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ČBsrÝ METRoLoGICKÝ INSTI

Přidělená značka: 1/05
0'{4

v Praze dne 16.6.2005

Poučení o odvo1ání:

Ing' vladimír Peršl
řediltl obI.stniho úspeklorátu

Protj tomuto osvědčení o regisffaci lze podat k Uřadu pro technickou nolmalizaci, metlologii a státni zkušeb-
nictví odvolání do 15 dnů odjeho doručení registrovanému subjektu. odvolání se podává ve dvou ryhotove-
ních prostřednictvím oblastního fuspektorátu ČeskéhÓ metrologického institutu, který 1egistraci provedl; pos-
tup řízeníje upraven $ 24 zákona č' 505/1990 sb' v platnán mění' odvolání nelTlá odkladný účinek'

OSVEDCENI O REGISTRACI
číslo 100-oR-0044-05

Na základě žádosti č'j. 100/1192/05zedne 15'ó'2005 aÚsledku posouzení předpokladů stanoveDých

$ 19 zákona o metrologii č'505/1990 Sb' v platném znění a Š 11 odst' 1 vyhl. Ministerstva pÍůmyslu a

obchodu č' 26212000 Sb. v plahém zněníje u Českého metrologického institutu - oblasfuího inspektolátu
Praha Iegistován subjekt:

TEsPo R'{c spol. s ť.o.

Na Jarově2/2421
130 56 Praha 3

Předmět registrace: opra\ry nontiáže

měiidla protečeného nmožství vody a měřiče tepla
měiidla protečeného množství plynu - membrránová

44851901

osvědčeni o registraci je vykonatelné dnemjeho doťučení žadat€li - registrovanému subjektu; nabývá právní
moci po uplynutí 15 dnů pojeho doručení, pokud nebyio protiněmu podáno odvolfuí' všechny skutečnosti
Iozhodné pro zněnu nebo zrušení registrace,je Iegistrovaný subje1.1povinen bez zb}tečného odkladu sdělit
ob]astnimu inspel(orátu Českého metřo1ogického institutu, u kteréhoje legistrován.
Registrovaný subjektje povinen plnit podmíl*y registrace, které jsou nedílnou součástí tohoto osvědčení
o registraci a postupovat podle metrologického předpisu MP 001 - 02.

Za činnost v rozsahu legistrace odpovídá| chvátal Lubomír Ing.

R9tr



Podmínkv registrace

Ve smyslu $ 11' odst. 2, lyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 262D0o0 sb.
v platném znění, je řegistroYaný subjekt poYinen při provádění činností v rozsahu r€gis-
třace dodržoyat následující podmínky' které jsou součástí vydaného osvědčení o registra-
c i :
1' Registťovaný subjekt' kter.ý nemá v osvědčení o legistaci .uvedeno IC, je povinen tento

údaj písenrně sdělit registrujícímu oblastnímu inspektorátu CMI po jeho přidělení, nejpoz-
ději však do 30 dnů ode dne nab'ýí p|á\alí moci osvědčení o lggistÍaci. Pii nesplnění po-
viiiosti dodatečného oznámení IČ zaháií ČMI spiávní řízení o zrušení fegisÍace.

2. Registrovaný subjekt je povinen doddovat ustanovení ziíkona č. 505/1990 Sb'' o metologii
(dá]e jen ,,zákon..), v platném znění, a souvisejících právních předpisů' Dále je registrovaný
subjekt povinen dodrŽovat požadavky metrologického předpisu CMI MP 001-02 (případně
tohoto předpisu v platném znění).
subiekt je Zejména povinen ohlásit bez zbytečného odkladu změny vůči podmínkám, za
kterych byla registrace plovedena, a to zvláště násiedující změny:
- změnu niízvu subjektu ďnebo právní formy subjektu ďnebo sídla subjektu,
- změnu technických, personálních a prostoroÚch podmínek pro provádění výkonů

v rozsahu registacei
- změnu jména zaměstnance odpovědného za čirlnost v rozsahu legistace.

3' Subjekt je povinen poŽádat o zrušení původní registrace a provedení nové registrace
v případě jeho požadavku na rozšíření lozsahu rcgistrace o nové činnosti, resp' požádat o
vydání doplňtu k osvědčení o registlaci v případě požadavku na změnu věcné specifikace
měřidel, která jsou předmětem registrované činnosti' a způsobu zajištěníjejich metrologické
návaznosti. Do provedení nové registťace' resp' do \Ydání doplňku k osvědčení o registraci
není subjekt oprávněn registrolanou činnost ve změněném rozsahu lesp. ve změněné věcné
speciÍikaci rněřidel provádět.

4' RegistťovaÍý subjekt zabezpečuje plnění zíkona formou uzavíIaných smluv i u sÚch díl-
čích spolupracovníků a subdodavatelů, pokud jejich jménem ptijir á zakéúky, účtuje jimi
provedené v.ýkony a piejímá odpovědnost Za realizovanou zakiázku. Registrovaný subjekt je
povingn \'ést seznam spolupracovníků a subdodavatelů, líeří se podílejí na IÍkonu legisto-
vané činnosti a tento seznam udržovat v aktuá]iím sta\.u.

5' Registrovaný subjekt je povinen uddovat v aktuálním sta\'Lr odbomou způsobilost zaměst-
nanců pro kvalifikovaíé provádění činností' ktelé jsou předmětem registace a dokumenty
tuto způsobilost prolGzující'

6' Pii výrobě, opravách a montáži stanovených měřidel musí bý splněny požadavky českých
tecbnických nofem, metlologických předpisů, technické dol.umentace výrobce měřidel a
cetifikátů schválení typu, ktelé se vztahují k předmětnému měřidlu a registrované čiDnosti'

7' Registlovaný subjekt je povinen a opíá\a1ěn montovat pouze t}pově schválená stanovená
měřidla s platným ověřením, a to v tecbnologicky stanovené poloze.

8. Povilrností registrovaného subjeldu je používat piidělenou značku pouze pro účely výkonu
Iegistrované činnosti'

9' Registrovaný subjekt je povinen vést evidenci namontovaných (opravených) stanovených
měřidel s uvedením údajů o qhobním čísle' platíosti jeho ověření, místě a majiteli objektu,
v němž bylo měřid1o namontová]o, subjektu provádějícího montáŽ a subjektu provádějícím
servis měřidla'

10' Registrovaný subjekt je povinen lespektovat oplávnění olgánu provádějícího státní metro-
logický dozor lYdat bezprostŤední opatření omezující registraci v případě' kdyjsou nedodr-
žeíim zákoÍ\a okoženy Žákonem cháněné zájmy. v tomto případě nesmí bý vyrobená,
opťavená a/nebo montovaná měŤidla uváděna do oběhu.


