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VYHLÁŠKA

ze dne 18. května 2015,

kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 262/2000 Sb.,
kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, ve znění pozdějších předpisů,

a kterou se zrušují některé vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle
§ 27 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění
zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 137/2002 Sb. a zá-
kona č. 85/2015 Sb., k provedení § 8 odst. 2, § 9
odst. 2, § 11a odst. 2 zákona:

ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky, kterou se zajišťuje jednotnost
a správnost měřidel a měření

Čl. I

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu
č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost
a správnost měřidel a měření, ve znění vyhlášky
č. 344/2002 Sb. a vyhlášky 229/2010 Sb., se mění
takto:

1. V § 6 odst. 2 se za větu třetí vkládá věta
„U úředních značek Institutu provedených jako
samolepicí štítek může být místo čísla organizační
jednotky Institutu připojen identifikační kód úřední
značky.“.

2. V § 7 odst. 2 písmeno f) zní:

„f) bylo i při neporušeném ověření změněno místo
používání stanoveného měřidla v případě, kde
to stanoví certifikát o schválení typu měřidla
nebo opatření obecné povahy.“.

3. Za § 14 se vkládá nový § 14a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 14a

Náležitosti osvědčení o přezkoušení stanoveného
měřidla a náležitosti zkušebního protokolu

(K § 11a odst. 2)

(1) Osvědčení o přezkoušení stanoveného mě-
řidla musí obsahovat:

a) název „Osvědčení o přezkoušení stanoveného
měřidla“,

b) identifikační údaje Institutu nebo subjektu,
který osvědčení vydal,

c) číslo osvědčení,

d) počet stran osvědčení a jeho příloh,

e) datum vydání,

f) identifikační údaje žadatele o přezkoušení sta-
noveného měřidla,

g) identifikační údaje stanoveného měřidla, a to
název (druh), výrobce, typ měřidla, výrobní čís-
lo, nebo další identifikační označení,

h) výrok o výsledku přezkoušení stanoveného mě-
řidla včetně výroku o shodě se stanovenými po-
žadavky a identifikace použitého kriteriálního
předpisu,

i) výrok o platnosti nebo neplatnosti ověření sta-
noveného měřidla, v případě neplatnosti ověření
důvody neplatnosti,

j) datum a místo provedení přezkoušení,

k) identifikační číslo zkušebního protokolu,

l) prohlášení, že osvědčení o přezkoušení a zku-
šební protokol nesmí být bez písemného sou-
hlasu toho, kdo jej vydal, rozmnožovány jinak
než celé a

m) podpis odpovědného zaměstnance a razítko In-
stitutu nebo subjektu, který osvědčení vydal.

(2) Přílohou osvědčení o přezkoušení je zku-
šební protokol, který má tyto náležitosti:

a) název „Zkušební protokol“,

b) identifikační údaje Institutu nebo subjektu,
který zkušební protokol vydal,

c) číslo zkušebního protokolu,

d) celkový počet stran zkušebního protokolu,

e) datum vydání zkušebního protokolu,

f) identifikační údaje stanoveného měřidla, a to
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název (druh), výrobce, typ, výrobní číslo, po-
případě další údaje (například měřicí rozsah),

g) identifikační údaje dokumentu, který byl apli-
kován jako předpis stanovující metrologické
a technické požadavky na měřidlo a metodu
zkoušení pro přezkoušení, případně i identifi-
kační údaje pracovního postupu použitého pro
přezkoušení,

h) výsledky vnější prohlídky včetně posouzení sta-
novených označení, která mají být umístěna na
stanoveném měřidle, a posouzení, zda stano-
vené měřidlo je způsobilé k technické zkoušce;
pokud není způsobilé, důvody nezpůsobilosti
tohoto měřidla,

i) datum a místo provedení přezkoušení,

j) prohlášení, že zkušební protokol nesmí být bez
písemného souhlasu toho, kdo jej vydal, roz-
množován jinak než celý a

k) jméno a podpis osoby, která provedla zkoušku,
razítko Institutu nebo subjektu, který zkušební
protokol vydal.

(3) Pokud je měřidlo způsobilé k technické
zkoušce, zkušební protokol obsahuje dále tyto údaje:

a) údaje o podmínkách, při kterých bylo přezkou-
šení provedeno,

b) identifikační údaje použitých etalonů a údaje
o jejich platné metrologické návaznosti (číslo
kalibračního listu),

c) výsledky přezkoušení stanoveného měřidla
včetně přehledu naměřených hodnot a vyhodno-
cení chyb přezkušovaného měřidla,

d) údaj o počátečním a konečném stavu hodnoty
měřené veličiny přezkušovaného měřidla, po-
kud to měřidlo umožňuje.“.

