda jsou m idla vyráb na
podle schválených typ .
(9) eský metrologický institut m že v certifikátu o schválení typu stanovit omezení
v rozsahu, který stanoví ministerstvo vyhláškou.

§ 7
Schvalování typ  dovezených m idel

(1) Nov  dovážené typy stanovených m idel podléhají povinnému schvalování typu. Typy
jiných nov  dovážených m idel krom  referen ních materiál  mohou být schvalovány podle
tohoto zákona na žádost. Ustanovení § 6 platí pro schvalování dovážených m idel obdobn ,
pokud není dále stanoveno jinak.
(2) Žádost o schválení typu dovezeného m idla podává eskému metrologickému institutu
ten, kdo uskute uje dovoz (dále jen "dovozce"), pokud již nebyl typ schválen na žádost
zahrani ního výrobce p ed uskute ním dovozu. Není-li možné nebo hospodárné p edkládat
vzorky, dovozce je povinen umožnit eskému metrologickému institutu zjišt ní podmínek
rozhodných pro schválení typu m idla jiným zp sobem posta itelným k ú elu schvalování
typu.
(3) Pokud m idlo bylo vyrobeno a uvedeno do ob hu v n kterém z lenských stát  Evropské
unie nebo Evropského hospodá ského prostoru nebo ve stát , s nímž je sjednána mezinárodní
smlouva o uznávání, kterou je eská republika vázána, v souladu s p íslušnými p edpisy
tohoto státu, a v eské republice podléhá požadavku na schválení typu, uznávají se výsledky
metrologických zjišt ní provedených v tomto stát , pokud zaru ují metrologickou úrove ,
jakou vyžaduje právní úprava v eské republice, a pokud tyto výsledky jsou k dispozici

eskému metrologickému institutu.
(4) M idla uvedená v odstavci 3 se považují za m idla, jejichž typ byl schválen podle tohoto
zákona.

§ 8
Certifikace referen ních materiál

(1) Certifikované referen ní materiály jsou materiály, jejichž složení nebo vlastnosti byly
certifikovány eským metrologickým institutem nebo autorizovaným metrologickým
st ediskem.
(2) Certifikací referen ního materiálu se potvrzuje hodnota jedné nebo více vlastností
materiálu nebo látky postupem zajiš ujícím návaznost na správnou realizaci jednotky, kterou
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se vyjad ují hodnoty vlastnosti, uvedené v certifikátu. Náležitosti certifikátu stanoví
ministerstvo vyhláškou.
(3) O certifikaci referen ního materiálu se vydává certifikát udávající jednu nebo více hodnot
vlastností a jejich nejistot a potvrzující, že byly dodrženy stanovené postupy k potvrzení
vlastností a návaznosti.
(4) Pro ov ování stanovených m idel nebo kalibraci hlavních etalon  se používají
certifikované referen ní materiály. Pokud nelze z technických d vod  použít certifikované
referen ní materiály, je možno použít ostatní referen ní materiály.
(5) Ministerstvo stanoví vyhláškou podrobn jší postup p ípravy a certifikace referen ního
materiálu.
(6) Výrobci nebo dovozci, kte í certifikované referen ní materiály a ostatní referen ní
materiály uvád jí do ob hu, jsou povinni uvést v dokumentaci jejich metrologické
charakteristiky.

ÁST III
OV OVÁNÍ A KALIBRACE M IDEL

§ 9
Ov ování a kalibrace

(1) Ov ením stanoveného m idla se potvrzuje, že stanovené m idlo má požadované
metrologické vlastnosti. Postup p i ov ování stanovených m idel stanoví ministerstvo
vyhláškou.
(2) Ov ené stanovené m idlo opat í eský metrologický institut nebo autorizované
metrologické st edisko ú ední zna kou nebo vydá ov ovací list anebo použije obou zp sob .
Grafickou podobu ú ední zna ky a náležitosti ov ovacího listu stanoví ministerstvo
vyhláškou.
(3) Poškozování nebo pozm ování platných ú edních zna ek je zakázáno.
(4) P i kalibraci pracovního m idla se jeho metrologické vlastnosti porovnávají zpravidla
s etalonem, pop ípad  lze použít certifikovaný nebo ostatní referen ní materiál
za p edpokladu dodržení zásad návaznosti m idel.
(5) Pokud m idlo bylo vyrobeno a uvedeno do ob hu v n kterém z lenských stát  Evropské
unie nebo Evropského hospodá ského prostoru nebo ve stát , s nímž je sjednána mezinárodní
smlouva o uznávání, kterou je eská republika vázána, v souladu s p íslušnými p edpisy
tohoto státu, a v eské republice podléhá požadavku na prvotní ov ení, uznávají se výsledky
metrologických zjišt ní provedených v tomto stát , pokud zaru ují metrologickou úrove ,
jakou vyžaduje právní úprava v eské republice, a pokud tyto výsledky jsou k dispozici

eskému metrologickému institutu.
(6) M idla uvedená v odstavci 5 se považují za m idla, u nichž bylo prvotní ov ení
zajišt no podle tohoto zákona.

§ 9a
Hotov  balené zboží ozna ené symbolem "e" a lahve používané jako odm rné obaly pro

hotov  balené zboží
(1) Hotov  baleným zbožím ozna eným symbolem "e" se pro ú ely tohoto zákona rozumí
zboží ur ené k prodeji a umíst né do obalu bez p ítomnosti spot ebitele, jehož množství
obsažené v obalu, zejména objem nebo hmotnost, má p edem stanovenou hodnotu, kterou
nelze zm nit bez otev ení nebo zjevného porušení obalu.
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(2) Balírny a dovozci hotov  baleného zboží jsou oprávn ni uvést do ob hu zboží
s ozna ením "e", pokud

a) mají zaveden systém kontroly správnosti množství, zajišt'ující spln ní
požadavk  stanovených vyhláškou v etn  pr kazné evidence etnosti
a výsledk  m ení, písemn  oznámí eskému metrologickému institutu
uvedení hotov  baleného zboží ozna eného symbolem „e" do ob hu
a sou asn  p edají eskému metrologickému institutu dokumentaci obsahující
postupy výrobní kontroly množství zboží v balení,

b) je dodržena hodnota jmenovitého obsahu a ady jmenovitých množství obsahu
hotov  baleného zboží v p ípadech stanovených vyhláškou,

c) jsou dodrženy dovolené odchylky obsahu hotov  baleného zboží stanovené
vyhláškou,

