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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá analýzou Informačního systému Českého metrologického 

institutu. V první části představuje Český metrologický institut, jeho práci a systém 

managementu kvality, vysvětluje, proč bylo nutné zavedení komplexního informačního 

systému. Následuje analýza dílčích modulů informačního systému, popis jejich funkcí a 

výhod i nevýhod, které přinášejí uživatelům, včetně specifikace konkrétních problémů, na 

které uživatelé během dosavadního provozu narazili. Po celkovém zhodnocení 

informačního systému je práce uzavřena souborem doporučení a tipů ke zlepšení 

informačního systému. 

Klíčová slova: analýza, informační systém, metrologie, management kvality 

 

Summary  

The bachelor thesis consists of an analysis of the Information System of the Czech 

Metrology Institute. In the first part it presents the Czech Metrology Institute its work and 

the quality management system; it explains why it was necessary to introduce a 

comprehensive information system. To follow there is an analysis of individual modules of 

the information system, description of their features and advantages and disadvantages 

which they give to the users, including specification of specific problems that users have 

encountered during the operation so far. After an overall assessment of the information 

system the thesis is concluded with a series of recommendations and tips to improve the 

information system. 
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1. Úvod 

V dnešní rychlé přetechnizované době se každý z nás setkává dnes a denně 

s obrovským množstvím informací. Zdaleka nejde už jen o naše osobní pocity, jestli je nám 

zima, máme hlad nebo se cítíme šťastni, ale především o informace, které na nás doslova 

chrlí okolní svět – kolegové v zaměstnání, rodina a přátelé, rádio, televize, internet, 

noviny, plakáty a letáky - informace je každé sdělení, každý údaj, kterému přiřadíme 

význam [6]. 

S informacemi je třeba dále pracovat, k čemuž slouží informační systémy. 

Informační systém je soubor prostředků a metod, které zajišťují sběr, třídění, uchovávání, 

přenos a poskytování informací. Pod pojmem informační systém si nemusíme představit 

jen rozsáhlý počítačem řízený dopravní, vojenský nebo firemní systém, ale také ručně 

psanou knihu pošty nebo kartotéku u lékaře [6]. 

K obrovskému a rychlému rozvoji automatizovaných informačních systémů, 

provozovaných na moderních informačních a telekomunikačních technologiích, napomáhá 

především to, že si podniky a instituce uvědomují, že za hospodářským úspěchem nestojí 

hmotné výrobky jako takové, ale znalosti, nové moderní technologie a včasné, správné, 

přesné a dostupné informace. 

Ve veřejné správě má používání různorodých informačních systémů za cíl 

optimalizovat činnost jejích institucí a poskytnout interním i externím uživatelům 

profesionálnější, rychlejší, finančně i časově efektivnější služby a informace. Jako 

konkrétní příklady služeb občanům lze zmínit aplikace eGovernmentu (např. všem známý 

a hojně využívaný CzechPoint). Orgány veřejné správy zase mohou upotřebit nesporné 

výhody plynoucí z možností nenákladného a okamžitého sdílení dat mezi partikulárními 

systémy jednotlivých úřadů či jejich dislokovanými pracovišti.  

Kromě zajištění základních funkcí svěřených státnímu aparátu (evidence občanů a 

obchodních společností, výběr a vymáhání daňových příjmů, podpora činnosti ozbrojených 

sil a policejních složek, vedení rejstříku trestů apod.) mohou subjekty veřejné správy 

využít možností informačních systémů i v dalších oblastech společenského a 

ekonomického života, jako např. k podpoře turistiky a cestovního ruchu.  
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 K méně známým státním institucím patří Český metrologický institut (dále jen 

ČMI). Jeho zákazníky nejsou běžně všichni občané, ale především průmyslové podniky 

nejrůznějšího zaměření (vlastnící měřidla hmotnosti, tlaku, délky, síly, elektrických veličin 

apod.), laboratoře (váhy, teploměry atd.), zdravotnická zařízení (váhy osobní a 

novorozenecké, měřidla krevního a očního tlaku…), obchodní řetězce (váhy stolní, 

paletové, na pokladnách) a čerpací stanice (měřidla průtoku pohonných hmot). Přesto chce 

i Český metrologický institut poskytovat kvalitní a rychlé služby. To má usnadnit 

komplexní informační systém, který zlepší komunikaci zákazníků s ČMI, zpřístupní 

informace o zákaznících všem zaměstnancům, poskytne k prostudování důležité 

dokumenty a pracovní předpisy, sjednotí vedení docházky, umožní vyhledat kontakty na 

zaměstnance ČMI a další. 

Informační systém Českého metrologického institutu byl vytvořen s cílem usnadnit 

a urychlit práci zaměstnancům, zkvalitnit služby zákazníkům, plnit cíle politiky kvality a 

vyhovět požadavkům Českého institutu pro akreditaci (dále jen ČIA) k akreditaci 

vybraných oborů, o kterou usiluje ke zvýšení důvěry v systém managementu kvality ČMI a 

tedy i ke zvýšení důvěry k ČMI vůbec. Přestože zpříjemňuje práci svým uživatelům již 

několik let, stále se potýká s řadou problémů a nedostatků. 

Cílem této práce je proto analýza nejvýznamnějších modulů Informačního systému 

ČMI z uživatelského pohledu, vyhodnocení jejich funkčnosti a zmapování problémů a 

nejasností, na které uživatelé narážejí, včetně tipů na jejich řešení nebo zlepšení.  
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2. Charakteristika Českého metrologického institutu  

Český metrologický institut je dle zákona č. 219/200 Sb. o majetku České republiky 

příspěvkovou organizací, která zabezpečuje jednotnost a přesnost měřidel a měření v 

oborech vědeckých, technických i hospodářských. Provádí metrologický výzkum, 

uchovává státní etalony, provádí metrologické kontroly a další činnosti. Byl zřízen ke 

dni 1. 1. 1993 Zřizovací listinou bývalého Ministerstva hospodářství České republiky a je 

státní institucí s plnou právní subjektivitou. Společně s Úřadem pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví spadá ČMI pod Ministerstvo průmyslu a 

obchodu České republiky. Zaměstnává cca 300 pracovníků na 14 různých pracovištích. 

Statutárními orgány jsou generální ředitel ČMI, odborný ředitel pro fundamentální 

metrologii, odborný ředitel pro legální metrologii a odborný ředitel pro ekonomiku [1].  

Hlavními činnostmi ČMI jsou: 

- státní správa v oblasti metrologie 

- etalonáž jednotek a stupnic fyzikálních a technických veličin 

- uchovávání státních etalonů České republiky a jejich mezinárodní porovnávání 

- výzkum a vývoj v oblasti metrologie 

- zastupování České republiky v mezinárodních organizacích v oblasti metrologie 

- zpracovávání a vydávání metrologických předpisů 

- státní metrologická kontrola měřidel 

- metrologická kontrola hotově baleného zboží a lahví 

- registrace opravců, výrobců a montážních subjektů stanovených měřidel 

- odborné vzdělávání a osvědčování způsobilosti personálu v metrologii 

- poskytování odborných posudků a informací 
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Obrázek 1: Sídlo ČMI v Brně (Zdroj: ČMI) 

 

Ředitelství ČMI sídlí v Brně (Obrázek 1). Další jednotlivá pracoviště, tzv. oblastní 

inspektoráty (dále jen OI), jsou rozmístěna po celém území České republiky. Dle velikosti 

mají různý počet zaměstnanců, v čele vždy stojí ředitel inspektorátu a sekretariát 

obhospodařuje minimálně jedna technicko-hospodářská pracovnice. 