4. V příloze č. 3 bod 5.2 včetně nadpisu zní:

„5.2. Úřední značka s připojeným identifikačním kó-
dem a posledním dvojčíslím roku pro Institut

(provedení jako samolepicí štítek)

2. alternativa

YY .................... poslední dvojčíslí roku ověření sta-
noveného měřidla
XXXXXXX ….. identifikační kód úřední značky

Úřední značky mohou mít tyto rozměry: (14 x 10)
mm nebo (18 x 11,5) mm nebo (34 x 17,5) mm.“.

5. V příloze č. 4 písmeno g) zní:

„g) úřední razítko Institutu nebo autorizovaného
metrologického střediska, nebo případně ra-
zítko akreditovaného výrobce certifikovaného
referenčního materiálu,“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Úřední značky Českého metrologického insti-
tutu umístěné na měřidle v provedení samolepicí ští-
tek vzor 5.2 podle vyhlášky č. 262/2000 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky
zůstávají nadále v platnosti až do zániku platnosti
ověření měřidla podle § 7 vyhlášky č. 262/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST DRUHÁ

Zrušení některých vyhlášek Ministerstva
průmyslu a obchodu

Čl. III

Zrušuje se:

1. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu
č. 334/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky
na vodoměry na studenou vodu označované
značkou EHS, ve znění vyhlášky č. 260/2003
Sb.1).
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2. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu
č. 337/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky
na měřidla označovaná značkou EHS používaná
pro měření tlaku vzduchu v pneumatikách sil-
ničních vozidel, ve znění vyhlášky č. 260/2003
Sb.1).

3. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu
č. 29/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na
měřicí přístroje pro měření objemové hmotnosti
obilí označované značkou EHS, ve znění vyhláš-
ky č. 260/2003 Sb.1).

4. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu
č. 31/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na
lihoměry a hustoměry na líh, označované znač-
kou EHS, ve znění vyhlášky č. 260/2003 Sb.1).

5. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu
č. 32/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na
závaží vyšší třídy přesnosti od 1 mg do 50 kg,
označovaná značkou EHS, ve znění vyhlášky
č. 260/2003 Sb.1).

6. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu
č. 33/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na
pravoúhlá závaží střední třídy přesnosti od 5 kg
do 50 kg a válcová závaží střední třídy přesnosti
od 1 g do 10 kg, označovaná značkou EHS, ve
znění vyhlášky č. 260/2003 Sb.1).

7. Část třetí, šestá, třináctá, patnáctá, šestnáctá
a sedmnáctá vyhlášky č. 260/2003 Sb., kterou
se mění některé vyhlášky Ministerstva průmyslu
a obchodu, kterými se provádí zákon č. 505/
/1990 Sb., o metrologii.

8. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu
č. 333/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky
na vodoměry na teplou vodu označované znač-
kou EHS, ve znění vyhlášky č. 260/2003 Sb.2).

9. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu
č. 335/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky
na taxametry označované značkou EHS, ve
znění vyhlášky č. 260/2003 Sb.2).

10. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu
č. 336/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky
na plynoměry označované značkou EHS, ve
znění vyhlášky č. 260/2003 Sb.2).

11. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu
č. 338/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky
na elektroměry označované značkou EHS, ve
znění vyhlášky č. 260/2003 Sb.2).

12. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu
č. 339/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky
na hmotné délkové měrky označované značkou
EHS, ve znění vyhlášky č. 260/2003 Sb.2).

13. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu
č. 21/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na
průtokoměry pro kapaliny jiné než voda ozna-
čované značkou EHS a na přídavná zařízení
k těmto průtokoměrům, ve znění vyhlášky
č. 260/2003 Sb.2).

14. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu
č. 22/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na
měřicí systémy pro kapaliny jiné než voda,
označované značkou EHS, ve znění vyhlášky
č. 260/2003 Sb.2).

15. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu
č. 249/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky
na automatická kontrolní a třídicí vážicí zařízení
označované značkou EHS, ve znění vyhlášky
č. 260/2003 Sb.2).

16. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu
č. 250/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky
na pásové dopravníkové váhy označované znač-
kou EHS, ve znění vyhlášky č. 260/2003 Sb.2).

17. Část druhá, čtvrtá, pátá, sedmá, osmá, devátá,
desátá, jedenáctá a dvanáctá vyhlášky č. 260/
/2003 Sb., kterou se mění některé vyhlášky Mi-
nisterstva průmyslu a obchodu, kterými se pro-
vádí zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii.

Čl. IV

Přechodná ustanovení

1. Certifikáty EHS schválení typu vydané do
30. listopadu 2015 na základě vyhlášek Ministerstva
průmyslu a obchodu č. 334/2000 Sb., č. 337/2000
Sb., č. 29/2002 Sb. a č. 31/2002 Sb., zůstávají v plat-
nosti až do doby ukončení platnosti certifikátů
o schválení typu těchto měřidel. V případě vyhlášky
Ministerstva průmyslu a obchodu č. 334/2000 Sb., se
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toto ustanovení týká vodoměrů, které nespadají do
působnosti nařízení vlády, kterým se stanoví poža-
davky na měřidla3). Prvotní EHS ověření se provádí
podle požadavků uplatněných při EHS schvalování
typu.

