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Česká metrologická společnost, z. s., pořá-
dá jednodenní kurz Řízení metrologie v orga-
nizaci (K 545-18). Kurz se koná 8. října 2018 
v budově ČSVTS v Praze.

Kurz představuje a zobecňuje základ-
ní pravidla řízení metrologie v organiza-
cích, resp. podnicích, která vedou k zajiště-
ní jednotnosti a správnosti měřidel a měření 
a k podpoře systému managementu kvality. 
Poskytuje základní informace a je určen všem 
pracovníkům zabývajícím se řízením firem-
ní metrologie.

Česká metrologická společnost jej připra-
vila ve snaze pomoci novým metrologům na-
čerpat informace a získat potřebné znalosti 
a těm zkušenějším se o nové informace obo-
hatit. Přednášky kurzu obsahují nejen důležité 
poznatky vyplývající z nových metrologických 
předpisů a požadavků certifikačních orgánů, 
ale také zkušenosti a požadavky zákazníků.

Řízení metrologie v organizaci

Metrologie tvoří v certifikovaném (akre-
ditovaném) systému kvality významnou 
součást výrobního a kontrolního procesu. 
Posluchači se seznámí s požadavky systé-
mových norem, které se metrologie týka-
jí, poznají strukturu a zásady tvorby podni-
kových dokumentů ve vztahu k metrologii 
včetně dokumentu nejdůležitějšího – Řádu 
podnikové metrologie. Základem kalibrační 
činnosti je správný kalibrační postup. Před-
nášky se zabývají jejich tvorbou, strukturou 
a použitím. Posluchači získají také základ-
ní informace nutné pro rozhodnutí ohled-
ně zajišťování kalibrací ve vlastním metro-
logickém středisku nebo zadávání kalibra-
cí externím subjektům. Vstupní informace 
zde mohou načerpat noví metrologové nejen 
průmyslových podniků, ale i firem či insti-
tucí, které při své činnosti používají měřicí 
přístroje nebo samy některé metrologické 

výkony provádějí. Přestože jsou přednáš-
ky orientovány především na oblast systé-
mů a řízení metrologie v organizaci či pod-
niku, je možné v diskusi projednat záleži-
tosti vztahující se ke konkrétním případům 
měření důležitých veličin. Informace budou 
jistě užitečné i pro metrology z větších prů-
myslových podniků.

K jednotlivým přednáškám posluchači do-
stanou skriptum, na závěr kurzu jsou vítány 
dotazy, popř. výměna zkušeností. Účastníci 
kurzu obdrží potvrzení o absolvování kurzu, 
kterým lze doložit získané poznatky z hle-
diska požadavků normy ČSN EN ISO 9001.

Přihlášky je možné zasílat nejpozději do 
27. 9. 2018 na adresu cms-zk@csvts.cz. Více 
informací zájemci najdou na webu www.
csvts.cz/cms.
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