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OSVEDCENI O REGISTRACI
číslo l00.oR.0057-|3

Na základě žádosti čj. l 5527l20l2 ze dne 2|.03.20|3 a q/s|edku posouzení pňedpokladťr stanoven1/ch
$ 19 zákona o metrologii ě. 505/1990 Sb. ve znění pozdějších pŤedpisti a $ ll odst. l vyhl. MPo č.
262/2000 Sb. v platném zněníje u Českého metrologického institutu _ oblastního inspektorátu Praha
registrován subjekt:

obchodní firlna / jménrr: LABO-MS, sptll.r.o. IČ: 41692934

sídlo _ místo podnikání: Nad r'ivozem 15
184 00 Praha 8

Pí.ec|irrět r.egistrace: Opravy

váhy s treautomatickou ěinností, tŤídy pŤesnosti I a II, do 50 kg h.m.v. (stanovená měŤid|a), polarirnet.
ry, ph-metry, oximetrv, konduktometry, spektrofotometry, kolorimetry, turbidirnetry, viskozimetry,
teploměry, (nestanovená měŤidla)

Osvédčení o registraci je pŤedběžně vykonatelné dnenr jeho oznátrrení Žadate|i - registrovanému sub-
jektu; nab;ivá právní moci po uplynutí 15 dn po jeho oznámertí, prlkud nebylo proti němu podáno
odvolání, nebo pokud dá|e není uvqdeno jinak. Všechny skutečnosti rozhodné pro změrru nebo zrušení
registrace je registrovany subjekt povinen bez zbytečného odklacu sdělit oblastnímu inspektorátu
Českého metrologického institutu, u kterého je registrován.

V pŤípadě. Že osvěděerrí o registraci bylo doručeno až po marnéln uplynutí |h ty pro jelro vydání,
sta|o se pravomocn;/m uplynutím l5 dn , jcž jsou počítány od l. c|ne, ktery následuje po lh tě pro
rrydání rozhodnutí.

Registrovanf sub.jekt.ie povinen pirrit pc'.'|rnítrky rcgistrace, které jsotr nedílnou souěastí tolroto osr'ěd.
čení o registracr a postupovat pod|e metrologického pŤedpisu tY{P 00l v platnénr znění.

Za šinncst v rozsahu registracc odpovídá. Hrržoviri Petl

Dohodnutá znaéka

Poučení o odvolání:

Prr'ti obsahovym ná|eŽitostem tohoto osvědčelrí o registraci lze k tlŤadu pro technickorr notrna|izaoi,
'netlologii a státní zkušelrnictví podat odvolání do 15 dnŮ od jehc c;znárnení registrovanéittu subjcktu.
Odvolání se podává ve dvou vyhotovr:nícir prosÍ'íednictvím oblastniho inspektcrátu Ceského metro|o-
gického institutu, ktery registraci provecl|; postup fizeníje upraven $ 2a ,tákona é. 505/|990 Sb ve

I 
zněttí pozr1ějších pňedpisti. odvolání nemá odkladn! riěinek. I
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I,htita pro podání odvolání se poěítá ode dne následujícího po Jorrrčení písemného vyhotovetrí roz-
hodnutí' nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kd1'Llylo nedoručené a uloŽené rozhodnutí
pŤípraveno k vyzvednutí.

Právo podat odvolání nepŤísluší, dle $ 8l, odst.2 SŘ, ričastníkovi, kteq/ Se po oznámení rozhodnutí
tohoto práva písemně nebo stně do protokolu vzdal. Jestliže odvolate| vza| podané odvo|ání zpět,
nemtiže je podat znovu ($ 8l odst. 3 SŘ).

odvoláním |ze napadnout v'.irokovou část rozhodnutí, jednotliv;f v'.irok nebo jeho vedlejší ustanovení,
pŤíp. da|ší obsahové náležitosti. odvolání jen proti od vodnění rozhodnutí je nepŤípustné ($ 82 odst. l
SŘ).

odvolání musí mít ná|eŽitosti uvedené v $ 37 odst. 2 SŘ, musí b;it patrno, kdo je činí, proti kterému
rozhodnutí směŤuje, v jakém rozsahu ho napadá av ěem je spatŤován rozpor s právními pŤedpisy nebo
nesprávnost rozhodnutí nebo tízeni, jeŽ mu pŤedcházelo, které včci se tyká a co se navrhuje, musí
obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, a podpis osoby' která jej činí.

odvolání se podává s potŤebnym počtem stejnopis tak, aby jeden stejnopis zristal správnímu orgánu
a aby kaŽdy Írěastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li ričastrrík pgtŤebny počet stejnopisti, vyhotoví je
správní orgán na náklady ričastníka, tj. odvolatele ($ 82 odst. 2 SR).

