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Organizační norma Řád podnikové met-
rologie (popř. Metrologický řád organizace) 
má v našem státě velmi dlouhou, odhadem 
nejméně padesátiletou tradici. Na začátku  
60. let minulého století např. v národním 
podniku Tesla Brno, který tehdy vyráběl asi  
90 typů měřicích přístrojů, sestávala veške-
rá organizační dokumentace z organizačního 
řádu, řádu podnikové metrologie, řádu nor-
malizace a řádu informačního střediska VTEI 
(vědecké, technické a ekonomické informa-
ce). Všechny tyto dokumenty byly jen několi-
kastránkové vnitropodnikové předpisy. Od té 
doby se ovšem situace zcela změnila. Zejmé-
na během posledních asi patnácti let vstoupilo 
v platnost mnoho mezinárodních dokumentů, 
které musí být respektovány v řádu podnikové 
metrologie každého podniku. Globalizace ne-
umožňuje nebrat je v úvahu. Protože součas-
né světové hospodářství je založeno na me-
zinárodní spolupráci a obchodu, podnikové 
dokumenty musí být s platnými zněními me-
zinárodních dokumentů v souladu. Toto platí 
velmi výrazně i pro elektrotechnickou, elek-
tronickou, strojírenskou, popř. kovozpracují-
cí výrobu a zvláště silně pro výrobu s vazbou 
na automobilový průmysl. Protože jde o pro-
blematiku velmi širokou, předkládaný přehle-
dový článek uvádí základní dokumenty, kte-
ré je nutné respektovat i při zpracování řádu 
podnikové metrologie, ve značné (nezvyklé) 
míře formou odkazů.

Řád podnikové metrologie

Dokument Řád podnikové metrologie (ŘPM) 
představuje nejvyšší organizační podnikovou 
normu v oblasti metrologie, která navazuje na 
normu Příručka kvality podniku. Akreditovaná 
kalibrační laboratoř nebo zkušebna, jestliže jako 
organizace nevykonává další činnosti, se obvyk-
le obejde bez ŘPM. Řád řeší zejména jednu ze 
zásadních otázek, tj. jak kalibrovat pracovní mě-
řidla v podniku, zda vlastními prostředky, nebo 
dodavatelsky (používá se pojem outsourcing).

Při zpracování ŘPM metrolog spolupracuje 
zejména s útvarem řízení kvality, resp. s jeho 
vedením, a s organizačním útvarem podniku. 
Především spolupráce s organizačním útvarem 
je nezastupitelná. Řád musí být zpracován s re-
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spektováním požadavků kladených v dané or-
ganizaci na zpracovávání a formu podnikových 
organizačních předpisů a musí být zaručeno, 
že jeho ustanovení nebudou v rozporu s ostat-
ními, již dříve vydanými platnými podnikový-
mi směrnicemi.

Důležitými rozlišovacími pojmy používaný-
mi v ŘPM jsou pojmy vlastník měřidla a uži-
vatel měřidla:
– vlastníkem měřidla se v ŘPM rozumí od-

borný útvar nebo výrobní jednotka, které 
vlastní příslušné měřidlo: může to být vý-
dejna nářadí, metrologické středisko nebo 
(jde-li o měřicí přístroje charakteru in-
vestičních prostředků) příslušný odborný 
útvar, např. útvar hlavního mechanika nebo 
hlavního energetika atd.,

– uživatelem měřidla se rozumí zaměstna-
nec, který má měřidlo od vlastníka měřidla 
trvale nebo krátkodobě zapůjčeno: může 
to být výrobní dělník, technický kontro-
lor, pracovník metrologického střediska, 
pracovník údržby apod.
Výraznou organizační pomůckou k vy-

mezování působnosti jednotlivých zaměst-
nanců i odborných útvarů může být tzv. ma-
tice odpovědnosti za metrologické činnosti. 
Matice přehledně, v tabulkové podobě, vy-
jadřuje odpovědnost zaměstnanců nebo od-
borných útvarů v určité oblasti, popř. způ-
sob, jakým je příslušný zaměstnanec do 
dané činnosti zapojen. Matice odpovědnos-
ti je členěna do řádků, v nichž jsou uvedeny 

příslušné pracovní činnosti, a sloupců, pří-
slušejících jednotlivým pracovním funkcím 
nebo odborným útvarům.