d) jsou uvedeny na obalech hotov  baleného zboží údaje stanovené vyhláškou.
(3) Metrologickou kontrolu hotov  baleného zboží ozna eného symbolem „e“ ke zjišt ní, zda
jsou spln ny podmínky stanovené v odstavci 2 provádí eský metrologický institut; v p ípad
spln ní podmínek vydává osv ení, jehož náležitosti stanoví ministerstvo vyhláškou, p i
opakovaných kontrolách vystavuje protokol potvrzující platnost osv ení. eský
metrologický institut je oprávn n odebírat za náhradu od balíren nebo dovozc  hotov
baleného zboží pot ebné vzorky. Za odebrané vzorky se poskytne náhrada ve výši prodejní
ceny. Náhrada se neposkytne, jestliže se jí balírna nebo dovozce vzdá. Nárok na náhradu
nevzniká, pokud hotov  balené zboží nebo lahve nespl ují požadavky stanovené vyhláškou.
(4) Výrobci lahví používaných jako odm rné obaly pro hotov  balené zboží (dále jen „lahve")
jsou oprávn ni ozna it je symbolem „3" pokud

a) mají osv ení o metrologické kontrole lahví vydané eským metrologickým
institutem, krom  p ípad  stanovených v § 12 odst. 1; zp sob a metody
metrologické kontroly stanoví ministerstvo vyhláškou,

b) jsou dodrženy dovolené odchylky objemu lahví,
c) výrobce uvádí na lahve identifika ní ozna ení stanovené vyhláškou

ministerstva.
(5) Metrologickou kontrolu lahví ke zjišt ní, zda jsou spln ny podmínky stanovené v odstavci
4, provádí eský metrologický institut.

§ 10
Uvád ní m idel do ob hu

(1) P ed uvedením stanovených m idel do ob hu má jejich výrobce a po provedení opravy
chto m idel opravce povinnost zajistit jejich prvotní ov ení u ostatních m idel jejich

prvotní kalibraci. Výrobce certifikovaného referen ního materiálu má p ed jeho uvedením do
ob hu povinnost p edložit referen ní materiál k certifikaci.
(2) Prvotní ov ení dovážených stanovených m idel a prvotní kalibraci ostatních dovážených
etalon  a pracovních m idel a certifikaci dovážených referen ních materiál , ur ených jako
certifikované referen ní materiály, zajiš uje jejich uživatel, pokud již nebylo zajišt no
dovozcem nebo zahrani ním výrobcem.

§ 11
Používání m idel

(1) Stanovených m idel m že být používáno pro daný ú el jen po dobu platnosti
provedeného ov ení. Novému ov ení však tato m idla již nepodléhají, pokud prokazateln

estala být užívána k ú el m, pro které byla vyhlášena jako stanovená.
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(2) eský metrologický institut je oprávn n zjiš ovat u uživatel  pln ní povinností p edkládat
stanovená m idla k ov ení. Zjistí-li, že je používáno stanovené m idlo bez platného
ov ení, m idlo zaplombuje nebo zruší ú ední zna ku.
(3) Ur ená skupina m idel m že být stanovena k povinnému ov ování i jinými právními

edpisy.
(4) U m idel, pokud jsou používána za okolností, kdy nesprávným m ením mohou být
významn  poškozeny zájmy osob, je poškozená strana oprávn na vyžádat si jejich ov ení
nebo kalibraci a vydání osv ení o výsledku.
(5) Jednotnost a správnost pracovních m idel zajiš uje v pot ebném rozsahu jejich uživatel
kalibrací, není-li pro dané m idlo vhodn jší jiný zp sob i metoda.

ÁST IV
VZTAHY K ZAHRANI Í

§ 12
(1) Osv ení ve form  dokumentu nebo zahrani ní zna ky o ov ení, schválení nebo
certifikaci m idla, jeho typu nebo referen ního materiálu vydané mezinárodní organizací
nebo orgánem jiného státu nebo zahrani ní doklad o metrologické kontrole hotov  baleného
zboží, pop ípad  lahví se uznává za d kaz o ov ení nebo schválení i metrologické kontrole
hotov  baleného zboží, pop ípad  lahví provedené podle tohoto zákona, vyplývá-li to
z mezinárodní smlouvy, kterou je eská republika vázána.
(2) Ustanovení tohoto zákona se použijí jen pokud mezinárodní smlouva, kterou je eská
republika vázána, nestanoví n co jiného. Ministerstvo stanoví vyhláškou zásady týkající se
zajišt ní jednotnosti a správnosti m idel a m ení, které vyplývají z mezinárodních smluv,
kterými je eská republika vázána.

ÁST V
ÚKOLY ORGÁN  STÁTNÍ SPRÁVY A SUBJEKT

§ 13
ad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

(1) V oblasti metrologie Ú ad
a) stanoví program státní metrologie a zabezpe uje jeho realizaci,
b) zastupuje eskou republiku v mezinárodních metrologických orgánech

a organizacích, zajišt'uje úkoly vyplývající z tohoto lenství a koordinuje
ast státních orgán  a osob na pln ní t chto úkol  vyplývajících

z mezinárodních smluv,
c) autorizuje subjekty k výkon m v oblasti státní metrologické kontroly m idel

a  ú edního m ení, pov uje oprávn né subjekty k uchovávání státních
etalon , pov uje st ediska kalibra ní služby a kontroluje pln ní stanovených
povinností u všech t chto subjekt ;  p i zjišt ní nedostatk  v pln ní
stanovených povinností m že autorizaci odebrat,

d) ud luje souhlas s navázáním hlavních etalon  na etalony zahrani ních
subjekt  srovnatelnou metrologickou úrovní,

e) provádí kontrolu innosti eského metrologického institutu,
f) kontroluje dodržování povinností stanovených tímto zákonem; p i výkonu

kontroly postupuje podle zvláštního právního p edpisu,
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g) poskytuje metrologické expertizy, vydává osv ení o odborné zp sobilosti

metrologických zam stnanc  a stanoví podmínky za ú elem zajišt ní
jednotného postupu subjekt  pov ených uchováváním státních etalon ,
autorizovaných metrologických st edisek, st edisek kalibra ní služby
a subjekt  pov ených výkonem ú edního m ení,

h) zve ej uje ve V stníku Ú adu zejména subjekty pov ené k uchovávání
státních etalon , autorizovaná metrologická st ediska, subjekty autorizované
pro ú ední m ení, st ediska kalibra ní služby, státních etalon , seznamy
certifikovaných referen ních materiál  a schválené typy m idel,

i) plní úkoly podle zvláštních p edpis .
(2) Ú ad oznamuje orgán m Evropských spole enství nebo p íslušným orgán m stát ,
se kterými jsou uzav eny mezinárodní smlouvy, v rozsahu z t chto smluv vyplývajícím,
informace o subjektech pov ených ke schvalování typu m idel a k ov ování m idel.

