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Abstrakt 

Tato bakalářská práce řeší problematiku metrologie a metrologických postupů. V úvodní části 

jsou uvedeny obecné informace z oblasti metrologie a její legislativy. Dále se zabývá 

analýzou současného stavu řízení metrologie ve společnosti MATERIÁLOVÝ A 

METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. V následující části je vytvořen nový metrologický řád 

společnosti, ve kterém jsou uvedeny zejména zodpovědnosti a povinnosti zaměstnanců při 

práci s měřidly, postupy při kalibraci, pořízení a evidenci měřidel i jejich následného 

vyřazení. Nový metrologický řád by se měl stát platným dokumentem společnosti. 

 

This thesis addresses the problems of metrology and metrological procedures. The 

introductory section provides general information from the field of metrology and its 

legislation. It also deals with analyzing the current state metrology control in society 

MATERIAL AND METALLURGICAL RESEARCH Ltd. The following creates a new order 

of metrology, which are mainly given responsibilities and duties of employees at work with 

meters, procedures for calibration, acquisition and registration of meters and their subsequent 

disposal. New Metrology Procedure should be a valid document of the company. 
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Seznam použitých zkratek: 

 

MMV – MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.  

ČR – Česká republika 

NMS – Národní metrologický systém 

MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu 

ÚNMZ – Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 

ČMI – Český metrologický institut 

ČIA – Český institut pro akreditaci 

ÚM – Subjekty provádějící úřední měření 

AMS – Autorizovaná metrologická střediska 

NO – Notifikované osoby 

ES – Evropské společenství 

AV – Akademie věd 

EHS – Evropské hospodářské společenství 

MŘ – Metrologický řád 

ČSN – Česká státní norma 

EN – Evropská norma 

ISO – Mezinárodní organizace pro normalizaci 
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1 Úvod 

Náplní této bakalářské práce je seznámení s metrologií a její legislativou. Hlavní úlohou je 

analýza současného stavu řízení metrologie ve společnosti MMV a návrhu optimalizovaného 

postupu metrologického zabezpečení, který by měl být vytvořen v souladu s platnými 

právními předpisy České republiky, zejména zákonem o metrologii s přihlédnutím na 

strukturu podniku, jeho řízení a oblast podnikání. Nový metrologický řád společnosti MMV 

by měl přispět ke sjednocení a zjednodušení systému vedení evidence měřidel s využitím 

síťové aplikace pro okamžitý přehled stavu a kalibrací v systému zavedených měřidel, měl by 

jasně definovat práva a povinnosti pracovníků, postupy při ověřování a kalibracích, postupy 

při nákupu měřidel a jejich zařazení do evidence měřidel. Tento metrologický řád by měl být 

plně v souladu s přijatou strategií Politiky kvality ve společnosti MMV. 
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2 Metrologie a její legislativa 

Slovo „metrologie“ vzniklo z řeckého slova „metron“ (řecké metron znamená měřidlo,  

logos = slovo, řeč). Jde tedy obecně o vědu o měření. Metrologie se tedy zabývá všemi 

problémy týkajícími se měření a s měřením souvisejícími.                                        [4] 

 

2.1 Proč měřit?  

V životě se denně setkáváme s určitým druhem měření, ať už se jedná o pohled na hodinky, 

nebo na tachometr v autě. Jsme obklopeni měřicími přístroji a jejich výsledky měření od 

rychlosti větru v předpovědi počasí po vyúčtování např. za plyn.  

Některé měřicí přístroje měří velmi přesně a některé naopak. Příkladem můžou být digitální 

hodinky s přesností na několik vteřin za rok a naopak teploměry v troubách, které často 

ukazují špatně i o několik stupňů. Pokud by byli naše hodinky přesné, jako zmiňované 

teploměry, můžeme snadno ztratit i hodinu týdně. Což nevadí při vaření, ale něco jiného to 

bude znamenat v případě, že přijdeme pozdě na důležitou schůzku. Jak je vidět různě přesná 

měření hrají svou roli v různých situacích. Mnoho měření kolem nás probíhá skrytě a my ani 

nevnímáme jejich důležitost, ačkoliv často hrají zásadní roli mezi fungováním a selháním. [6] 

Metrologie se stala přirozenou a důležitou součástí našeho každodenního života. Kávu a 

dřevěné desky kupujeme podle váhy a velikosti; měříme spotřebu vody, elektřiny, tepla a to 

vše ovlivňuje náš rodinný rozpočet. Osobní váhy ovlivňují naší náladu, stejně jako policejní 

kontroly rychlosti a případné finanční postihy. Množství účinných látek v lécích, analýza 

krevního vzorku i účinnost chirurgického laseru musí být přesné, aby nedošlo k ohrožení 

života pacienta.  Je téměř nemožné najít něco, co by nesouviselo s váhou a mírou: doba 

slunečního svitu, obvod hrudníku, obsah alkoholu, hmotnost dopisů, teplota v místnosti, tlak 

v pneumatikách atd.  Pak jsou tady obchody, úřady a jejich nařízení, které jsou stejně závislé 

na váhách a mírách. Pilot sleduje výšku letu, kurz, spotřebu paliva a rychlost, potravinářská 

inspekce měří obsah bakterií, námořní orgány měří výtlak, společnosti nakupují suroviny 

podle vah a měr a své produkty specifikují pomocí stejných jednotek. Procesy jsou 

regulovány a alarmy jsou spuštěny rovněž na základě měření. Systematické měření se 

známým stupněm nejistoty je jedním ze základů řízení jakosti v průmyslu. Obecně ve většině 

moderních průmyslových odvětví náklady spojené s měřením tvoří 10 15% výrobních 

nákladů. Správným měřením však můžeme výrazně zvýšit hodnotu, efektivitu a kvalitu 

produktu.                                                                                                                                [5]  
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2.2 Nejistoty měření 

Každé měření je předmětem určité nejistoty. Výsledek měření je kompletní tehdy, pokud je 

přiloženo prohlášení o nejistotě měření. Nejistota měření může pocházet z měřicího přístroje, 

z položky, která je měřena, z prostředí, od provozovatele, ale i z jiných zdrojů. Tyto 

nejasnosti lze odhadnout pomocí statistické analýzy z řady měření, a za použití jiných druhů 

informací o procesu měření. Existují pravidla, jak vypočítat celkový odhad nejistoty z těchto 

jednotlivých informací. 

Co je měření? Měření vypráví o vlastnostech něčeho. Dává nám odpověď jak těžký, teplý, 

nebo jak dlouhý je objekt měření. Měření udává číslo a probíhá vždy za použití vhodného 

nástroje např. pravítka, váhy, teploměru nebo měřicích přístrojů. Výsledek měření má obvykle 

dvě části: číslo a měrnou jednotku.  

 

Metrologie plní tři hlavní úkoly: 

 Definování mezinárodně uznávaných jednotek měření, jako je například metr. 

 Realizace jednotek měření pomocí vědeckých metod, například realizace metru s 

využitím laserových paprsků. 

 Vytváření řetězců návaznosti při dokumentování přesnosti měření, např. 

dokumentovaná návaznost mezi noniem mikrometru v provozu přesného strojírenství 

a primární laboratoří metrologie délky. 

[7] 

2.3 Orgány činné v metrologii ČR 

Národním metrologickým systémem (dále jen NMS) se rozumí systém, který slouží 

k zajištění jednotnosti a správnosti měřidel a měření v daném státě, a to prostřednictvím 

soustavy technických prostředků a zařízení, jakož i technických předpisů, práv a povinností 

správních orgánů a právnických osob nebo podnikajících fyzických osob.  

Základními oblastmi působnosti systému jsou fundamentální metrologie, legální metrologie 

a průmyslová metrologie. 

Právní rámec NMS ČR je v současné době vymezen zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, a 

jeho prováděcími předpisy. Uvádění některých druhů měřidel na trh a do provozu spadá do 
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působnosti zákona č. 22/1997Sb., o technických požadavcích na výrobky a věcně příslušných 

nařízení vlády ČR. 

2.4 Struktura NMS ČR 

 

 

Obr. 1 Struktura NMS ČR 

2.5 Prvky NMS ČR, které aktivně působí v systému 

 

2.5.1 MPO   

 Ústřední orgán státní správy pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví – 
viz zákon č. 2/1969 Sb. a zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti 
technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví. 
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2.5.2 ÚNMZ  

Orgán státní správy pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Působnost v 
metrologii je dána zákonem č. 20/1993 Sb., a zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii. 

