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Úvod 

K základnímu faktoru určujícímu úroveň podniku pat í politika kvality, která stojí za 

rozvojem podniku, aby obstál a byl konkurenceschopným na trhu. Cílem společnosti fortell 

s.r.o. včetně jiných podobných st edně velkých společností je plnění poţadavků, zákonů               

i p edpisů, dodávat kvalitní výrobky, které splňují poţadavky zákazníka. Zavázat se, 

zajistit výrobu včetně dodávky zboţí, stabilní kvality produktů i sluţeb za ekonomicky      

a konkurence schopné ceny. Ově ovat a zdokonalovat kvalitu výrobků systémem kontrol, 

racionalizovat a zdokonalovat systém managementu kvality v souladu s normami ČSN EN 

ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016, s uvědoměním své odpovědnosti být svými 

výkony šetrný vůči ţivotnímu prost edí. 

K vypracování této práce nás vedlo zváţení, provádět kalibrace mě idel p ímo 

v podniku vzhledem k vysokým nákladům, které jsou vynaloţeny za externí kalibrace. K 

důleţitému faktoru, výrazně ovlivňující celý tento proces, pat í také zajištění akreditace 

s ohledem na výrobu náhradních dílů pro automobilový průmysl, kdy tuto výrobu st ední 

podniky zpravidla efektivně vyuţívají. Vyčíslení nákladů ke z ízení a provozu 

akreditovaného kalibračního st ediska dělíme na dvě části, kdy v  první části ešíme 

náklady na získání certifikátu akreditace a v druhé části všechny ostatní náklady související 

se z ízením tohoto st ediska. Porovnáním těchto nákladů s vynaloţenými externími 

náklady pro zajištění kalibrací, zjišťujeme výhodnost nebo nevýhodnost z ízení interního 

kalibračního st ediska a jsou provedeny výpočty, stanovující podmínky jeho efektivnosti. 
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1. Obecná charakteristika daného problému 

Výrobu dílů, včetně jejich dodávky konečným zákazníkům v oblasti strojírenského 

průmyslu, a to zejména v průmyslu automobilovém, provádí obvykle menší podniky. Tyto 

společnosti disponují adou mě ících p ístrojů, na jejichţ kalibrace jsou vynakládány 

nemalé investice. Jako p íklad takového podniku je moţno uvést společnost fortell s.r.o.. 

1.1 Společnost fortell s.r.o. 

                 http://www.fortell.cz/ 

Obr. 1.1 Logo společnosti fortell s.r.o.                    

Název společnosti fortell s.r.o. je psán nestandartně, s malým počátečním písmenem. 

1.1.1  Představení společnosti 

Společnost fortell s.r.o. se zejména zabývá konstrukčním ešením, výrobou 

vst ikovacích forem a nástrojů, zakázkovou výrobou lisování vst ikovacích plastových      

a kovových dílů dodávaných zákazníkům. Společnost je schopna nabídnout tyto všechny 

sluţby včetně dodání hotových dílů zákazníkovi pod jednou st echou. Disponuje vlastní 

konstrukcí, nástrojárnou a lisovnami určenými pro výrobu plastových i kovových dílů, 

včetně zajištění jejich finálních montáţí sestav [1]. 

1.1.2 Historie 

Společnost byla zaloţena t emi spolumajiteli v Lanškrouně roku 1řř5 se zamě ením 

na konstrukční, obchodní činnost. K prvnímu rozší ení dochází v roce 1997, kdy byla 

zahájena výroba kovových dílů. P i vzniku vlastní nástrojárny, dochází v roce 2000 k 

posílení kvality a konkurenceschopnosti, společnost získává certifikát jakosti ČSN ISO 

9001. V roce 2003 vzniká lisovna plastů a je také zaznamenán zvyšující se objem výroby 

pro automobilový průmysl. V roce 2004 společnost zvítězila a získala cenu v soutěţi DHL 

o nejlepšího exportéra mezi malými a st edně velkými společnostmi v rámci celé ČR. Rok 

2004 p ináší prohloubení v oblasti kvality získáním environmentální certifikace ČSN EN 

ISO 14001. K největší události v historii společnosti dochází v roce 200Ř, kdy na takzvané 

zelené louce probíhá dokončení výstavby nového výrobního závodu [1]. 

http://www.fortell.cz/
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1.1.3 Současnost 

Nyní si společnost p ipomíná dvacet let trvání působnosti na trhu, zaměstnává témě  

180 zaměstnanců s  obratem více neţ 220 miliónů Kč. Nyní se začala budovat druhá 

výrobní hala, včetně skladovacích prostor. Plánované dokončení této stavby je v červnu 

roku 2016. Výrobky společnosti (Obr. 1.2), jsou dodávány zákazníkům různého odvětví, 

vyráběné a dodávané díly nacházející uplatnění v průmyslu automobilovém, 

elektrotechnickém, zdravotnickém a spot ebním v různých zemích EU, USA i ASIE. Do 

společnosti nebyl vloţen ţádný zahraniční kapitál a je stále pod vedením svých zakladatelů 

[1]. 

                  

a)           b) 

Obr. 1.2 Vyráběné a dodávané díly zákazníkům společnosti 

a- plastový díl včetně kovových zálisků (automobilový průmysl) 

b- kovový díl (spot ebitelský průmysl) 

1.2 Služby, jejich rozdělení 

Sluţby společnosti jsou jejich zákazníkům poskytovány komplexně, zejména v oblasti 

dodávek plastových a kovových výrobků. Společnost disponuje vysoce kvalitní konstrukcí 

a výrobou vst ikovacích forem nebo nástrojů ve vlastní nástrojárně, s moţností na nich 

okamţitě provádět pot ebné opravy a zajišťovat tak včasné dodávky dílů. Lisování dílů 

probíhá ve vlastní vst ikovně plastů a lisovně kovů. Všechny výrobní procesy podléhají 

systému ízení kvality, environmentu [1]. 
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1.2.1  Konstrukce s nástrojárnou 

Konstrukté i společnosti mají dlouhodobé zkušenosti, zabývají se vývojem, konstrukcí 

několikanásobných forem s horkými systémy nebo studenými vtoky, včetně forem se 

zakládáním kovových zálisků. Obdobně je zajišťován vývoj konstrukce lisovacích nástrojů 

pro tvá ení kovů a postupové st iţné nástroje, včetně nástrojů kombinovaných nebo 

ohýbacích [1]. 

1.2.2 Systém řízení kvality 

Ve společnosti se nachází dvě plně klimatizované mě ící laborato e. Jedna z laborato í 

se nachází v nástrojárně, která zastává mezioperační kontrolu výroby forem a nástrojů, 

včetně prvního vzorkování plastových dílů a kovových výlisků. Druhá laborato  se nachází 

v blízkosti lisoven kovů a plastů, kde zastává mě ení sériově vyráběných dílů. Je v nich 

udrţována stálá teplota mezi 20 – 24°C pro zajištění p esného mě ení v optimálním 

prost edí, která je sledována digitálními teploměry s vlhkoměrem, se záznamem dat [1]. 

1.3 Zákazníci 

Výrobky společnosti fortell s.r.o. nacházejí uplatnění v automobilovém, 

elektrotechnickém, spot ebním i zdravotnickém průmyslu nejen na domácím trhu, ale i 

v mnoha zemích po celém světě jako jsou nap . Německo, Velká Británie, Dánsko, 

Švédsko, Nizozemí, Finsko, Francie, Rakousko, Švýcarsko, Maďarsko, USA nebo 

Japonsko [1]. 
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2. Kalibrace měřidel 

Kalibrací mě idel a ově ováním stanovených mě idel potvrzujeme jejich poţadované 

metrologické vlastnosti. Jestliţe jsou poţadované metrologické vlastnosti mě idel 

stanovené opat ením obecké povahy, pokládáme poţadavek kalibrací za splněný. Kromě 

poţadovaných metrologických vlastností mě idel nám opat ení obecné povahy stanovují 

také zkoušky ově ování mě idla. V p ípadě ově ování stanovených mě idel, nám jejich 

postup ově ování stanovuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, vyhláškou [2] [4]. 

Český metrologický institut nebo autorizované metrologické ú ední st edisko opat í 

ově ené stanovené mě idlo ú ední značkou, pop ípadě k němu vydá ově ovací list, nebo 

vyuţije obou těchto způsobů. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR stanoví vyhláškou 

grafickou podobu ú ední značky i náleţitosti ově ovacího listu [2] [4]. 

Prvotní ú ední značkou ově ení je povaţováno označením shody, včetně zajišťovací 

značky výrobce, které jsou umístěny na stanoveném mě idle uvedeném na trh dle 

zvláštního právního p edpisu. Je jakýmkoliv způsobem zakázáno pozměňování nebo 

poškozování ú edních značek [4]. 

Metrologické vlastnosti pracovních mě idel jsou porovnávány s etalonem. P i dodrţení 

zásad návaznosti mě idel je moţno ke kalibraci pouţít certifikovaný nebo ostatní 

referenční materiál [2] [4]. 

Mě idla, která byla vyrobena nebo uvedena do oběhu v některém z členských států 

Evropské unie, státu nebo hospodá ského prostoru s kterým má Česká republika sjednána 

pat ičné mezinárodní smlouvy, zaručující metrologickou úroveň dle právní úpravy v České 

republice. Jsou jim uznávány jejich výsledky metrologického zjištění provedených v tomto 

státě [4]. 
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2.1 Související normy a metrologické předpisy 

Je nutné se ídit platnými mezinárodními technickými normami. Mezinárodní 

organizace pro normalizaci ISO je celosvětová mezinárodní federace národních 

normalizačních orgánů sloţená z členů ISO. Mezinárodní normy jsou zpravidla tvo eny 

technickou komisí ISO, pro které je tvorba těchto norem jejich hlavním úkolem [5].  

2.1.1 Pojetí jakosti, požadavky měření s návazností na ISO 

V současném náročném trţním prost edí p edstavuje pojem kvalita úspěšnost podniku, 

být lepší neţ konkurence. V celosvětovém mě ítku význam jakosti výrazně stoupá 

s ohledem na významné změny v oblasti ekonomiky, globalizace a rychle se ší ících 

znalostí [2]. 