§ 14
eský metrologický institut

(1) eský metrologický institut provádí metrologický výzkum a uchovávání státních etalon
etn  p enosu hodnot m icích jednotek na m idla nižších p esností, certifikaci referen ních

materiál , výkon státní metrologické kontroly m idel, registraci subjekt , které vyráb jí nebo
opravují stanovená m idla, pop ípad  provád jí jejich montáž, výkon státního
metrologického dozoru u autorizovaných metrologických st edisek, st edisek kalibra ní
služby, u subjekt  autorizovaných pro výkon ú edního m ení, u subjekt , které vyráb jí nebo
opravují stanovená m idla, pop ípad  provád jí jejich montáž, u uživatel  m idel, provádí
metrologickou kontrolu hotov  baleného zboží a lahví a poskytuje odborné služby v oblasti
metrologie.
(2) eský metrologický institut m že

a) povolit p edb žnou výrobu p ed schválením typu m idla,
b) povolit krátkodobé používání stanoveného m idla v dob  mezi ukon ením

jeho opravy ov ením s omezením této doby.
(3) eský metrologický institut oznamuje orgán m Evropských spole enství nebo p íslušným
orgán m stát , se kterými jsou uzav eny mezinárodní smlouvy, v rozsahu z t chto smluv
vyplývajícím, informace o vydání, zm nách, zrušení nebo omezení certifikát  týkajících se
schvalování m idel.

§ 14a
Státní ú ad pro jadernou bezpe nost

Státní ú ad pro jadernou bezpe nost provádí u uživatel  m idel, kte í jsou držiteli
povolení podle zvláštního právního p edpisu, v rámci státního dozoru nad radia ní ochranou
a havarijní p ipraveností prov ováním pln ní povinností stanovených tímto zákonem
u m idel ur ených nebo používaných pro m ení ionizujícího zá ení a radioaktivních látek.

§ 16
Autorizovaná metrologická st ediska

(1) Autorizovanými metrologickými st edisky jsou subjekty, které Ú ad na základ  jejich
žádosti autorizoval k ov ování stanovených m idel nebo certifikaci referen ních materiál
po prov ení úrovn  jejich metrologického a technického vybavení eským metrologickým
institutem a po prov ení kvalifikace odpov dných zam stnanc , která je doložena
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certifikátem zp sobilosti vydaným akreditovanou osobou nebo osv ením o odborné
zp sobilosti vydaným Ú adem. Pro ú ely autorizace m že být využito zjišt ní prokázaných

i akreditaci. Náležitosti žádosti o autorizaci a podmínky pro autorizaci stanoví ministerstvo
vyhláškou. Na ud lení autorizace není právní nárok. Neplní-li autorizovaný subjekt
povinnosti stanovené zákonem nebo podmínkami stanovenými v rozhodnutí o autorizaci,
nebo pokud o to požádá, Ú ad rozhodnutí o autorizaci pozastaví, zm ní nebo zruší.
(2) Ú ad autorizovanému metrologickému st edisku p id luje, pop ípad  odnímá ú ední
zna ku pro ov ení m idla. V rozhodnutích a osv eních je autorizované metrologické
st edisko povinno uvést sv j  název  a  p ipojit k podpisu otisk razítka autorizovaného
metrologického st ediska.
(3) Jiné subjekty než ty, které jsou k tomu autorizovány, nejsou oprávn ny užívat ozna ení
autorizované metrologické st edisko, a to ani jako sou ást svého názvu.

§ 17
Oprávn ní zam stnanc eského metrologického institutu

Zam stnanci eského metrologického institutu jsou p i pln ní úkol  stanovených tímto
zákonem oprávn ni vstupovat do provozních prostor  a objekt  kontrolovaných subjekt ,
požadovat pot ebné informace, doklady a údaje i zajišt ní podmínek pot ebných pro výkon
uvedených funkcí. P i tom jsou povinni zachovávat státní, hospodá ské a služební tajemství,
dodržovat zvláštní právní p edpisy platné pro vstup do jednotlivých objekt . Zam stnanci

eského metrologického institutu se vykazují zvláštním pr kazem, pop ípad  pov ením
vydaným Ú adem. Kontrolované subjekty jsou povinny jim umožnit pln ní t chto úkol
a poskytnou jim k tomu pot ebnou sou innost.

§ 18
 Úkoly subjekt

Subjekty
a) vedou evidenci používaných stanovených m idel podléhajících novému

ov ení s datem posledního ov ení a p edkládají tato m idla k ov ení,
b) zajiš ují jednotnost a správnost m idel a m ení a jsou povinni vytvo it

metrologické p edpoklady pro ochranu zdraví zam stnanc , bezpe nosti práce
a životního prost edí p im en  ke své innosti.

§19
Registrace subjekt

Subjekty, které vyráb jí nebo opravují stanovená m idla, pop ípad  provád jí jejich
montáž, jsou povinny podat žádost o registraci eskému metrologickému institutu. Pokud má
žadatel pro náležitý výkon innosti vytvo eny pot ebné p edpoklady, podrobn ji stanovené
vyhláškou, eský metrologický institut registraci provede a vydá o tom osv ení. Náležitosti
žádosti o registraci a osv ení o registraci stanoví ministerstvo vyhláškou. eský
metrologický institut registraci zruší, jestliže zanikly d vody, pro které byla provedena.
Subjekt je povinen ohlásit eskému metrologickému institutu trvalé ukon ení registrované
innosti.

§ 20
St ediska kalibra ní služby

ad m že pov it subjekt na jeho žádost jako st edisko kalibra ní služby ke kalibraci
idel pro jiné subjekty a p id lit mu kalibra ní zna ku. Grafickou podobu kalibra ní
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zna ky stanoví ministerstvo vyhláškou. Toto pov ení Ú ad ud lí, pokud žadatel prokáže
zp sobilost pro provád ní kalibrace m idel osv ením vydaným podle zvláštního právního

edpisu.

§ 21
ední m ení

ad  m že  v  p ípadech hodných zvláštního z etele autorizovat subjekt na jeho žádost
k výkonu ú edního m ení ve stanoveném oboru m ení po prov ení úrovn  technického
a metrologického vybavení. Podmínkami výkonu je používání m idel, u nichž je zajišt na
metrologická návaznost, certifikát odborné zp sobilosti ú edního m e vydaný
akreditovanou osobou nebo osv ení o odborné zp sobilosti vydané Ú adem a dohled
provád ný eským metrologickým institutem.Ú edním m ením se rozumí metrologický
výkon, o jehož výsledku vydává autorizovaný subjekt doklad, který má charakter ve ejné
listiny. Jeho náležitosti stanoví ministerstvo vyhláškou. Neplní-li autorizovaný subjekt
povinnosti stanovené zákonem nebo podmínky stanovené v rozhodnutí o autorizaci, Ú ad
rozhodnutí o autorizaci pozastaví, zm ní nebo zruší. Náležitosti žádosti o autorizaci
a podmínky pro autorizaci stanoví ministerstvo vyhláškou.