Metodika tvorby ŘPM (jakož i ostatních 
podnikových směrnic) není v nadpodnikové 
oblasti jednoznačně specifikována, a je tedy 
zpravidla závislá na rozhodnutí příslušného 
podniku. Moderní podniky při tvorbě a údrž-
bě ŘPM používají vývojové diagramy. Zá-
kladní nástin obvyklé osnovy ŘPM je uve-
den ve vloženém rámečku.

Řád podnikové metrologie není jediná 
podniková směrnice související s metrolo-
gií. Ve strojírenských nebo kovozpracujících 
podnicích může společně existovat směrnice 
pro oblast kontrolní techniky, popř. kontrol-
ních postupů při výrobě, na které se podílí 
podnikový metrolog s útvarem řízení kvality 
a útvarem výrobní technologie. Podrobnou 
dokumentaci a metrologické zajištění potře-
buje také elektronická výroba, zejména jde-
-li o produkty a pracoviště citlivé na elektro-
statický náboj.

Metrologické požadavky při tvorbě ŘPM

Při tvorbě a údržbě ŘPM je třeba přihlí-
žet k požadavkům v mnoha dílčích oblastech, 
od např. členění měřidel až po jejich štítko-
vání, zakotvených v mnoha národních i me-
zinárodních dokumentech a doporučených 
postupech. Následující odstavce nabízejí vý-
běr nejdůležitějších z nich spolu s odkazy na 
příslušné zdroje.

Členění měřidel

Předně je třeba měřidla rozčlenit a zajistit 
specifické požadavky z pohledu legální me-
trologie. S měřidly spadajícími do regulo-
vané sféry se poté pracuje samostatně podle 

Článek je po statích [1] a [2] třetí částí volného seriálu celkem sedmi příspěvků troji-
ce autorů na vybraná témata související s měřením fyzikálních veličin, zejména elektric-
kých, a jeho vyhodnocováním. Vychází ze skutečnosti, že metrologické řády jsou v or-
ganizacích používány a rozvíjeny již mnoho let, a upozorňuje na základní mezinárodní 
dokumenty a předpisy vztahující se k této problematice, které mnohdy vznikly později 
než řády podnikové metrologie v mnoha organizacích a s nimiž by žádný řád podnikové 
metrologie neměl být v rozporu.

Obvyklé členění a stručný obsah řádu podnikové metrologie (ŘPM)

– Základní ustanovení (účel, základní pojmy, seznam použitých zkratek).
– Organizační ustanovení (související předpisy, organizační normy, které se ruší vydáním 

ŘPM, datum nabytí platnosti ŘPM).
– Organizace metrologie v podniku (podnikový metrologický systém, metrologické útvary 

a jejich úkoly, podnikový metrolog, další metrologické funkce a jejich působnosti).
– Měřidla z hlediska jednotnosti a správnosti (členění a specifické vlastnosti z hlediska le-

gální metrologie).
– Ověřování a kalibrace měřidel (interní a externí (outsourcing), mezilhůtní kontrola, reka-

librační intervaly a jejich stanovení a přezkušování).
– Evidence měřidel (počítačová evidence nebo metrologické karty, třídník měřidel).
– Odpovědnost za metrologický pořádek (podnikový metrolog, vedoucí metrologického stře-

diska, výdejna nářadí nebo referát nářadí, matice odpovědnosti za metrologické činnosti).
– Přílohy (druhy pracovních měřidel a doby platnosti jejich kalibrace, metrologické štítky 

měřidel, vzory používaných tiskopisů apod.).
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předpisů dostupných na webových stránkách 
ÚNMZ (Úřad pro technickou normalizaci, 
metrologii a státní zkušebnictví; www.unmz.
cz/urad/pravni-predpisy-v-oblasti-metrolo-
gie). Z pohledu podniku jde u měřidel spa-
dajících do oblasti legální metrologie zejmé-
na o plnění příslušných přepisů (viz také [3]).

U měřidel mimo regulovanou sféru je úlo-
ha metrologa širší. Je třeba si uvědomit a ur-
čit, která měřidla mají přímý vliv na kvalitu 
činnosti organizace, a těm poté věnovat pat-
řičnou pozornost (specifikace, rezerva přes-
nosti při měření, rekalibrační intervaly, me-
zikalibrační kontroly, kontroly měřidel sa-
motných i v rámci celé výrobní linky, jsou-li 
do ní zařazena).