Mezinárodní organizací pro normalizaci ISO, byly v roce 1řŘ7 poprvé p edstaveny 

normy, které se týkají poţadavkům na systém kvality, technické nároky, mě ení a její 

analýzu a zlepšování. Jejich struktura a obsah byl roku 1řř4 revidován. Byly zaloţené 

nezávazné normy ady ISO ř000 (ř001, ř002, ř003), zaloţené na modulárním systému. 

K druhé revizi dochází v roce 2000, kdy jsou normy EN ISO 9001:1994, EN ISO 

9002:1994, EN ISO 9003:1994, nahrazeny normou EN ISO 9001:2000. V roce 2008 byla 

tato norma zrevidována a nahrazena mezinárodní normou EN ISO 9001:2008, ČSN EN 

ISO 9001:2009 (Obr. 2.1), ovšem k další doposud poslední revizi dochází na podzim roku 

2015, na mezinárodní normu EN ISO 9001:2015, která byla v únoru roku 2016 vydána 

Českým normalizačním institutem s označením ČSN EN ISO 9001:2016 [5].  

     Obr. 2.1 ČSN EN ISO ř001:200ř, fortell s.r.o. 
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2.1.2 ČSN ISO 10012:2003 

Podrobnější poţadavky na systém managementu mě ení, realizací procesu mě ení a 

mě ící vybavení jsou uvedeny v normě ČSN ISO 10012:2003, která je českou verzí 

evropské technické normy EN ISO 10012:2003. Tato norma nahrazuje jiţ dvě p edchozí 

vydané, ČSN ISO 10012-1 z roku 1993 a ČSN ISO 10012-2 z roku 1999 [6]. 

 

Obr. 2.2 Aplikace modelu systému managementu mě ení platného dle mezinárodní 

normy EN ISO 10012:2003 [6].  

Norma EN ISO 10012:2003 byla schválena Evropským výborem pro normalizaci 

(CEN), kdy jeho členové jsou národní normalizační orgány několika států, včetně 

zastoupení České republiky, s povinností těchto států k zavedení této normy [6]. 

Efektivním systémem managementu mě ení je zabezpečována způsobilost mě ícího 

vybavení, včetně procesů mě ení pro jejich zamýšlené pouţití. Systém je také významný 

pro dosaţení cílů jakosti produktu a ízení rizika, jako prevence nesprávných výsledků 

mě ení. Cílem je tedy ízení rizika nesprávných výsledků, ovlivňující jakosti produktů 

organizace u výstupu mě ícího vybavení a procesů mě ení. Systém managementu mě ení 

vyuţívá metody pouţívané p i základním ově ování vybavení aţ po aplikaci statistických 

metod u ízení procesu mě ení [6]. 

Termín „proces mě ení“, vyjad uje v této mezinárodní normě fyzické činnosti p i 

mě ení, nap . návrh, vývoj, zkoušku ve výrobě nebo p i kontrole [6]. 
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Systém managementu mě ení musí zajistit specifikované metrologické poţadavky, pro 

jejich plnění, jeţ jsou odvozeny od poţadavků na produkt. Poţadavky jsou pot ebné pro 

mě ící vybavení i pro procesy mě ení a smí se vyjad ovat jako největší dovolená chyba, 

rozsah, p ípustná nejistota, stálost, rozlišitelnost, dovednost obsluhy nebo podmínky 

prost ední [6]. 

Systém managementu mě ení se skládá z ízení určitých procesů mě ení                       

a metrologické konfigurace mě ícího vybavení [6]. 

Metrologická funkce 

Organizace je povinna zajistit metrologickou funkci. Vedení organizace musí zajistit 

všechny pot ebné zdroje ke stanovení a provádění metrologické funkce. Za udrţování 

systému managementu mě ení, její stanovení, dokumentaci a neustále se zlepšující 

efektivnost je zodpovědný management metrologické funkce [6]. 

Cíle jakosti 

S ohledem na cíl jakosti musí management metrologické funkce stanovit a prosadit 

mě itelné cíle v systému managementu mě ení, stanovit kritéria plnění cílů rovněţ se 

stanovením procesu mě ení a jejich ízení [6].  

Odborná způsobilost zaměstnanců 

Management metrologické funkce má za úkol stanovit, zdokumentovat odpovědnost 

zaměstnanců, kte í jsou začleněni do systémů managementu mě ení. Zaměstnanci, kte í 

jsou zainteresováni v systému managementu mě ení, musí prokazovat schopnost provádět 

zadané úlohy. Je zapot ebí zajistit školení, včetně jejich záznamů, která odpovídají jejich 

pracovní odpovědnosti. Zaměstnanci si musí uvědomit svou odpovědnost, povinnost, 

dopad jejich činností na efektivnost a jakost produktu [6]. 

Postupy 

Pro zajištění správného zavedení postupů v systému managementu mě ení musí být 

tyto postupy dokumentovány a validovány. Nové postupy, včetně jejich změn musí být 

kontrolovány a schváleny, musí být vţdy dostupné a aktuální [6]. 
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Měřící vybavení 

Všechno nezbytné mě ící vybavení, pot ebné ke splnění poţadovaných 

metrologických poţadavků, musí být v systému managementu mě ení dostupné, 

identifikované a p ed potvrzením platně kalibrované. K zajištění platných výsledků mě ení 

je zapot ebí mě ící vybavení pouţívat v kontrolovaném prost edí. V tomto prost edí musí 

být mě ící vybavení pouţívané k monitorování a zaznamenávání ovlivňujících veličin 

zahrnutých do systému managementu mě ení [6]. 

Prostředí 

Je zapot ebí vést dokumentaci podmínek prost edí poţadovaných pro efektivní 

provádění procesů mě ení, jeţ jsou zahrnuty v systému managementu mě ení. Podmínky 

prost edí, které mají vliv na mě ení je zapot ebí monitorovat a provádět jejich záznam. 

Mezi podmínky mě ení, které mohou ovlivňovat výsledky mě ení, pat í nap . teplota, 

rozsah změny teploty, vlhkost a mnoho dalších faktorů [6]. 

Metrologická konfirmace 

Zahrnuje kalibrace a ově ování mě ícího vybavení.  Metrologická konfirmace má za 

úkol zajistit splnění metrologických poţadavků na proces mě ení u metrologických 

charakteristik mě ícího vybavení. K charakteristikám mě ícího vybavení pat í nap . rozsah, 

opakovatelnost, chyba správnosti, stálost, vlivy ovlivňujících veličin a další [6]. 

Proces měření 

Procesy mě ení, jeţ jsou součástí systému managementu mě ení, musí být plánovány, 

validovány, zavedeny, dokumentovány a ízeny. Musí být zajištěny veličiny, které mohou 

ovlivňovat proces mě ení. Je zapot ebí, aby specifikace kaţdého procesu mě ení 

zahrnovala identifikaci kompletního vybavení, mě ícího softwaru, postupů mě ení, 

schopností obsluhy a ostatních faktorů, které mohou ovlivnit spolehlivost mě ení [6].  

Návaznost 

Management metrologické funkce je povinen zajistit navázání všech výsledků mě ení 

na etalony jednotek SI pomocí odkazu na p íslušný primární etalon [6]. 
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2.1.3 ČSN ISO/IEC 17025:2005 

Norma ČSN ISO/IEC 17025, zabývající se posuzováním shody - všeobecných 

poţadavků na způsobilost zkušebních a kalibračních laborato í, je českou verzí evropské 

normy EN ISO/IEC 17025:2005 a nahrazuje p edchozí EN ISO/IEC 17025:2001 [7]. 

První vydání této mezinárodní normy se odkazovalo na normy ISO 9001:1994 a ISO 

ř002:1řř4, které byly později nahrazeny ISO ř001:2000, coţ vedlo k dalším nezbytným 

úpravám v ISO/IEC 17025. Vydání obsahovalo veškeré poţadavky pro zkušební a 

kalibrační laborato e, které musely plnit k prokazování, ţe provozují systém odborné 

způsobilosti a schopnost poskytovat technologicky platné výsledky [7]. 

Tato mezinárodní norma by měla být pouţívána jako základ k akreditaci u 

akreditačních orgánů, které osvědčují způsobilost zkušebních a kalibračních laborato í. 

Mezinárodní norma také stanovuje všeobecné poţadavky ke způsobilosti prováděné 

zkoušky nebo kalibrace, včetně vzorkování. Týká se zkoušení a kalibrací prováděných 

pomocí metod, které jsou popsány v normách, normativních dokumentech [7]. 

Norma je pouţitelná ve všech organizacích provádějící kalibrace nebo zkoušky. Je také 

určena k vyuţití u laborato í pro rozvoj svých systémů managementu v oblasti kvality, 

technických a administrativních systémů, ídících své činnosti [7]. 

Za p edpokladu plnění poţadavků této mezinárodní normy, zkušební a kalibrační 

laborato e provozují systém managementu kvality, který také splňuje principy ISO 9001 

[7]. 

Poţadavky na management 

Laborato  provádějící zkoušky je zodpovědná za provádění zkušebních a kalibračních 

činností, v souladu plnění této mezinárodní normy, uspokojení pot eb zákazníka a ídících 

orgánů [7]. 

Za p edpokladu, ţe je laborato  součástí organizace, která provádí i jiné nesouvisející 

činnosti týkající se zkoušení nebo kalibrace, je organizace povinna stanovit odpovědnost 

všech klíčových osob, podílejících se na kalibračních činnostech tak, aby bylo moţné 

identifikovat moţné st ety zájmů [7]. 
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Laboratoř 

Laborato  musí mít k dispozici vedoucí pracovníky a techniky, kte í mají pot ebné 

zdroje a pravomoci pot ebné k plnění svých povinností, včetně uplatňování, udrţování, 

zlepšování systému managementu. Dále je povinná identifikovat výskyt odchylek od 

systému managementu, kalibrací a zavádění opat ení, které vedou k její  prevenci. 

