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Zákorl č. 505/1 990 Sb. o metrologi a související předpisy

Účelem zákona je úprava priiv a povinnost;í fyzic ch osob. které jsou podnikateli, a
právnických osob a orgánů státní správy, a to v
správnosti měřidel a měření.

potřebném k zajištění jednotnosti a

ověřovdní a kalibrace
Ověřenínr stanoveného měřidla se potvrzuje, že sta j měřidlo már požado,rané

Stavební bytové družstvo, Máchova 23, 01 Mnichovo Hradišrrě

nem

h měřidel stanoví minisl,erstvometrologické vlastnosti. Postup při ověřování stanoven
vylrláškou.
Ministersitvo průmyslu a obchodu stanoví podle 27 zá č. 505/1990 Sb,. o rrretrologii, ve
zněni zák:slra č. 1 l9l2000 Sb., sl,anovuje délku platnosti těřidla

a) snímače protečeného množství studen(! vody

b) snímače protečeného množství teplé vody

Vodoměr je stanor,,eným měřidlem ve smyslu zákona č.
pozdějších předpisů. Protože u takového stanove:ného m

Příloha- r:vidence měřiče průtoku vody,

6 roků

4 roky

0511 990 Sb., o metrologii, ve znění
řidla.ie pro správnost měření
stanovuje, že výrobci, opravci a

vÝši do l mil. Kč.

Sb.

důležitá i jeho správná montáž, zákon o metrologii v § l
subj ekty ;pr,cváděj ící montáž stanovených mě řidel (mí ve smyslu instalace do místa
používání) podléhají povinné registraci u CMI. Požadav
kterých lile žadatele pro tuto činrrost zaregistrovat uvádí

y rra takový subjekt a podmínky, za
l0 a § 1 1 vyhlášl<y 2ti2l2000 Sb. v

platném z:nění. Registraci provádí územně přislušné iště ČN,lI. Provirděn:i moníáží
stanoven,,Ích měřidel subjektem bez platné registrace ve
pocl sankcí dle §23 odst. 1 písm, d) zákona o metrologii

myslu § 19 zákona o nretrologii je

|'šechny podružné vodoměry musí být steiného D,pu -IJchází se ze zákona č.505/1990 Sb. v platném znění a
kde je stanoventt doba k ověření-kalibrace vodorněru sí

'dy přesrulsti i steinéhll výrobce.
váděcí vyhlášlry č.3lt5/20()2 Sb.,

i vody 6 let, teplé 4 rtllry.

Vzlrledenr k tomu, že máme téměř ve všech bytem nains lovárry měřiče průtollu vody-
vodoměr;, na teplou i studenou vodu je nutno spotřebu
cejchovarrými měřidly.

y rozťrčtovat těmitcl poměrovými

Evidenci vodoměrů provede a btrde udržovat sta.vební t rnik SBD. I]vidence -- seznam
měřidel bude zaveden v souladu s§l8 zákonač.5O5/l
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