2. Závaží vyhovující vyhlášce Ministerstva prů-
myslu a obchodu č. 32/2002 Sb. a vyhlášce Minister-
stva průmyslu a obchodu č. 33/2002 Sb. mohou být
do 30. listopadu 2025 předmětem EHS prvotního
ověření v souladu s vyhláškou, kterou se stanoví ně-
které postupy při schvalování typu a ověřování sta-
novených měřidel označovaných značkou EHS4).

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. V

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým
dnem po jejím vyhlášení s výjimkou

a) části druhé článku III bodů 1 až 7 a části druhé
článku IV, které nabývají účinnosti dnem
1. prosince 2015, a

b) části druhé článku III bodů 8 až 17, které na-
bývají účinnosti dnem 30. října 2016.

Ministr:

Ing. Mládek, CSc., v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 12. května 2015

o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí
rozluštění chetitštiny Bedřichem Hrozným

Česká národní banka stanoví podle § 22
písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní
bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb.:

§ 1

(1) Dnem 3. června 2015 se ke 100. výročí roz-
luštění chetitštiny Bedřichem Hrozným vydává pa-
mětní stříbrná mince po 200 Kč (dále jen „dvouset-
koruna“).

(2) Dvousetkoruna se vydává v běžném prove-
dení a ve zvláštním provedení s leštěným polem
mince a matovým reliéfem (dále jen „zvláštní pro-
vedení“).

(3) Dvousetkoruna v běžném i zvláštním pro-
vedení se razí ze slitiny obsahující 925 dílů stříbra
a 75 dílů mědi. Hmotnost dvousetkoruny je 13 g, její
průměr 31 mm a síla 2,25 mm. Při ražbě dvousetko-
runy v běžném i zvláštním provedení je přípustná
odchylka v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm.
V hmotnosti je přípustná odchylka nahoru 0,26 g
a v obsahu stříbra odchylka nahoru 1 %. Hrana
dvousetkoruny v běžném provedení je vroubkovaná,
hrana dvousetkoruny ve zvláštním provedení je
hladká s vlysem „ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
* Ag 0.925 * 13 g *“.

§ 2

(1) Na lícní straně dvousetkoruny jsou v levé
polovině mincovního pole zobrazeny otisky čtyř
pečetních válečků objevených Bedřichem Hrozným
ve starověké Káneši. V pravé horní polovině mincov-

ního pole je kompozice tří heraldických zvířat z vel-
kého státního znaku ve štítech – nahoře je český lev
a pod ním vedle sebe moravská orlice a slezská orlice.
Pod vyobrazením heraldických zvířat je podpis Bed-
řicha Hrozného, který je umístěný i přes druhý pe-
četní váleček odspoda. Pod vyobrazením heraldic-
kých zvířat je název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“

a označení nominální hodnoty mince se zkratkou
peněžní jednotky „200 Kč“. Značka České min-
covny tvořená kompozicí písmen „Č“ a „M“ je při
spodním okraji dvousetkoruny.

(2) Na rubové straně dvousetkoruny je portrét
Bedřicha Hrozného na pozadí klínopisného textu,
obsahujícího větu, která poskytla Bedřichu Hroz-
nému první impuls k rozluštění chetitského jazyka.
Při pravém spodním okraji portrétu je ve dvou řád-
cích text „VA-A-TAR...VODA…“. Pod portrétem
je ve třech řádcích text „BEDŘICH HROZNÝ“

a „ROZLUŠTĚNÍ CHETITŠTINY“. Slovo „ROZ-
LUŠTĚNÍ“ je na začátku a na konci ohraničeno teč-
kou. Nalevo od slova „ROZLUŠTĚNÍ“ je letopočet
„1915“, napravo od něj je letopočet „2015“. Při
spodním okraji dvousetkoruny jsou iniciály autora
dvousetkoruny akademického malíře Vladimíra
Pavlici, které jsou tvořeny spojenými písmeny „VP“.

(3) Vyobrazení dvousetkoruny je uvedeno
v příloze k této vyhlášce.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 3. června
2015.

Guvernér:

v z. Ing. Hampl, MSc., Ph.D., v. r.
viceguvernér
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Příloha k vyhlášce č. 126/2015 Sb.

Vyobrazení pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí
rozluštění chetitštiny Bedřichem Hrozným

(lícní a rubová strana)
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Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121, LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Čes-
kých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, K Červenému dvoru 24; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4;
Praha 6: PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po –pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382,
e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190,
MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Ústí nad Labem: PNS
Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773,
e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904.
Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou
vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé
v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do
15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba).
Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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