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Kdo jsme?

Český metrologický institut je národním metrologickým institutem ČR, oddělení primární 
metrologie vf elektrických veličin zajišťuje činnost ve dvou hlavních oblastech:

• fundamentální metrologie – uchovávání a rozvoj státních etalonů, výzkum a vývoj v 
metrologii (včetně účasti v mezinárodních projektech)

• přenos jednotek na měřidla nižších řádů, kalibrace etalonů a pracovních měřidel 
(měřidla vf výkonu, s-parametrů, zeslabení, kmitočtu, EMC, ...)

Český metrologický institut nabízí komplexní služby v legální i průmyslové metrologii, ve 
všech oborech měření. V tomto dokumentu jsou uvedeny služby v oboru měření na 
vysokých kmitočtech do 50 GHz a v digitálních systémech, s využitím zejména pro 
radiokomunikační služby, telemetrii, identifikační systémy, vojenskou a leteckou techniku.
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Služby akreditované laboratoře č. 2022

• kalibrace měřidel vf výkonu (kalibrační činitel nebo efektivní účinnost), kmitočtový 
rozsah (0 až 40) GHz, celkový rozsah výkonu 100 pW až 300 W (akreditováno)

• S-parametry (koeficienty odrazu/přenosu, impedance ) modul a fáze, případně Re+j Im, 
kmitočtový rozsah 9 kHz až 50 GHz (akreditováno 0,1 MHz až 50 GHz)

• kalibrace sond pro měření intenzity elektrického pole do 18 GHz, až 400 V/m na 
vybraných kmitočtech (akreditováno pro vybrané kmitočty a intenzity)

• kalibrace zeslabení (0 až 120) dB, 10 MHz až 18 GHz (akreditováno do 110 dB)
• kalibrace osciloskopů digitálních, analogových do 18 GHz (akreditováno do 3,2 GHz)
• kalibrace vf. přijímačů – 9 kHz - 40 GHz; QP, AV, PK detektory (CISPR 16-1-1) 

(akreditováno pro vybrané kmitočty a rozsahy)
• kalibrace vf voltmetrů do napětí 100 V a do kmitočtu 2 GHz (akreditováno)
• kalibrace generátorů a spektrálních analyzátorů do 40 GHz (akreditováno)
• kalibrace feritových a smyčkových antén do 30 MHz 
• kalibrace a servis testerů sítě GSM (Aeroflex/RACAL typ 6103, 6104 a 6113) 

(akreditováno)
• kalibrace čítačů, měření kmitočtu, periody, časového intervalu (akreditováno)
• kalibrace zařízení pro EMC (generátory, umělé sítě, CDN) (částečně akreditováno)
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Systém managementu kvality a mezinárodní uznávání výkonů 

Pro všechny prováděné kalibrace má ČMI zaveden jednotný systém 
managementu kvality, který splňuje požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 
17025:2018. Kapitola 8, Požadavky na systém managementu, vychází z 
normy ČSN EN ISO 9001:2000. Tento systém managementu kvality je 
dokumentován v příručce jakosti organizace ČMI, viz 
https://www.cmi.cz/system_managementu_kvality

Seznam udělených akreditací s rozsahem akreditace viz 
https://www.cmi.cz/seznamakreditaci

ČMI je za Českou republiku signatářem mezinárodního Ujednání CIPM 
MRA o vzájemném uznávání státních etalonů, kalibračních listů a výsledků 
měření vydaných národními metrologickými instituty. ČMI pravidelně 
zúčastňuje mezinárodních porovnávacích měření. Systém managementu 
kvality je periodicky posuzován mezinárodním auditem. 
Souhrn měřicích schopností ČMI viz https://www.bipm.org/kcdb/

https://www.cmi.cz/system_managementu_kvality
https://www.cmi.cz/seznamakreditaci
https://www.bipm.org/kcdb/


5

Příklady kalibrovaných zařízení 

 wattmetry, výkonová čidla (koaxiální, vlnovodová) DC – 50 GHz
 pasivní prvky (zeslabovače, kalibrační sady pro VNA, ...)
 měřiče kmitočtu a periody (včetně nestandardních)
 spektrální analyzátory, měřicí přijímače, signálové analyzátory
 skalární a vektorové analyzátory obvodů, CellMaster atd.
 vf generátory a syntezátory, modulační generátory
 generátory libovolných průběhů (AWG)
 EMC generátory podle ČSN EN 61000-4-2 až -4-18 a další
 EMC vazební/oddělovací sítě a další vazební prostředky podle 

ČSN EN 61000-4-4, -4-5, -4-6 a další
 EMC umělé sítě pro automobilový průmysl (ISO 16750 a další)
 impulsní generátory podle CISPR 16-1-1, pásma A/B/C/D
 měřiče intenzity elektromagnetického pole a antény
 testery palubního vybavení letadel Aeroflex (Cobham) IFR 

4000/6000
 atypická zařízení, mezilaboratorní porovnání zkoušek
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Kontaktní informace 

Odd. primární metrologie vf el. veličin 
ČMI OI Praha
Radiová 1136/3
10200 Praha 10

vedoucí odd.: Ing. Martin Hudlička, Ph.D. 
e-mail: mhudlicka@cmi.cz
tel: 266 020 174
web: https://www.cmi.cz/orgunit/department/55

Referát pro marketing a outsourcing služeb

Bc. Radek Zeman MPA
e-mail: zeman@cmi.cz
tel: 734 521 365 

mailto:kdrazil@cmi.cz
https://www.cmi.cz/orgunit/department/55
mailto:pnovacek@cmi.cz