Hlavní oblasti působnosti ÚNMZ v metrologii 

 stanoví program státní metrologie a zabezpečuje jeho realizaci, 

 zastupuje Českou republiku v mezinárodních metrologických orgánech a 

organizacích, 

 autorizuje subjekty k výkonům v oblasti státní metrologické kontroly měřidel a 

úředního měření, pověřuje oprávněné subjekty k uchovávání státních etalonů, 

 provádí kontrolu činnosti ČMI, 

 kontroluje dodržování povinností stanovených tímto zákonem; při výkonu kontroly 

postupuje podle zvláštního právního předpisu, 

 oznamuje orgánům Evropských společenství (ES) informace o subjektech pověřených 

ke schvalování typu měřidel a k ověřování měřidel 

 a další 

  

2.5.3 ČMI  

Působnost v metrologii je dána zákonem o metrologii a zřizovací listinou. Plní funkci 
národního metrologického institutu.  

Hlavní oblasti působnosti ČMI v metrologii 

 provádí metrologický výzkum a uchovávání státních etalonů včetně přenosu 

hodnot měřicích jednotek, 

 provádí certifikaci referenčních materiálů,  

 vykonává státní metrologickou kontrolu měřidel,  

 registruje subjekty, které opravují stanovená měřidla, popřípadě provádějí jejich 

montáž,  

 vykonává státní metrologický dozor,  

 provádí metrologickou kontrolu hotově baleného zboží a lahví, 
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 posuzuje shodu a provádí zkoušení výrobků v rozsahu udělených autorizací či 

akreditace podle právního předpisu upravujícího oblast technických požadavků na 

výrobky (MID, NAWI),  

 vydává opatření obecné povahy podle §24c a 24d zákona o metrologii,  

 oznamuje orgánům ES informace o vydání či změnách certifikátů týkajících se 

schvalování měřidel.  

Přidružené laboratoře ČMI  

 Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR 

 Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický 

 Vysoká škola chemicko technologická 

 Český hydrometeorologický ústav. 

  

2.5.4 ČIA  

Národní metrologický systém využívá služeb národního akreditačního orgánu při posuzování 
odborné způsobilosti subjektů působících v metrologii. 

Autorizovaná metrologická střediska (AMS) – subjekty pro ověřování stanovených 

měřidel.  

Subjekty autorizované k výkonu úředního měření (ÚM)  

Notifikovaná osoba pro směrnice MID a NAWI   

2.5.5 Registrované subjekty 

 podle § 19 zákona č. 505/1990 Sb.  –  subjekty oprávněné vykonávat montáž a opravy 
stanovených měřidel. 

Výrobci měřidel 

V NMS působí cca 110 akreditovaných kalibračních laboratoří a další subjekty. 

[12] 
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2.6 Legislativa 

a) Právní předpisy v oblasti metrologie 

Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii,   

který byl novelizován zákony č. 20/1993 Sb., 119/2000 Sb., 13/2002 Sb., 137/2002 Sb.,  

226/2003 Sb., 444/2005 Sb.,  481/2008 Sb., 223/2009 Sb., 155/2010 Sb. 

Vyhláška č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření,  

která byla novelizována vyhláškou č. 344/2002 Sb.,  229/2010 Sb. 

Vyhláška č. 264/2000 Sb., o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich 

označování,  

která byla novelizována vyhláškou č. 424/2009 Sb. 

Vyhláška č. 328/2000 Sb., o způsobu zhotovení některých druhů hotově baleného zboží, 

jehož množství se vyjadřuje v jednotkách hmotnosti nebo objemu, 

která byla novelizována vyhláškou č. 404/2008 Sb. 

Vyhláška č. 331/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky týkající se lahví používaných jako 

odměrné obaly pro hotově balené zboží 

Vyhláška č. 332/2000 Sb., kterou se stanoví některé postupy při schvalování typu a ověřování 

stanovených měřidel označovaných značkou EHS, 

 která byla novelizována vyhláškou č. 260/2003 Sb.,  509/2004  Sb., 71/2008 Sb. 

Vyhláška č. 333/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na vodoměry na teplou vodu 

označované značkou EHS, 

která byla novelizována vyhláškou č. 260/2003 Sb. 
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Vyhláška č. 334/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na vodoměry na studenou vodu 

označované značkou EHS, 

která byla novelizována vyhláškou č. 260/2003 Sb. 

Vyhláška č. 335/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na taxametry označované značkou 

EHS, 

která byla novelizována vyhláškou č. 260/2003 Sb. 

Vyhláška č. 337/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na měřidla označovaná značkou EHS 

používaná pro měření tlaku vzduchu v pneumatikách silničních vozidel,  

která byla novelizována vyhláškou č. 260/2003 Sb. 

Vyhláška č. 338/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na elektroměry označované značkou 

EHS,  

která byla novelizována vyhláškou č. 260/2003 Sb. 

Vyhláška č. 339/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na hmotné délkové měrky 

označované značkou EHS,  

která byla novelizována vyhláškou č. 260/2003 Sb. 

Vyhláška č. 21/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na průtokoměry pro kapaliny jiné než 

voda označované značkou EHS a na přídavná zařízení k těmto průtokoměrům, 

která byla novelizována vyhláškou č. 260/2003 Sb. 

Vyhláška č. 22/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na měřicí systémy pro kapaliny jiné 

než voda označované značkou EHS, 

která byla novelizována vyhláškou č. 260/2003 Sb. 
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Vyhláška č. 249/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na automatická kontrolní a třídicí 

vážící zařízení označovaná značkou EHS,  

která byla novelizována vyhláškou č. 260/2003 Sb. 

Vyhláška č. 250/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na pásové dopravníkové váhy 

označované značkou EHS, 

která byla novelizována vyhláškou č. 260/2003 Sb. 

Vyhláška č. 29/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na měřicí přístroje pro měření 

objemové hmotnosti obilí, označované značkou EHS,  

která byla novelizována vyhláškou č. 260/2003 Sb. 

Vyhláška č. 30/2002 Sb., kterou se stanoví postupy při ověřování nádrží používaných jako 

měřidla, které jsou umístěny na plavidlech a označované značkou EHS,  

která byla novelizována vyhláškou č. 260/2003 Sb. 

Vyhláška č. 31/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na lihoměry a hustoměry na líh, 

označované značkou EHS, 

která byla novelizována vyhláškou č. 260/2003 Sb. 

Vyhláška č. 32/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na závaží vyšší než střední třídy 

přesnosti od 1 mg do 50 kg, označovaná značkou EHS, 

která byla novelizována vyhláškou č. 260/2003 Sb. 

Vyhláška č. 33/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na pravoúhlá závaží střední třídy 

přesnosti od 5 kg do 50 kg a válcová závaží střední třídy přesnosti od 1 g do 10 kg, 

označovaná značkou EHS, 

která byla novelizována vyhláškou č. 260/2003 Sb. 
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Vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla 

podléhající schválení typu, 

která byla novelizována vyhláškou č. 65/2006 Sb., 259/2007 Sb., 204/2010 Sb. 

 

b) Právní předpisy v oblasti metrologie, související s uváděním stanovených měřidel na 

trh, které jsou stanovenými výrobky 

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů, 

který byl novelizován zákonem č. 71/2000 Sb., 102/2001 Sb., 205/2002 Sb., 226/2003 Sb., 

277/2003 Sb., 186/2006 Sb., 229/2006 Sb., 481/2008 Sb., 281/2009 Sb., 490/2009 Sb., 

155/2010 Sb. 

Nařízení vlády č.  326/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na váhy s 

neautomatickou činností 

Nařízení vlády č.  336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické 

prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení 

vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 

změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

které bylo novelizováno nařízením vlády č. 212/2007 Sb., 245/2009 Sb. 

Nařízení vlády č. 464/2005 Sb.,  kterým se stanoví technické požadavky na měřidla  

které bylo novelizováno nařízením vlády č. 246/2010 Sb. 

[13] 
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2.7  Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii ve znění  zákona   výtah ze zákona       

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

ČÁST I 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

§ 1 

Účel zákona 

Účelem zákona je úprava práv a povinností fyzických osob, které jsou podnikateli, a 
právnických osob (dále jen „subjekty“) a orgánů státní správy, a to v rozsahu potřebném k 
zajištění jednotnosti a správnosti měřidel a měření. 