ÁST VI
ÚHRADY A POKUTY

§ 22
Úhrady

Výkony v metrologii se poskytují za úplatu, pokud p edpisy o správních poplatcích
nestanoví vym ení poplatku.

§ 23
Pokuty subjekt m

(1) Ú ad m že uložit pokutu až do výše 1 000 000 K  subjektu, který:
a) uvedl do ob hu m idlo, jehož typ nebyl schválen, a  m l být, nebo které

nem lo vlastnosti schváleného typu anebo nebylo ov eno, a  m lo být,
b) použil stanovené m idlo bez platného ov ení k ú elu, pro který byl

edm tný druh m idla vyhlášen jako stanovený,
c) neoprávn  použil, pozm nil nebo poškodil ú ední nebo kalibra ní zna ku

idla,
d) ov il stanovené m idlo nebo provedl ú ední m ení bez oprávn ní nebo

vyrobil, pop ípad  opravil nebo provedl montáž m idla bez registrace
edepsané tímto zákonem,

e) neposkytl zam stnanc m eského metrologického institutu zákonem
stanovenou sou innost,

f) neplní povinnost stanovené § 18,
g) opat il certifikovaný referen ní materiál neplatným certifikátem,
h) uvedl do ob hu hotov  balené zboží ozna ené symbolem „e" v rozporu

s povinnostmi uvedenými v § 9a, nebo ozna il lahve symbolem „3" v rozporu
s povinnostmi uvedenými v § 9a.

(2) Státní ú ad pro jadernou bezpe nost postupem podle tohoto zákona m že uložit pokutu až
do výše 1 000 000 K  uživateli m idla, který je držitelem povolení podle zvláštního právního

edpisu a který
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a) použil stanovené m idlo bez platného ov ení k ú elu, pro který byl

edm tný   druh m idla vyhlášen jako stanovený,
b) neplní povinnosti stanovené v § 18 písmo a).

(3) P i ukládání pokut se p ihlíží zejména k závažnosti, zp sobu, dob  trvání a následk m
protiprávního jednání.
(4) ízení o uložení pokuty lze zahájit nejpozd ji do jednoho roku ode dne, kdy se Ú ad
o porušení povinnosti podle odstavce 1 dov l, nejpozd ji však do dvou let ode dne, kdy
k porušení povinnosti došlo. Pokutu nelze uložit, uplynuly-li od porušení povinnosti t i roky.
(5) Pokuta je splatná do 30 dn  od nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty.
(6) Pravomocné rozhodnutí o uložení pokut Ú ad zašle p íslušnému celnímu ú adu. Výnos
pokut plyne do státního rozpo tu.

ÁST VII
USTANOVENÍ SPOLE NÁ A ZÁV RE NÁ

§ 24
ízení

(1) Na rozhodování podle tohoto zákona se vztahují obecné p edpisy o správním ízení, pokud
tento zákon nestanoví jinak. O schválení typu m idla nebo o certifikaci referen ního
materiálu se namísto správního rozhodnutí vydává certifikát, o ov ení stanoveného m idla
se namísto správního rozhodnutí vydává ov ovací list nebo se m idlo opat í ú ední zna kou.
O metrologické kontrole hotov  baleného zboží se namísto správního rozhodnutí vydává
osv ení. Pokud na základ  zkoušky nebyl vydán certifikát, ov ovací list nebo nebylo

idlo opat eno ú ední zna kou, nebo nebylo vydáno osv ení o metrologické kontrole
hotov  baleného zboží, vydá se o tom rozhodnutí o zamítnutí ve správním ízení.
(2) eský metrologický institut a autorizovaná metrologická st ediska jsou povinny provád t
metrologické výkony ve lh tách stanovených v § 25. eský metrologický institut
a autorizovaná metrologická st ediska jsou oprávn ny ízení zastavit, jestliže ú astník ízení
neposkytl pot ebnou sou innost.
(3) O opravných prost edcích proti rozhodnutím eského metrologického institutu
a autorizovaných metrologických st edisek rozhoduje Ú ad. Odvolání proti t mto
rozhodnutím nemají odkladný ú inek. Opravné prost edky proti rozhodnutím Ú adu mají
odkladný ú inek.
(4) Rozhodnutí o registraci subjekt  podle § 19 jsou p ezkoumatelná krajským soudem podle
zvláštních p edpis . Návrh na p ezkoumání rozhodnutí lze krajskému soudu podat až po
vy erpání ádných opravných prost edk  ve správním ízení

§ 24a
idlo nesmí být ozna eno zna kami a údaji, které by svým významem nebo podobou

mohly vést k zám  s ú edními zna kami podle § 7 a 9.

§ 24b
Ustanovení tohoto zákona tykající se schválení typu a prvotního ov ení se nepoužijí,

pokud zvláštní právní p edpis stanoví jinak.
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§ 25

Lh ty pro výkony státní metrologické kontroly
(1) Schválení typu m idla nebo jeho zamítnutí musí být provedeno nejpozd ji do 90 dn
od dodání vzorku m idla, v p ípad  provedení výkonu u výrobce od prvního úkonu eského
metrologického institutu. Pro ostatní úkony eského metrologického institutu
a autorizovaných metrologických st edisek iní lh ta 60 dn  od p edložení m idla, pop ípad

íslušného dokladu.
(2) Nem že-li eský metrologický institut nebo autorizované metrologické st edisko
ve stanovené lh  rozhodnout, je povinen ú astníka ízení o tom uv domit s uvedením

vodu a stanovit pro daný výkon náhradní lh tu.
(3) eský metrologický institut nebo autorizované metrologické st edisko se m že
s ú astníkem ízení dohodnout na jiné než stanovené lh .

§ 26
echodné ustanovení

(1) ízení ve v cech státní metrologie zapo atá p ed dnem nabytí ú innosti tohoto zákona se
dokon í podle dosavadních p edpis .
(2) Lh ty pro periodické ov ování m idel stanovené podle dosavadních p edpis  z stávají
v platnosti až do prvního ov ení m idla za ú innosti tohoto zákona, od tohoto ov ení

idla za ínají b žet lh ty stanovené podle tohoto zákona. Jestliže uživatel m idla používá
idlo, které je nov  za azeno jako stanovené, je povinen p ihlásit je k ov ení nejpozd ji

do 90 dn  od jeho stanovení. Do ukon ení ov ovacího ízení m že být m idlo p edb žn
používáno.
(3) Pov ení organizací ov ováním m idel, pop ípad  dalšími metrologickými innostmi
podle dosavadních p edpis  z stávají v platnosti do jejich nahrazení autoriza ními akty podle
tohoto zákona, pokud nebudou od ata, nejdéle však do jednoho roku od nabytí ú innosti
tohoto zákona.