Každá vnitřní organizační jednotka (dále jen VOJ) ČMI disponuje značnou 

pravomocí. Samostatně ověřuje a kalibruje měřidla, vystavuje ověřovací a kalibrační listy, 

vykonává metrologický dozor, registruje opravce a výrobce stanovených měřidel, uzavírá 

smlouvy, spravuje majetek, vede hotovostní pokladnu apod. 

Územní působnost každého pracoviště je v rámci několika okresů, tak, aby základní 

služby byly dobře dostupné všem zákazníkům (neshoduje se ale s kraji). Některá 

specializovaná pracoviště mají územní působnost větší, některá, např. Institut pro ionizující 

záření, dokonce celostátní. 

Mostecký oblastní inspektorát ČMI zajišťuje metrologické služby v okresech Most, 

Ústí nad Labem, Teplice, Chomutov, Louny a Litoměřice. Zaměstnává v současné době 

sedm pracovníků – ředitele OI, technicko-hospodářskou pracovnici a pět techniků, včetně 

vedoucího oddělení měr a vah. 
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2.1. Systém managementu kvality 

Český metrologický institut pracuje dle Příručky jakosti ČMI, dodržuje systém 

managementu kvality a je držitelem několika Osvědčení o akreditaci udělených národním 

certifikačním orgánem Českým institutem pro akreditaci, o. p. s.  

Systém řízení kvality neboli systém managementu jakosti znamená zjednodušeně 

dobrý systém řízení, který zajistí bezchybné fungování všech článků firmy. Tento systém si 

může organizace vymyslet sama, většina firem ale přistoupí raději k převzetí hotových a 

ověřených řešení. Nejčastějším takovým řešením je systém řízení kvality podle norem ISO 

řady 9000, které vydává Mezinárodní organizace pro normalizaci (dále jen ISO). Tyto 

normy jsou schválené Evropským výborem pro normalizaci jako evropské [4]. 

Řízení kvality je systematické řízení firmy zaměřené na kvalitu. Základem pro 

zavedení systému řízení kvality v organizaci jsou normy ISO 9000 a ISO 9001, které lze 

aplikovat na jakoukoli organizaci, poskytující své služby nebo výrobky zákazníkům. Tyto 

normy předpokládají, že prosperity a stability dosáhne firma zaměřená na zákazníka. 

Protože zákazník je spokojen úměrně tomu, jak dalece byly splněny jeho požadavky, 

jakostí rozumíme schopnost splnit přání zákazníka a jakostním produktem myslíme takový 

výrobek nebo službu, se kterým je zákazník spokojen. Kvalita je tedy stupeň uspokojení 

požadavků zákazníka [4]. 

Normy popisují systém řízení obecně. Neomezují se na kvalitu výrobku, ale řeší 

způsob řízení celé organizace, protože to, že má firma kvalitní výrobek, pro úspěch nestačí. 

Produkt se musí dostat k zákazníkovi včas, v dostatečném množství a kvalitě, zákazník se 

musí mít na koho obrátit, potřebuje-li radu nebo servis. Za základ organizace považují 

normy její zaměstnance. Zdrojem zisku a stability jsou především motivovaní lidé, kteří 

kvalitně pracují - proto normy řeší i pracovní prostředí a osobní rozvoj [4]. 

Hlavním motivem pro zavedení systému managementu jakosti ve firmě je 

především zlepšení ekonomických výsledků. Zavedení, certifikace a následná údržba 

systému řízení kvality jsou sice nákladné procesy, ale systematické řízení firmy a zaměření 

na kvalitu se v hospodářských výsledcích firmy brzy odrazí [4]. 

Systém řízení jakosti nemusí být nutně certifikován, ale většina organizací, která se 

pro tento systém rozhodne, o certifikát usiluje. Certifikát je dokladem o tom, že 
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management jakosti firmy posoudil nezávislý certifikační orgán a pro zákazníky je 

důkazem spolehlivosti a důvěryhodnosti dodavatele. Platnost certifikátu je mezinárodní 

[4]. 

Cílem politiky kvality ČMI je dobudování, udržování a rozvíjení jednotného 

národního metrologického systému v rámci České republiky. Jednotný systém 

managementu kvality ČMI splňuje požadavky  České státní normy (dále jen ČSN) ČSN 

EN ISO/IEC 17 025, která vychází z normy ČSN EN ISO 9001:2000. Tento systém je 

dokumentován v příručce jakosti, která sjednocuje systém managementu celého ČMI a 

zároveň je příručkou jakosti pro kalibrační a zkušební laboratoř, a v příručkách jakosti 

jednotlivých VOJ. Způsobilost laboratoří je prověřována akreditací nezávislým 

akreditačním nebo certifikačním orgánem, většinou Českým institutem pro akreditaci, o. p. 

s. [1]. 

Práce firmy podle systému řízení jakosti znamená také vedení velkého množství 

nejrůznější dokumentace, zaměstnancům musí být dostupné všechny dokumenty, které 

organizace ke svému efektivnímu fungování potřebuje. U ČMI jsou to především pracovní 

postupy, směrnice, nařízení generálního ředitele a nařízení odborných ředitelů, která musí 

být přístupná pověřeným zaměstnancům a musí v nich být jasně stanoveno, komu jsou 

určeny a kdo je za co zodpovědný.  

Může se možná zdát, že vedení tak velkého množství dokumentace je zbytečné, jiná 

cesta ale neexistuje. Nejefektivnějším a nejrychlejším způsobem, jak zajistit, aby všichni 

zaměstnanci měli přístup ke všem potřebným dokumentům a aby jejich nadřízení měli 

zpětnou odezvu o tom, jestli už si určitý dokument přečetli, je vedení dokumentace 

elektronicky, což normy umožňují.  

Rozhodne-li se menší firma přistoupit k zavedení managementu jakosti a uchovávat 

elektronicky veškerou dokumentaci s tím spojenou, může si zakoupit software k tomu 

určený. Český metrologický institut je ale organizace zaměstnávající 300 pracovníků na 

mnoha pracovištích po celé republice. Kromě softwarové aplikace k uchovávání a 

podepisování dokumentů potřebuje docházkový systém, software k vedení účetnictví a 

evidenci majetku, systémy k evidenci zaměstnanců i zákazníků a další. Proto vznikl 

Informační systém Českého metrologického institutu – komplexní informační systém, 

který bude obsahovat všechny potřebné aplikace.  
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3. Analýza funkčnosti IS ČMI z pohledu uživatele 

Český metrologický institut, stejně jako další ekonomické subjekty na trhu, je 

vystavován obrovskému tlaku na snižování nákladů, dosahování maximálního zisku, 

vysoké produktivity a dlouhodobé prosperity, zajištění dobrého postavení na trhu atd. 

Náklady na realizaci a bezproblémové fungování na míru sestaveného IS jsou značně 

vysoké. V konečném důsledku však jeho používání bezesporu velkou měrou přispívá ke 

zvýšení efektivnosti a úspěšnosti institutu při dosahování vytýčených cílů.  

Informační systém Českého metrologického institutu v sobě dnes spojuje již 

několik modulů:  

- Docházku ke správě informací o odpracovaných hodinách zaměstnanců; 

- Pracovní listy - systém k vytváření pracovních výkazů; 

- Zakázky k evidenci objednávek; 

- Multifunkční adresář poskytující informace o zákaznících a sloužící k vytváření 

a archivaci smluv se zákazníky 

- Databázi organizace k uchovávání kontaktů a informací o zaměstnancích 

- FTP server k publikování informací 

- Spisovou službu k evidenci pošty 

- Typover – evidenci schválených měřidel 

- Registrace, umožňující registraci nových opravců měřidel 

- ŘOD – Řízený oběh dokumentů, aplikaci, která uchovává všechny důležité 

dokumenty a umožňuje je nejen číst, ale také podepisovat. 