Laborato  musí být zajištěná mechanismy, aby vedoucí a další pracující osoby v laborato i 

nebyli pod nátlakem dalších různých vlivů nep íznivě ovlivňující jejich kvalitu práce [7]. 

Kalibrace 

Zajištění kalibrací a mě ení, která jsou prováděná laborato í, musí být navázaná na 

mezinárodní soustavu jednotek SI. Stanovení návaznosti vlastních etalonů kalibrační 

laborato e prost ednictvím nep erušovaného etězce kalibrací. V p ípadě vyuţívání externí 

kalibrační sluţby, musí být návaznost mě ení zajištěna s vyuţitím kalibračních sluţeb 

laborato í, schopných dokázat způsobilost mě ení a návaznost na etalony. Kalibrační listy 

musí obsahovat výsledky mě ení i nejistoty mě ení [7]. 

Zkoušení 

U zkušebních laborato í jsou poţadavky pro mě ící a zkušební za ízení shodné s  

poţadavky pouţívanými u kalibrací. Dojde-li k situaci, kdy vyhodnocení kalibrace vede 

k nejistotě, je laborato  povinna zajistit pouţívané za ízení tak, aby se u něj mohlo pracovat 

s pot ebnou nejistotou mě ení [7]. 

Referenční etalony a referenční materiály 

Laborato  je povinna zajistit program, včetně postupů pro kalibraci vlastních 

referenčních etalonů, které musí být kalibrovány orgánem, k zajištění návaznosti [7]. 

Zajištění kvality výsledků zkoušek a kalibrací 

 Laborato  je povinna zajistit postupy ízení kvality k monitorování provedených 

zkoušek a jejich platnosti. Výstupní údaje musí být zaznamenány tak, aby byla zajištěna 

rozpoznatelnost trendů a tam, kde je to moţné, vést k p ezkoumání výsledků statistické 

metody [7]. 
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2.2 Zákon č. 119/2000 Sb., měnící zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii 

Zákonem č. 11ř/2000 Sb., ze dne 6. dubna 2000 se mění zákon č. 505/1990 Sb. [3]. 

Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii je zákon, který upravuje práva a povinnosti 

v pot ebném rozsahu k zajištění jednotnosti a správnosti mě idel a mě ení, u fyzických 

osob, které jsou podnikateli, u právnických osob a u orgánů státní správy [4]. 

Publikaci úplného znění tohoto zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění 

pozdějších p edpisů a všech pozdějších novel, vydává Český metrologický institut (ČMI) 

[4]. 

Subjekty a orgány státní správy jsou povinny pouţívat označování: [4]. 

- základních mě ících jednotek včetně jejich označování, násobky a díly stanovené 

vyhláškou, 

- ostatní jednotky včetně jejich označování, definice, násobky a díly stanovené 

vyhláškou. 

Základní měřící jednotky [4]: 

- jednotka délky – metr (m), 

- jednotka hmotnosti – kilogram (kg), 

- jednotka času – sekunda (s), 

- jednotka elektrického proudu – ampér (A), 

- jednotka termodynamické teploty – kelvin (K), 

- jednotka látkového mnoţství – mol (mol), 

- jednotka svítivosti – kandel (cd). 

Měřidla 

Mě idly určujeme hodnoty mě ené veličiny. Členění mě idel dle zákona: [4]. 

- etalony, 

- pracovní mě idla stanovená, dále jen „mě idla stanovená“, 

- pracovní mě idla nestanovená, dále jen „mě idla pracovní“, 

- certifikované referenční materiály a ostatní referenční materiály (nejsou-li určeny 

k funkci etalonu, stanoveného nebo pracovního mě idla). 
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Etalon 

Je mě idlo slouţící k uchování a realizaci jednotky určité veličiny nebo stupnice, 

p enášející se na mě idla s niţší p esností [4]. 

Stanovená měřidla 

Jsou mě idla stanovena Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky, dle 

vyhlášky k povinnému ově ování s ohledem na jejich význam [4]. 

Pracovní měřidla 

Jedná se o mě idla, která nejsou stanoveným mě idlem ani etalonem [4]. 

Certifikované referenční materiály a ostatní referenční materiály 

Pouţívají se pro ově ování nebo kalibraci p ístrojů, pro vyhodnocování mě ících 

metod a kvalitativní určování vlastností materiálů [4]. 

Návaznost měřidel 

Návazností mě idel se rozumí, jejich za azení do nep erušené posloupnosti k p enosu 

hodnoty veličiny počínající etalonem nejvyšším. Státní etalony mají nejvyšší 

metrologickou kvalitu ve státě, který zodpovídá za jejich tvorbu, rozvoj a udrţování. 

Uchovává je Český metrologický institut a oprávněné subjekty, jeţ jsou ově eny ú adem 

pro tuto činnost. Státní etalony jsou vázány p edevším na mezinárodní etalony, které jsou 

uchovávány dle mezinárodních smluv [4]. 

Hlavní etalony jsou základem k návaznosti mě idel u subjektů, podléhají povinné 

kalibraci. Jejich kalibrace je prováděna na ţádost uţivatele, Českým metrologickým 

institutem, akreditovanými kalibračními nebo zahraničními subjekty, které garantují 

srovnatelnou metrologickou úroveň [4]. 

Způsob návaznosti pracovních mě idel a jejich kalibraci si jejich uţivatelé mohou 

zajistit sami s pomocí svých vlastních etalonů, nebo u tuzemských nebo zahraničních 

subjektů disponující etalony p íslušné veličiny, které jsou vázány na hlavní etalony [4]. 
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2.2.1 Metrologický řád 

Je ízen a vztahuje se k zákonu č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění [4]. 

Metrologický ád je organizační směrnice dokumentující pouţívané metody mě ení a 

stanovuje postup metrologického zabezpečení mě idel [8]. 

Směrnice je platná pro všechna metrologická mě ící za ízení s ohledem na kvalitu.  Za 

tvorbu metrologického ádu je odpovědný metrolog [8]. 

Vyplývající povinností pro organizaci dle zákonů a poţadavků norem řízení, pro 

zabezpečení kvality: [3] [8]. 

- zabezpečení vhodných mě idel, jejich pot eby s poţadovanou p esností k zajištění 

ově ení shody výrobků a procesů na stanovené poţadavky a dokumentace dosaţené 

plánované kvality, 

- zavedení kategorizace mě idel, 

- zajištění ově ování a kalibrace mě idel ve stanovených intervalech definovaných 

postupem a vhodným za ízením s dokumentovanou návazností k primárnímu 

etalonu a vést p íslušné záznamy o kalibraci a ově ování, 

- ově ování mě idel s jejich označením kalibrační značkou, z důvodu zjištění jejich 

metrologického stavu, 

- zabezpečení ochrany, uskladnění a manipulace tak, aby nedošlo k porušení jejich 

metrologického stavu. 

Jednatel: [3] [8]. 

- je odpovědný, za plnění všech povinností vyplývající ze zákona o metrologii a 

prováděných vyhlášek k tomuto zákonu, 

- jmenuje a odvolává metrologa společnosti, 

- vytvá í podmínky pro materiální a personální zabezpečení podnikové metrologie, 

- realizuje postihy vůči pracovníkům nedodrţující ustanovení metrologického ádu. 

Metrolog [3] [8]. 

Metodicky ídí činnosti metrologie, vede evidenci mě idel a odpovídá za identifikační 

značení mě idel, zabezpečuje ově ování a kalibraci mě idel. 
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2.2.2 Národní metrologický systém 

Národní metrologický systém, dále jen NMS, se rozumí systém slouţící k zajištění 

jednotnosti a správnosti mě idel nebo k mě ení v daném státě, prost ednictvím soustavy 

technických prost edků, za ízení, technických p edpisů a práv, povinností správních 

orgánů, právnických osob a podnikajících fyzických osob [8]. 

Základní oblasti, ve kterých NMS působí, jsou fundamentální, legální a průmyslová 

metrologie [8]. 

K základním prvkům NMS  pat í spot ebitelé a obecně ve ejnost, pro ně zde existující 

infrastruktura výrobců a sluţeb. Dalším významným prvkem jsou spot ebitelské subjekty, 

zahrnující také výrobce i opravá e mě idel jako subjekty provádějící montáţe mě idel, 

nebo subjektů nemající charakter výrobků, ale nap . sluţeb [8]. 

Ke  klíčovému prvku NMS pat í Národní metrologický institut, který je p edstavován 

Českým metrologickým institutem [8]. 

K dalším důleţitým prvkům NMS pat í vzdělávání v oblasti metrologie, včetně sítě 

funkčních certifikačních orgánů pro certifikaci osob oblasti metrologie a českého 

národního akreditačního systému, který má významné postavení v oblasti subjektů 

působících v legální metrologii. Kromě prově ení odborné způsobilosti slouţí akreditace ze 

strany ČMI i jako podklad pro autorizaci subjektů, pracujících jako autorizovaná 

metrologická st ediska [8]. 

V současné době je právní rámec NMS ČR vymezen zákonem č. 505/1řř0 Sb., o 

metrologii, v platném znění, včetně jeho prováděcích p edpisů [8]. 

Národní metrologický systém ČR je také zapojen do mezinárodní spolupráce ve všech 

úrovních i členstvích anebo práce v orgánech Metrické konvence (EURAMET e.V., 

OIML, WELMEC a další). NMS ČR je zcela slučitelný s běţnými systémy členských států 

Metrické konvence, zejména se systémy v zemích EU [8]. 

Působnost Ú adu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ÚNMZ, 

je dána zákony č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické 

normalizace, metrologie a státního zkušebnictví a č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném 

znění. ÚNMZ stanovuje program státní metrologie včetně jeho realizace [8]. 
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2.2.3 Český metrologický institut 

ČMI zabezpečuje jednotnost, p esnost mě idel a mě ení v oborech vědecké, technické 

a hospodá ské činnosti v rozsahu dle § 14 zákona č. 505/1řř0 Sb., o metrologii, v platném 

znění [9]. 