K novym skutečnostem a k návrhtim na provedení nov'.ich drikazú, uveden;im v odvolání nebo v pr -

běhu odvolacího Íízení, se pŤihlédne jen tehdy, jde.li o takové skutečnosti nebo cl kazy, které r]rčastník
nemohl uplatnit dŤíve. Namítá-li ričastník, že mu nebylo umožněno uěinit v Ťízení v prvním stupni
určit! kon, musí b;it tento rikon učiněn spolu s odvoláním ($ 82 odst. 4 SŘ).
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Podmínky registrace

o s v ědčení  o  r e g i s t r a c i  č .

Podmínkv reEistrace

l.

2 .

Ve smyslu $ l1, odst. 2, vyhlášky Ministerstva pr myslu a obchodu ě.26212000 Sb. v platném znění,
je registrovany subjekt povinen pŤi provádění činností v rozsahu registrace dodržovat rrásledující
podmínky, které jsou součástí vydaného osvědčení o registraci:

Registrovan! subjekt, ktery nemá v osvědčení o registraci .rvecletro IČ, je povinen tento ťrdat
písernně sdělit registrujícímu oblastnímu inspektorátu Čvtt po jeho pŤidělerrí. ne.jpozději však
cl<l 30 dn ode dne nabyti právní moc,i osvědčení o regrstraci. PŤi nesplnění povinnosti do,Ja-
tečného oznámeníIČ zaháji Čur správní Íízeni o zrušettí registrace.

Registrovanf subjekt je povinen dodržovat ustanoveni zitkona č. 505/1990 Sb.' o metrologii,
ve znění pozdějších pŤedpisťr (dále jen ,,zákon..) a souvisejících právních pŤedpisťr' zejména
zákona ě.2211997 Sb. ve znění pozdějších pŤedpis a jeho naÍizení vlády váahujících se na
predmět registrované činnosti (sou.li v těchto pŤedpisech požadavky clotykající se vykonu re-
gistrované činnosti specifikovány).

Dále je registrovan;i subjekt povinen dodržovat požadavky metrologického pŤeclpisu Čtr,u up
00l 1v piatném znění).

Strbjekt je zejména povinen ohlásitbez zbyeéného odkladu zrněrry v či podntítikárrr, za kte-
n.i'ch byla tegistrace provedena, ato zv|áště následující z1něny;

. změnu nátzt'u subjektu ďnebo právní forrny subjekfu ďiicbo sídla subjektu.

- znrénu technickyoh, personálních a prostoroví-cli p<rt1nrírrek pro prtlvádění lykonťr
v rozsahu registrace,

- změnu jrnéna zaměstnance odpovědrrého za činnost v toirsalru registrace'

Subjekt je povinen poŽádat o zrušerrí privodrrí registrace a provedení nové registrace v pŤípadě
jeho požadavku na rozšíÍení rozsahu registrace o nové činnosti, resp. požá,Jat o vycianí doplĎ.
ku k osvědčení o registraci v pŤípadě poŽadavku na změnu věcné specifikace měŤidel. která
jsou pŤedmětem registrované činnosti, a zprisobu zajiŠtěníjejich metrologické návaznosti. Do
provedení rrové registrace' resp. do vydárrí doplřku k osvědčení o registraci nerli subjekt
oprávněn registrovanou činnost ve změněném rozsahu resp. ve změrtěné věcné specitikaci mě-
Ťiciel provadět.

Registrolany strbjekt ie povinen udržovat v akt"rálrlílti slavu odbornou zpťrsobiiost zamestnan-
cu pro kvaliťrkované pro.rádění ěinnosti, které jsou pŤediriětem registrace a dokuttrentv tuto
zp sobilc'st prokaztrjící'

Pi.i opravách a montáŽi stanovenych měŤidel ntusí byt sphrěny požadavk.v- českyclr teclttric-
k;ich noÍeln' metrologicklch pŤedpisti, techrrické dokumentace vyrobce
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měŤidel a certif,rkát schválení typu, které se vztahují k pŤedmětnému měŤidlu a registrované
činnosti.