 

§ 2 

Zákonné měřicí jednotky 

(1) Subjekty a orgány státní správy jsou povinny používat základní měřicí jednotky uvedené v 
odstavci 2, jejich označování, násobky a díly stanovené vyhláškou, a ostatní jednotky a 
jejich označování, definice, násobky a díly stanovené vyhláškou. V mezinárodním styku 
lze použít měřicí jednotky odpovídající mezinárodním obchodním zvyklostem.  

 
(2)  Základními jednotkami jsou : 
 
(a) jednotka délky  metr (m); metr je délka dráhy, kterou proběhne světlo ve vakuu za dobu 

1/299 792 458 sekundy, 
(b) jednotka hmotnosti – kilogram (kg); kilogram se rovná hmotnosti mezinárodního 

prototypu kilogramu,  
(c) jednotka času – sekunda (s); sekunda je doba trvání 9 192 631 770 period záření, 

které  odpovídá přechodu mezi dvěma hladinami velmi jemné struktury základního stavu 
atomu cesia 133, 

(d) jednotka elektrického proudu – ampér (A); ampér je stálý elektrický proud, který při 
 průchodu dvěma přímými rovnoběžnými nekonečně dlouhými  vodiči  zanedbatelného  
 kruhového  průřezu  umístěnými  ve   vakuu  ve   vzdálenosti  1 metr  vyvolá  mezi  nimi 
 sílu 2 x 10 7 newtonu na 1 metr délky vodičů,  

(e) jednotka termodynamické teploty – kelvin (K); kelvin  je 1/273,16 díl termodynamické 
teploty trojného bodu vody,  

(f)  jednotka látkového množství – mol (mol); mol je látkové množství soustavy, která 
obsahuje právě tolik elementárních jedinců (entit), kolik je atomů v 0,012 kilogramu 
izotopu uhlíku 12C. Při udávání látkového množství je třeba elementární entity 
specifikovat; mohou to být atomy, molekuly, ionty, elektrony, jiné částice nebo blíže 
určená seskupení částic, 
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(g)  jednotka svítivosti – kandela (cd); kandela je svítivost zdroje, který v daném směru vysílá 
monochromatické záření s kmitočtem 540 x 1012  hertzů a jehož zářivost v tomto směru je 
1/683 wattu na steradián. 

 
 

§ 3 
 

Měřidla 

(1) Měřidla slouží k určení hodnoty měřené veličiny. Spolu s nezbytnými pomocnými 
měřicími   zařízeními se pro účely tohoto zákona člení na: 

a) etalony, 

b) pracovní měřidla stanovená (dále jen „stanovená měřidla“), 

c) pracovní měřidla nestanovená (dále jen „pracovní měřidla“), 

d) certifikované referenční materiály a ostatní referenční materiály, pokud jsou určeny  

    k funkci etalonu nebo stanoveného nebo pracovního měřidla. 

(2) Etalon měřicí jednotky anebo stupnice určité veličiny je měřidlo sloužící k realizaci a 
uchovávání této jednotky nebo stupnice a k jejímu přenosu na měřidla nižší přesnosti. 
Uchováváním etalonu se rozumí všechny úkony potřebné k zachování metrologických 
charakteristik etalonu ve stanovených mezích. 

 
(3) Stanovená měřidla jsou měřidla, která Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen 

„ministerstvo“) stanoví vyhláškou k povinnému ověřování s ohledem na jejich význam  
        a)   v závazkových vztazích, například při prodeji, nájmu nebo darování věci, při 

poskytování služeb, nebo při určení výše náhrady škody, popř. jiné majetkové újmy, 

        b)    pro stanovení sankcí, poplatků, tarifů a daní,  

        c)    pro ochranu zdraví, 

        d)    pro ochranu  životního prostředí, 

        e)    pro bezpečnost při práci, nebo  

        f)    při ochraně jiných veřejných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy.   

(4) Pracovní měřidla jsou měřidla, která nejsou etalonem ani stanoveným měřidlem. 

(5) Certifikované referenční materiály a ostatní referenční materiály jsou materiály nebo látky 
přesně  stanoveného složení nebo vlastností, používané zejména pro ověřování nebo 
kalibraci přístrojů,  vyhodnocování měřicích metod a kvantitativní určování vlastností 
materiálů. 

(6) V pochybnostech určí případné zařazení měřidla do některé z uvedených kategorií měřidel 
Úřad  pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále je „Úřad“). 
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§ 4 

Státní metrologická kontrola měřidel 

 

(1) Státní metrologickou kontrolou měřidel se pro účely tohoto zákona rozumí schvalování 
typu  měřidla, prvotní a následné ověřování stanoveného měřidla a certifikace referenčních 
materiálů. 

 
(2) Úřad může na žádost uživatele měřidla vyjmout měřidlo specifického určení z působnosti 

státní metrologické kontroly měřidel na stanovené období. 

 

§ 5 

Návaznost měřidel 

(1) Návazností měřidel se pro účely tohoto zákona rozumí zařazení daných měřidel do 
nepřerušené posloupnosti přenosu hodnoty veličiny počínající etalonem nejvyšší 
metrologické kvality pro daný účel.  Způsob návaznosti pracovních měřidel stanoví 
uživatel měřidla.   

 

(2)   Státní etalony mají pro příslušný obor měření nejvyšší metrologickou kvalitu ve státě. 
Schvaluje je Úřad, který též stanoví způsob jejich tvorby, uchovávání a používání. Za 
tvorbu, rozvoj a udržování státních etalonů odpovídá stát, který tuto činnost zajišťuje 
podle tohoto zákona. Státní etalony uchovává Český metrologický institut nebo 
oprávněné subjekty pověřené Úřadem k této činnosti. Český metrologický institut 
koordinuje budování a rozvoj státních etalonů a jejich uchovávání. Státní etalony se 
navazují především na mezinárodní etalony uchovávané podle mezinárodních smluv nebo 
na státní etalony jiných států s odpovídající metrologickou úrovní. 

(3)   Pro další etalony nejvyšší metrologické kvality ve státě v oborech měření, kde není 
schválen státní etalon, platí ustanovení odstavce 2 obdobně. 

(4)   K ochraně státních etalonů může být zřízeno v okolí jejich uchovávání ochranné pásmo 
podle zvláštních předpisů. 

 

(5) Hlavní etalony tvoří základ návaznosti měřidel u subjektů a podléhají povinné kalibraci. 
Kalibraci hlavních etalonů provádí na žádost uživatele Český metrologický institut nebo 
střediska kalibrační služby. Lhůtu následující kalibrace hlavního etalonu stanoví uživatel 
tohoto hlavního etalonu podle metrologických a technických vlastností, způsobu a 
četnosti používání hlavního etalonu. Je li Český metrologický institut požádán o kalibraci 
hlavního etalonu v oborech měření, ve kterých jsou vyhlášena stanovená měřidla, je 
povinen ji buď provést, anebo může tuto kalibraci zprostředkovat v zahraničí. 



Bakalářská práce 

 

Daniel Dlouhopolský 
 Stránka 14 

 

(6) Uživatelé pracovních měřidel si návaznost používaných měřidel mohou zajistit sami 
pomocí svých hlavních etalonů nebo prostřednictvím Českého metrologického institutu 
nebo střediska kalibrační služby, nebo u jiných uživatelů měřidel, kteří mají příslušné 
hlavní etalony navázané na etalony Českého metrologického institutu, středisek 
kalibrační služby nebo na etalony zahraničních subjektů se srovnatelnou metrologickou 
úrovní. 

   

ČÁST II 

SCHVALOVÁNÍ TYPU MĚŘIDEL 

 

§ 6 

Schvalování typů měřidel vyrobených v tuzemsku 

(1) Měřidla podléhající schvalování typu ještě před zahájením výroby stanoví ministerstvo 
vyhláškou. Na žádost mohou být schváleny i typy jiných nově vyráběných měřidel. 

  

(2) Schvalování typu měřidla provádí Český metrologický institut. Zjišťuje, zda měřidlo 
bude schopno plnit funkci pro kterou je určeno. Tento požadavek se považuje za splněný, 
pokud měřidlo splňuje požadavky stanovené vyhláškou nebo, pokud se na něj vyhláška 
nevztahuje, splňuje požadavky českých technických norem. Postup schvalování typu 
měřidla stanoví ministerstvo vyhláškou. Minimální počet vzorků měřidla potřebných pro 
schvalování typu měřidla, které výrobce poskytne bezplatně, stanoví Český metrologický 
institut. 