Po spuštění IS ČMI a řádném přihlášení uživatelským jménem a heslem a ověření 

přidělených práv se uživateli zobrazí hlavní menu s nabídkou jednotlivých aplikací. Do 

většiny modulů mají přístup všichni zaměstnanci. Každý pracovník ČMI má možnost 

nahlédnout do své evidence docházky, vyplnit pracovní list, zjistit si kontaktní informace 

na zákazníka a ověřit si jeho platební schopnost, vyhledat pracovní postup nebo nařízení 

v databázi řízené dokumentace nebo třeba v databázi najít kontakt na kolegu z jiného 
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pracoviště. Některé aplikace mají nainstalovány pouze oprávnění uživatelé, kteří tyto 

aplikace ke své práci potřebují.  

Obrázek č. 2 (Obrázek 2) ilustruje hlavní okno IS ČMI po přihlášení 

zaměstnankyně na pozici THP. Kromě základních programů, které má zaměstnankyně 

nainstalovány nebo má připraveny a může si je sama nainstalovat, vidíme v horní části 

okna vlevo aktuální verzi programu, vpravo tlačítka pro odhlášení nebo přepnutí uživatele, 

ve střední části okna vlevo pak máme možnost nastavení a nápovědu, v dolní části vidíme 

údaje o právě přihlášeném uživateli, vpravo pak výzvu k zaslání připomínek k programu, 

která nás automaticky přesměruje na e-mailovou adresu správce programu, máme-li zájem 

odeslat připomínku nebo podnět.  

 
Obrázek 2: IS ČMI - hlavní menu (Zdroj: ČMI) 
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3.1. Docházka 

Podle § 96 Zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, je zaměstnavatel povinen vést 

u jednotlivých zaměstnanců evidenci odpracované pracovní doby, práce přesčas, noční 

práce i doby odpracované v době pracovní pohotovosti. Dále je povinen umožnit 

zaměstnanci do svého účtu pracovní doby nahlédnout a pořídit si z něj výpis. Dle § 96 má 

zaměstnanec nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce nárok na přestávku na jídlo a oddech 

v trvání nejméně 30 minut. Všechny tyto i další povinnosti, vyplývající ze Zákoníku práce, 

musí být zaměstnavatel schopen prokazatelně doložit případné kontrole. Jakým způsobem 

evidenci docházky firma povede, je jen na ni. Zavedení elektronického systému Zákoník 

práce nenařizuje [5]. 

V ČMI se zaznamenává docházka dvěma způsoby.  

Zaměstnanci ředitelství a některých inspektorátů obdrží při nástupu do zaměstnání 

čipovou kartu, která slouží ke vstupu do budovy a k odbavení u docházkového terminálu, 

který je umístěný na vrátnici. Čas příchodu, odchodu, odjezdu na služební cestu nebo 

odchodu k lékaři je automaticky zaznamenán v systému. Kromě kontroly dodržování 

pracovní doby je výhodou tohoto způsobu zaznamenávání docházky i to, že přítomnost 

konkrétního zaměstnance na pracovišti zjistí kdokoliv ze zaměstnanců pohledem do 

systému.  

Na menších pobočkách, jakou je mostecký inspektorát, zatím docházkové terminály 

instalovány nejsou. Zaměstnanci zaznamenávají příchody a odchody do systému Docházka 

ručně.  

Záznam jednoho běžného pracovního dne do systému Docházka znamená devět 

úkonů – např.: 

7:00 – zadání času ručně PŘÍCHOD – výběr z nabídky 

11:30 – zadání času ručně PŘESTÁVKA – výběr z nabídky 

12:00 – zadání času ručně PŘÍCHOD – výběr z nabídky 

15:30 – zadání času ručně ODCHOD – výběr z nabídky 

ULOŽIT 
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Úkony není třeba dělat průběžně během dne, tedy několikrát za den se přihlašovat 

do systému, ale je možno ke konci pracovní doby zaznamenat celý den nebo dokonce i 

zaznamenat více dnů zpětně. Tento způsob zaznamenávání docházky je zdlouhavý a velmi 

zvyšuje pravděpodobnost lidské chyby a zapomenutí.  

Práci částečně usnadňuje funkce automatického doplňování údajů. Zadá-li si 

pracovník do systému celodenní služební cestu, systém sám pak stejný údaj o služební 

cestě doplňuje i na následující dny.  Ovšem zapomene-li pracovník po příjezdu ze služební 

cesty zadat příchod, služební cesta se doplňuje automaticky stále a navštíví-li pracovník 

docházkový systém až na konci měsíce, nejen, že musí zadat docházku za několik dní 

nazpět, ale nejdříve musí všechny chybné údaje vymazat.  

Na každém pracovišti je osoba disponující rozšířenými právy k práci v systému 

Docházka. Tento pracovník má právo oprav údajů v systému všech zaměstnanců daného 

inspektorátu a na konci každého kalendářního měsíce je zodpovědný za tisk výkazu 

docházky celého OI. Tento výkaz se odevzdává mzdové účtárně jako podklad pro 

zpracování mezd. Je z něj jasně zřejmé, kolik dní který zaměstnanec v daném měsíci 

odpracoval, kolik dní čerpal dovolenou, kolik dní byl na nemocenské apod. Přílohou 

výkazu jsou tzv. dovolenky, nemocenské lístky a výkazy odpracovaných přesčasů.  

 

Obrázek 3: Docházka – menu (Zdroj: ČMI) 

Na obrázku č. 3 (Obrázek 3) vidíme hlavní menu aplikace Docházka, které se 

zobrazí po řádném přihlášení pověřené zaměstnankyni, která disponuje rozšířenými právy 

k opravám údajů ostatních zaměstnanců mosteckého OI. Že je tato pracovnice pověřená 

opravami údajů a tiskem výkazu, je na první pohled jasně zřejmé, protože jména všech 

zaměstnanců jsou podržená – to znamená, že klikem na jméno lze konkrétní výpis 
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docházky otevřít. Ostatní zaměstnanci mají podtržené pouze své vlastní jméno a v menu 

jim také zcela chybí nabídka náhledu a tisku měsíčního výkazu docházky VOJ, který na 

obrázku vidíme nad seznamem zaměstnanců OI Most.   

Program Docházka je jednoduchý, přehledný a rychle pochopitelný. Práce s ním je 

snadná. Ruční doplňování je zdlouhavé a zaměstnanec snadno může udělat chybu. Tento 

problém by vyřešila instalace docházkových čipových terminálů na všechna pracoviště. 

3.2. Databáze organizace 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 4: Databáze organizace (Zdroj: ČMI) 

 

Databáze organizace je úložištěm informací o zaměstnancích ČMI. Jak je vidět na 

obrázku č. 4 (Obrázek 4), evidence obsahuje jména a příjemní zaměstnanců, pracoviště a 

oddělení a pracovní funkce.  
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Klikem do příslušného řádku se nám pod hlavní oknem zobrazí o konkrétním 

zaměstnanci další údaje – jeho osobní pracovní číslo, funkce, úvazek, uživatelské jméno a 

kontaktní údaje. 