Povinností registrovaného subjektu je používat dohodnutou znaěku pouze pro riěely qfkonu
registrované činnosti.

Registrovan;/ subjekt je povinen respektovat oprávnění orgánu provádějícího státní metrolo.
gickf dozor vydat bezprostňední opatňení omezující registraci v pŤípadě, kdy jsou nedodrže.
ním zákona ohroženy zátkonem chráněné zát1my. V tomto pŤípadě nesmí b;/t opravená ďnebo
montovaná měŤidla uváděna do oběhu'

Č:9p Ífi ttro|og Eck lnotltutob|astní inspe[torái P il* 
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Cesky metrologic k)i institut

16.5 201:l a vlsledku posoruen! rr

lC': 41692934

osvĚpČpxÍ o REGISTRACI
črslo l00.oR.0057-l3

DOPLNEK č. l
Na záklaclě Žádosti č.j. CMV608Ol20l3l|032 Ze dne
subjektu:

ohchodní |rrma: LABO.MS, spol. s r.o.
sídl.r podnikání: Nad uvozem [5, 184 00 Praha 8

Čc,"K1í. metrologickf institut _ oblastní inspektorát Praha

- clopi uje rozsah registrace

u měÍiče rychlosti proudění vzduchu, počitad|a aeroso|ovfch částic v ovzduší.
,tlakoměry' otáčkoměry a vlhkoměry (vše nestanrrvená měŤidla)

- měrrí jméno zaměstnance odpovědnéltr' za ij'irurost v rozsahu registrace

íng. Josef Matura

viltal.rrr'jící :'e k pŤecmétnému osvědčení

oduvodnění:

Drlp|něk vydán na zák|adě ctoložení odbornori a technickou zptisobilost pro nově registrované činnosti.

: .

Pcučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnut i |ze podat k Úradu pro technickou norma|izaci. metrologii a státní
zk.lšebnictví odvolárrí tlo i 5 dnri tr'rl j.ttg oznámení. odr,o!ánÍ se podává le dvojím vyhotovení
p:ostŤedrrictvirrr oblastlrího inspektt)rátu Ceskéiio rtetrologického ilrstitutu, ktery registract zamítt:
postup čízení je upraven $ 24 zákang. č,. 505/1990 Sb. v p|aÍnén. znění. odvcllání nemá cldkladn1,
ričinek.

L|irita pro podání crrivoláttí se trročít,á ocie 
'rine 

následu'jicrhc P*c doruěení písemrléhtr "vyhotovení
rczhodnutl. ne.jpoztlcji však po upl-l'n.rtí desátéllrr tlire .lde dne, kr,l), byio nedoručené a uloŽené
r rl zh od n utr pÍi pra'.. I eJ !\( ) v'ryzr'ednutí.



Plár't, ttil.Jat odvolaní nepŤísluší. dle s 81' tldst.2 SŘ, učastníkovi. ktery Se po oznámení rozhodnutí
tohotc prál.a písemně nebo ristně do protokolu vzda|" Jest|iže ocívolate| vzal podané odr'o|áni zpět.
l.tclttrtŽcl jel pcldat Znovu ($ 81, odst' 3 SR).

()tjr,tliánínl |ze rrapadnotrt vyrokcrvou část rozhodnuti'.jednotliv1,' vÝrok nebo jeho vedlejší ustarIovení.
Octvo|ání jerr proti odrivodnění rozhodntrtí je nepŤípustné ($ 8z, odst. l  sŘl. Neni- l i  r.odvolání
uvedeno, v jakém rozsahu odr,olatel rozhodnutí nebo Íízení napadá, piatí, že se domáhá zrušení celého
rozhodnrrtí.

odvo|ání musí nlítna|eŽttosti uvedené v $ J.7, odst.2 SŘ, musí byt patrno, kclo je činí. proti kterému
rozhodnutí směňu.je' v jakéln rozsahu ho napadáav čem je spatŤován rozpor s právními pŤedpisy nebo
nesprávnost rozhodnutí nebo Ííz'eni,jež mu pŤedcháze|o, které věci se tyká a co Se navrhuje' musl
clbsahovat označení spravního orgánu, jemuŽje urěeno. a podpis osobv, která jej činí.

oclvcllání se podává s potr.ebnym počtern stejnopisu tak' aby'ieden steinopis zťrstal správnIn|Li orga'll-r a
aby. každy častrlík rjosta| jecÍen stejnopis Nepodá-li {lčastrrík.pc'tŤebn1r poÓet stejrropisú" vi'hot.lví je
správni crgírIr rr3 náklady Úrčastníko' tj. odv'olaieie ({i 82, odst. 2 SR).