 

(3)   Na základě technických zkoušek a dalších zjištění Český metrologický institut vydá 
certifikát, že měřidlo jako typ schvaluje a přidělí mu značku schválení typu, kterou musí 
výrobce, pokud tak stanoví ministerstvo vyhláškou, umístit na měřidle. Náležitosti 
certifikátu o schválení typu měřidla a grafickou podobu značky schválení typu stanoví 
vyhláška. Platnost certifikátu o schválení typu měřidla zaniká uplynutím deseti let od data 
jeho vydání. Tuto lhůtu může Český metrologický institut na žádost výrobce nebo 
dovozce prodloužit o dalších deset let; počet měřidel, která lze podle schváleného typu 
vyrobit není omezen. 

  

(5) V případě, kdy hospodárnost schvalování nebo jeho technická proveditelnost by nebyla 
úměrná významu schválení daného typu měřidla, Český metrologický institut může sdělit 
výrobci, že tento typ schvalování nepodléhá. 

(6) Platnost certifikátu o schválení typu se pozastavuje, jestliže změnou konstrukce měřidla, 
použitého materiálu nebo technologie jeho výroby byly ovlivněny vlastnosti rozhodné 



Bakalářská práce 

 

Daniel Dlouhopolský 
 Stránka 15 

 

pro jeho schválení. Výrobce měřidla schváleného typu je povinen předem ohlásit 
Českému metrologickému institutu tyto změny.  Český metrologický institut schvalující 
typ měřidla potom rozhodne, zda je nutné provést nové schválení typu, anebo zda zůstává 
v platnosti schválení původní.  Český metrologický institut může platnost certifikátu o 
schválení typu měřidla pozastavit nebo i zrušit sám, jestliže vyráběná měřidla 
neodpovídají schválenému typu. 

(7) Český metrologický institut certifikát o schválení typu zruší, pokud měřidlo odpovídající 
schválenému typu vykazuje v provozu závadu obecné povahy, která způsobuje, že 
měřidlo je pro zamýšlené použití nevhodné. 

 

(8) Měřidla neschváleného typu, pokud měl být tento typ schválen, nelze uvádět do oběhu. 
 

(9) Český metrologický institut je oprávněn zjišťovat u výrobce, zda jsou měřidla vyráběna 
podle schválených typů. 

 

(10) Český metrologický institut může v certifikátu o schválení typu stanovit omezení 
v rozsahu, který stanoví ministerstvo vyhláškou. 

 

§ 7 

Schvalování typů dovezených měřidel 

(1) Nově dovážené typy stanovených měřidel podléhají povinnému schvalování typu. Typy 
jiných nově dovážených měřidel kromě referenčních materiálů mohou být schvalovány 
podle tohoto zákona na žádost. Ustanovení § 6 platí pro schvalování dovážených měřidel 
obdobně, pokud není dále stanoveno jinak. 

 

(2) Žádost o schválení typu dovezeného měřidla podává  Českému  metrologickému institutu 
ten, kdo uskutečňuje dovoz (dále jen "dovozce"), pokud již nebyl typ schválen na žádost 
zahraničního výrobce před uskutečněním dovozu. Není li možné nebo hospodárné 
předkládat vzorky, dovozce je povinen umožnit Českému metrologickému institutu 
zjištění podmínek rozhodných pro schválení typu měřidla jiným způsobem postačitelným 
k účelu schvalování typu. 

 

(3) Měřidla, která mají původ ve státech Evropských společenstvích, se považují za měřidla, 
jejichž typ byl schválen podle tohoto zákona, pokud jsou označena značkami platnými 
v Evropských společenstvích, které jsou stanoveny vyhláškou ministerstva. 

 

§ 8 

Certifikace referenčních materiálů 



Bakalářská práce 

 

Daniel Dlouhopolský 
 Stránka 16 

 

(1)  Certifikované referenční materiály jsou materiály, jejichž složení nebo vlastnosti byly 
certifikovány Českým metrologickým institutem nebo autorizovaným metrologickým 
střediskem.  

(2)  Certifikací  referenčního materiálu se potvrzuje hodnota jedné nebo více vlastností 
materiálu nebo látky postupem zajišťujícím návaznost na správnou realizaci jednotky, 
kterou se vyjadřují hodnoty vlastnosti, uvedené v certifikátu. Náležitosti certifikátu 
stanoví ministerstvo vyhláškou. 

(3) O certifikaci referenčního materiálu se vydává certifikát udávající jednu nebo více hodnot 
vlastností a jejich nejistot a potvrzující, že byly dodrženy stanovené postupy k potvrzení 
vlastností a návaznosti. 

(4)  Pro ověřování stanovených měřidel nebo kalibraci hlavních etalonů se používají 
certifikované referenční materiály. Pokud nelze z technických důvodů použít 
certifikované referenční materiály, je možno použít ostatní referenční materiály. 

(5)  Ministerstvo stanoví vyhláškou podrobnější postup přípravy a certifikace referenčního 
materiálu. 

(6) Výrobci nebo dovozci, kteří certifikované referenční materiály a ostatní referenční 
materiály uvádějí do oběhu, jsou povinni uvést v dokumentaci jejich metrologické 
charakteristiky. 

ČÁST III 

OVĚŘOVÁNÍ A KALIBRACE MĚŘIDEL 

§ 9 

Ověřování a kalibrace 

(1)  Ověřením stanoveného měřidla se potvrzuje, že stanovené měřidlo má požadované 
metrologické vlastnosti. Postup při ověřování stanovených měřidel stanoví ministerstvo 
vyhláškou. 

 
(2) Ověřené stanovené měřidlo opatří Český metrologický institut nebo autorizované 

metrologické středisko úřední značkou nebo vydá ověřovací list anebo použije obou 
způsobů. Grafickou podobu úřední značky a náležitosti ověřovacího listu stanoví 
ministerstvo vyhláškou. 

 

(3) Měřidla, která mají původ ve státech Evropských společenstvích, se považují za měřidla 
ověřená podle tohoto zákona, pokud jsou označena značkami platnými v Evropských 
společenstvích, které jsou stanoveny vyhláškou ministerstva, a to do konce roku 
následujícího po připojení značky prvotního ověření, pokud zvláštní právní předpis 
nestanoví jinak. 

 

(4) Poškozování nebo pozměňování platných úředních značek je zakázáno. 
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(5) Při kalibraci pracovního měřidla se jeho metrologické vlastnosti porovnávají zpravidla 
s etalonem, popřípadě lze použít certifikovaný nebo ostatní referenční materiál za 
předpokladu dodržení zásad návaznosti měřidel.  

  

§ 11 

Používání měřidel 

(1) Stanovených měřidel může být používáno pro daný účel jen po dobu platnosti 
provedeného ověření. Novému ověření však tato měřidla již nepodléhají, pokud 
prokazatelně přestala být užívána k účelům, pro které byla vyhlášena jako stanovená. 

(2) Český metrologický institut je oprávněn zjišťovat u uživatelů plnění povinností 
předkládat stanovená měřidla k ověření. Zjistí li, že je používáno stanovené měřidlo bez 
platného ověření, měřidlo zaplombuje nebo zruší úřední značku.  

(3) Určená skupina měřidel může být stanovena k povinnému ověřování i jinými právními 
předpisy. 

(4) U měřidel, pokud jsou používána za okolností, kdy nesprávným měřením mohou být 
významně poškozeny zájmy osob, je poškozená strana oprávněna vyžádat si jejich 
ověření nebo kalibraci a vydání osvědčení o výsledku. 

(5) Jednotnost a správnost pracovních měřidel zajišťuje v potřebném rozsahu jejich uživatel 
kalibrací, není li pro dané měřidlo vhodnější jiný způsob či metoda. 

 

ČÁST V 

ÚKOLY ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY A SUBJEKTŮ 

§ 18 

Úkoly subjektů 

 Subjekty 

a) vedou evidenci používaných stanovených měřidel podléhajících novému ověření s datem 
posledního ověření a předkládají tato měřidla k ověření, 

b)  zajišťují jednotnost a správnost měřidel a měření a jsou povinni vytvořit metrologické 
předpoklady pro ochranu zdraví zaměstnanců, bezpečnosti práce a životního prostředí 
přiměřeně ke své činnosti. 
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ČÁST VI 

ÚHRADY A POKUTY 

 

§ 22 

Úhrady 

Výkony v metrologii se poskytují za úplatu, pokud předpisy o správních poplatcích nestanoví 
vyměření poplatku. 