Zajištuje sluţby v těchto všech základních oblastech metrologie: [9] 

- fundamentální metrologie: 

uchovávání včetně rozvoje státních etalonů, vývoj a výzkum v metrologii, 

- přenos jednotek: 

kalibrace etalonů pracovních mě idel, 

- legální metrologie: 

schvalování typu mě idel, ově ování stanovených mě idel včetně jejich prvotního 

ově ení, 

- státní metrologický dozor: 

posouzení shody mě idel. 

Kromě těchto sluţeb ČMI vykonává i adu dalších činností, jako jsou nap . certifikace 

referenčních materiálů, ově ování stanovených mě idel a další činnosti. ČMI také 

spolupracuje s adou mezinárodních organizací [9]. 

Kalibrace 

ČMI zajišťuje ově ení etalonů a kalibrace pracovních mě idel v té nejvyšší kvalitě, 

zákazníkům po celé ČR a rovněţ zákazníkům ze zahraničí, a to buď p ímo u zákazníka, 

nebo v laborato ích ČMI. [9]. 

Jednotný systém managementu kvality zavedený pro všechny prováděné kalibrace, 

splňuje poţadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17 025. Dokumentace tohoto systému je 

v p íručce jakosti organizace ČMI, a také v p íručkách jakosti vnit ních organizačních 

jednotek, do kterých mají zákazníci moţnost na poţádání nahlédnout [9]. 

Způsobilost laborato í ČMI k metrologickým výkonům byla prově ena akreditací 

podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Českým institutem pro akreditaci (ČIA). ČMI 

je nejvyšší akreditovanou kalibrační laborato í v ČR [9]. 
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2.3 Definice, pojmy 

Metrologie – věda zabývající se mě ením, mě ícími jednotkami, metodami mě ení, 

mě idly a pro mě ení významnými vlastnostmi osob provádějící mě ení [2]. 

Cílem metrologie je zajistit správnost a jednotnost mě idel a mě ení [2]. 

Metrologická konfirmace – soubor činností, které jsou poţadovány k zajištění 

souladu mě ícího za ízení, včetně poţadavků na jeho zamýšlené pouţití [2]. 

Měřidlo – za ízení určené k mě ení jako samostatné, nebo ve spojení s jiným 

za ízením vykazující pot ebné metrologické vlastnosti [2]. 

Měřící zařízení – všechna mě idla, etalony, referenční materiály, p íslušenství včetně 

instrukcí pot ebných k provádění mě ení, neboli mě ící za ízení pouţívaná v průběhu 

zkoušení a kontroly a i p i kalibraci [2]. 

Měření – soubor činností s cílem určení hodnoty mě ené veličiny [2]. 

Úřední ověřování měřidel – je způsob ově ení jednotnosti a p esnosti stanovených 

mě idel, etalonů, jeţ realizuje Český metrologický institut prost ednictvím oblastních 

inspektorátů [2]. 

Kalibrace měřidel – porovnání metrologických vlastností p esnějším mě idlem, 

zpravidla etalonem [2]. 

Přesnost měřidla – schopnost mě idla poskytovat výstupní signály (konvenčně) pravé 

hodnotě [2]. 

Třída přesnosti – klasifikační označení p esnosti daného mě idla, u něhoţ je 

zaručeno, ţe jeho chyby nep ekročí stanovené meze [2]. 

Návaznost měřidla – návaznosti mě idel se rozumí jejich za azení v nep erušené 

posloupnosti p enosu hodnoty veličiny, počínající etalonem nejvyšší metrologické kvality 

pro daný účel [2]. 

Etalon – etalony mě ících jednotek, nebo stupnic určitých veličin slouţící k realizaci a 

uchovávání daných jednotek anebo stupnic a k jejich p enosu na mě idla s niţší p esností 

p i kalibracích pracovních mě idel, respektive ově ování stanovených mě idel [2]. 
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3. Výpočet nákladů na pořízení kalibračního střediska 

Ově ení efektivnosti kalibračního st ediska je podmíněno vytvo ením výpočtů 

realizace, vzhledem k jeho náročnosti ke z ízení st ediska a jeho provozu. Realizace 

kalibračního st ediska podléhá povinnostem vyplývající z platných zákonů a vyhlášek, dle 

kterých se ídíme. 

Norma ISO/IEC 17025 se zabývá posuzováním shody – všeobecných poţadavků na 

způsobilost zkušebních a kalibračních laborato í, která vychází a doplňuje normu ISO 

9001, zabývající se poţadavky na systém kvality, technické nároky a mě ení. Podrobnější 

poţadavky na systém managementu mě ení včetně realizace procesu mě ení a mě ící 

vybavení nám udává norma ISO 10012. 

Obor měření 

Vzhledem na nároky společnosti fortell s.r.o., včetně podobných společností, 

vyuţívající p eváţně mě idla oboru délky, si ke z ízení plánovaného kalibračního st ediska 

určíme tento obor mě ení délky.  

Akreditace 

S ohledem na výrobní nároky týkajících se společnosti fortell s.r.o., se zajištěním 

výroby pro automobilový průmysl, bude do výpočtů nákladů zahrnut poţadavek k 

vytvo ení akreditovaného kalibračního st ediska. 

Ke specifikaci poţadavků na systém managementu kvality pro automobilový průmysl, 

je tento systém ízen normou ISO/TS 16949, jako doplnění zvláštního poţadavku k ISO 

9001 na systém kvality pro výrobce automobilů a jejich dílů. 

 

    Obr. 3.1 Logo českého institutu pro akreditaci 
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3.1 Náklady procesu akreditace 

Pojmem „Akreditace“ rozumíme oficiální uznání subjektu, schopného provádět 

specifické činnosti, vydáním osvědčení o akreditaci.  

Hodnota akreditace poskytuje oficiální prohlášení o odborné způsobilosti orgánů 

zajišťovat shodu s p íslušnými poţadavky. 

Informace o průběhu akreditačního procesu jsou podrobně popsány v dokumentu MPA 

00-01-13 Metodické pokyny pro akreditaci, uloţené ke staţení na stránkách ČAI, 

http://www.cia.cz/. 

 

Proces akreditace se skládá z těchto kroků: 

- p ezkoumání ţádosti o vydání osvědčení o akreditaci, 

- posuzování tj. p íprava na posuzování včetně p ezkoumání, 

- posouzení způsobu odstranění zjištěných neshod, 

- rozhodování, 

- následné prově ování plnění poţadavků (dozory). 

 

Posouzení dokumentace systému managementu 

Do orientačních nákladů spojených s akreditací je moţno zahrnout nepovinnou sluţbu 

k posouzení dokumentace systému managementu, kterou poskytuje ČMI. Tuto sluţbu lze 

vyuţít p ed podáním ţádosti o udělení akreditace, pouze p ed prvním posouzením. Sluţba 

umoţňuje p ed podáním ţádosti o udělení akreditace, doplnit na základě identifikování 

neshod dokumentaci systému managementu tak, aby jiţ v průběhu vlastní akreditace 

nebyly ešeny jako neshody. Sluţbu posouzení dokumentace lze objednat pomocí 

formulá e - Objednávka posouzení dokumentace systému managementu (p íloha A), 

uloţeného na stránkách http://www.cia.cz/ a odeslat na adresu sídla ČMI. 

Dle nového ceníku sluţeb ČIA dokumentu 10 03-P001 (p íloha B), je stanovena cena 

akreditační sluţby za posouzení dokumentace systému managementu jakosti, dle rozsahu 

posuzování v rozmezí 19 800,- Kč aţ 38 500,- Kč. 

http://www.cia.cz/
http://www.cia.cz/
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3.1.1 Mezilaboratorní porovnání, MPZ 

P ed podáním ţádosti o akreditaci je zapot ebí se účastnit mezilaboratorního 

porovnávání (MPZ), které je zaloţeno na kaţdoročním programu. Účastní se ho několik 

metrologických laborato í z České republiky i zahraničí. Dvoustranná mezilaboratorní 

porovnávání (DMZ) jsou uzpůsobena specifickým pot ebám a jsou organizována na ţádost 

laborato e. 

Mezilaboratorní porovnávání (MPZ) a dvoustranné mezilaboratorní porovnávání 

(DMPZ) jsou organizována Českým metrologickým institutem (ČMI), který je 

akreditovaným organizátorem mezilaboratorních porovnávání dle ČSN EN ISO/IEC 17043 

„Posuzování shody – Obecné poţadavky na zkoušení způsobilosti“. Program 

mezilaboratorního porovnávání (Tab. 3.1) vztahující se k aktuálnímu roku, se nachází ke 

staţení na stránkách  https://www.cmi.cz/, kde je také k dispozici ţádost k účasti u MPZ 

(p íloha C). 

Mezilaboratorním porovnáváním docílíme vzájemného porovnání výsledků mě ení 

laborato e s výsledky mě ení referenční laborato e mající pro danou oblast mě ení nejvyšší 

prioritu. Cílem je prokázání způsobilosti akreditovaných i neakreditovaných laborato í. 

 

PROGRAM MPZ na rok 2016  

Označení: Název: Zahájení: Referenční laborato : Ţádost ke staţení: 

100-16 Pracovní mě idla délky 2/2016 OI Brno ŢÁDOST 

Tab. 3.1 Výňatek z programu mezilaboratorního porovnání, pracovních mě idel délky 

 

Cena výkonu za účast v programu MPZ je, dle volně staţitelné ţádosti, vyčíslená 

částkou 10 000,- Kč. Účastnící laborato í mají moţnost vybrat si z několika mě idel 

k porovnání, v rámci rozsahu mě ení svých technických moţností. Je nutné účastnit se 

MPZ p ed podáním ţádosti o udělení akreditace k posouzení schopnosti správného mě ení. 