Rychlé nalezení telefonního čísla na konkrétní laboratoř nebo např. e-mailové 

adresy na kolegu z jiného pracoviště usnadňuje spolehlivý vyhledávač, který umožňuje 

vyhledat zaměstnance určitého oblastního inspektorátu nebo například konkrétního 

pracovníka podle jména či funkce. 

Program je přehledný, pracuje spolehlivě a splňuje svůj účel. Zcela splňuje mé 

požadavky a očekávání. 

3.3. Zakázky    

Zakázky jsou v IS ČMI nejvíce diskutovanou a také nejvíce kritizovanou aplikací. 

Velmi úzce souvisí s modulem Multifunkční adresář. Jak Zakázky, tak i Smlouvy, můžeme 

zařadit mezi Dokument Management Systémy (dále jen DMS), Customer Relationship 

Management systémy (dále jen CRM) i Supply Cahin Management systémy (dále jen 

SCM). 

 DMS systémy slouží ke správě dokumentů. Pojem CRM systém můžeme přeložit 

jako řízení vztahů se zákazníky nebo také zákazník v ohnisku zájmu. Měl by nám pomoci  

- znát dobře své zákazníky 

- být dobrým dodavatelem pro naše zákazníky 

- předejít úbytku zákazníků a častým reklamacím 

- posílit pozici na trhu 

- znát konkurenci a držet ji pod kontrolou, znát vlastní výhody oproti konkurenci 

Pro zákazníka by mělo být snadné 

- komunikovat s dodavatelem 

- objednat si službu, v našem případě tedy metrologický výkon, jakýmkoliv 

způsobem, který mu vyhovuje 

- zjistit, v jakém stadiu se jeho zakázka nachází [7]. 
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CRM můžeme považovat za firemní strategii založenou na porozumění 

zákazníkům, obecně za systematické podporování vztahů se zákazníky [7]. SCM znamená 

efektivní řízení odběratelsko-dodavatelského řetězce. Ne všechny změny, které firmy 

zavádějí ke zkvalitnění svých vztahů se zákazníky, jsou nakonec z pohledu zákazníka 

přínosné. SCM systém řeší výběr dodavatelů, vnímání požadavků odběratelů, plánování a 

optimalizaci výroby, řízení dopravy, efektivitu nákupů a v neposlední řadě elektronickou 

komunikaci se zákazníky a partnery. Firmy si SCM systém pořizují s cílem 

- redukce všech nákladů souvisejících se zásobami 

- zlepšení schopnosti reakce na měnící se požadavky zákazníků 

- zefektivnění komunikace k odběrateli 

- zvýšení efektivity práce 

- snížení počtu nespokojených zákazníků [2]. 

Zaměstnancům ČMI by s plněním těchto cílů a požadavků měly pomáhat aplikace 

Zakázky a Multifunkční adresář. 

Český metrologický institut je organizací státní správy, ale i on se potýká 

s konkurencí. Nejčastějšími službami, které si zákazníci u ČMI objednávají, jsou ověřování 

a kalibrace měřidel.  

Ověřování stanovených měřidel, tzn. měřidel, kterým vyhláška ukládá ověřování a 

schválení typu (viz dále), je ze zákona povinné a provádí je pouze Český metrologický 

institut a Autorizovaná metrologická střediska. Postup ověřování a kritéria shody stanovuje 

vyhláška, norma nebo jiný normativní technický předpis, lhůtu platnosti pak vyhláška. 

Řádně ověřené vyhovující měřidlo je označeno úřední značkou, většinou nálepkou 

(Obrázek 5), může k němu být vydán také Ověřovací list [1]. 

 

 
Obrázek 5: Úřední značky ČMI (Zdroj: ČMI) 
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Kalibraci pracovních měřidel může provádět jakýkoliv subjekt disponující 

vhodnými etalony navázanými v souladu se zákonem o metrologii. Postup kalibrace, 

výstupní dokumenty, ani kritéria shody nejsou stanoveny právní úpravou [1]. V tomto 

oboru činnosti není tedy ČMI zdaleka jediným subjektem, na který se mohou zájemci 

s objednávkou služby obrátit. Musí se proto snažit, stejně jako subjekty v jiných oborech, 

být lepší než konkurence, aby uspěl na trhu.  

Objednávky se v ČMI přijímají poštou, e-mailem i faxem, výjimečně též 

telefonicky. Donese-li zákazník měřidla k ověření nebo kalibrace přímo do laboratoře 

ČMI, přijímají se tato měřidla i bez objednávky, vyplňuje se ale tzv. Protokol o předání a 

převzetí měřidla a Objednávka interního metrologického výkonu. Tyto doklady slouží také 

zákazníkovi k vyzvednutí měřidla. Objednávky přijímá sekretariát příslušného oblastního 

inspektorátu. Má-li objednávka všechny předepsané náležitosti, je zaevidována do Knihy 

objednávek, která je vedena na každém OI nebo oddělení v papírové podobě, originál je 

uložen a kopie předána vedoucímu příslušného oddělení k vyřízení. 

Informacemi, které by měla objednávka obsahovat, aby mohl být metrologický 

výkon rychle a dobře proveden, jsou zejména: 

- přesný název odběratele, celá adresa, IČ 

- adresa provozovny, ve které jsou umístěna měřidla 

- zodpovědná osoba a kontaktní údaje, především telefonní číslo 

- informace o měřidlech – druh, typ, počet atd. 

V ideálním případě objednávka obsahuje také požadovaný termín provedení, číslo 

smlouvy o provádění metrologických výkonů a požadovaný způsob platby. Pokud 

objednávka potřebné náležitosti nemá, je třeba se se zákazníkem spojit, údaje doplnit nebo 

vyžádat novou objednávku. Po zaevidování objednávky v ČMI je objednávce přiděleno 

pořadové číslo. Mostecký oblastní inspektorát, který patří k menším, zaeviduje za 

kalendářní rok asi 400 došlých objednávek.  

Došlou zaevidovanou objednávku přebere vedoucí oddělení a přidělí ji technikovi, 

který si sám domluví se zákazníkem termín návštěvy, zajistí etalony, je-li třeba, dohledá 

pracovní postupy, normy apod. a připraví výpočtové tabulky a vzory výstupních 

dokumentů dle typu měřidel.  Jelikož územní působnost oblastních inspektorátů je 
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rozsáhlá, technici se snaží plánovat si výkony tak, aby jejich cesty byly finančně i časově 

efektivní. Vedou si také vlastní evidence pošt a maloobchodů a menšími metrologickými 

výkony v těchto provozovnách doplňují čas při cestách na delší vzdálenosti. 

Knihy objednávek bývaly vedeny na jednotlivých oblastních inspektorátech 

v papírové podobě. Nejzávažnějším problém této evidence bylo, že pokud na sekretariátu, 

kde byla kniha uložena, nebyl přítomen zaměstnanec, kniha nebyla přístupná nikomu. Na 

mosteckém OI byl tento problém vyřešen jednoduchou tabulkou vytvořenou v aplikaci 

Microsoft Excel, která je umístěna na společném disku. K databázi tak mají přístup všichni 

zaměstnanci bez omezení. Vedoucí oddělení může k objednávce doplnit jméno technika, 

kterému ji přidělil a po provedení metrologického výkonu příslušný technik sám doplní 

k objednávce číslo pracovního listu nebo stvrzenky, z čehož je zřejmé, že objednávka je 

vyřízena a zákazník si měřidla převzal. 