§ 23 

Pokuty  subjektům 

(1) Úřad může uložit pokutu až do výše   1 000 000 Kč  subjektu, který: 

a) uvedl do oběhu měřidlo, jehož typ nebyl schválen, ač měl být, nebo které nemělo 
vlastnosti schváleného typu anebo nebylo ověřeno, ač mělo být; 

b) použil stanovené měřidlo bez platného ověření k účelu, pro který byl předmětný druh 
měřidla vyhlášen jako stanovený; 

c) neoprávněně použil, pozměnil nebo poškodil úřední nebo kalibrační značku měřidla; 
d) ověřil stanovené měřidlo nebo provedl úřední měření bez oprávnění nebo vyrobil, 

popřípadě opravil nebo provedl montáž měřidla bez registrace předepsané tímto 
zákonem; 

e) neposkytl zaměstnancům Českého metrologického institutu zákonem stanovenou 
součinnost; 

f) neplní povinnosti stanovené v § 18; 
g) opatřil certifikovaný referenční materiál neplatným certifikátem; 
h) uvedl do oběhu hotově balené zboží označené symbolem „e” v rozporu s povinnostmi 

uvedenými v § 9a, nebo označil lahve symbolem „3“ v rozporu s povinnostmi 
uvedenými v § 9a. 

(2)  Státní úřad pro jadernou bezpečnost postupem podle tohoto zákona může uložit pokutu až 
do výše 1 000 000 Kč uživateli měřidla, který je držitelem povolení podle zvláštního 
právního předpisu, který 

a) použil stanovené měřidlo bez platného ověření k účelu, pro který byl předmětný druh 
měřidla vyhlášen jako stanovený, 

b) neplní povinnosti stanovené v § 18 písm. a). 
 

(3) Při ukládání pokut se přihlíží zejména k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům 
protiprávního jednání. 

(4)  Řízení o uložení pokuty lze zahájit nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy se Úřad o 
porušení povinnosti podle odstavce 1 dověděl, nejpozději však do dvou let ode dne, kdy 
k porušení povinnosti došlo. Pokutu nelze uložit, uplynuly li od porušení povinnosti tři 
roky. 
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(5)  Pokuta je splatná do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty. 

(6)  Pravomocné rozhodnutí o uložení pokut Úřad zašle příslušné finanční správě. Výnos 
pokut plyne do státního rozpočtu, 

  

ČÁST VII 

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ 

 

§ 24a 

Měřidlo nesmí být označeno značkami a údaji, které by svým významem nebo podobou 
mohly vést k záměně s úředními značkami podle § 7 a 9. 

 

 

§ 24b 

Ustanovení tohoto zákona týkající se schválení typu a prvotního ověření se nepoužijí, 
pokud zvláštní právní předpis 5)stanoví jinak.“ 

 

§ 25 

Lhůty pro výkony státní metrologické kontroly 

(1) Schválení typu měřidla nebo jeho zamítnutí musí být provedeno nejpozději do 90 dnů od 
dodání vzorku měřidla, v případě provedení výkonu u výrobce od prvního úkonu 
Českého metrologického institutu. Pro ostatní úkony Českého metrologického institutu a 
autorizovaných metrologických středisek činí lhůta 60 dnů od předložení měřidla, 
popřípadě příslušného dokladu. 

(2) Nemůže li Český metrologický institut nebo autorizované metrologické středisko ve 
stanovené lhůtě rozhodnout, je povinen účastníka řízení o tom uvědomit s uvedením 
důvodu a stanovit pro daný výkon náhradní lhůtu. 

(3)  Český metrologický institut nebo autorizované metrologické středisko se může s 
účastníkem řízení dohodnout na jiné než stanovené lhůtě. 

                                                                                                                                                  [1] 

 

 
                                                 
5)  Například nařízení vlády č. 293/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na váhy 

s neautomatickou činností 
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3 Řízení monitorovacích a měřících zařízení 

Organizace musí určovat monitorování a měření, které bude prováděno a monitorovací a 

měřící zařízení, které je potřebné pro poskytování důkazu o shodě produktu se 

stanovenými požadavky. 

Organizace musí stanovovat procesy, které zajistí, že monitorování a měření může být 

prováděno a je prováděno způsobem, který je v souladu s požadavky na monitorování a 

měření. 

V případě, že je nezbytné zajistit platné výsledky, musí být měřící zařízení 

 

a)    ve specifikovaných intervalech nebo před použitím kalibrováno nebo ověřováno nebo 

obojí, podle etalonů navázaných na mezinárodní nebo národní etalony; 

        v případě, že takové etalony neexistují, musí se základ použitý pro kalibraci nebo 

ověřování zaznamenat, 

b)    justováno nebo podle potřeby opakovaně justováno, 

c)    identifikováno tak, aby bylo možné určit stav kalibrace, 

d)    zabezpečeno před takovým seřízením, které by zrušilo platnost výsledku měření, 

e)    chráněno před poškozením a znehodnocením v průběhu manipulace, údržby a 

skladování. 

 

Kromě toho musí organizace posuzovat a vytvářet záznamy o posuzování platnosti 

předchozích výsledků měření v případě, že se zjistí, že zařízení neodpovídá požadavkům. 

Organizace musí u dotčeného zařízení a u každého dotčeného produktu přijmout příslušná 

opatření. 

 

Musí být vytvářeny a udržovány záznamy o výsledcích kalibrace a ověřování.  

Jestliže se při monitorování a měření specifikovaných požadavků používá počítačový 

software, musí být potvrzena jeho schopnost plnit zamýšlené použití. Toto potvrzení musí 

být provedeno před počátečním použitím a podle potřeby se musí opakovat. 

                                                                                                                                           

POZNÁMKA  Potvrzení schopnosti počítačového softwaru plnit zamýšlené použití by 

mělo běžně zahrnovat jeho ověření a management konfigurace, tak aby byla zajištěna jeho 

vhodnost pro použití.                                                                                                          [2] 
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4 Společnost MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.  

Zakladatelskou listinou ze dne 15. 12. 2000 založila společnosti VÍTKOVICE, a.s., jako 

jediný zakladatel, společnost VÍTKOVICE  Výzkum a vývoj, spol. s r.o., která byla 

Krajským obchodním soudem v Ostravě zapsána k 1. lednu 2001 do obchodního rejstříku. 

Společnost vznikla na bázi bývalé vnitropodnikové divize 940 – Výzkum a vývoj. 

 V návaznosti na pokračující proces restrukturalizace a privatizace mateřské 

společnosti VÍTKOVICE, a.s. rozhodlo představenstvo holdingu o odprodeji 99% obchodního 

podílu společnosti VÍTKOVICE  Výzkum a vývoj, spol. s r.o. firmě MICRO, s.r.o., který byl 

realizován k 10. 4. 2003. 

 Dne 21. 5. 2007 byl proveden převod obchodního podílu ve společnosti VÍTKOVICE 

 Výzkum a vývoj, spol. s r.o. ve výši 99 % na společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. 

Dne 27. 2. 2008 byla společnost přejmenována na MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ 

VÝZKUM s.r.o.  

 Základním posláním a strategickým záměrem společnosti je zabezpečování 

technických a technologických inovací a poskytování služeb v oblasti metalurgie a 

materiálového inženýrství s cílem zvyšování konkurenceschopnosti českého hutnictví a 

těžkého strojírenství. 

 MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. (dále jen společnost MMV) 

je jedním z posledních výzkumných pracovišť v ČR a jediným pracovištěm v 

Moravskoslezském kraji, provádějícím experimentální a komplexní materiálový výzkum v 

oblasti metalurgie a materiálového inženýrství. Specializuje se především na:  

• výzkum výroby a tváření ocelí, 

• výzkum procesů sekundární metalurgie oceli, 

• výzkum pokrokových tvářecích technologií a řízených procesů tváření s využitím 

univerzálního plastometru Setaram, 

• hodnocení konvenčních a nekonvenčních materiálových vlastností v akreditované 

laboratoři únavových a křehkolomových vlastností, 
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• ověřování creepových charakteristik materiálů, 

• chemické analýzy a měření emisí a imisí v akreditované chemické laboratoři, 

• strukturní a fázové analýzy kovových materiálů, 

• analýzu příčin porušování kovových materiálů, 

• výrobu ingotové oceli do hmotnosti 1700 kg, 

• výrobu odlitků z šedé, legované a speciální litiny do hmotnosti 700 kg. 

 Experimentální a výrobní kapacity společnosti jsou soustředěny v akreditovaných a 

neakreditovaných laboratořích a na poloprovozní hale. Jejich součástí je obrobna 

mechanických zkoušek, která zajišťuje výrobu zkušebních těles a vzorků pro laboratoře a 

výrobu přípravků a prototypů pro jednotlivé výzkumné útvary. Součástí obrobny vzorků je 

pracoviště pro mechanické dělení materiálu.  