Po udělení akreditace je kalibrační laborato  povinna účastnit se tohoto porovnání 

minimálně jednou ročně, alespoň z jednoho oboru mě ení. Je-li akreditace vypsána 

nap íklad s platností pěti let, je v tomto období zapot ebí provézt porovnání ve všech 

oborech mě ení, kterými laborato  disponuje. 

https://www.cmi.cz/
https://www.cmi.cz/node/816
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3.1.2 Podání žádosti a posouzení k udělení akreditace 

Náklady na posuzování jsou orientačně uvedeny v ceníku sluţeb ČAI stanovení 

nákladů procesu akreditace, dokumentu 10_03-P010, (Tab. 3.2). Výše ceny se odvíjí na 

základě počtu pracovníků pracujících v laborato ích a počtu provádějících kalibrací 

(kalibračních postupů). Na základě tohoto ceníku odhadujeme cenu za posuzování u 

poţadovaného kalibračního st ediska kolem 100 000,- Kč. 

 

Kalibrační laboratoře 

  1 –   2 pracovníci   (  1 -   2 kalibrace)   72 000,-  Kč –   85 000,-  Kč 

  3 – 10 pracovníků  (  3 - 1Ř kalibrací)   90 000,-  Kč – 135 000,-  Kč 

11 – 30 pracovníků  (19 - 56 kalibrací) 140 000,-  Kč – 200 000,-  Kč 

Tab. 3.2 Orientační náklady na posuzování, dle aktuálního ceníku ČAI 

 

Ţádost o udělení akreditace 

 Ţádost podává oprávněný zástupce ţádajícího subjektu, která musí obsahovat tyto 

zpracované náleţitosti: 

- obecné náleţitosti podání, 

- rozsah činností posuzování shody, pro které má být akreditace udělena, 

- informace o subjektu (adresa pracovišť, souhlas s plněním akreditačních 

poţadavků, popis sluţeb subjektu a seznam norem a normativních dokumentů, 

metod nebo postupů, p íručku kvality a odpovídající dokumenty a záznamy týkající 

se systému managementu, p ehled o účasti v programech zkoušení způsobilosti). 

Podání v elektronické podobě formou datové zprávy je moţné u ČAI na adresách: 

ID datové schránky: c4cnq5k 

e-mail: mail@cai.cz 

Adresa k osobnímu, nebo poštovnímu doručování: 

Český institut pro akreditaci, o.p.s. 
Olšanská 54/3 

130 00 Praha 3 

mailto:mail@cai.cz
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Proces akreditace začíná dnem podání doručení ţádosti na ČAI, která je povinna o 

ţádosti rozhodnout nejpozději do 120 dnů od zahájení ízení (ve zvláštních p ípadech se 

lhůta prodluţuje o dalších ř0 dnů). 

Posouzení ţádosti 

Obsahuje-li ţádost všechny náleţitosti, vyrozumí ČAI subjekt o zahájení posuzování. 

V p ípadě chybějících náleţitostí je subjekt vyzván ČAI, k odstranění neshod ve stanovené 

době. 

Příprava na posuzování 

Se souhlasem subjektu můţe být v rámci p ípravy na posuzování, realizována 

p edběţná návštěva s cílem zjistit p ipravenost subjektu k akreditaci a definovat p ípadné 

neshody. 

P ed zahájením posuzováním ČAI, jsou subjektem p edány důleţité dokumenty           

a záznamy vlastního systému managementu, které jsou zhodnoceny jako dokumentování z 

hlediska shody s akreditačními poţadavky.  

ČAI stanoví místo a čas úvodního zasedání a místo, kde proběhne posuzování na 

místě. 

Přezkoumání dokumentů a záznamů 

P edem zaslané dokumenty a záznamy poskytnuté subjektem se p ed konáním 

úvodního zasedání a na úvodním zasedání p ezkoumají skupinou posuzovatelů.  

Úvodní zasedání 

Časový program posuzování je projednán na místě, z důvodu ujasnění si termínů pro 

posuzování a dostupnosti pracovníků, včetně realizace witness auditů. P ílohou zápisu 

z úvodního zasedání je časový program, včetně projednaných a stanovených witness 

auditů. 

Zjištěné neshody, které by mohly bránit v zahájení posuzování na místě, jsou uvedeny 

do zápisu z úvodního zasedání. Subjekt, má tyto neshody moţnost odstranit v krátkém 

nebo delším časovém období, nebo odstraní jen část zjištěných neshod po dohodě s ČAI. 
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3.1.3 Rozhodnutí o vydání osvědčení akreditace 

O udělení akreditace rozhoduje ČAI. Právo vystupovat jako akreditovaný subjekt je 

dokládán pomocí osvědčení o akreditaci. P ezkoumáním všech nashromáţděných 

dokumentů pro rozhodování se posuzuje dle plnění akreditačních poţadavků. Subjektu, 

který prokáţe splnění akreditačních poţadavků, ČAI udělí akreditaci. 

Doba platnosti akreditace 

P i prvním posouzení se akreditace uděluje s platností t í let, následně s platností pěti 

let. 

Osvědčení o akreditaci 

Osvědčení o akreditaci je doklad o udělení akreditace, včetně oprávnění vystupovat 

jako akreditovaný subjekt v rozsahu udělení akreditace. 

 

3.1.4 Opakované posouzení akreditace, plnění požadavků 

Opakované posouzení akreditace 

Je realizováno formou prodlouţení platnosti udělené akreditace, na ţádost subjektu. 

Posouzení probíhá obdobně jako první posouzení, kdy je čerpáno ze zkušeností získaných 

z p edchozího posuzování. 

Platnost akreditace se v p ípadě opakovaného posouzení prodluţuje o dalších pět let. 

Plnění akreditačních poţadavků, DOZOR 

U subjektu je prově ováno plnění akreditačních poţadavků, které prově uje ČAI. 

Pravidelné dozorové návštěvy jsou prováděny ve stanovených  intervalech, kdy v p ípadě 

platnosti akreditace t í let, je interval roční a v p ípadě platnosti pěti let je interval patnáct 

měsíců. První pravidelná dozorová návštěva po prvotním posouzení musí proběhnout 

nejpozději do jednoho roku od data udělení akreditace. V ceníku sluţeb ČAI dokladu        

č. 10 03-P010, jsou uvedeny orientační náklady za pravidelné dozorové návštěvy cca 25% 

z nákladů akreditace. 
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3.2 Náklady související se zřízením střediska 

Mezi hlavní faktory, které se významně podílí na vytvo ení kalibračního st ediska 

nebo jeho provozu, pat í: 

- zpracování a zajištění dokumentů, technické normy, kalibrační postupy, 

- náklady mě ících p ístrojů, jejich údrţba, kalibrace, 

- náklady na pracovní prostory, energie, 

- náklady pracovníků kalibračního st ediska, osobní ohodnocení, kvalifikace. 

Zpracování dokumentů 

Je nezbytné vypracovat p íručku jakosti zahrnutou do ízené dokumentace systému 

společnosti. Jedná se p edevším o opsanou normu ČSN ISO/IEC 17025, která doplňuje 

normu EN ISO 9001:2015 a je dále upravena k vyuţívání ve společnosti. Dokument 

p íručky jakosti vypracovává a udrţuje manaţer kvality, s poţadavky na systém kvality. 

Související normy 

Rovněţ je zapot ebí vzít v úvahu po ízení platných norem k ízení provozu laborato e. 

Tyto normy jsou uvedeny (v p íloze D), které je moţné zakoupit u ÚNMZ. 

České technické normy jsou distribuovány na základě podmínek, stanoveny vyhláškou 

č. 4Ř6/200Ř Sb. v platném znění, http://www.unmz.cz/files/Cenová%20vyhláška.pdf, 

(p íloha E). Nabídka k normám je uvedena jednotlivě v tištěné podobě (p íloha F), kdy 

byla částka stanovena ÚNMZ na 3 860,- Kč. Normy je moţno získat také na základě 

p edplatného - v elektronické podobě. Jedná se o p ístup do databáze plných textů 

technický norem po dobu šesti měsíců za cenu 1 000,- Kč aţ 3 500,- Kč dle zvolené 

varianty čtení/tisk. Moţnost sluţby na základě  neustálé pot eby st ediska s nahlíţením do 

norem, včetně tisku 200 stran technických dokumentů za 2 500,- Kč / 6 měsíců. 

Kalibrační postupy 

S cílem nápomoci pracovníkům vykonávajícím kalibrace mě idel nabízí Česká 

metrologická společnost  „vzorové“ kalibrační postupy. Seznam kalibračních postupů je 

nabízen na stránkách ČMS http://www.csvts.cz/spolky/cms/kalibracni-postupy-publikace, 

kde si ČMS účtuje cca 350,- Kč za jeden tento kalibrační postup. 

http://www.unmz.cz/files/Cenov%C3%A1%20vyhl%C3%A1%C5%A1ka.pdf
http://www.csvts.cz/spolky/cms/kalibracni-postupy-publikace
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3.2.1 Kalibrační přístroje (etalony), kalibrace 

St edisko je zapot ebí vybavit kalibračními p ístroji, pomocí kterých budou 

kalibrována mě idla určená ke kalibraci. 

Na základě analýzy výběru typů mě idel v návaznosti na jejich četnost vyuţívání 

nástrojárnou fortell s.r.o., je tento výběr mě idel stanoven, viz typy mě idel (Tab. 3.3). 

Mě idla jsou vybrána s ohledem na ekonomické aspekty, kdy by nap . po ízení etalonu 

vzhledem ke kalibraci několika kusům určitého typu kalibrovaného mě idla nebylo 

ekonomicky výhodné. Proto jsou up ednostněny mě idla taková, která vzhledem ke svému 

typu a počtu, ekonomicky nezvyšují nárok k po ízení dalších etalonů. 