§ 27
Zmoc ovací ustanovení

Ministerstvo pr myslu a obchodu vydá vyhlášky k provedení § 2 odst. I, § 3 odst. 3, § 6
odst. I až 3 a 9, § 7 odst. 3, § 8 odst. 2 a 5, § 9 odst. I až 3, § 9a odst. 2 až 4, § 12 odst.3, § 16,
§ 19 až 21.

§ 28
Zrušovací ustanovení

Zrušují se:
1) zákon . 85/1866 . z., o ve ejných ústavech vážních a m rných,
2) na ízení ministerstva obchodu . 126/1876 . z., jímž se vydává p edpis

vykonávací k zákonu . 85/1866 . z., o ve ejných ústavech vážních
a m rných,

3) zákon . 35/1962 Sb., o m rové služb , ve zn ní zákona . 57/1975 Sb.,
4) vyhláška Ú adu pro normalizaci a m ení . 61/1963 Sb., o zajišt'ování

správnosti m idel a m ení, ve zn ní vyhlášky Ú adu pro normalizaci
a m ení . 102/1967 Sb.,

5) vyhláška Ú adu pro normalizaci a m ení . 33/1964 Sb., o eskoslovenských
analytických normálech, ve zn ní vyhlášky Ú adu pro normalizaci a m ení
. 26/1983 Sb.,
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6) výnos Ú adu pro normalizaci a m ení ze dne 1. listopadu 1979 .j.

922/79/15-Jn/Šn o státních a podnikových ov ovacích zna kách pro m idla.
oznámený v ástce 26/1979 Sb.,

7) výnos . 902/1981 Ú adu pro normalizaci a m ení ze dne 28. íjna 1981
o státní zna ce schválení typu m idla pro typové ov ování m idel, pop .
schvalování vzork  m idel, oznámený v ástce 34/1981 Sb.,

8) vyhláška Ú adu pro normalizaci a m ení . 93/1988 Sb., o stanovených
idlech.

1. II
echodná ustanovení

(1) Autoriza ní listiny vydané podle dosavadních p edpis  z stávají v platnosti do jejich
nahrazení autoriza ními akty podle tohoto zákona, pokud nebudou od aty, nejdéle však do
1 roku od nabytí ú innosti tohoto zákona.
(2) Pokud v rozhodnutí o schválení typu m idla, vydaném p ed nabytím ú innosti tohoto
zákona, není stanovena lh ta platnosti tohoto rozhodnutí, pozbývá toto rozhodnutí platnosti
uplynutím 10 let od ú innosti tohoto zákona. (26)
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Vyhláška MPO . 344/2002 Sb., kterou se zajiš uje jednotnost a správnost
idel a m ení

§ 1
(K § 6 zákona odst. 2)

(1) Žádost o schválení typu pracovního m idla stanoveného (dále jen "stanovené m idlo")
podávaná u eského metrologického institutu (dále jen "Institut") obsahuje

a) identifika ní údaje o žadateli (jméno a p íjmení, trvalý pobyt, místo podnikání
a identifika ní íslo fyzické osoby nebo obchodní jméno, sídlo a identifika ní
íslo právnické osoby),

b) identifika ní údaje o výrobci, pokud není sou asn  žadatelem,
c) název stanoveného m idla a jeho použití,
d) údaje o deklarovaných metrologických parametrech,
e) další náležitosti, pokud jsou obsaženy ve vyhláškách ministerstva, kterými

se stanoví požadavky na jednotlivé druhy stanovených m idel.
(2) Žádost se dopl uje o dokumenty, které jsou nutné pro provedení technické zkoušky a její
vyhodnocení. Jedná se o popis

a) konstrukce a innosti,
b) ochranného opat ení zajiš ujícího správnou innost,
c) prvk  pro ovládání a nastavení,
d) navrhovaného umíst ní ú edních zna ek,
e) nákresy obecného uspo ádání, a kde je t eba, i podrobné nákresy d 1ežitých

ástí,
f) schematický nákres znázor ující principy innosti, a kde je t eba, také

fotografii.
(3) Na výzvu Institutu doloží žadatel dokumenty týkající se p edchozích certifikát , p ípadn
certifikát  vydaných metrologickým orgánem zem  výrobce.

§ 2
(1) Institut posuzuje dokumenty a provádí zkoušku metrologických vlastností daného typu
stanoveného m idla nebo pomocného za ízení ve svých laborato ích, v jím schválených
laborato ích, v prostorách výrobce anebo v míst  dodávky nebo instalace stanoveného

idla.
(2) Institut zjiš uje další pot ebné údaje, stanoví po et a zp sob výb ru vzork  stanovených

idel,místo a termín zahájení zkoušek.
(3) Zkouška se týká celé innosti daného typu stanoveného m idla za normálních podmínek
použití,za nichž si musí stanovené m idlo uchovat požadované metrologické vlastnosti.
(4) Vzorky stanovených m idel se po provedení zkoušek vracejí žadateli, pokud není
dohodnuto jinak. Vzorky se vracejí ve stavu, v jakém jsou po zkouškách. Institut m že
požadovat, aby žadatel zajistil uložení vzorku m idla, který byl posuzován p i schvalování
typu m idla, po dobu platnosti certifikátu o schválení typu (dále jen "certifikát").

§ 3
Náležitosti certifikátu a zna ky schválení typu

(K § 6 odst. 3 zákona)
(1) O schválení typu vydá Institut certifikát, který obsahuje

a) výrok o schválení typu stanoveného m idla,
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b) identifika ní údaje o žadateli (jméno a p íjmení, trvalý pobyt, místo podnikání

a identifika ní íslo fyzické osoby nebo obchodní jméno, sídlo a identifika ní
íslo právnické osoby),

c) údaje o stanoveném m idle (název, typ, výrobce),
d) zna ku schválení typu a ur ení její velikosti,
e) dobu platnosti certifikátu,
f) ední razítko a podpis oprávn né osoby s uvedením jejího p íjmení, jména

a funkce,
g) ur ení místa pro umíst ní ú ední zna ky na stanoveném m idle.

(2) P ílohou certifikátu je protokol o technické zkoušce, který obsahuje výsledky p ezkoušení
daného typu dopln né o popisy, nákresy a schémata nutné pro identifikaci typu a objasn ní
jeho funkce.
(3) Podobu zna ky schválení typu na m idle stanoví p íloha .1 k této vyhlášce (viz obr. 2/1).

YY ............... poslední dvoj íslí roku schválení
ZZZZ ............... po adové íslo certifikátu schváleni typu
XXX ............... troj íslí oboru a to podle následujícího seznamu íselných ozna ení
obor  m ení,
nap .: délka
111 délková m idla
113 m idla odchylek tvaru
114 m idla úhlu
115 m idla plochy
116 taxametry
118 kontrolní síta
Pozn.: M ížka není sou ástí zna ky.  Slouží jako pom cka k rozm rovému ur ení zna ky.