U některých moderních elektronických 
měřidel často ani výrobce neuvádí, zda spe-
cifikace přesnosti je udána jako chyba, nebo 
jako nejistota, což je třeba vyjasnit ještě před 
zavedením měřidla do používání v organizaci.

Názvosloví

Je nezbytně nutné používat platné jednot-
né názvosloví, které ale bylo v minulosti již 
třikrát názvoslovnými normami dost pod-
statně revidováno a nyní je celosvětově sjed-
noceno v normě stručně označované jako 
VIM3 [4]. Českou verzí normativního doku-
mentu [4] je technická normalizační infor-
mace TNI 01 0115 [5]. Z uvedeného vyplý-
vá, že veškeré názvosloví použité v podni-
kové dokumentaci i ostatních dokumentech 
musí odpovídat dokumentu VIM3, slovní-
ku OIML [6], popř. slovníku IEV [7], kde je 
dokument VIM3 citován, a také aktuálním 
vydáním oborových názvoslovných sborní-
ků (viz také [8], [9]). Ve slovníku VIM3 již 
např. neexistují, a tedy nemohou být nikdy 
použity ani v podniku, pojmy jako normál 
nebo cejchování atd.

Dokument Mezinárodní metrologický slov-
ník – Základní a všeobecné pojmy a přidru-
žené termíny (VIM3) je nejsnáze dostupný 
v publikační řadě Sborníky ÚNMZ v sekci 
Sborníky technické harmonizace 2010 pod 
názvem Terminologie z oblasti metrologie 
(2. vydání) [10], kde je uveden i slovník le-
gální metrologie.

Vyjadřování výsledků měření

Dávno pryč jsou zlaté časy používání jed-
noduché normy MIL STD 45662 A Calibra-
tion system requirements ve většině světa, 
kdy stačilo, aby etalon použitý při kalibra-
ci byl alespoň čtyřikrát přesnější než kalib-
rovaný přístroj.

Nyní má být každý výsledek měření udán 
s nejistotu stanovenou pro úroveň pravděpo-
dobnosti 95 %, což platí i pro vnitropodniko-
vé dokumenty s výjimkou oblasti legální me-
trologie. Zásady organizace International La-
boratory Accreditation Cooperation (ILAC) 
v oblasti odhadování a vyjadřování nejistoty 
při kalibraci a měření [11] předepisují v kapi-

tole 6.2, že údaj o výsledku měření musí zahr-
novat hodnotu měřené veličiny y a příslušnou 
rozšířenou nejistotu U. V kalibračních listech/ 
/certifikátech má být výsledek měření uváděn 
ve tvaru y ± U s přiřazenými jednotkami pro 
y a U. Nejistota může být udána nejvýše na 
dvě platné číslice a i z tohoto pohledu by měl 
podnikový metrolog kontrolovat veškerou do-
kumentaci týkající se měření a popř. reklamo-
vat externí kalibrační listy. Závazný a základ-
ní je v tomto ohledu dokument GUM (Guide 
to the Expression of Uncertainty in Measure-
ment: JCGM 100:2008 s dodatky) [12]. Pro 
složitost dokumentu GUM jsou nejistoty sta-
novovány podle dokumentu určujícího způ-

sob vyjadřování nejistot měření při kalibra-
cích EA-04/02 [13]. Nejistota musí být udá-
na v souladu s EA-4/02, popř. u laboratoří 
akreditovaných britským akreditačním orgá-
nem UKAS (United Kingdom Accreditation 
Service) podle dokumentu M 3003 [14], u mi-
moevropských laboratoří někdy přímo s od-
kazem na dokument GUM.

Návaznost

Závazný dokument EA-04/07 M Traceabi-
lity of Measuring and Test Equipment to Na-
tional Standards (Návaznost měřicího a zku-
šebního zařízení na státní etalony) [15] sta-
novuje způsob návaznosti provozních měřidel 
v podniku na etalony podle obr. 1.