Knihy a nejrůznější tabulky k evidenci objednávek v budoucnu plně nahradí modul 

Zakázky (Obrázek 6), který se ale bohužel zatím potýká s řadou problémů a není plně 

funkční. Databáze by měla obsahovat veškerá data o zákaznících a jejich objednávkách, 

včetně údajů o měřidlech. Velkou výhodou modulu Zakázky má být proto i možnost 

vygenerovat výstupní dokumenty – kalibrační a ověřovací listy. 

 

Obrázek 6: Zakázky (Zdroj: ČMI) 
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3.4. Multifunkční adresář 

 

Obrázek 7: Multifunkční adresář (Zdroj: ČMI) 

Multifunkční adresář (dále jen MFA) plní dvě funkce, které jsou pro práci techniků 

i administrativních zaměstnanců zásadní a nezbytné. Je adresářem zákazníků ČMI a 

zároveň programem k tvorbě a archivaci smluv o provádění metrologických výkonů (dále 

jen MV) mezi ČMI a odběrateli.  

Adresář 

Multifunkční adresář (Obrázek 7) v první řadě eviduje veškerá data o zákaznících 

ČMI. V horní části okna vidíme základní část evidence, která obsahuje názvy subjektů, 

adresy, webové adresy, identifikační čísla, bankovní spojení. Klikem na vybraného 

zákazníka se v prostřední části zobrazí podrobnější informace - jména kontaktních osob, 

telefonní čísla, čísla smluv o provádění metrologických výkonů a informace o nich.  
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Rychlé nalezení určitého zákazníka usnadňuje filtr ve spodní části okna, který 

umožňuje vyhledávat odběratele na základě názvu, města, identifikačního čísla nebo i 

příjmení kontaktní osoby. 

Smlouvy 

Účelem aplikace Smlouvy je vytváření a evidence smluv o provádění 

metrologických výkonů. Tyto smlouvy uzavírá ČMI se zákazníky, kteří požadují platbu 

metrologických služeb fakturou, což je většina stálých zákazníků. Nemá-li zákazník 

uzavřenou s ČMI Smlouvu o provádění metrologických výkonů na dobu určitou nebo na 

dobu neurčitou, bezhotovostní platba není možná. 

Databáze Smlouvy obsahuje o zákaznících všechny dostupné informace. Jejím 

základem se stala data z modulu Pracovní listy, která každý zaměstnanec při své 

každodenní práci aktualizuje a doplňuje.  

Platnost Smlouvy o provádění MV kontroluje sekretariát při přijetí objednávky. 

Většina stálých odběratelů má uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou, a pokud odběratel 

není dlužníkem, může služby ČMI uhradit na základě faktury. Stále ale přibývají zákazníci 

noví a pro tyto budoucí odběratele bývá nutnost uzavřít smlouvu nepříjemným 

překvapením a zdržením. Pokud zákazník s podpisem smlouvy souhlasí, program ji po 

zadání nutných dat o zákazníkovi automaticky vygeneruje a může být odeslána k podpisu. 

Jestliže některé údaje chybí (nejčastěji číslo bankovního účtu, které se běžně neuvádí v 

objednávce), vygeneruje program dopis s žádostí o poskytnutí těchto údajů.  

Smlouvy jsou podepisovány nejprve zákazníkem a až poté ředitelem oblastního 

inspektorátu nebo generálním ředitelem ČMI, čímž smlouva vstupuje v platnost. Datum 

podpisu smlouvy ze strany ČMI je doplněno do systému a informace o tom, že zákazník 

má řádně uzavřenou Smlouvu o provádění metrologických výkonů, je okamžitě přístupná 

všem oblastním inspektorátům.  

Závažné připomínky ke znění smlouvy řeší individuálně s každým zákazníkem 

právní oddělení ČMI a smlouvu, jejíž text je upraven a neodpovídá vzoru, podepisuje 

generální ředitel ČMI.  

Program Smlouvy se osvědčil, je jednoduchý, přehledný a ušetří pracovníkům, kteří 

podepisování smluv zajišťují, mnoho času. Oceňuji funkci generování dopisů. 
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3.5. Řízený oběh dokumentů 

 

Obrázek 8: Řízený oběh dokumentů (Zdroj: ČMI) 

Účelem aplikace Řízený oběh dokumentů (dále jen ŘOD) je zpřístupnit pracovní 

dokumenty všem zaměstnancům, zajistit, aby s nimi byli skutečně seznámeni a mít přehled 

o tom, kdo který dokument prostudoval, což je i podmínkou zavedení jednotného systému 

managementu kvality. Při certifikaci je nutné akreditační komisi dokázat, že mají všichni 

zaměstnanci přístup k příručce jakosti, příkazům, předpisům a postupům, které ke svojí 

práci potřebují nebo například, že byl určitý zaměstnanec seznámen s konkrétním novým 

nebo aktualizovaným dokumentem.  

Řízený oběh dokumentů je tzv. Dokument Management System. Co lze od 

kvalitního DMS systému očekávat, co by měl splňovat a umožňovat? 

- správu dokumentů různého formátu, tedy dokumentů vytvořených v office 

aplikacích Word, Excel, PowerPoint atd., ale i obrázky nebo soubory vytvořené 

v HyperText Markup Language (dále jen HTML soubory) 
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- inteligentní ukládání dokumentů – přehledné a uspořádané 

- tvorbu, změny a vyřazování dokumentů 

- podporu verzování, kontrolu verzí při editaci 

- inteligentní vyhledávání – na základě zadaných atributů 

- správu životního cyklu dokumentů, automatizaci průchodu dokumentů různými 

stavy v průběhu své existence – vytvoření, připomínkování, odsouhlasení, 

schvalování, publikování, používání, archivace 

- kontrolu a údržbu přístupových práv a další [7]. 

Aplikace ŘOD Informačního systému ČMI všechny základní důležité požadavky 

splňuje. Obsahuje dokumenty ze všech oblastí, počínaje základními dokumenty jako jsou 

archivační a skartační řád, přes systémové dokumenty, kterými jsou např. příručku jakosti, 

směrnice, normy, dále přes operativní dokumentaci, jako jsou příkazy generálního ředitele 

a odborných ředitelů až po pracovní dokumentaci, kam patří metodické návody a pracovní 

postupy.  

Po spuštění aplikace ŘOD (Obrázek 8) se uživateli zobrazí hlavní velké okno, 

v němž vidí množství dokumentů. V jednoduché přehledné tabulce jsou zobrazeny 

základní informace jako čísla, verze a názvy dokumentů, ale také například datum 

účinnosti a počet příloh. Klikem na jakékoliv místo v řádku vybraného dokumentu se 

zobrazí pod hlavním oknem jeho detail a výčet příloh. V pravé části okna se uživateli 

zobrazuje stromová struktura všech dokumentů. Vyhledat konkrétní dokument lze pomocí 

filtru ve spodní části pracovního okna na základě nejrůznějších atributů.  

Významnou funkcí této aplikace je podepisování dokumentů. Autor nového 

příspěvku zadává, komu je dokument určen. Dotčení zaměstnanci obdrží automaticky 

vygenerovaný e-mail s informací o nových dokumentech umístěných do ŘOD. Pokud 

dokument nepodepíší, autor obdrží zprávu o tom, kterými zaměstnanci ještě nebyl 

podepsán.  

Funkce automatického generování e-mailů o nepodepsaných dokumentech bohužel 

zatím nefunguje zcela spolehlivě. Autor příspěvku nebo zaměstnanec, kterému je nový 

dokument určen, často e-mailovou zprávu buď vůbec neobdrží, nebo ji naopak dostane 
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několikrát. Nejjistějším řešením prozatím je, každé ráno databázi ŘOD otevřít a 

zkontrolovat.  