Samostatný útvar 943 Laboratoře je tvořen:  

• laboratoří únavových a křehkolomových vlastností, akreditovanou laboratoří č. 1300 

• chemickou laboratoří, akreditovanou laboratoří č. 1300.2 

• laboratoří tepelného zpracování. 

 Laboratoř únavových a křehkolomových vlastností má akreditovány postupy pro 

hodnocení jak základních mechanických vlastností (tahové zkoušky, zkoušky rázem v ohybu, 

měření tvrdostí), tak pro hodnocení nekonvenčních mechanických vlastností (únavové 

vlastnosti materiálů, hodnocení odolnosti vůči křehkému porušení pomocí parametrů lomové 

mechaniky resp. nekonvenčními zkouškami pro stanovení odolnosti vůči křehkému porušení 

DWT, DWTT zkoušky), které jsou stále častěji součástí technických podmínek obchodních 

případů. 

 Chemická laboratoř má akreditovány postupy pro chemické analýzy kovových a 

oxidických materiálů z produkce železa a jeho slitin, analýzy plynných, kapalných a pevných 

odpadů včetně jejich výluhů a hodnocení korozní odolnosti materiálu zkouškami HIC a SCC 
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v sirovodíku, postupy pro měření emisí tuhých a plynných znečišťujících látek, postupy pro 

odběr vzorků pro stanovení těžkých kovů a perzistentních látek v emisích.  

 V rámci výzkumných a obchodních aktivit provádí analýzy speciálních typů ocelí a 

slitin včetně vývoje nových analytických metod a vývoj technologií zpracování odpadů a 

analýzy odpadů.  

 Součástí útvaru Laboratoře je rovněž laboratoř tepelného zpracování. 

Mezi neakreditované laboratoře, které jsou součástí výzkumných útvarů, patří: 

1. Metalografická laboratoř  

2. Creepová laboratoř, která je jednou z největších laboratoří ve střední Evropě. 40 

klasických pákových strojů a 1 hromadný stroj umožňují současně zkoušet až 345 zkušebních 

těles. Vzhledem k probíhající a plánované obnově klasických energetických zdrojů v ČR lze 

předpokládat dlouhodobé kapacitní využití této laboratoře. 

3. Laboratoř plastometrického zkoušení  

 Vědecko výzkumná činnost je orientována především na průmyslové podniky 

Moravskoslezského kraje (EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s., TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, 

a.s., VÍTKOVICE, a.s.), ČEZ, a. s. a další externí zákazníky z celé ČR, nezanedbatelná je 

rovněž spolupráce s VŠB TU Ostrava.  

 Neméně významnou součástí nové obchodní politiky společnosti MMV je 

mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na bázi rámcových programů Evropské unie, 

programů výzkumného fondu pro uhlí a ocel  a vědeckých mezinárodních projektů základního 

výzkumu. 

4.1 Postavení měření v MMV s.r.o. 

Vzhledem k charakteru podnikání a výzkumné činnosti hraje metrologie jednu ze zásadních 

rolí ve společnosti MMV. Setkáváme se s ní téměř na každém kroku, ať už je to 

v mechanických dílnách při výrobě zkušebních těles, v laboratořích při samotném zkoušení, 

měření, analyzování, při kalibraci měřidel a zkušebních zařízení až po samotné vyhodnocení 

získaných výsledků. 
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4.2 Analýza současného stavu řízení metrologie ve společnosti MMV s.r.o. 

Společně s metrologem společnosti jsem provedl analýzu současného stavu řízení metrologie 

a dospěl jsem k závěru, že současné řízení metrologie v MMV je z velké míry stále postaveno 

na metrologickém řádu z doby, kdy byla tato společnost jedním z útvarů Vítkovice a.s. Se 

změnami legislativy a změnami vlastníků byl sice tento metrologický řád plně aktualizován, 

ale i přesto zůstal v řadě bodů příliš obsáhlý a nepřehledný. Společnost se proto rozhodla v 

souladu s přijatou strategií Politiky kvality a jejího cíle neustálého zlepšování výkonnosti 

systému managementu kvality, vytvořit zcela nový metrologický řád, který bude jednotný pro 

všechny útvary v organizaci. Tento metrologický řád by měl být vytvořen v souladu 

s platnými právními předpisy Zákona o metrologii a měl by být platným dokumentem, kterým 

se budou řídit všichni zaměstnanci společnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bakalářská práce 

 

Daniel Dlouhopolský 
 Stránka 25 

 

5 Metrologický řád společnosti MMV s.r.o. 

 

5.1 Účel 

Účelem metrologického řádu je úprava práv a povinností organizačních složek Materiálového 

a metalurgického výzkumu s.r.o. (dále jen MMV), vedoucích zaměstnanců a ostatních 

zaměstnanců MMV a to v rozsahu potřebném k zajištění jednotnosti a správnosti měřidel, 

měření a výsledků měření. 

5.2 Rozsah platnosti 

Tento Metrologický řád je závazný pro každého zaměstnance MMV, který jakýmkoliv 

způsobem přichází do styku s měřidly a měřením ovlivňuje jakost, výsledky zkoušení, 

bezpečnost, zdraví a životní prostředí, popř. obchodní, ekonomické či jiné zájmy společnosti. 

5.3 Cíl 

Cílem Metrologického řádu je vytvořit systém operativního řízení metrologických činností 

subjektu, stanovit postupy pro pořízení, evidenci, kalibraci, ověření a vyřazování kontrolních, 

měřicích, monitorovacích a zkušebních zařízení tak, aby měření a měřidla vyhovovala 

zamýšlenému používání. 

5.4 Související dokumenty 

5.4.1 Obecně platné předpisy 

 Zákon č. 505/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen MPO) č. 262/2000 Sb., kterou se 

zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, ve znění pozdějších předpisů. 

 Vyhláška MPO č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a 

měřidla podléhající chválení typu 

 Vyhláška MPO č 264/2000 Sb., o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách 

a o jejich označování 

 Vyhláška MPO č. 332/2000 Sb., kterou se stanoví některé postupy při schvalování typu a 

ověřování stanovených měřidel označovaných značkou EHS 

 ČSN EN ISO 10012 Systémy managementu měření – Požadavky na procesy měření a 

měřicí vybavení 
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 ČSN EN ISO 9000:2005 Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník 

 ČSN EN ISO 9001:2010 Systémy managementu kvality – Požadavky 

 

5.4.2 Související dokumenty MMV 

QI – Instrukce pracovních postupů 

QP – Pracovní předpisy 

Vnitřní směrnice MMV 

 

6 Definice pojmů 

 

 Metrologie – věda zabývající se měřením a jeho aplikací. 

 Etalon  realizace definice dané veličiny, se stanovenou hodnotou veličiny a přidruženou 

nejistotou měření, používaná jako reference. 

 Stanovená měřidla jsou měřidla, která MPO stanovilo vyhláškou k povinnému ověřování 

s ohledem na jejich význam v závazkových vztazích, pro stanovení sankcí, poplatků, pro 

ochranu zdraví, životního prostředí, pro bezpečnost při práci nebo při ochraně jiných 

veřejných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy. 

 Pracovní měřidla jsou všechna měřidla, která nejsou etalonem ani měřidlem stanoveným. 

 Certifikované referenční materiály a ostatní referenční materiály jsou materiály nebo 

látky přesně stanoveného složení nebo vlastností, používané zejména pro ověřování nebo 

kalibraci přístrojů, vyhodnocování měřících metod a kvantitativní určování vlastností 

materiálů. 

 Měřidlo  zařízení používané k měření buď samotné, nebo ve spojení s jedním nebo více 

přídavnými zařízeními. 

 Měření je soubor specificky popsaných činností, které jsou používány při blíže určených 

měřeních podle dané metody měření. 

 Měřená veličina  veličina, která je předmětem měření. 

 Výsledek měření  soubor hodnot veličiny, přiřazený měřené veličině společně s 

jakoukoliv další dostupnou relevantní informací. 

 Přesnost měření  těsnost shody mezi výsledkem měření a pravou hodnotou měřené 

veličiny. 

 Chyba  výsledek měření mínus referenční hodnota měřené veličiny. 
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 Opakovatelnost  těsnost shody mezi výsledky po sobě následujících měření téže měřené 

veličiny provedených za stejných podmínek měření. 