Vnitropodnikový kalibrační systém po-
dle odstavce 6.4.1 v kap. 6.4 dokumentu EA- 
-04/07, týkající se vnitropodnikové (závodní) 
kalibrace, zajišťuje, že veškerá měřicí a zku-
šební zařízení používaná podnikem budou 
pravidelně kalibrována vzhledem k vlastním 
podnikovým referenčním etalonům. Podni-
kové referenční etalony musí být navázány 
směrem vzhůru prostřednictvím kalibrace 
prováděné akreditovanou kalibrační laborato-
ří nebo národním metrologickým institutem. 
Vnitropodniková kalibrace může být dokla-

dována podnikovým kalibračním listem, ka-
librační značkou nebo jiným vhodným způso-
bem. Údaje o provedených kalibracích musí 
být uchovávány po předepsanou dobu. Po-
vaha a rozsah metrologické kontroly vnitro-
podnikové kalibrace jsou ponechány na úva-
ze příslušného podniku s tím, že musí odpo-
vídat příslušným požadavkům, aby výsledky 
získané měřicím a zkušebním zařízením byly 
dostatečně přesné a spolehlivé. Z pohledu 
požadavků norem řady EN ISO 9000 není 
akreditace organizací vykonávajících vnit-
ropodnikovou kalibraci pro interní potřeby 
nutná, avšak při užití vnitropodnikového ka-
libračního listu externí organizací pro potře-

bu prokázání návaznosti má být požadová-
no, aby organizace, která kalibrační list vy-
dala, byla schopna prokázat svou způsobilost 
k jeho vydání.

Pro každou úroveň hierarchie podle obr. 1 
je určen uživatel etalonu nebo měřicího 
a zkušebního zařízení a jeho veškeré funk-
ce v rámci uvedené struktury, metrologická 
základna a způsob dokládání výsledků čin-
nosti (dokumentace). Mezinárodně uznatel-
ná je pouze návaznost měřicího zařízení ces-
tou přes příslušné národní metrologické in-
stituty v rámci jejich uznaných kalibračních 
schopností (Calibration and Measurement 
Capability – CMC) evidovaných Meziná-
rodním úřadem po míry a váhy (Bureau In-
ternational des Poids et Mesures – BIPM) – 
viz dále.

Návaznost lze zajistit také prostřednictvím 
akreditovaných laboratoří v rámci mezinárod-
ní dohody MLA (Multilateral Agreement). In-
formace o akreditaci kalibračních laboratoří 
jsou dostupné např. na webových stránkách 
organizací ČIA (Český institut pro akredita-
ci), ILAC, IAF (International Accreditation 
Forum) a EA, uvedených v adresáři ve [2].

Návaznost na neakreditovaného výrobce 
měřidla je mimosystémová a neprojde audi-
tem kvality.

vyráběné produkty

národní 
metrologický 

institut

(státní etalony)

akreditovaná kalibrační 
laboratoř

(referenční etalony)
kalibrační středisko podniku

(referenční etalony podniku)

podnikový útvar zabezpečující kalibrace

(podnikové etalony)

provozní měřicí zařízení v podniku

Obr. 1. Hierarchie etalonů a organizační struktura v oblasti metrologie zabezpečující návaznost 
výsledků měření a zkoušení v rámci organizace na státní etalony podle dokumentu EA-04/07 M [15] 
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Kalibrační schopnosti (CMC)

Každá kalibrační laboratoř, tedy i vnitro-
podniková, musí znát své kalibrační schop-
nosti (CMC). Uznané CMC jednotlivých ná-
rodních metrologických institutů jsou publi-
kovány v databázi KCDB (Key Comparison 
Database) na adrese http://kcdb.bipm.org. 
Databáze KCDB tudíž nabízí ověřené ces-
ty návaznosti na etalony jednotek sousta-
vy SI (Le Système International d‘Unités) 
nebo, jestliže to není možné, na dohodnuté 
referenční hodnoty a nebo odpovídající eta-
lony vyšší úrovně. Posuzovatelům akredito-
vaných laboratoří je doporučeno nahlédnout 
do KCDB vždy při přezkumu hodnoty ne-
jistoty CMC a její bilance uváděných labo-
ratoří k ověření, zda uváděné hodnoty nejis-
toty jsou konzistentní s hodnotami uvedený-
mi u národních metrologických institutů, na 
které se laboratoř ve své návaznosti odvolá-
vá. Každá mezinárodně uznatelná kalibrace 
musí být návazná až k úrovni kalibračních 
schopností CMC publikovaných v KCDB. 
V moderních oblastech rozvíjejících se me-
tod měření se to někdy nezdaří, protože pří-
slušná CMC ještě neexistuje. Takový případ 
je třeba posoudit individuálně.