Nepodepsané dokumenty jsou v systému zvýrazněny tučným písmem a navíc ještě 

zviditelněny ikonou tužky. Zaměstnanec je povinen co nejdříve nový dokument 

prostudovat a podepsat, je-li třeba, může si jej uložit na vlastní disk. Podpisem potvrzuje, 

že je s novým dokumentem seznámen a bude se jím řídit.  

Přes drobné nedostatky ŘOD velmi dobře splňuje svůj účel. Snadno a rychle v něm 

pomocí filtru nebo prostřednictvím stromové struktury najdeme dokument, který 

potřebujeme. Ušetří všem denně mnoho času, místa i papíru.  

3.6. Pracovní listy 

 
Obrázek 9: Pracovní listy (Zdroj: ČMI) 
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Celý proces metrologického výkonu, začínající objednávkou přijatou od odběratele, 

končí pro metrologa vytvořením tzv. pracovního listu stejnojmenným programem.  

Po úplném vyřízení každé zakázky musí vytvořit zaměstnanec výkaz, kterým 

zaznamená, jaký výkon provedl, pro koho, kolík jím strávil času a jaké na tento výkon byly 

cestovní náklady. Aplikace je jednoduchá a vytvoření Pracovního listu nezabere příliš 

času.  

Tvorba pracovních listů a veškeré práce s nimi probíhá prostřednictvím 

internetového prohlížeče Internet Explorer, což přináší mimo jiné i výhodu spočívající v 

možnosti práce z domova. Hlavní přihlašovací stránka (Obrázek 9) nabízí možnost výběru 

z osmi činností, z nichž stěžejní a všemi zaměstnanci nejvyužívanější jsou Pracovní list a 

Vnitroorganizační pracovní list, sloužící k tvorbě pracovních výkazů o práci pro cizí 

odběratele a pro odběratele v rámci organizace.  

Po založení nového pracovního listu jediným klikem v menu přidělí program právě 

vytvořenému dokumentu pořadové číslo. Zaměstnanec zadává, pro kterého zákazníka 

pracoval, od kdy do kdy na zakázce pracoval, jaké výkony provedl, kolik strávil výkonem 

času, kolik času strávil za volantem a kolik ujel kterým autem kilometrů. Ceny, součty 

nebo třeba sazby za kilometr doplní a spočítá program sám.  

Po vytvoření pracovního listu musí být tento dokument schválen. Práva ke 

schvalování pracovních listů má většinou vedoucí oddělení a ředitel pobočky. Každý den 

obdrží tyto oprávněné osoby automaticky vygenerovaný e-mail s čísly pracovních listů, 

které musí být zkontrolovány a schváleny. Když se tak stane, z pracovních listů jsou 

vygenerovány faktury, které kontroluje, tiskne a rozesílá centrálně účtárna na ředitelství 

ČMI v Brně. Má-li zákazník k faktuře připomínky nebo dotazy, může se obrátit přímo na 

sekretariát příslušného oblastního inspektorátu. Pracovnice podle čísla, data výkonu nebo 

identifikačního čísla odběratele konkrétní pracovní list v systému snadno najde a problém 

může zákazníkovi objasnit.  

Diskutovaným tématem při řešení problémů s modulem Pracovní listy je duplicita 

dat. Přestože metrolog provádí služby na základě objednávky, na místě výkonu vyplňuje 

Dodací list, jehož potvrzením zákazník provedenou službu přebírá. Dodací list obsahuje 

údaje o zákazníkovi, číslo objednávky a výčet všech provedených metrologických výkonů. 

V případě, že zákazník hradí metrologické služby hotově, dodací list nahrazuje stvrzenka o 
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přijaté platbě. Dodací list nebo stvrzenky jsou podkladem pro vytvoření Pracovního listu. 

Data, která tyto dokumenty obsahují, jsou totožná.   

Součástí Pracovní listů je také tzv. Číselník odběratelů – jednoduchá databáze 

zákazníků, v níž lze nalézt podle názvu nebo identifikačního čísla konkrétního odběratele a 

zjistit jeho platební schopnost. Kontrolu bezdlužnosti je povinen provést každý technik 

před provedením metrologického výkonu. V případě, že je zákazník dlužníkem, musí 

služby uhradit hotově. 

Aplikace Pracovní listy také umožňuje vytváření a tisk nejrůznějších sestav, které 

jsou podkladem pro účetnictví nebo informacemi pro management – sestav pracovních 

listů konkrétních zaměstnanců nebo inspektorátů na určité období, sestav nákladů na 

autoprovoz, sestav nákladů na zakázky apod. 

Program Pracovní listy je snadný, přínosný a efektivní. Práce s ním není zbytečně 

zdlouhavá, a přesto poskytuje velké množství informací, které jsou pro zaměstnance 

k jejich práci nezbytné.  

Jediným závažným problémem z pohledu uživatele je občasná přetíženost systému, 

která mívá za následek samovolné ukončení programu během rozpracované práce.  

3.7. Spisová služba 

Vykonávání spisové služby nařizuje organizačním složkám státu, státním 

příspěvkovým organizacím, státním podnikům, školám a dalším subjektům Zákon o 

archivnictví a spisové službě č. 499/2004 Sb. Vyžadují ji také normy ISO. Pojem spisová 

služba zahrnuje 

- příjem 

- evidenci 

- rozdělování 

- oběh 

- vyřizování 

- vyhotovování 
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- podepisování 

- odesílání 

- důvěryhodné ukládání 

- vyřazování dokumentů a skartační řízení 

včetně kontroly těchto činností.  Spisovou službu lze vykonávat písemnou i 

elektronickou formou. Podrobnosti výkonu spisové služby stanoví prováděcí právní 

předpis – vyhláška č. 646 ze dne 13. 12. 2004. 

Evidenci přijaté a odeslané pošty vedl samostatně každý oblastní inspektorát ČMI a 

to písemnou formou. Do podacího deníku bylo zaznamenáváno u přijaté pošty číslo 

jednací, datum přijetí, odesílatel, stručný obsah, počet listů a příloh a jméno osoby, které je 

došlý dokument určen. Tato osoba stvrdila převzetí listiny svým podpisem. U pošty 

odeslané bylo evidováno číslo jednací, datum odeslání, adresáta, obsah dopisu, včetně 

příloh a způsob odeslání.  

 

Obrázek 10: Spisová služba (Zdroj: ČMI) 
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Evidenci vedenou písemnou formou postupně nahrazuje modul Spisová služba, 

který je nejnovější součástí Informačního systému ČMI. Zatím není využíván v plné míře, 

k podání informací o odeslané poště jej využívají především oblastní inspektoráty a 

oddělení generálního ředitelství vzájemně.  

Obrázek  (Obrázek 10) znázorňuje novou evidenční kartu, kterou je třeba vyplnit 

pro každou písemnost. Obsahuje všechny výše uvedené potřebné údaje. Její vyplnění je 

bohužel zdlouhavé.  

3.8. Registrace a Typover 

Někteří, především techničtí zaměstnanci mají v Informačním systému ČMI 

zahrnuty též programy Registrace a Typover.  

Registrace slouží k vytváření evidence opravců a montážních subjektů měřidel. 

Každý subjekt, který chce svou činnost zaměřit na montáže a opravy stanovených měřidel, 

je dle § 19 Zákona o metrologii č. 505/1990 Sb., povinen registrovat se u Českého 

metrologického institutu, přičemž seznam stanovených měřidel je uveden ve vyhlášce 

Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb.  Žádost o registraci podává živnostník 

nebo firma na oblastní inspektorát, pod jehož územní působnost subjekt dle adresy svého 

sídla spadá. Náležitosti žádosti stanoví rovněž vyhláška MPO.  