 Kalibrace  činnost, která za specifikovaných podmínek v prvním kroku stanoví vztah 

mezi hodnotami veličiny s nejistotami měření poskytnutými etalony a odpovídajícími 

indikacemi s přidruženými nejistotami měření a ve druhém kroku použije tyto informace 

ke stanovení vztahu pro získání výsledku měření z indikace. 

 Nejistota měření  nezáporný parametr charakterizující rozptýlení hodnot veličiny 

přiřazených k měřené veličině na základě použité informace. 

 Systematická chyba měření  složka chyby měření, která v opakovaných měřeních 

zůstává konstantní nebo se mění předvídatelným způsobem. 

[3] [1]        

7 Organizační část 

 

7.1 Vedení společnosti (jednatelé) 

a) Jmenují písemně metrologa společnosti a stanovené zaměstnance pro metrologii. 

b) Schvalují MŘ a ostatní předpisy z oblasti metrologie platné pro MMV. 

c) Na vyzvání orgánů státní správy poskytují potřebné informace k provedení kontroly 

metrologického pořádku ve společnosti. 

d) Schvalují koncepci, sledují stav a funkci metrologie ve společnosti. 

7.2 Metrolog společnosti 

a) Zpracovává MŘ společnosti MMV, provádí jeho aktualizaci v souladu s platnými 

právními předpisy. 

b) Je odpovědný za plnění legislativních požadavků v oblasti metrologie společnosti. 

c) Vede evidenci všech měřidel společnosti a kontroluje stav realizace kalibrací či 

ověření dle předepsaných lhůt.  

d) Provádí záznamy a změny do softwarového programu Metrologie MMV 

e) Provádí vyřazení měřidel, která neodpovídají požadavkům na měření, jsou 

neopravitelná nebo nepotřebná z evidence. 

f) Podílí se na schvalování nákupu nových měřidel, zajišťuje jejich prvotní kalibrace, 

určuje zařazení měřidla do příslušné kategorie měřidel. 

g) Vystavuje a uchovává záznamy o měřidlech (Seznam měřidel, kalibrační karty aj.). 

h) Kontroluje uložení měřidel a dodržování podmínek pro skladování měřidel. 
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7.3 Stanovení zaměstnanci pro metrologii 

 

a) Vyřazuje měřidla z provozu na základě rozhodnutí metrologa společnosti 

b) Předkládá měřidla ve stanovených lhůtách ke kalibraci či ověření. 

c) Nepoužívá měřidla, která při kalibraci resp. ověření nevyhověla nebo jsou zjevně 

poškozena a okamžitě je předává metrologovi společnosti 

d) Dbá o neporušení metrologického značení na měřidle. 

e) Předává podklady na nákup nového měřidla vedení společnosti a metrologovi 

společnosti. 

 

7.4 Pracovník užívající měřidlo   

a) Odpovídá za správné užívání měřidla a jeho skladování. 

b) V případě porušení samotného měřidla či jeho části nebo značení, neprodleně tuto 

skutečnost hlásí svému nadřízenému či metrologovi společnosti. 

c) Dle pokynů metrologa společnosti či stanoveného zaměstnance pro metrologii předává 

měřidlo k jeho další kontrole očištěné, v provozuschopném stavu a s příslušenstvím 

nezbytným pro měření. 

 

8 Technická část 

 

8.1 Zásady správného a přesného měření 

a) Ke správnému měření je dovoleno užívat jen taková měřidla, jejichž chyba při určování 

hodnoty není větší než třída přesnosti přístroje a je dovoleno užívat jen takové měřící 

metody a postupy, jejichž chyba při určování hodnoty není větší než chyba metody nebo 

chyba stanovení, pokud to není jinak řešeno normami nebo jinými metrologickými 

předpisy. K zabezpečení takového měření je nutno vybrat hodná měřidla, kontrolovat 

jejich správnost, používat je správným způsobem a měřit správnými metodami. 

b) Při měření a používání měřidel uživatel postupuje podle zásad a pokynů pro správné 

měření nebo pro používání měřidel, jež jsou obsaženy v MŘ, metrologických či 

technologických předpisech, případně v původní dokumentaci měřidel. 

c) Hodnoty v dokumentaci se uvádějí s takovou přesností, která je odůvodněná a při měření 

dosažitelná. Každý výsledek měření je neúplné číslo, tj. číslo zatížené nějakou chybou. 
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Proto výsledky měření, jakož i výsledky všech dalších odvozených výpočtů musí být 

zaokrouhleny na takový počet míst, který je v souladu s nejistotou měření. Je li třeba, 

nejistota se ve výsledku uvede. 

8.2 Zásady používání měřidel 

a) K měření a ke kontrole se používají měřidla s platnou kalibrací. Kalibrace je na měřidle 

vyznačena nalepenou kalibrační značkou (viz. Příloha 1). 

b) K měření a ke kontrole se nesmí používat měřidlo: 

 mechanicky poškozené nebo po pádu 

 s poškozenou nebo nečitelnou kalibrační značkou 

 na němž je nečitelné identifikační číslo 

 s chybějící kalibrační značkou 

8.3 Rozdělení měřidel 

a) Členění měřidel se provádí dle Zákonu 505/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

b) Zařazení měřidel do platných legislativních kategorií provádí metrolog společnosti. 

8.3.1 Stanovená měřidla 

Stanovená měřidla jsou měřidla, která Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví vyhláškou k 

povinnému ověřování s ohledem na jejich význam. 

a) Vyhovělo li požadavkům pro ověření, je ověřujícím subjektem označeno úřední značkou 

(viz. Příloha 1) nebo vystavením ověřovacího listu dle povahy měřidla a účelu ověřování. 

 

8.3.2 Pracovní měřidla  

Pracovní měřidla jsou měřidla, která nejsou stanovenými měřidly ani etalonem. 

a) Jejich ověření je vyznačeno samolepící značkou příslušného tvaru a barvou, která se 

pravidelně střídá v tříletém intervalu: 

2006 – zelená  2009 – zelená 

2007 – modrá  2010 – modrá  

2008 – žlutá  2011 – žlutá 

Rok platnosti kalibrace je vyznačen uprostřed štítku s po obvodu je vyznačen 

měsíc kalibrace. 

b) Měsíc platnosti kalibrace vyznačí subjekt provádějící kalibraci měřidla na okraji štítku 

příslušného roku. 
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Platnost kalibrace je rovněž uvedena v Kalibrační kartě měřidla. 

c) Kalibrační značka nenahrazuje kalibrační list, bez kterého se měřidlo považuje za 

nevyhovující. 

d) Měřidlo, které nesplňuje požadavky pro úspěšnou kalibraci, musí být uživatelem či 

subjektem provádějící kalibraci označeno štítkem s nápisem „NEPOUŽÍVAT“. 

 

8.3.3 Orientační měřidla 

Orientační měřidla jsou měřidla, která nepodléhají povinné periodické kalibraci či ověřování. 

a) Musí být označeno štítkem s nápisem „ORIENTAČNÍ MĚŘIDLO“, aby nedošlo 

k záměně s pracovním měřidlem. 
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9 Pořízení měřidla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Obr. 2 Vývojový diagram pořízení měřidla 
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9.1 Vystavení požadavku na pořízení 

a) Vystavení požadavku na pořízení nového měřidla se provádí po předchozí konzultaci 

s nadřízeným a s metrologem společnosti MMV. 

b) Požadavek se vystavuje v písemné formě, vyplněním Požadavkového listu, který je ke 

stažení na intranetových stránkách MMV. 

c) Při akutní potřebě (ztrátě, poškození, popř. pro jednorázové použití) metrolog společnosti 

prověří, zda není možné provést zapůjčení či převod z jiného oddělení. 

 

9.2 Schválení požadavku 

a) Schválení požadavku je v kompetenci vedení společnosti. 

 

9.3 Pořízení měřidla 

a) Při pořízení nového měřidla je posuzováno: 

 cena pořízení 

 dostupnost servisní sítě 

 zda měřidlo vyhovuje specifickým podmínkám společnosti MMV 

 rozsah a přesnost požadovaná uživatelem 

 u stanovených měřidel je nezbytné před pořízením ověřit, zda je měřidlo typově 

schváleno 

b) Povinnost zjistit výše uvedené záležitosti má manažer pro obchod a marketing zajišťující 

nákup měřidla ve spolupráci s metrologem společnosti. 