Kalibrační postupy

Při kalibraci nelze uvažovat jen postu-
py podle České metrologické společnosti  
(ČMS). Nadřazené národním postupům jsou 
postupy podle Eurametu (European Associ-
ation of National Metrology Institutes), kte-
ré by měly být respektovány vždy, když je to 
možné. Český institut pro akreditaci (ČIA) 
nabízí v překladu do českého jazyka jen čty-
ři příručky z celkem 21 publikovaných doku-
mentů Euramet (viz úplný seznam na www.
euramet.org/index.php?id=calibration-guides). 
Pro oblast legální metrologie existuje mnoho 
postupů, dokumentů, doporučení a příruček 
volně dostupných na www.oiml.org/en/publi-
cations/introduction. Množství poznatků ob-
sažených v uvedených materiálech lze použít 
i mimo regulovanou oblast měření.

Uvádění shody se specifikací

Pokyny k uvádění shody se specifikací 
ILAC-G08 [16] jsou podrobným závazným 
dokumentem, který musí být vždy respekto-
ván. Podniky by uvítaly, kdyby od kalibrační 
laboratoře dostaly celkový údaj o tom, že ka-
librované měřidlo splňuje technickou speci-
fikaci (podrobněji viz [17]). U složitých pří-
strojů, kde kalibrační list obsahuje desítky 
až stovky hodnot, se často stává, že některé 
položky jsou mimo specifikaci udávanou vý-
robcem nebo o některých nemůže kalibrační 
laboratoř rozhodnout, protože výsledky jsou 
ovlivněny nejistotou měření v dané labora-
toři. Pak nastávají dvě základní situace po-
dle toho, zda kalibrovaný přístroj v uvažova-
né specifikaci nemá, nebo má přímý vliv na 

kvalitu výstupů organizace. V prvním případě 
často postačí zhodnotit stav a informovat kon-
cového uživatele (vydáním správného štítku 
a kopie kalibračního listu). Závaznější je dru-
hý případ, kdy měření daným přístrojem má 
přímý vliv na kvalitu. Zde je nutné posoudit, 
zda uvažovaná metrologická specifikace byla 
stanoven s dostatečnou rezervou i při použi-
tí výsledků podle kalibrace, a v kladném pří-
padě kritickým oblastem věnovat zvýšenou 
pozornost včetně mezilhůtových porovnání.

Stanovení kalibračních intervalů

Pokyny pro stanovení kalibračních interva-
lů měřicích přístrojů ILAC-G24 [18] jsou spí-
še obecně návodové, konkrétní doby lze nalézt 

u mnoha zahraničních, hlavně akreditačních or-
ganizací. Všeobecně platí, že výchozí časový 
interval mezi kalibracemi nemá být delší, než 
doporučuje výrobce měřidla, a postupně může 
být korigován až na základě poznatků z dalších 
kalibrací. Kde je to možné, je třeba sledovat ča-
sové průběhy driftu a využívat mezikalibrační 
kontroly (podrobnosti viz [19] a [20]).

Systémové požadavky

Vznik systému řízení kvality v organizaci 
má svůj původ ve 20. letech minulého století, 
kdy se s rozšířením sériové výroby projevi-
la potřeba systematického přístupu. Samotná 
norma ISO 9001, týkající se systémů řízení 
kvality, má původ ve Velké Británii (80. léta), 
ale rozšířila se po celém světě. Použití systé-
mu procesů v organizaci spolu s identifikací 
těchto procesů a uvažováním jejich vzájem-
ného působení včetně jejich správy lze označit 
jako „procesní přístup“. Postupně se měnilo 
i systémové názvosloví.

Dokumentace systému řízení kvality bývá 
v organizaci obvykle členěna do tří základ-
ních úrovní podle obr. 2, a to takto:
– úroveň 1: příručka kvality,
– úroveň 2: dokumentované postupy (po-

pisují procesy, které procházejí různými 
funkčním místy v organizaci),

– úroveň 3: pracovní instrukce (popisují pro-
vedení všech rozhodujících činností jed-
notlivého funkčního místa).

Přesný návod k tvorbě dokumentace systému 
řízení kvality poskytuje norma ČSN ISO/TR 
10013:2002 [21].

Mezi „ostatními dokumenty“ v úrov-
ni 3 (někdy tato skupina tvoří samostatnou 
tzv. úroveň 4) bývají v organizaci formuláře 
(dokument pro shromažďování údajů o prove-
dených činnostech a dosažených výsledcích 
dokládajících soulad s požadavky systému 
řízení kvality), plány kvality (specifikují po-
stupy a zdroje související s daným projektem, 
produktem, procesem nebo smlouvou s uve-
dením, kdo a kdy je používá), specifikace, ex-
terní dokumenty (požadavky zákonů a před-

pisů, normy, pravidla a příručky 
pro údržbu atd.) a záznamy (do-
kumenty, v nichž jsou uvedeny 
výsledky nebo které podávají dů-
kaz o provedení činnosti; nosite-
lé informací o tom, co se vlastně 
v organizaci děje).