Žádost musí obsahovat tyto údaje: 

- obchodní jméno subjektu / jméno a příjmení 

- sídlo nebo bydliště, místo podnikání, pokud je odlišné od sídla 

- IČO 

- Jméno a příjmení kontaktní osoby, telefonické a e-mailové spojení 

- předmět činnosti (opravy, montáž) 

- specifikaci stanovených měřidel dle vyhlášky 

- údaje o zajištění metrologické návaznosti  

- specifikace technických, personálních a prostorových podmínek pro provádění 

činností  
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- jméno a příjmení zaměstnance, který bude za činnost v rozsahu registrace 

odpovědný [1]. 

Žádosti s předvyplněnými údaji jsou k dispozici na webových stránkách Českého 

metrologického institutu. Zatím není možné je vyřídit on-line. Žadatel si musí žádost 

vytisknout a s přílohou, tedy kopií živnostenského listu nebo výpisu z obchodního 

rejstříku, zaslat nebo osobně donést na příslušný oblastní inspektorát, kde je jeho žádost 

posouzena. Data o novém zaregistrovaném opravci jsou do databáze následně zadávána 

ručně.  

Databáze registrovaných subjektů s informacemi o nich, které je možno zveřejnit, 

zejména tedy s kontaktními údaji, je veřejně přístupná na webové adrese 

http://registrace.cmi.cz/. 

Typover je databází schválených měřidel, kterou využívají především metrologové, 

pokud je třeba zjistit, jestli měřidlo, o jehož ověření zákazník žádá, skutečně ověřit lze.  

Je-li typ měřidla schválen, znamená to, že měřidlo vyhovuje metrologickým 

požadavkům a je schopno plnit funkci, pro kterou je určeno. Schvalování typu měřidel 

provádí na základě zákona č. 505/1990 Sb. Český metrologický institut a je povinné pro 

tzv. stanovená měřidla, tedy měřidla, kterým vyhláška ukládá povinné ověřování a 

schválení typu. Pro tzv. nestanovená, pracovní měřidla, není schválení typu povinné, ale 

lze jej také, na základě žádosti, provést.  

Databáze schválených měřidel je přístupná přímo na webových stránkách ČMI, kde 

lze konkrétní měřidlo vyhledat podle názvu, čísla nebo roku schválení, typu, výrobce nebo 

oboru.  
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4. Návrhy na změny a zlepšení IS 

K aplikaci Docházka nemám z pohledu uživatele závažné připomínky. Doporučuji 

pouze instalaci docházkových terminálů na všech pracovištích, jelikož ruční zadávání dat 

do systému je zdlouhavé, nespolehlivé a nezaručuje pravdivost dat.  

Programy Databáze organizace a Multifunkční adresář jsou přehledné a poskytují 

všechny důležité informace. 

Databázi ŘOD považuji za jednu z nejpřínosnějších. Bylo by vhodné dořešit 

programátorsky problém s podepisováním nových a aktualizovaných dokumentů tak, aby 

e-mailové zprávy o nepodepsaných dokumentech docházeli autorům i pověřeným osobám 

spolehlivě.  

Program Pracovní listy je jednoduchý a osvědčený. Vzhledem k tomu, že práce 

s programem probíhá prostřednictvím internetového prohlížeče, ocenila bych možnost 

práce i v jiném prohlížeči, než je Internet Explorer, například v Mozille Firefox. U 

jednotlivých pracovních listů navrhuji doplnit funkci zobrazení faktury, jejíž je tento 

pracovní list podkladem. Faktura pro určitého zákazníka může být totiž složena z položek 

z různých pracovních listů různých pracovníků, dokonce i z různých pracovišť. Pokud u 

všech pracovních listů nebyla řádně vyplněna čísla objednávek zákazníka, odběratel si pak 

není schopen přiřadit fakturu ke svým objednávkám. Metrologické výkony jsou často 

popsány obecně, např. kalibrace měřidel, a zákazník nepozná, na které jeho provozovně se 

která měřidla kalibrovala. Tento problém by vyřešilo i pouhé zadávání všech dostupných 

informací při vytváření pracovního listu – čísel objednávek zákazníka, výrobních čísel 

měřidel apod., ale toho se bohužel, vzhledem k množství techniků a množství vytvářených 

pracovních listů, nikdy nepovede dosáhnout.  

Obrovský potenciál v sobě skrývá program Zakázky, který se, bohužel, už několik 

let nedaří zdárně plně zprovoznit. Tato rozsáhlá databáze by měla především uchovávat 

informace o objednávkách zákazníků a umožňovat je vyhledat dle nejrůznějších kritérií: 

- číslo objednávky ČMI, přidělené systémem; toto číslo by mělo být jednoduché 

a snadno pochopitelné, např. pořadové číslo/středisko/konečné dvojčíslí roku 
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- informace o zákazníkovi – IČ, název, adresu sídla, adresy provozoven a 

poboček, kontaktní osoby a kontaktní údaje, čísla smluv o provádění 

metrologických výkonů 

- objednané služby – kalibrace, ověřování atd., požadovaný termín a další bližší 

specifikace objednávky 

- informace o měřidlech zákazníka – druhy a typy měřidel, výrobce, výrobní 

čísla, rozsahy, data posledních ověření a kalibrací, jména techniků, kteří tyto 

výkony prováděli, typy a čísla etalonů, pomocí kterých byla měření provedena 

Od nové databáze Zakázky očekávám možnost vyhledat objednávku zákazníka 

podle každého ze zadaných atributů a jejich kombinací - nejen najít objednávku podle čísla 

ČMI nebo data přijetí, ale také například najít objednávky konkrétního zákazníka nebo 

zakázky vyřízené v určitém období, pro efektivitu pracovní cesty vyhledat nevyřízené 

objednávky v určitém městě, vzhledem k předpokladu dalšího ověření možnost vyhledat 

měřidla ověřovaná v předloňském roce apod. 

Poskytování tak velkého množství údajů samozřejmě předpokládá spojení nebo 

perfektní spolupráci mnoha databází, jak všech stávajících, tak i nových. Mnoho 

zaměstnanců si dnes vede své vlastní jednoduché evidence, nejčastěji seznamy zákazníků a 

jejich měřidel, protože zákazníci ČMI jsou většinou zákazníci stálí a jejich požadavky se 

každoročně nebo ob rok opakují. Některá měřidla jsou velmi stará, a ačkoliv výsledky 

jejich měření jsou nečekaně přesné, štítky s výrobními čísly a dalšími údaji bývají 

poškozené nebo nečitelné a pokud zákazník nevede řádně kartu měřidla, tyto údaje je nutné 

zdlouhavě dohledávat ve starších kalibračních a ověřovacích listech.  

Databáze údajů o zákaznících, MFA, je již funkční a denně je obohacována o nové 

informace. Zaměstnanci by si měli pouze zvyknout všechna nově zjištěná data, především 

kontaktní údaje, pravidelně do databáze doplňovat, aby byla přístupná všem.  

