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Zpráva o činnosti České metrologické společnosti, z. s. v roce 2020 
 
 

Česká metrologická společnost, zapsaný spolek, je jednou ze zakládajících společností Svazu 

českých vědeckotechnických společností. Jako profesní organizace odborníků z oboru 

metrologie a zkušebnictví působí po dobu 30 let. Základem činnosti je zvyšování znalostí 

a odborné úrovně metrologů a zkušebních techniků a to především se zaměřením na potřeby 

průmyslu. Průmysl prochází v současném období vlivem zapojení informačních technologií 

přímo do výrobního procesu zásadními změnami. Je to označováno jako nástup nové generace 

průmyslu 4.0. Přímý odraz to má také v průmyslové metrologii a zkušebnictví. 

Rok 2020 byl od března poznamenán pandemií Covid 19, která redukovala činnost spolku 

nutným utlumením činnosti, přesunem termínů akcí, jejich rušením, ale také úspěšným 

přechodem na nové metody nekontaktní edukace. 

V roce 2020 plánovala Česká metrologická společnost cca 14 odborných vzdělávacích akcí, 

z nichž 2 se uskutečnily prezenčně, 3 formou distanční (skypová konference) a jedna formou 

korespondenční. Těsně před vládní uzávěrou ČR se podařilo ve dnech 3. a 4. 3. 2020 

uspořádat 29. ročník tradiční mezinárodní konference Měřicí technika pro kontrolu jakosti, 

která je nejvýznamnější akcí ČMS. Konala se pod záštitou předsedy ÚNMZ a byla spojená 

s výstavkou moderní měřicí techniky. Na konferenci bylo přítomno více na 100 účastníků. 

Měřicí techniku a doplňkové služby vystavovalo tři desítky společností. Součástí této 

konference je také workshop zaměřený na měření ve strojírenství a následují exkurze do 

kvalitních metrologických laboratoří. V měřítku České republiky je to ojedinělá akce v oboru 

měřicí techniky, která spojuje informace o novinkách v oboru s praktickými poznatky. 

 

O základní kurzy metrologie pořádané formou korespondenčního kurzu byl mimořádný 

zájem. Rovněž o kurz řízení metrologie v organizaci je stabilní zájem. 

 

V II. pololetí 2020 byly všechny odborné školicí a vzdělávací akce zrušeny z důvodu 

podmínek mimořádného stavu vyhlášeného vládou ČR. 

 

Kromě uvedených odborných vzdělávacích akcí se na základě výběrové soutěže podílí ČMS 

na odborném školení pracovníků metrologie společnosti ŠKODA-AUTO. Podle požadavků 

metrologie této společnosti bylo v průběhu roku uskutečněno celkem omezené množství 

odborných kurzů z různých oborů metrologie. 

 

Na základě memoranda podepsaného v roce 2018 mezi ČMS a Slovenskou SMS mělo být 

pořádáno pravidelné Fórum metrologů, ale rovněž tato akce byla přesunuta na rok 2021. 

 

ČMS dlouhodobě spolupracuje s odborem metrologie Úřadu pro technickou normalizaci, 

metrologii a státní zkušebnictví. Projevuje se to pozitivně zejména v získávání aktuálních 
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informací z oboru legální metrologie a účastí vrcholových představitelů národního 

metrologického systému na našich akcích.  

 

Podepsaná dohoda o vzájemné spolupráci s Českým kalibračním sdružením nebyla v roce 

2020 naplněna.  

 

Z našich členů je Ing. Hnízdil členem Rady pro metrologii, poradního orgánu předsedy Úřadu 

pro technickou normalizaci, metrologii a zkušebnictví, Ing. Hanák členem Technického 

výboru pro akreditaci laboratoří a Ing. Hnízdil členem Technického výboru pro akreditaci 

certifikačních orgánů provádějících certifikaci osob při Českém institutu pro akreditaci. Úzce 

spolupracujeme na základě neformálních kontaktů s řadou odborníků z metrologických 

pracovišť v různých společnostech (školy, laboratoře, průmyslové závody). 