F' novyn skutečnostent a k rrávrlr m na provedení novyoh d kazťi, uvedenych v tldvoiáiri nebo r'
prliběhrr t'rclvolacího Íízení, se pŤihlédne jen tehdy, jde-li o takové. skutečnosti nebo diikazy. které
ťrčasltrík nctii.l|.rI rrplatrrit dŤíve. Narnítá-li učastník, že mu nebylo umožněno učinit 'i i-ízení v prvrtím
l;trt l lnl určity ukon, musí byt tento r ikon rrčiitěn sp.l|u s odvcrlárrírrr ($ 82. odsr.. a SŘ;.

T7
V Pi'azc ,Jne ?-4.5 2013 Ing. Vladimír Peršl

Ťeditel oblastnílro inspekttlťátu



^-V_ črsxÝ
( M I r.,'rrnoloolcKy
\ruru ,l!-ŤlŤl lŤ

Český metrologický institut
Oblastní inspektorát Praha

§ladi*vá 3. ,i*; *S Ptaha 10

vÁš oopls ztrt.:

ZE DNE:
NAŠE ZN.: cu|-1522l2o16

VYŘEUJE: lng, Jirák
TEL:: +420727 931 411
E-MAIL: zjlrak@cmi,cz

DATUM: 2016-02-12

l l l l l l l lll l l,|llltI l l l lI ll, lI l } l l 
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Český metrologický institut Sídlo (fakturačníadresa):
příspěvková organizacn zřízená Okružní 31, 638 0O Brno
Ministerstvem průmyslu a obchodu, |Č: OO177016
zLč.521385192-44z21.12.1992, olČ: Czoo177o16

pobočka Brno-Černá Pole E-mail: info@cmi,cz
čís|oúčtu70338-621/0100 www.cmi,cz

t-

Bankovní spojení.
komeróní banka a.s

LABO-MS, spol. s r.o.
lng. Josef Matura
Nad úvozem 15
Praha 8
184 00

l
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Sdělení o vydání Přílohy č. í k osvěděení o registraci č. ío0-oR-0o57-í3

Vážená paní,

sdělujeme Yám, že kVašemu vydanému Osvědčení o registraci č. 1O0-0R-O057-13 jsme doplnili
novou aktuální přílohu č. 1, která se tímto stává nedílnou součástí výše uvedeného Osvědčení.

Příloha Č. 1 upřesňuje rozsah předmětu Vaší registrace. Jedná se o doplněníjednotlivých výrobců
vah na základě vámi předložených zplnomocnění od těchto výrobců.

Zároveň přikládáme Doplněk č. 1, kterým se mění jméno zaměstnance odpovědného za činnost
v rozsahu registrace.

V Případě jakýchkoliv dotazů můžete v této věci kontaktovat lng. Zdeňka Jiráka, Oblastní
inspektorát Praha, tel. 266 020 114,727 931 411, e-mail: ziirak@,cmi.cz.

S pozdravem

lng. Vladimír Peršl
ředitel Oblastního inspektorátu Praha

Ces[ý il}íriiůa,i}l; iirl{ii i tn*tiŤulť

ůbiasin í insp*kil ráŤ [Jr*.ha
llet:lie:vá ,ij

lt--;2 ů0 Prairi:
2
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Tel. - ústředna: +420 545 555 111
Fax: +420 545 222 728
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Příloha č.1 k osvĚoČENÍ o REGISTRACI č. 100_oR_0057_13

Podrobná specifikace rozsahu registrace:

opravy a montáž stanovených měřidel:

o váhy s neautomatickou činností:

r elektromechanické váhy třídy přesnosti I a II, rozsah važivosti do 50 kg h,m.v.

výrobce Precisa, KERN, Sartorius

Dohodnutá znaéka: IlI3 057

Vydáno dne 12.2.2016

#es §*Y rt.eÉl-<l !o*l il:iiÝ- í l.r*ŤíŤ1-1f.

DhlalilI, : inspekt: !,.1:t l-'r;;il,.i
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