Složité bude vytvoření evidence měřidel zákazníků, která bude velmi rozsáhlá a 

proměnlivá. Aby program Zakázky uměl v budoucnu vygenerovat zákazníkovi 

k objednaným měřením i kalibrační a ověřovací listy, což by mělo být jeho další 

významnou funkcí, musí znát o měřidlech všechny údaje – druh, typ, výrobní číslo, 

rozsahy atd. V počáteční fázi vytváření databáze bude zadávání těchto dat velmi 

zdlouhavé. Údaje, které nám o měřidlech poskytne zákazník, se často naprosto rozcházejí 
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se skutečností. Objednatel často neví, zdali má objednat ověření nebo kalibraci, nezná svá 

měřidla. Databáze tak bude z větší části doplňována vždy až po vyřízení objednávky, kdy 

by měl technik k dispozici všechny údaje. Nutností také bude dopracovat a sjednotit 

veškeré výpočtové vzorové tabulky všech typů měřidel. 

Samozřejmostí by měla být již dnes možnost vyplnit a odeslat objednávku on-line, 

vyplněním formuláře umístěném na webu ČMI.  

Protože rychlost vývoje informačních technologií je závratná, určitě je do budoucna 

nutno počítat s možností elektronických podpisů výstupní dokumentace a její odesílání 

přímo ze systému zákazníkovi. Tato funkce by zároveň umožnila vyřešit problém 

archivace, která je dnes prováděna pouze kopírováním nebo skenováním hotových 

dokumentů, jelikož je nutné archivovat kopie těchto listin i s podpisy a razítky ČMI. Tento 

způsob archivace je velice časově, finančně i prostorově náročný, na každém pracovišti 

ČMI přibývají denně desítky kalibračních a ověřovacích listů.  

Proces vyřízení jedné objednávky není často ze strany ČMI vůbec jednoduchý. 

Není tomu vždy tak, že technik obdrží objednávku na ověření měřidla, domluví si se 

zákazníkem termín, ověří měřidlo, vyhotoví pracovní a ověřovací list a zakázka je během 

několika málo dnů kompletně vyřízena. Jednu zakázku může zajišťovat více techniků, 

několik oddělení nebo dokonce i více oblastních pracovišť, protože objednávky často 

obsahují různé druhy a typy měřidel. O to bude vytvoření kvalitní funkční databáze 

složitější. 

Pokud se podaří všechny databáze IS ČMI zprovoznit, naplnit a propojit, praxe by 

mohla být následující: 

- zákazník vyplní objednávku on-line; nový zákazník ČMI uvede v objednávce 

údaje o společnosti a vyplní i všechny známé údaje o měřidlech, může připojit i 

fotografie a dokumentaci k měřidlům; objednatel, který již zákazníkem ČMI je, 

uvádí pouze měřidla nová; 

- sekretariát příslušného OI zkontroluje objednávku, zaregistruje nového 

zákazníka, vyřeší uzavření Smlouvy o provádění MV; u pravidelných zákazníků 

pouze doplní či opraví nové informace; 
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- aplikace ŘOD nabídne technikovi pracovní postupy, výpočtové tabulky a další 

dokumentaci, která se váže k objednanému měření; 

- technik provede měření, naměřené hodnoty zadá na místě rovnou do tabulek; 

- systém z údajů známých o zákazníkovi a z hodnot měření zadaných technikem 

vygeneruje kalibrační a ověřovací listy s výsledky a průvodní dopis (v 

budoucnu rovnou odešle zákazníkovi) 

- oskenované výstupní dokumenty jsou uloženy u jednotlivých měřidel – tento 

bod by mohl být v budoucnu zcela vypuštěn. 

Při vytváření a vylepšování modulu Zakázky doporučuji také zaměřit se na 

korespondenci a komunikaci se zákazníky vůbec. Nezřídka se stává, že se na ČMI obrátí 

zákazník s dotazem na možnost kalibrace nebo ověření nějakého speciálního měřidla nebo 

v České republice ještě neznámého typu určitého měřidla. Po telefonickém hovoru 

následuje e-mailová korespondence, v níž zákazník poskytne všechny známé informace a 

dokumentaci – fotografie, manuály, certifikáty apod. Tyto materiály jsou pak většinou 

z oblastního inspektorátu rozeslány na další pracoviště a na ředitelství ČMI k posouzení, 

čímž začíná zdlouhavý proces komunikace v rámci ČMI. Propojení Spisové služby a 

spolupráce IS ČMI s poštovními klienty by ušetřila další velké množství času. Určitě není 

dalekou budoucností také komunikace se zákazníky internetovým telefonem a dalšími 

nově vznikajícími způsoby, proto je třeba již dnes myslet nejen na archivaci e-mailové 

korespondence s přílohami všech typů a formátů, ale též na archivaci telefonních hovorů 

nebo videokonferencí.  

Doporučuji zapojit do komunikace mezi ČMI jako zákazníkem a systémovými 

integrátory dodavatelské společnosti nejen zaměstnance generálního ředitelství, ale i 

zástupce všech kmenových profesí zaměstnanců ČMI, kteří s tímto IS denně pracují, neboť 

i zkušenosti, nápady a tipy techniků a technicko-hospodářských pracovníků mohou být při 

vytváření a zlepšování informačního systému nečekaně přínosné. 
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5. Závěr 
Žijeme v digitální době, ve které již není interní a externí komunikace téměř vůbec 

uskutečňována analogovými způsoby. Neposíláme ručně psané dopisy a za nákupy zboží a 

služeb neplatíme v hotovosti, výměnu informací v organizacích, institucích i malých 

podnicích zajišťují výkonné sítě. Ekonomika je založena na znalostech a vědomostech lidí 

a základní jednotku moderní společnosti tak tvoří pracovník, který je kvalifikovaný, 

zodpovědný a má zájem neustále se vzdělávat. Chod moderní firmy zajišťuje globální síť, 

která umožňuje přístup k informacím z libovolného místa [3]. 

Cílem mé práce bylo provést analýzu stěžejních modulů Informačního systému 

ČMI z uživatelského pohledu. Posoudila jsem jeho funkčnost a zmapovala problémy, se 

kterými se uživatelé Informačního systému ČMI, tedy zaměstnanci, denně potýkají.  

Domnívám se, že ty podsystémy IS ČMI, které dnes plně fungují, jsou kvalitní a 

svým uživatelům velmi usnadňují a urychlují práci. K plné funkčnosti celého IS je třeba 

zprovoznit modul Zakázky, který nabízí do budoucna k řešení velké množství možných 

zajímavých funkcí a pro plynulou práci celého IS bude stěžejní.  

Informační systém nesmí být pouhou databází, úložištěm informací, protože pokud 

nebude možné s informacemi efektivně pracovat, nebude mít žádný význam. 

Prostřednictvím informačního systému je třeba zajistit propojení všech oblastí činnosti 

podniku, včetně propojení s odběrateli a dodavateli. Po celou dobu tvorby, údržby a 

provozování IS je nutné respektovat organizační změny a zůstat v souladu z normami ISO.  

Věřím, že IS ČMI bude v budoucnu optimálním integrovaným informačním 

systémem, který bude plně využívat moderní informační technologie. Pokud se podaří 

zajistit, aby funkce informačního systému, které od něj my, uživatelé, očekáváme, byly 

v souladu s firemními cíly, které by měl informační systém maximálně podporovat, bude 

IS ČMI pevnou páteří celé organizace a umožní spolupráci všech zaměstnanců, kteří budou 

moci navzájem využívat své zkušenosti a vědomosti.  

Český metrologický institut není velkou výrobní společností, ale i on chce 

poskytovat svým zákazníkům kvalitní a rychlé služby, mít náskok před konkurencí a 

dosahovat zisku. Informační systém ČMI je na dobré cestě mu v plnění těchto cílů 

pomáhat.  
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