 

typ ěřidla rozsah ěřidla 

mm 

čísli ový krok 

mm 

Přes ost 
µm 

počet ěřidel       
ks 

posuv á ěřítka 0 - 150 0,01  +- 20  74  

0 - 300 0,01  +- 30   7 

tř e ové ikro etr  0 - 25, 25 - 50, 50 - 75 0,001  +- 1 
77 

75 - 100, 100 - 125, 125 - 150 0,001  +- 2 

astavova í ěrk  

 k mikrometru 
25, 50, 75  -----   +- 1  

37 
100, 125  -----   +- 2 

ú h lko ěr  páčkové 0 - 0,8 0,01 13 
 23 

0 - 0,14 0,001 4 

ú h lko ěr  čísel íkové 0 - 10 0,01 17 
19 

0 - 50 0,01 55 

ú h lko ěr  digitál í 0 - 12,7 / 0 - 25,4 0,001 3 
13 

0 - 50,8 0,001 5 

ěří í tr  / sady 0 - 10 0,01 +- 1 350 (12 sad)  

vál ové kali r   12 - 50 1 +- 2 25  

základ í ěrk  1 - 200  -----  třída př. 2 515 (5 sad)   

Tab. 3.3 Návrh výběru typů mě idel určených ke kalibraci, která byla vybrána na základě 

četnosti vyuţívaných mě idel ve společnosti fortell s.r.o.. 

 

Dle těchto vybraných mě idel včetně jejich parametrů jsou zajištěny etalony k jejich 

kalibracím. K parametrům ovlivňující výběr etalonů pat í p esnost kalibrovaných mě idel, 

jejich rozsah mě idla, krok mě idla a vyuţitelnost z hlediska variability pouţitelnosti 

k jednotlivým typům kalibrovaných mě idel.  
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Výběr kalibračních přístrojů, etalonů 

Kalibrační p ístroje, mě idla jsou vybrána ve spolupráci s dodavatelem kvalitních 

mě idel Mitutoyo, společnosti Kuboušek s.r.o.. Japonská společnost Mitutoyo se adí mezi 

světové výrobce uceleného sortimentu kvalitních a uznávaných mě idel. 

Kalibrační p ístroje jsou vybrána s ohledem na provedení poţadované akreditované 

kalibrace konkrétně k určitým typům mě idel. 

Výběr kalibračních přístrojů pro poţadované akreditační kalibrace těchto měřidel: 

-  posuvná měřítka 

Ke kalibraci posuvných mě ítek v rozsahu 0 - 300 mm slouţí koncové měrky (Obr. 

3.2), Mitutoyo katalogové obj. č. 516-124-10, t ídy p esnosti 1. V sadě jsou obsaţeny 3. 

koncové měrky 30 / 41,3 / 131,4 mm, 2. nastavovací krouţky o Ø 4 / 25 mm a rukavice. 

Doplňující měrky uţijeme z etalonů k mě ení koncových měrek. 

 

 

 

Obr. 3.2 Sada pro kontrolu posuvných mě ítek, DIN Ř62 
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- mikrometry 

Kalibrace mikrometrů v rozsahu 0-150 mm je zajištěna koncovými měrky (Obr. 3.3), 

Mitutoyo katalogové obj. č. 516-136-60, t ídy p esnosti 1. V sadě je obsaţeno 10 kusů 

koncových měrek v rozmezí 2,5 – 25 mm a interferenční sklo o tloušťce 12 mm pro 

kontrolu rovnoběţnosti ploch. Pro bezpečné drţení sestavených koncových měrek je pouţit 

mikro checker (Obr. 3.4). 

 
Obr. 3.3 Sada koncových měrek ke kontrole mikrometrů, DIN Ř63k 

 

 

  

 

Obr. 3.4 Drţák koncových měrek ke kontrole mikrometrů (mikro checker) 
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- nastavovací měrky jako součást mikrometrů 

Součástí mikrometrů s  rozsahem jejich minimálního rozměru mě ení od 25 mm se 

pouţívají nastavovací měrky (Obr. 3.5).  

 

 

Obr. 3.5 Nastavovací měrka jako součást mikrometru s mě ícím rozsahem od 75 mm 

 

Měrky jsou kontrolovány na komparátoru koncových měrek (Obr. 3.6), u kterého 

probíhá kalibrace v souladu s normou EN ISO 3650. Jeho rozlišení je 0,01 µm s rozsahem 

mě ení 0,1 – 250 mm, Mitutoyo katalogové obj. č. 565-150-01D. 

 

 

Obr. 3.6 Komparátor koncových měrek GBCD-250 
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- páčkové úchylkoměry, číselníkové nebo digitální 

Pomocí p ístroje i-Checker (Obr. 3.7) můţeme kalibrovat páčkové úchylkoměry a také 

úchylkoměry číselníkové nebo digitální.  Max. rozsah mě ení u tohoto p ístroje je 100 mm 

s rozlišením 0,02 µm. P ístroj je vybaven kalibračním a analyzačním softwarem i-Pak, pro 

kalibraci a dokumentaci. Software je v souladu s EN ISO 463, DIN 878, DIN 2270, DIN 

879, VDI/VDE/DGQ2618, JIS B7503, Mitutoyo katalogové obj. č. 170-321D. 

 

 

Obr. 3.7 Kalibrační p ístroj i-Checker 

 

Mezi hlavní výhody p ístroje pat í: 

- univerzálnost p ístroje, který umoţňuje provádět kalibraci všech druhů 

úchylkoměrů, 

- velmi snadné mě ení, včetně nastavení polohy pomocí plně automatických mě ících 

funkcí, 

- pracovní plochy p ístroje jsou opat eny tvrdokovem 
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- měřicí trny, válečkové kalibry 

Pro kalibrování mě ících trnů a válečkových kalibrů pouţijeme vysoce p esný 

mikrometr s číslicovým krokem mě ení 0,1 µm s rozsahem mě ení 0–25 mm, Mitutoyo 

katalogové obj. č. 2ř3-100 (Obr. 3.8).  

 

Obr. 3.8 Vysoce p esný mikrometr, Absolute Digimatic 

- koncové měrky 

P i kalibraci se koncové měrky porovnávají s koncovými měrky s vyšší p esností t ídy 

K. Kaţdá koncová měrka, je porovnávána s koncovou měrkou etalonu stejného rozměru, 

proto je vybrána sada stejných rozměrů kontrolovaných měrek (Obr. 3.10), Mitutoyo 

katalogové obj. č. 516-937-60. 

 

Obr. 3.10 Sada koncových měrek, 112 ks, EN ISO 3650 



38 

 

Vyhodnocení probíhá porovnáváním na komparátoru koncových měrek GBCD-250 

(Obr. 3.6), který je rovněţ vyuţíván ke kalibraci nastavovacích měrek mikrometrů. 

Nabídka těchto všech kalibračních p ístrojů včetně p íslušenství je vypracovaná 

dodavatelem Kuboušek s.r.o. (p íloha G). 

Kalibrace kalibračních přístrojů (etalonů) 

U kalibračních p ístrojů bude prováděna kalibrace s platností jednoho roku v externí 

laborato i. Ceny kalibrací těchto p ístrojů jsou uvedeny (p íloha G), dle nabídky 

společnosti Kuboušek s.r.o.. 

Akreditovaná kalibrace měřidel 

Ceny akreditovaných kalibrací mě idel jsou uvedeny v (Tab. 4.1, kapitoly 4), na 

základě pouţívaných běţných cen. Doba periody kalibrací, u těchto mě idel, je stanovena 

s  platností dvou let. Uvedené ceny slouţí jako vzor pro výpočet efektivity interního 

kalibračního st ediska. 

Náklady na údrţbu kalibračních měřidel 

Náklady na údrţbu kalibračních mě idel se obvykle stanovují na základě 

procentuálního vyjád ení z po izovací hodnoty mě icích p ístrojů, dle sloţitosti                  

a poţadavků na jejich p esnost. Roční náklady vyjád íme procentuálně, a to ve výši 2 % z 

po izovacích nákladů. 

Softwarové vybavení 

Mě icí p ístroje ovládané počítačem jsou rovněţ osazeny kalibračními a analyzačními 

softwary i-Pak pro dokumentaci a kalibraci. Cena těchto softwarů je zahrnuta v rámci 

po ízení ke kaţdému kalibračnímu mě icímu p ístroji, nabídka Kuboušek s.r.o.,(p íloha G). 

Počítač vedoucího st ediska bude vybaven softwarem Metrologie Profesional od 

společnosti Q-Lanys, která působí v oblastech systémů ízení jakosti a softwarové podpory 

S J. Tento software zajišťuje ty nejnáročnější poţadavky na vedení metrologie, včetně 

zpracování a dokumentaci kalibrací, statistik mě idel, statistik nákladů na externí nebo 

interní kalibrace (Obr. 3.11). Cena softwaru, byla dodavatelem stanovena na 60 000,- Kč 
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za multilicenci (pouţití neomezeného počtu lidí) a roční technickou podporu na ř 000,- Kč. 

Bliţší informace jsou dostupné na www.qlanys.cz. 

 

a) 

 

b) 

Obr. 3.11 Náhled do software Metrologie Profesionál 

a- karta mě idla 

b- kalibrační list mě idla  

http://www.qlanys.cz/
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3.2.2 Pracovní prostory, vybavení a energie 

Vybavení pracovního prostoru st ediska určíme dle následujících faktorů:  

- pracovní nábytek v závislosti na mě ícím vybavení a počtu pracovníků,  

- kancelá ská elektronika, počítače, tiskárny, 

- pracovního prost edí, sledování teploty a vlhkosti vzduchu, 

- datového p ipojení, p ívod elektrického proudu, 

- osvětlení místnosti, 

- nároky na elektrický p íkon. 

V nákladech na plochu pracoviště jsou zahrnuty odpisy budov, kdy je roční sazba 2 % 

z po izovací hodnoty budovy a nákladů na opravy. Na údrţbu a osvětlení, pop . vytápění 

budov, asi 6 – Ř % z po izovací hodnoty kalibrační místnosti ročně. Náklady na pracovní 

plochu jsou vypočteny pouze z odhadované po izovací hodnoty místnosti 1 000 000,- Kč. 

Vybavení nábytku 

Pracovní stoly jsou zajištěny v závislosti na jednotlivých mě ících operacích, umístění 

p ístrojů a počtu pracovníků. 