 

Pokud se týká publikační činnosti, členové ČMS pravidelně publikují v časopise Metrologie, 

Ing. Jelínek a Ing. Vojtíšek jsou členy redakční rady. Hlavní částí publikací jsou metrologické 

dokumenty pro potřebu průmyslu i dalších oborů, státní správy, zdravotnictví, energetiky.  

 

V rámci programu rozvoje metrologie bylo zpracováno několik desítek kalibračních postupů, 

další starší kalibrační postupy jsou revidované, především v oblasti vyhodnocování 

naměřených dat a zpracování nejistot dle platných mezinárodních standardů. Velice dobrý 

ohlas mají zpracovávané Metodiky provozních postupů měření. Všechny zpracovávané 

metrologické dokumenty procházejí oponentním řízením a jsou validované.  Vydávání 

překladů mezinárodních dokumentů z oboru metrologie bylo z úsporných opatření MOP pro 

tento rok pozastaveno.  

 

ČMS má na internetu svoji webovou stránku, na které publikuje informace pro členy i ostatní 

zájemce o metrologii. Jsou tam uvedené informace o připravovaných akcích, články a výstupy 

z realizovaných odborných školících akcí a také informace o novinkách z některých veletrhů. 

Dále jsou na webu publikované a volně ke stažení dostupné metrologické dokumenty 

zpracované v rámci plánu rozvoje metrologie řízeném ÚNMZ.  

 

Organizační částí ČMS je také certifikační místo č. 3008, akreditované Českým institutem pro 

akreditaci na personální certifikaci odborné způsobilosti pro obory metrologie a zkušebnictví. 

Podle příručky jakosti řídí činnost certifikační komise a bylo jmenováno celkem 26 

posuzovatelských komisí. 

 

V průběhu roku 2020 bylo podáno celkem 54 žádostí o certifikaci způsobilosti (z toho 16 

žádostí o recertifikaci), 2 žádosti o rozšíření a 78 žádostí o prodloužení platnosti certifikátu. 

V roce 2020 bylo (na základě úspěšných zkoušek) vydáno 51 certifikátů způsobilosti, 2 

certifikáty byly rozšířeny o další obory a u 79 certifikátů byla jejich platnost prodloužena.  

Do roku 2021 přechází 3 žádosti o certifikaci způsobilosti, podané v roce 2020 a které nebyly 

doposud realizovány. 

V oblasti metrologie bylo vydáno 47 certifikátů, 2 certifikáty byly rozšířeny, u 70 certifikátů 

byla prodloužena platnost. 

Rozdělení podle kvalifikačních stupňů: 

kval. stupeň I: vydáno 7 certifikátů + 0 rozšířeno + 20 certifikátů prodlouženo 

kval. stupeň II: vydáno 23 certifikátů + 2 rozšířeny + 29 certifikátů prodlouženo 

kval. stupeň III: vydáno 17 certifikátů + 0 rozšířeno + 22 certifikátů prodlouženo 

V oblasti zkušební činnosti byly vydány 4 certifikáty a 8 certifikátů bylo prodlouženo. 

Rozdělení podle kvalifikačních stupňů: 
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kval. stupeň I: vydáno 0 certifikátů + 0 rozšířeno + 0 certifikát prodloužen 

kval. stupeň II: vydáno 3 certifikáty + 0 rozšířeno + 8 certifikátů prodlouženo 

kval. stupeň III: vydán 0 certifikátů + 0 rozšířeno + 0 certifikát prodloužen 

 

Činnost České metrologické společnosti je dlouhodobě i přes letošní zdravotní krizi stabilní. 

Spolková činnost je řádně plánovaná a realizace akcí jsou kontrolované a v případě potřeby 

korigované. Spolkové orgány se, pokud to nařízení vlády umožnila, pravidelně a plánovitě 

setkávají, vyhodnocují a připravují všechny aktivity společnosti. V případě, že bylo zamezen 

osobní kontakt vedení spolku, byly porady pořádány distančně formou emailů a elektronické 

diskuze. 

 

Přínosem tohoto roku snad bylo jen propracování distančních způsobů výuky a vedení kurzů.  

 

V Praze dne 16. 2. 2021           

 

 

 

Zpracoval Ing. František Hnízdil, předseda ČMS. 

Projednáno a schváleno výborem ČMS dne 16. 2. 2021.  

 

 