Řád podnikové metrologie 
přináleží v systému členění do-
kumentace podle obr. 2 do úrov-
ně 2.

Procesní přístup podstat-
ně změnil i používané názvo-
sloví, což dělá potíže starším 
a neproškoleným pracovníkům. 
V mnoha organizacích se osvěd-
čilo využití vývojových diagra-
mů v řádu podnikové metrologie 
i v kalibračních postupech.

Metrologické informační systémy

Jednou ze základních podmínek účinnos-
ti metrologického řádu organizace je doko-
nalá evidence měřidel, které se dosahuje při 
použití různých typů metrologických softwa-
rových produktů. Jde o informační systémy, 
které plní funkci operativní evidence měřidel 
a funkci evidence všech souvisejících servis-
ních a kontrolních úkonů a jsou určeny pro 
metrologická pracoviště, výdejny, kontrolní 
útvary apod. Informační systémy pro metro-
logii používané v současnosti se co do nabí-
zených funkcí neomezují na pouhou pasivní 
evidenci měřidel, ale působí v určitých ohle-
dech i aktivně, např. včetně vedení postupu 
při kalibraci s výpočtem nejistot nebo predik-
cí driftu na základě historie měřidla. Databáze 
měřidel a zakázek jsou v systémech vzájem-
ně propojeny, takže každá změna u měřidla se 
po ukončení zakázky automaticky přenáší do 
databáze měřidel. Pozornost je třeba věnovat 
zálohování dat, odolnosti proti vnesení nepa-
třičných údajů a validaci systému.

Štítkování měřidel

K rychlé orientaci v údajích o stavu sta-
vu měřidla je v současnosti vyžadováno po-
užívání štítků na měřidlech. Pro oblast legál-

Obr. 2. Úrovně dokumentace systému řízení kvality podle 
ČSN ISO/TR 10013:2002 [21]

úroveň 1

úroveň 2

úroveň 3

příručka kvality

postupy systému 
řízení kvality

pracovní instrukce a ostatní dokumenty
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ní metrologie jsou používané štítky a značky 
předepsány, pro neregulovanou oblast měření 
by měly být popsány v řádu podnikové metro-
logie. Norma ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 
[22] v bodě 5.5.7 požaduje, aby vadné zaří-
zení bylo zřetelně označeno jako vyřazené 
z používání; tentýž dokument v bodě 5.5.8 
požaduje, je-li to reálně možné, aby veškerá 
zařízení vyžadující kalibraci byla opatřena 
štítkem, kódem nebo jinak identifikována za 
účelem udání stavu kalibrace včetně data po-
slední kalibrace a data nebo termínu, dokdy 
je třeba provést následnou kalibraci. Těmito 
zásadami by se měla řídit i praxe v podniku.

Závěr

Řády podnikové metrologie jsou v organi-
zacích používány již mnoho let. Článek upo-
zorňuje na základní mezinárodní dokumenty, 
mnohdy pozdějšího původu než řády podni-
kové metrologie v mnoha organizacích, kte-
ré se k problematice vztahují a se kterými by 
žádný ŘPM neměl být v rozporu. Největší 
změny nastaly v názvosloví. Výhodou je, že 
žádný mezinárodní dokument zásadně nemě-
ní již dříve zavedené principy. V současnosti 
je také již dostatek dostupné literatury a opa-
kovaně se dané problematice věnuje i časo-
pis Metrologie. Pro ty, již nemají čas novin-
ky v požadavcích vyhledávat a sledovat, za-
vedlo České kalibrační sdružení systém dvou 
konferencí do roka, kde vedoucí pracovníci 
ÚNMZ, ČMI a ČIA informují o aktuálních 
problémech a trendech vývoje v metrologii. 
Na těchto konferencích lze také přímo kon-
zultovat i aktuální problémy organizací.

Následující části seriálu budou věnovány 
problematice vlastního měření (chyby, nejis-
toty, specifikace), časovým intervalům mezi 
kalibracemi, současné roli kalibračních labo-
ratoří a reálné úloze kalibrace stopek.
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