- umístění komparátoru koncových měrek GBCD-250, kalibrace koncových             

a nastavovacích měrek  

- umístění p ístroje i-Checker, kalibrace úchylkoměrů 

- místo pro kalibraci mě icích trnů, válečkových kalibrů - p esný mikrometr 

- místo pro kalibraci posuvných mě ítek a mikrometrů - sady koncových měrek 

- zajištění stolu pro vedoucího st ediska  

Místnost opat íme odkládacími stoly a regály k zajištění dokumentace, mě idel. 

- pracovní stoly      3 500,- Kč/ks 

- kancelá ské ţidle    3 000,- Kč/ks 

- regál 3,5 m   15 000,- Kč/ks 

- odkládací stůl 5 m  15 000,- Kč/ks 

- uzamykatelný kontejner   5 000,- Kč/ks 
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Kancelářská elektronika 

Komparátor koncových měrek GBCD-250 a kalibrační p ístroj i-Checker jsou ízeny 

svými vlastními počítači. Počítač rovněţ po ídíme ke stolu vybaveného sady koncových 

měrek pro mě ení posuvných mě ítek, t menových mikrometrů, koncových měrek niţší 

t ídy, nastavovacích měrek. U stolu pro mě ení válečkových kalibrů a mě ících trnů 

pomocí p esných t menových mikrometrů bude počítač sdílen se stolem, kde jsou umístěny 

kalibrovací koncové měrky. Počítač bude rovněţ p idělen u stolu vedoucího st ediska, kde 

bude umístěna i multifunkční tiskárna. 

Počítače včetně monitorů vyčíslíme částkou 10 000,- Kč/ks + tiskárna 10 000,-Kč/ks 

Pracovní prostředí 

Pracovní prost edí ve st ediscích zahrnují podmínky teploty a vlhkosti, které je 

zapot ebí ídit a zaznamenávat s ohledem na poţadavky produktů. St edisko je nutno 

vybavit klimatizací, která zaručuje stálost teploty včetně vlhkosti vzduchu. 

Výběr klimatizované jednotky, kompaktního kazetového typu, (Obr. 3.12). Mezi jeho 

výhody pat í výborné rovnoměrné rozptýlení vzduchu v místnosti. 

       

       

Obr. 3.12 Klimatizační jednotka, Fujitsu AUYG24LVLA, cena 31 700,- Kč 
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Fujitsu AUY624LVLA  - parametry 

apáje í 230 V / 50 Hz 

j e ovitý výko  hlaze í 8,0 kW 

příko  hlaze í 2,21 kW 

roč í spotře a e ergie hlaze í 425 kWh/a 

vý ě a vzdu hu v itř í 930 m
3
/h 

odvlhče í 2,7 

roz ěr  V  Š  H 49 x 700 x 700 mm 

Tab. 3.4 Parametry klimatizační jednotky Fujitsu AUY624LVLA 

 

V nákladech je vyčíslena pravidelná roční údrţba klimatizace ve výši 3 000,- Kč. 

Pro záznam teploty a relativní vlhkosti vzduchu je pouţit datalogger S3120 od výrobce 

Comet (Obr. 3.13). Záznam je proveden do energeticky nezávislé elektronické paměti, 

který je moţno p enést do osobního počítače p es rozhraní USB, kde je spravován 

softwarem. Za ízení vychází z poţadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025. 

 

 

Obr. 3.13 Datalogger S3120 
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Cena záznamníku teploty a relativní vlhkosti S3120 včetně software, p íslušenství a 

kalibrace, činí Ř 380,- Kč, z toho náklady na kalibraci činí 1 190,- Kč. Nabídka na 

datalogger dodavatele COMET SYSTÉM s.r.o., (p íloha H). 

Nároky na elektrický příkon 

Výpočet p íkonu pro kalibrační místnost dle vybavení: 

- 4 x počítač     4 x 120 W 

- multifunkční tiskárna   50 W (pohotovostní reţim 23W, max. 1000W) 

- kalibrační p ístroje: i-Checker 100 W 

GBCD-250 100 W 

Výpočet p íkonu všech vybavení, které se v kalibrační místnosti nachází, je 730 W. 

730 W x 8 hodin x 252 pracovních dnů bez svátků 1 471,68 kW/rok 

- klimatizační jednotka (uvedeno výrobcem)  425 kW/rok 

Dle vývoje cen u ČEZ s.r.o., distribuční sazby C01d pro firmy a podnikatele je pro 

vyčíslení nákladů energií za elektrický proud, stanovená cena dle sazebníku za 1. kWh ve 

výši 2,- Kč. 

Osvětlení  

Jestliţe vycházíme z rozměrů kalibrační místnosti o velikosti 6 x 5 m, bude v této 

místnosti 12 zá ivkových světel. V kaţdém světle se nachází dvě zá ivky (Obr. 3.14), kdy 

p íkon na jedno celé světlo je 50 W.  

12 světel x 50 W x Ř hodin x 252 pracovních dnů bez svátků = 1 209,60 kW/rok 

Náklady na po ízení osvětlení stanovíme dle standartní nabídky 1 000,- Kč/ks. 

 Obr. 3.14 světlo zá ivkové stropní 
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Kalibrační středisko 

Velikost kalibračního st ediska byla na základě vypracovaných parametrů stanovena 

na 5 x 6 m, (Obr. 3.15).  

 

 

Obr. 3.15 Návrh pracoviště kalibračního st ediska 
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3.2.3 Zodpovědní pracovníci, školení 

Osoby pracující v kalibračním st edisku musí být způsobilí pracovat se specifickými 

za ízeními, provádějící kalibrace. Hodnotí výsledky a podepisují protokoly o zkouškách a 

kalibrační listy. Osoby provádějící specifické úkony musí být kvalifikovány vzhledem 

k odpovídajícímu vzdělání, tak jak je poţadováno. 

Školení pracovníků 

Pravidelná školení jsou po ádána Českým metrologickým institutem v oblasti 

metrologie firem nebo školení zaměstnanců autorizovaných metrologických st edisek a 

dalších vzdělávacích akcí, nebo jsou rovněţ nabízena Českou metrologickou společností: 

- kurz metrologie pro pokročilé, který pokrývá poţadavky na znalosti vyţadované 

p i certifikaci způsobilosti metrologa II. kvalifikačního stupně, je prokazován 

certifikátem způsobilosti, cena za kurz 6 500,- Kč, 

- kalibrace měřidel délek, p íprava k certifikaci odborné způsobilosti metrologa II. 

stupně, cena za kurz 5 520,- Kč, 

certifikát odborné způsobilosti 
- kvalifikačního stupně I, vedoucí pracovníci větších lab., cena za kurz 5 000,- Kč, 

- kvalifikačního stupně II, pracovníci vedoucí skupinu pracovníků nebo pracujících 

samostatně, cena za kurz 5 000,- Kč, 

- kvalifikačního stupně III, pracovníci laborato í pracující pod vedením pracovníků 

vyšších kvalifikačních stupňů, cena za kurz 5 000,- Kč. 

Ve st edisku budou pracovat dva pracovníci III. stupně, vykonávající svou odbornou 

činnost pod vedením t etího pracovníka I. pracovního stupně. K získávání informací 

doškolováním, počítáme se čtvrtinovými ročními náklady z uvedených cen. 

Osobní ohodnocení, mzda pracovníků 

Osobní náklady pracovníků jsou stanoveny dle průměrné mzdy odpovídající jejich 

profesi v České republice. Jejich měsíční platové ohodnocení jiţ obsahuje pojistné na 

zdravotní a sociální pojištění, (hrubá mzda).  

- vedoucí pracovník st ediska 25 000,-  Kč 

- pracovníci st ediska, pracující pod vedením vedoucího pracovníka 20 000,- Kč. 
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3.3 Vyčíslení nákladů 

Tab. 3.5 Náklady procesu akreditace (ceny bez DPH) 

Účel platby 
jednorázová 

poč. platba náklady, provoz / rok 

Posuzování shody - obecné poţadavky na 
zkoušení způsobilosti 

30 000,- --- 

Mezilaboratorní porovnání (MPZ) --- 10 000,-  (1x ročně) 

Posouzení dokumentace systému managementu 

(100 000,- na akreditaci) 

--- 33 333,- (3 roky akred.) 

20 000,- (5 let akred.) 

Opakované posouzení akreditace --- 25 000,- (25% z akred.) 

Celkem za náklady procesu akreditace 30 000,- Kč 88 333,- Kč 

 

Tab. 3.6 Náklady související se z ízením st ediska (ceny bez DPH) 

Účel platby 
jednorázová 

poč. platba náklady, provoz / rok 

Po ízení kalibračních p ístrojů, etalonů 1 229 259,- Kč --- 

Kalibrace kalibračních p ístrojů 55 400,- Kč 55 400,- Kč 

Údrţba kalibračních p ístrojů (2% po iz. nákl.) --- 24 585,- Kč 

Softwarové vybavení – Q-Lanys, metrologie 60 000,- Kč --- 

Technická podpora – Q-Lanys, metrologie --- 9 000,- Kč 

Plocha pracoviště – opravy, údrţba --- 20 000,- Kč 

Pracovní nábytek 61 000,- Kč --- 

Kancelá ská elektronika 30 000,- Kč --- 

Klimatizační jednotka 31 700,- Kč 3 000,- Kč 

Záznamník teploty, vlhkosti 8 380,- Kč --- 

Kalibrace záznamníku teploty, vlhkosti --- 1 190,- Kč 

Osvětlení 12 000,- Kč --- 

Nároky na elektrický p íkon, včetně osvětlení --- 6 214,- Kč 

Školení pracovníků 27 020,- Kč 6 755,- Kč 

Mzda pracovníků --- 780 000,- Kč 

Celkové náklady na zřízení střediska 
1 514 759,- Kč 906 144,- Kč 
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Proces akreditace 

Počáteční náklady jednorázové platby procesu akreditace, jsou vyčísleny částkou 

30 000,- Kč. Jedná se pouze o platby, které byly provedeny pouze na začátku a jiţ se v 

intervalech neopakují. 

Roční náklady související s provozem st ediska jsou vyčísleny částkou 88 333,- Kč. 

