
NÁRODNÍ METROLOGICKÝ SYSTÉM ČR 

 
Národním metrologickým systémem (dále jen NMS) se rozumí systém, 
který slouží k zajištění jednotnosti a správnosti měřidel a měření v 
daném státě, a to prostřednictvím soustavy technických prostředků a 
zařízení, jakož i technických předpisů, práv a povinností správních 
orgánů a právnických osob nebo podnikajících fyzických osob. 

 
Základním  prvkem  NMS  ČR  jsou  spotřebitelé  a  obecně  veřejnost 
(tedy  nejenom  občané  ČR,  ale  i  cizí  státní  příslušníci,  kteří  se  na území  
ČR  vyskytují).  Pro  ně  zde  existuje  infrastruktura  výrobců 
a služeb a pro ně též objektivně existují hlediska veřejného zájmu, která 
je třeba respektovat a dodržovat. 

 
Druhým významným prvkem NMS ČR jsou podnikatelské subjekty. Tento 
prvek zahrnuje též výrobce a opravce měřidel, jakož i subjekty provádějící 
montáže měřidel. Dále tento prvek zahrnuje i subjekty s výstupy, které 
nemají charakter výrobků (např. služby). 
Národní  metrologický  systém  ČR  je  zcela  srovnatelný  a  slučitelný 
se systémy, běžnými v členských státech Metrické konvence a ze- 
jména se systémy zemí v EU, jak jsou popsány kapitolou 3. Tomu 
odpovídá  také  zapojení  do  mezinárodní  spolupráce  na  všech  
relevantních úrovních, včetně členství a práce v orgánech Metrické 
konvence, EURAMET e. V., OIML, WELMEC a dalších. Podrobnosti 
o  jednotlivých  subjektech  jsou  uvedeny  v  kapitole  3.  Následující 
stručné poznámky (zkratky viz kapitola 7) upřesňují údaje o postavení 
ČR. 

 
Metrická konvence – přesně vzato Úmluva o soustavě metrické – 
je  smlouvou  na  vládní  úrovni.  Generální  konference  pro  váhy 
a  míry  je  za  ČR  obesílána  delegací,  pověřenou  k  jednání  vládou. 
Československo  přistoupilo  k  úmluvě  v  roce  1922  (viz  vyhláška 
č. 351/1922 Sb.). Česká republika je členem jako následnický stát. 
Spolupráce s BIPM probíhá na technické úrovni, je koordinována 
ČMI. Úmluvu o zřízení OIML a přistoupení Československa schválila 
vláda  v  roce  1955.  Členem  jeho  výboru  je  generální  ředitel  ČMI. 
Pokud jde o WELMEC, stala se ČR členem v roce 2004, kdy pode- 
psala Memorandum o porozumění. 

 