Obr. 2/1 Zna ka schváleného typu stanoveného m idla

(4) Zna ka schválení typu se umís uje p ímo na stanoveném m idle. U stanovených m idel,
u nichž není umíst ní zna ky schválení typu technicky proveditelné nebo není ú elné, se tato
skute nost uvede v certifikátu.
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§ 4

Omezení schválení typu
(K § 6 odst. 9 zákona)

V certifikátu mohou být stanovena následující omezení:
a) omezení doby platnosti na dobu kratší než deset let,
b) omezení po tu stanovených m idel p íslušného schváleného typu,
c) omezení použití stanovených m idel.

§ 5
Postup p i ov ování
(K § 9 odst. 2 zákona)

(1) Místem pro uplatn ní požadavku na ov ení stanoveného m idla je bu  územn  p íslušné
pracovišt  Institutu, nebo autorizované metrologické st edisko, které je pro požadovaný
výkon autorizováno. Požadavky na ov ení pro následující rok je t eba uplatnit do
31. prosince roku p edcházejícího, výjime  do 60 dn  p ed uplynutím doby platnosti
ov ení. Požadavek na ov ení nového nebo opraveného stanoveného m idla se uplat uje po
jeho dodání a instalaci nebo po provedené oprav . P i zániku platnosti ov ení podle § 7 odst.
2 písmo b) až e) se požadavek na ov ení uplat uje po zániku platnosti, p ípadn  po
provedené oprav .
(2) Institut nebo metrologické st edisko, které je pro požadovaný výkon autorizováno, ur í
místo, kde se ov ování stanovených m idel provádí, což je zejména vlastní laborato
Institutu nebo místo instalace stanovených m idel; dále m že v p ípadech, kdy je to ú elné,
stanovit hromadné ov ování, p i kterém se využívá vyhodnocení výsledk  výb ru
ov ovaných stanovených m idel na základ  statistických metod.

§ 6
ední zna ky

(K § 9 odst. 2 zákona)
(1) Ov ení stanoveného m idla se potvrdí opat ením stanoveného m idla ú ední zna kou
na místech ur ených v certifikátu stanoveného m idla nebo vydáním ov ovacího listu.
(2) Základem ú ední zna ky je symbol dvouocasého lva, dopln ný písmeny "CM"

id lenými Institutu, nebo písmeny "K" nebo "CZK" p id lenými autorizovaným
metrologickým st edisk m. Právní význam obou t chto ú edních zna ek je rovnocenný.

ední zna ky jsou dále dopln ny eviden ním íslem, písmenným ozna ením nebo p ídavnou
zna kou ov ujícího pracovišt , které p id luje Ú ad pro technickou normalizaci, metrologii
a státní zkušebnictví (dále jen "Ú ad"). U stanovených m idel, která podléhají následnému
ov ování, je ú ední zna ka dopln na posledním dvoj íslím roku, v n mž bylo ov ení
provedeno.
(3) V p ípadech, kdy je pro daný typ stanoveného m idla certifikátem stanoveno umíst ní
více než dvou ú edních zna ek, je p i schválení typu ur ena hlavní ú ední zna ka, která
je rozhodující pro ur ení roku ov ení stanoveného m idla.
(4) Ú ední zna ky umís ované na stanoveném m idle jsou provedeny jako

a) záv sná plomba s ú ední zna kou na lícní stran  a s posledním dvoj íslím
letopo tu ov ení na rubové stran ,

b) samolepicí štítek,
c) vyražení, vypálení, leptání, potisk apod., nebo
d) ozna ení jiným zp sobem schváleným Ú adem.
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(5) Zna ka stanovená touto vyhláškou jako ú ední zna ka musí být itelná a nesmí být použita
jinými než oprávn nými subjekty a pro jiné ú ely než pro ov ení stanoveného m idla.
Pokud z technických d vod  hrozí snížená itelnost ú ední zna ky uvedené v odstavci 2,
upraví ji Ú ad do jiné podoby.
(6) Náležitosti ov ovacího listu, a grafickou podobu ú edních zna ek stanovují p ílohy . 2
a 3 k této vyhlášce (viz obr. 2/2 a obr. 2/3).

X ……… eviden ní íslo oblastní inspektorátu eského metrologického institutu

Obr. 2/2 Ú ední zna ka pro Institut

X ……… eviden ní íslo nebo písmenný symbol autorizovaného metrologického st ediska

Obr. 2/3 Ú ední zna ka pro autorizovaná metrologická st ediska
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§ 7

Doba platnosti ov ení
(K § 9 odst. 1 zákona)

(1) Doba platnosti ov ení stanoveného m idla stanovená zvláštním právním p edpisem
se po ítá od za átku kalendá ního roku následujícího po roce, v n mž bylo ov ení
stanoveného m idla provedeno. U stanovených m idel a certifikovaných referen ních
materiál , pro n ž se vystavuje ov ovací list nebo certifikát, se doba platnosti po ítá ode dne
vydání ov ovacího listu nebo certifikátu.
(2) Platnost ov ení stanoveného m idla zaniká, jestliže

a) uplynula doba platnosti jeho ov ení,
b) byly provedeny zm ny nebo úpravy stanoveného m idla, jež mohou ovlivnit

jeho metrologické vlastnosti,
c) stanovené m idlo bylo poškozeno tak, že mohlo ztratit n kterou vlastnost

rozhodnou pro jeho ov ení,
d) byla znehodnocena, pop ípad  odstran na ú ední zna ka, nebo
e) je zjevné, že i p i neporušeném ov ení stanoveného m idla ztratilo toto

stanovené m idlo požadované metrologické vlastnosti,
f) bylo i p i neporušeném ov ení zm no místo používání stanoveného

idla v p ípad , kde to stanoví certifikát o schválení typu m idla.

§ 8
Certifikace referen ních materiál

(K § 8 zákona)
(1) Certifikovaný referen ní materiál se uvádí na trh se správným a jednozna ným ozna ením
a s certifikátem referen ního materiálu. Certifikovaným referen ním materiálem je i dovezený
referen ní materiál, který byl certifikován v zahrani í p íslušnou mezinárodní organizací nebo
certifika ním orgánem jiného státu.
(2) Žadatel o certifikaci referen ního materiálu p edloží Institutu nebo autorizovanému
metrologickému st edisku žádost o certifikaci, která obsahuje

a) identifika ní údaje o žadateli (jméno a p íjmení, bydlišt , místo podnikání
a identifika ní íslo fyzické osoby nebo obchodní jméno, sídlo a identifika ní
íslo právnické osoby),

b) identifika ní údaje o výrobci, pokud není sou asn  žadatelem,
c) popis ú elu použití referen ního materiálu,
d) technický projekt,
e) výsledky vlastních zkoušek a výsledky mezi laboratorního porovnávání