Jsou v ní zahrnuty všechny platby, které se pravidelně opakují a následně jsou rozpočítány 

dle délky platnosti intervalu. Částky jsou p epočítány s ohledem dle udělení platnosti 

prvotní akreditace. 

Zřízení střediska 

Počáteční náklady pro z ízení st ediska, jsou vyčísleny částkou 1 514 759,- Kč. 

Roční náklady související s provozem st ediska jsou vyčísleny částkou ř06 144,- Kč. 

Celkové náklady počáteční 

Součet nákladů procesu akreditace a nákladů k z ízení st ediska činí 1 544 759,- Kč. 

Celkové roční provozní náklady 

Součet ročních provozních nákladů procesu akreditace a nákladů ke z ízení st ediska 

činí 994 477,- Kč, s ohledem udělení platnosti prvotní akreditace. P i dalším udělení 

akreditace je interval platnosti stanoven po dobu pěti let, který nám nepatrně sníţí výši 

ceny vzhledem k rozpočítání nákladů za udělení akreditace a audity. 
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4. Volba vhodné varianty 

K ově ení efektivnosti kalibračního st ediska bylo provedeno vyčíslení nákladů 

procesu akreditace s výpočtem nákladů pro jeho z ízení, včetně nákladů na roční provoz. 

Náklady ke zřízení akreditovaného kalibračního střediska, roční provozní náklady 

Celkové náklady počáteční  1 544 759,- Kč 

Celkové roční provozní náklady     994 477,- Kč 

Výpočet těchto nákladů pouţijeme ke stanovení efektivnosti st ediska vzhledem 

k vynaloţeným nákladům, které společnost vynakládá v externích firmách. 

4.1 Vyčíslení nákladů za externí kalibrace 

K hlavním faktorům, které se významně podílí na výpočtu nákladů za externí 

kalibrace, a které zpravidla ovlivňují jejich výši, pat í: 

- typ mě idel, 

- mě ící rozsah mě idel, 

- počet mě idel, 

- platnost akreditovaných kalibrací. 

Dle typu mě idla a jeho mě ícího rozsahu se stanovuje výše ceny za provedení 

konkrétní kalibrace. V závislosti na počtu poţadovaných kalibrací a na základě doby 

platnosti kalibrace, lze vyčíslit roční vynaloţené náklady. 

Výše vynaloţených nákladů, které společnost fortell s.r.o. zaplatila za provedení 

kalibrací v externích metrologických st ediscích, jsou uvedeny dle jednotlivých faktorů v 

(Tab. 4.1). 

Náklady na mě idla, které společnost vynaloţila za akreditované kalibrace u externího 

dodavatele, činí 124 740,- Kč. 

Do celkových nákladů za akreditované kalibrace mě idel je nutné započítat také 

náklady za kalibrační listy. Za které si obvykle kalibrační laborato e účtují poplatek ke 

kaţdé provedené kalibraci mě idla, nebo ke kaţdé provedené kalibraci celé sady mě idel. 
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Cena za jejich vystavení je obvykle stanovena ve výši cca. 40,- Kč na jednu provedenou 

kalibraci, dle běţně standartních cen. Nastavovací měrky mikrometrů jsou jiţ součástí 

kalibračních listů mikrometrů. Náklady za vystavení kalibračních listů k mě idlům 

společnosti fortell s.r.o. (Tab. 4.1), činí 10 200,- Kč. 

 

typ ěřidla 
rozsah ěřidla akr. kalibrace počet  platnost 

mm Kč/ ez DPH ěřidel ěsí ů 

posuv á ěřítka 

0 - 150 150,- 74 24 

0 - 300 220,- 7 24 

tř e ové ikro etr  

0-25, 25-50 150,- 40 24 

50-75, 75-100, 100-125, 125-

150 
300,- 37 24 

astavova í ěrk  25, 50 100,- 30 24 

 k mikrometru 75, 100, 125 150,- 47 24 

ú h lko ěr  páčkové 

0 - 0,8 /0,01 300,- 
23 

24 

0 - 0,14 /0,01 300,- 24 

ú h lko ěr  čísel íkové 

0 – 10 /0,01 300,- 12 24 

0 – 50 /0,01 400,- 7 24 

ú h lko ěr  digitál í 
0 - 12,7 / 0 - 25,4 // 0,001 350,- 9 24 

0 - 50,8 // 0,001 500,- 4 24 

ěří í trny / sady 0 - 10 50,- 
250 / 12 

sad 
24 

vál ové kali r   12 - 50 100,- 25 24 

základ í ěrk  / 4 řád 1 - 200 100,- 515 / 5 sad 24 

Tab. 4.1 Pouţívána mě idla společnosti fortell s.r.o. včetně jejich faktorů, které stanovují 

výpočet nákladů vynaloţených za externí akreditované kalibrace 

Celková výše vydaných nákladů za akreditované kalibrace mě idel společnosti fortell 

s.r.o., které byly provedeny v externích metrologických st ediscích, činí 134 940,- Kč.  

Protoţe jsou u těchto typů mě idel provedeny kalibrace s platností dvou let, jsou roční 

náklady vyčísleny ve výši 67 470,- Kč. 
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4.2 Stanovení varianty 

Vzhledem k tomu, ţe jsou náklady vynaloţené na z ízení interního kalibračního 

st ediska včetně následných nákladů na její roční provoz vysoké. Stává se z ízení takového 

st ediska nevýhodné. 

Náklady na roční provoz st ediska jsou v poměru 15 krát vyšší neţ je zajištění 

kalibrací mě idel v externích akreditovaných metrologických st ediscích. U prvotních 

po izovacích nákladů rozpočítaných na rok v období prvních pěti let, se stává návratnost 

st ediska včetně jeho provozních nákladů v tomto období nevýhodná, v poměru aţ 1ř ti 

násobku. 

roční náklady v období prvních pěti let 

                                              
 

roční efektivnost střediska v prvních pěti letech / po pěti letech 
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5. Technicko-ekonomické zhodnocení 

Interní akreditované kalibrační st edisko se stane efektivní pouze za p edpokladu, kdyţ 

bude počet mě idel, u kterých je poţadována akreditovaná kalibrace v období prvních pěti 

let 1ř krát vyšší, s ohledem na pokrytí investic za z ízení st ediska a zajištění jeho provozu. 

V p ípadě, ţe jsou počáteční investice jiţ zaplaceny a počítáme pouze s investicemi za 

provoz, stává se st edisko efektivní tehdy, kdyţ bude počet mě idel u kterých je 

poţadována akreditovaná kalibrace 15 krát vyšší, neţ u podniků podobných společnosti 

fortell s.r.o.. 

Z ekonomického hlediska je pro podnik výhodnější zajišťovat akreditované kalibrace 

externě. Jestliţe bude podnik trvat na z ízení a na provozu takového st ediska, bude 

nezbytně nutné, aby provádělo kalibrace i pro ostatní podniky z důvodů návratnosti 

investic. 

Vyčíslení nákladů na z ízení a provoz st ediska, akreditace procesu a technicko-

ekonomického zhodnocení je uvedeno v (Tab. 5.1), p ehled všech nákladů. 

 

P ehled všech nákladů Počáteční náklady          

v Kč bez DPH 

Roční provozní náklady  

v Kč bez DPH 

Celkové náklady procesu akreditace              30 000,-              88 333,- 

Celkové náklady na z ízení st ediska         1 514 759,-            906 144,- 

Celkové nákl. procesu akr. + z ízení st . ---            994 477,- 

Celkové náklady v období prvních pěti let ---         1 303 429,- 

Náklady na akr. kalibrace mě idel ---              67 470,- 

Efektivnost st . v prvních pěti letech --- 1 : 19,3 

Efektivnost st . po pěti letech --- 1 : 14,7 

Tab. 5.1 P ehled všech nákladů 
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6. Závěr 

Ově ení efektivity akreditovaného interního kalibračního st ediska je významné pro 

adu st edně velkých podniků, které se zabývají výrobou ve strojírenském průmyslu, 

zejména dodáváním dílů pro průmysl automobilový.  

S ohledem na vysoké náklady, které tyto podniky vynakládají u externích 

akreditovaných laborato í, je pro ně výpočet efektivnosti st ediska velkým p ínosem. 

Výpočty v této práci dávají podnikům p ehled, jestli a za jakých podmínek je z ízení 

takového st ediska efektivní.  

Diplomová práce byla ešena se značným důrazem na detailní vyčíslení všech nákladů, 

které jsou poţadovány ke z ízení st ediska a k jeho provozu. Je v ní detailně popsán postup 

k získání akreditace, včetně vyčíslení nákladů celého akreditačního procesu. Práce se tak 

stává významným vodítkem a p ínosem pro adu společností, které se zabývají sníţením 

nákladů vynaloţených za externí akreditované kalibrace mě idel.  
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Použité zkratky 

SMJ  - Systém managementu jakosti 

NMS ČR - Národní metrologický systém České republiky 

NAO  - Národní akreditační orgán 

ČAI  - Český institut pro akreditaci 

ČMI  - Český metrologický institut 

ČMS  - Česká metrologická společnost 

AMS  - Autorizované metrologické st edisko 

ÚNMZ  - Ú ad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 

ISO  - Mezinárodní organizace pro normalizaci 

CEN  - Evropský výbor pro normalizaci 

ČNI  - Český normalizační institut 

MPZ  - Mezilaboratorní porovnání 

DMPZ  - Dvoustranné mezilaboratorní porovnání 
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Seznam příloh 

A – objednávka posouzení dokumentace systému managementu, 

B – ceník sluţeb ČAI 10_03 – P001, ceny akreditačních sluţeb, 

C – ţádost o účast v programu MPZ, 

D – související normy a metrologické p edpisy (české technické normy) 

E – vyhláška 4Ř6/200Ř Sb., úplata za poskytování Českých technických norem 

F – nabídka na České technické normy stanovená ÚNMZ 

G – nabídka po ízení kalibračních p ístrojů, včetně jejich kalibrací a p íslušenství 

H – nabídka na záznamník teploty a relativní vlhkosti S3120, včetně software a kalibrace 