 

9.4 Zařazení měřidla do evidence 

a) Provádí metrolog společnosti, který vystaví Kalibrační kartu měřidla (viz. Příloha 2) a 

současně provede záznam o novém měřidle do softwarového programu Metrologie MMV. 

b) Každé nově pořízené měřidlo je v Evidenci měřidel vedeno pod vlastním evidenčním 

číslem, které je nesmazatelně zaznamenáno na měřidle např. elektrickou jehlou, 

vyleptáním či vyražením. V případě, že není možné provést značení přímo na měřidlo 

v souladu s bodem a) např. z důvodu malého rozměru, či možného následného poškození, 

je možné takovému měřidlu přidělit štítek, na kterém je evidenční číslo nesmazatelně 
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zaznamenáno. Tento štítek musí být k měřidlu řádně připevněn k zamezení jeho ztráty při 

manipulaci s měřidlem. 

9.5 Prvotní kalibrace 

a) Každé nově pořízené měřidlo s výjimkou orientačních měřidel musí být vybaveno 

Kalibrační kartou měřidla. 

b) Pokud tento doklad není součástí dodaného měřidla, zajistí metrolog společnosti u 

příslušného akreditovaného subjektu prvotní konfirmaci či ověření měřidla. 

 

9.6 Ověřování a kalibrace měřidel 

 

9.6.1 Ověřování měřidel 

Provádí se u měřidel stanovených. Ověřování těchto měřidel je prováděno pouze 

autorizovanými metrologickými subjekty, které jsou k tomuto ověřování oprávněni. 

9.6.2 Kalibrace měřidel 

Provádí se u měřidel pracovních. Kalibrace je prováděna externími akreditovanými 

metrologickými subjekty. Kalibrační intervaly určuje metrolog společnosti ve spolupráci se 

stanovenými zaměstnanci pro metrologii s přihlédnutím na požadavky zákazníků a provozním 

podmínkám jednotlivých měřidel. Za následné dodržování těchto intervalů zodpovídají 

stanovení zaměstnanci pro metrologii. O mimořádné kalibraci mimo určený interval (v příp. 

poškození měřidla, podezření na ztrátu přesnosti či po rozsáhlé opravě) rozhoduje metrolog 

společnosti. O kalibraci je proveden záznam do Kalibrační karty měřidla doprovázený 

stejným záznamem v softwarovém programu Metrologie MMV a je vystaven příslušný 

kalibrační štítek, který je připevněn k měřidlu. 

9.7 Předání měřidla k užívání 

Měřidlo je předáno na oddělení stanovenému zaměstnanci pro metrologii. Ten následně ověří 

funkčnost měřidla a seznámí ostatní uživatele s obsluhou potřebnou k běžnému užívání. 
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10 Neshoda, porucha měřidla 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Vývojový diagram postupu při zjištění poruchy, neshody měřidla 
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10.1 Zjištění poruchy, neshody měřidla 

Při zjištění poruchy měřidla nebo podezření o chybném měření, je uživatel povinen tuto 

skutečnost ohlásit nadřízenému příp. stanovenému zaměstnanci pro metrologii, který: 

a) Označí měřidlo, zařízení štítkem s nápisem „NEPOUŽÍVAT“. 

b) Provede zápis do Kalibrační karty měřidla a zároveň provede zápis do softwaru 

Metrologie MMV 

c) Nahlásí poruchu metrologovi společnosti a ve vzájemné spolupráci zajistí opravu měřidla, 

zařízení. 

d) Po provedené opravě zajistí opětovnou konfirmaci (kalibraci). 

e) Při úspěšně provedené konfirmaci (kalibraci) dále postupuje dle bodu 5.6.2 předchozí 

kapitoly. 

f) Jestliže oprava neodstranila poruchu nebo neshodu měřidla, ohlásí tuto skutečnost 

metrologovi společnosti, který provede vyřazení měřidla z evidence. 

 

10.2 Vyřazení z evidence měřidel 

Vyřazení měřidla z evidence provádí metrolog společnosti, který vystaví Protokol o vyřazení 

měřidla z evidence (viz. Příloha 3) a provede výmaz v softwaru Metrologie MMV. Vyřazení 

měřidla může být provedeno z důvodu: 

 uplynutí životnosti zařízení 

 ztráta přesnosti měřících schopností 

 neopravitelnost 

 destrukce 
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11 Matice odpovědnosti 

 

Popis operace A B C D E F 

Označení měřidel  Z S    

Evidence měřidel  Z S    

Zajišťování kalibrací v souladu s MŘ I S Z    

Správné používání a skladování I  Z S   

Nákup měřidla I S S   Z 

Vystavení kalibračního, ověřovacího listu     Z  

Údržba a oprava měřidel I   S Z  

Vyřazení z evidence  Z S    

 
A: Vedoucí úseku 
B: Metrolog společnosti 
C: Pověřený zaměstnanec pro metrologii 
D: Uživatel měřidla 
E: Externí subjekt 
F: Manažer pro obchod a marketing 
 
I: je/jsou informováni 
Z: je/jsou zodpovědní 
S: spolupracuje/spolupracují 
 

12 Změny a doplnění dokumentace 

Provádění změn tohoto metrologického řádu se provádí za účelem neustálého zlepšování a 

zdokonalování, jak po stránce formální, tak věcné nebo reagování na nové vnitřní i vnější 

okolnosti. Veškeré změny se provádějí na základě změnového řízení a následného schválení 

jednateli společnosti v souladu s řízením dokumentů společnosti MMV.  

 

13 Závěrečná ustanovení 

Vedoucí zaměstnanci jsou povinni seznámit, v potřebném rozsahu, se zněním tohoto 

metrologického řádu všechny podřízené zaměstnance. 
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Přílohy Metrologického řádu 

 

Příloha 1  Značky 

Úřední značky přidělené ČMI
Značkou v provedení jako samo
provedení je označeno stanoven

  

 

Úřední značka pro autorizova

Touto značkou v provedení jako
autorizovaný subjekt ověřil. I v
na olověné či plastové plombě n
 

  

 

Kalibrační značky ČMI 
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Příloha 2   Kalibrační karta měřidla 

             Zadní vnější strana     Přední vnější strana 

Datum 
údržby 

Záznamy o údržbě 
KMZZ 

OÚS,     
jméno, 
podpis 

 

 
KALIBRAČNÍ 
KARTA 

    

    VÝDEJNA/ 
UŽIVATEL 

ÚTVAR PLÁTCE EVIDENČNÍ  
ČÍSLO 

    TYP MĚRIDLA MĚŘICÍ 
ROZSAH 

    OBOR 
MĚŘENÍ 

KATEGORIE PERIODA VÝROBNÍ 
ČÍSLO 

    

    POZNÁMKA 

    

    VYSTAVIL/PŘIJAL DATUM, JMÉMO,PODPIS 

    

 
Vnitřní strana kalibrační karty 

ZÁZNAMY O KALIBRACI 

Datum 
kalibrace 

Datum 
ukončení 
platnosti 

Přesnost/ 
tolerance 

Předpis/ 

instrukce 
pro 
kalibraci 

Revize 
Číslo 
etalonu 

Výsledek 
kalibrace, 

číslo 
protokolu 

Stav 
KMZZ 

Razítko,  

jméno, 
podpis 
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Příloha 3   Protokol o vyřazení měřidla 

 

 

Pořadové číslo protokolu: Vedoucí oddělení: 

 

 

 

Protokol o vyřazení měřidla 

 

 

 

Dle metrologického řádu společnosti MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. 

vyřazujeme z evidence měřidlo z níže uvedeného důvodu. 

 

 

Evidenční číslo měřidla: 

 

Typ měřidla:  

 

 Důvod vyřazení: 

 

 

 

 

 

 

Datum: Vyřadil, podpis 
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14 Závěr 

Cílem práce byla problematika metrologie, její legislativa a optimalizace metrologických 

postupů. V úvodní části byly popsány orgány působící v oblasti metrologie a právní předpisy, 

zejména Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii. V další části je představena společnost 

MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o., její historie a obor podnikání.  

Hlavní praktickou část tvoří návrh nového metrologického řádu, který definuje práva a 

povinnosti jednatelů a dalších zaměstnanců podílejících se na řízení metrologie v MMV. 

Obsahuje základní definice pojmů z oblasti metrologie, zásady používání měřidel, zásady 

správného měření. Jsou zde popsány postupy při pořizování měřidla, postupy při zjištění 

poruchy či neshody na měřidle, dále způsoby zařazení měřidel do evidence, jejich značení a 

případné vyřazení. Rovněž se zabývá problematikou členění měřidel na stanovená, pracovní 

či orientační měřidla a na způsoby jejich ověřování a kalibraci.  
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