vlastností, které mají být certifikovány, pokud jsou k dispozici,
O výsledky p edešlé certifikace referen ního materiálu, certifikát systému jakosti výrobce
referen ního materiálu, pokud tento existuje a p ípadn  další dokumenty, které mohou sloužit
k prokázání shody referen ního materiálu s požadavky na certifikovaný referen ní materiál.
(3) Institut nebo autorizované metrologické st edisko na základ  žádosti výrobce nebo
dovozce referen ního materiálu provede zkoušky a m ení referen ního materiálu
ve vlastních laborato ích, pop ípad  zadá jejich provedení v jiných zp sobilých laborato ích,
zjišt ní dalších pot ebných údaj , vyhodnocení výsledk  a výpo et certifikované hodnoty,
posouzení systému jakosti výrobce referen ního materiálu a vypracování záv re ného
protokolu o certifikaci referen ního materiálu.
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(4) Pokud jsou spln ny podmínky stanovené v odstavcích 2 a 4, Institut nebo autorizované
metrologické st edisko vydá certifikát certifikovaného referen ního materiálu. Certifikát
certifikovaného referen ního materiálu je dokument udávající jednu nebo více hodnot
vlastností a jejich nejistot a potvrzující, že byly dodrženy nezbytné postupy k potvrzení
platnosti a návaznosti.
Náležitosti certifikátu certifikovaného referen ního materiálu stanoví p íloha .4 k této
vyhlášce.
(5) Institut nebo autorizované metrologické st edisko provád jící certifikaci referen ního
materiálu jsou oprávn ny provád t u žadatele o certifikaci referen ního materiálu kontroly,
zda jsou dodržovány podmínky podle vydaného certifikátu certifikovaného referen ního
materiálu.

§ 9
Autorizace metrologických st edisek

(K § 16 odst. 1 zákona)
(1) Žádost o autorizaci k ov ování stanovených m idel nebo k certifikaci referen ních
materiál  se p edkládá Ú adu. Žádost obsahuje

a) identifika ní údaje o žadateli (jméno a p íjmení, bydlišt , místo podnikání
a identifika ní íslo fyzické osoby nebo obchodní jméno, sídlo a identifika ní
íslo právnické osoby),

b) metrologickou innost, která má být p edm tem autorizace, a technickou
specifikaci p edm tných stanovených m idel nebo certifikovaných
referen ních materiál ,  v etn  soupisu metodik výkon , pro které
je autorizace požadována,

c) seznam etalon  a etalonážního za ízení a dalšího technického vybavení
s uvedením p íslušných parametr ,

d) specifikaci provozních a prostorových podmínek v etn  umíst ní p íslušného
pracovišt ,

e) doklady o odborné zp sobilosti zam stnanc  zabezpe ujících metrologickou
innost podle podmínek stanovených Ú adem.

(2) Ú ad m že vydat rozhodnutí o autorizaci metrologického st ediska, pokud žadatel spl uje
tyto podmínky:

a) je právnickou osobou nebo fyzickou osobou, která je podnikatelem,
b) je vybaven etalony a dalším za ízením pot ebným k provád ní p íslušných

technických a administrativních úkon ,
c) má zam stnance zp sobilé k úkon m v rozsahu autorizace s odpovídajícími

znalostmi a schopnostmi,
d) nemá finan ní nebo jiné zájmy, které by mohly ovlivnit výsledky

metrologické innosti, která je p edm tem autorizace; v p ípad  autorizace
k následnému ov ování stanovených m idel ov ovaných na míst
používání a zárove  ur ených pro stanovení množství p i  p ímém prodeji
ve ejnosti, nesmí být autorizovaný subjekt uživatelem, výrobcem, opravcem,
dovozcem ani distributorem t chto m idel a

e) prokázal metrologickou, technickou a personální zp sobilost k ov ování
stanovených m idel p edložením k tomu zákonem stanovených osv ení,
nebo osv ení o akreditaci.
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(3) Ú ad  p i ud lení autorizace vydá rozhodnutí o autorizaci a p id lí autorizovanému
metrologickému st edisku ú ední zna ku ov ení stanoveného m idla. V podmínkách
autorizace krom  základních požadavk  a povinností stanoví zejména

a) rozsah metrologické innosti v rámci autorizace,
b) specifikaci etalon  a dalšího p ístrojového vybavení, se zajišt ním jejich

metrologické návaznosti,
c) metodiky ov ování stanovených m idel nebo certifikace certifikovaných

referen ních materiál  ve vztahu k p edm tu a rozsahu autorizace,
d) seznam zam stnanc  zabezpe ujících metrologickou innost v rozsahu

autorizace.

§ 10
Registrace subjekt  vyráb jících, opravujících nebo provád jících montáž stanovených

idel
(K § 19 zákona)

(1) Žádost o registraci pro výrobu, opravy a montáž stanovených m idel se p edkládá
Institutu.
Žádost obsahuje

a) identifika ní údaje o žadateli (jméno a p íjmení, bydlišt , místo podnikání
a identifika ní íslo fyzické osoby nebo obchodní jméno, sídlo a identifika ní
íslo právnické osoby),

b) edm t innosti (výroba, oprava, prodej),
c) cnou specifikaci stanovených m idel, která jsou p edm tem registrované

innosti, se zajišt ním jejich metrologické návaznosti,
d) specifikaci ostatních technických, personálních a prostorových podmínek pro

provád ní úkon  v rozsahu registrace,
e) jméno zam stnance odpov dného za innost v rozsahu registrace.

§ 1l
Podmínky pro registraci a osv ení o registraci

(K § 19 zákona)
(1) Institut provede registraci a vydá osv ení o registraci, jestliže žadatel spl uje následující
podmínky:

a) je právnickou osobou nebo fyzickou osobou, která je podnikatelem,
b) má technické vybavení pro zajišt ní návaznosti stanovených m idel, která

jsou p edm tem registrace,
c) má zpracované postupy pro zajišt ní návaznosti stanovených m idel, která

jsou p edm tem registrace,
d) prokáže odbornou zp sobilost zam stnanc  pro kvalifikované provád ní

inností, které jsou p edm tem registrace (vyu ení v oboru. zaškolení
u výrobce),

e) ur í zam stnance odpov dného za innosti provád né v rámci registrace,
etn  p íslušných pravomocí.

(2) Sou ástí osv ení o registraci jsou podmínky, které je povinen registrovaný subjekt p i
provád ní inností v rozsahu registrace dodržovat. Pln ní t chto podmínek se považuje
za d vod provedené registrace.
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§ 12

Kalibra ní zna ka
(K § 20 zákona)

St edisko kalibra ní služby umis uje na jím kalibrované m idlo p id lenou kalibra ní
zna ku, která je uvedena rovn ž na vydávaném kalibra ním listu. Kalibra ní zna ku tvo í
písmeno "C" dopln né identifika ními údaji p íslušného st ediska kalibra ní služby. Grafická
podoba kalibra ní zna ky je uvedena v p íloze . 5 k této vyhlášce (viz obr. 2/4).

XXX ……… identifika ní íslo st ediska kalibra ní služby
Obr. 2/4 Kalibra ní zna ka st ediska kalibra ní služby

§ 13
Náležitosti žádosti o autorizaci k ú ednímu m ení a podmínky pro autorizaci

 (K § 21 zákona)
(1) Žádost o autorizaci k výkonu ú edního m ení se p edkládá Ú adu a obsahuje

a) identifika ní údaje o žadateli (jméno a p íjmení, bydlišt , místo podnikání
a identifika ní íslo fyzické osoby nebo obchodní jméno, sídlo a identifika ní
íslo právnické osoby),

b) obor nebo obory m ení, v etn  m icích rozsah  a dosahovaných nejistot
ení, které mají být p edm tem autorizace k výkonu ú edního m ení,

c) seznam a metrologické parametry m idel ur ených k provád ní ú edního
ení,

d) seznam normativn  technické dokumentace vztahující se k p íslušnému
ení,

e) certifikát o odborné zp sobilosti ú edního m e vydaný akreditovaným
certifika ním orgánem nebo osv ení o odborné zp sobilosti ú edního

e vydané Ú adem,
f) zákonem p edepsané osv ení o technické a metrologické zp sobilosti,
g) vody, pro n ž je ud lení autorizace vyžadováno,
h) doklady zp sobilosti, pokud jsou pro daný obor m ení vyžadovány jinými

právními p edpisy.
(2) Ú ad p i ud lení autorizace vydá rozhodnutí o autorizaci s vymezením p edm tu
autorizace. Ú ad je oprávn n autorizaci omezit stanovením doby platnosti nebo i jinak.
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(3) Autorizaci k výkonu ú edního m ení lze ud lit, jestliže žadatel spl uje následující
podmínky:

a) je právnickou osobou nebo fyzickou osobou, která je podnikatelem,
b) vlastní m idla nezbytná k ú ednímu m ení nebo má smluvn  zajišt nu jejich

dostupnost a prokáže jejich metrologickou návaznost,
c) doloží postupy pro jednotlivé druhy m ení, které jsou p edm tem autorizace,
d) doloží osv ení o technické a metrologické zp sobilosti k výkonu ú edního

ení,
e) doloží odbornou zp sobilost osv ením o odborné zp sobilosti ú edního

e podle podmínek stanovených Ú adem.
(4) Náležitosti dokladu o ú edním m ení a grafická podoba otisku razítka subjektu
autorizovaného k ú ednímu m ení jsou uvedeny v p íloze . 9 (viz obr. 2/5).

Obr. 2/5 Grafická podoba otisku razítka subjektu
autorizovaného k ú ednímu m ení

§ 14
Symbol "e" a náležitosti osv ení o metrologické kontrole hotov  baleného zboží

(K § 9a odst. 2 zákona)
(1) K provedení § 9a zákona je v p íloze . 6 k této vyhlášce (viz obr. 2/6) stanovena grafická
podoba symbolu "e" a v p íloze . 7 k této vyhlášce náležitosti osv ení o metrologické
kontrole hotov  baleného zboží.
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Obr. 2/6 Grafická podoba symbolu “e“ pro zna ení hotov  baleného zboží,
které spl uje požadavky zvláštního právního p edpisu

§ 15
Zrušovací ustanovení

Zrušují se:
l. Vyhláška . 69/1991 Sb., kterou se provádí zákon o metrologii.
2.Vyhláška . 231/1993 Sb., kterou se m ní a dopl uje vyhláška Federálního ú adu pro
normalizaci a m ení . 6911991 Sb., kterou se provádí zákon o metrologii.

§ 16
innost

Tato vyhláška nabývá ú innosti dnem vyhlášení. (26)
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Vyhláška MPO . 65/2006 Sb., kterou se stanoví m idla k povinnému ov ování

a m idla podléhající schválení typu
§ l

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se sm rnicí Evropského parlamentu a Rady
98/34/ES ze dne 22. ervna 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických
norem a p edpis  a pravidel pro služby informa ní spole nosti, ve zn ní sm rnice 98/48/ES.

§ 2
Schvalování typu m idel

Schvalování typu a ov ování podléhají m idla, jejíchž druhy jsou uvedeny v p íloze
(viz. níže – druhový seznam stanovených m idel). Schvalování typu a prvotnímu ov ování
nepodléhají m idla, na která se vztahuje § 24b zákona. Schvalování typu dále nepodléhají:

icí sestavy taxametru vozidel taxislužby, odm rné ba ky, byrety a pipety používané ke
kontrole objemu, sedimenta ní (Westergrenovy) pipety, stacionární nádrže používané jako

idla objemu, tachografy s registrací pracovní innosti idi  motorových vozidel, která
jsou jimi povinn  vybavena, zkušební stroje pro mechanické zkoušky materiálu, m icí
mikrofony a osobní zvukové expozimetry.

Zn ní vyhl. . 345/2002 Sb., vyhl. . 65/2006 Sb. ustanovení neuvádí:
§2

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se vyhláška . 263/2000 Sb.. kterou se stanoví m idla k povinnému ov ování

a m idla podléhající schválení typu.

Vyhl. 345/2002 Sb.:
§3
innost

Tato vyhláška nabývá ú innosti dnem 1. zá í 2002.

Vyhl. 65/2005 Sb.:
l. II

Tato vyhláška nabývá ú innosti dnem 2. dubna 2006 s výjimkou l. I bod  3 a 4, které
nabývají ú innosti dnem 30. íjna 2006, a l. I bodu 6, který nabývá ú innosti dnem
1. ervence 2007.

Vyhláška má jednu p ílohu, která obsahuje druhový seznam jednotlivých m idel:

POLOŽKA OBOR M ENÍ, DRUH M IDLA
  1 idla geometrických veli in
  1.1 idla délky
  1.2 idla plošného obsahu
  1.3 idla objemu, pr toku
  2 idla mechanických veli in
  2.1 idla hmotnosti
  2.2 idla mechanického pohybu
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  2.3 idla tlaku
  2.4 idla síly a mechanických zkoušek materiálu
  3 idla tepeln  technických veli in
  3.1 idla teploty a tepla
  4 idla elektrických a magnetických veli in
  4.1 idla elektrických veli in
  4.2 idla magnetických veli in a charakteristik
  5 idla optických veli in
  5.1 idla sv telných veli in
  6 idla asu, kmito tu a akustických veli in
  6.1 idla akustického tlaku
  7 idla fyzikáln  chemických veli in
  7.1 idla hustoty
  7.2 idla indexu lomu (refraktometrie)
  7.3 idla vlhkosti pevných látek
  7.4 idla chemického složení
  8 idla veli in atomové a jaderné fyziky (26)




