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pořádá
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48. KONFERENCI
!
!
se zaměřením na změny předpisů, akreditaci a autorizaci
metrologických pracovišť, kalibrace měřidel, systémy
metrologického zabezpečení, tachografy

!
15.4. a 16.4. 2014
HOTEL Skalský Dvůr
Lísek u Bystřice nad Pernštejnem

!
!

Vážení přátelé,
výbor Českého kalibračního sdružení si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na
48. konferenci, která se bude konat tradičně v Hotelu Skalský Dvůr v Lísku u Bystřice
nad Pernštejnem.
Jednání konference je rozděleno do několika částí; opět jsme zajistili vystoupení
zástupců ÚNMZ, ČIA a ČMI k obecným záležitostem týkající se právní problematiky
metrologie, akreditace a autorizace metrologických pracovišť a vzdělávání pracovníků.
Odděleně bude probíhat jednání odborné sekce “Tachografy“, která se bude zabývat
mimo jiné aplikací změn předpisů v této oblasti.
Také se Vám představí výrobci či dovozci měřicí techniky.
Na shledanou na 48. konferenci se těší
výbor Českého kalibračního sdružení
Odborný garant:

ČMI

!

Odborný garant–sekce tachografy:

Ing. Jiří Kazda, předseda ČKS
tel.: 720 256 175
RNDr. Pavel Klenovský, generální ředitel
tel.: 545 555 105

Václav Šenkyřík, tel.: 602 134 238
Pavel Souček, tel.: 739 509 588

!
Organizační garant:

Jan Střelec, sekretariát ČKS
tel.: 737 366 376, fax 547 250 298

Program 48. konference
Úterý, 15. dubna 2014
8:30 – 9:30

Registrace účastníků - členů ČKS

9:30 – 10:30 Zahájení konference – účast pouze členů ČKS (přivítání členů a
ostatních účastníků, přednášejících, hostů, organizační
záležitosti související s pobytem ) - odborný a organizační garant
konference
– zpráva o činnosti výboru od 47.
konf. - Ing. Jiří Kazda, předseda ČKS
– informace o hospodaření od 47. konf. - Jan Střelec, sekretariát
ČKS
– zpráva o revizi hospodaření –revizní. komise
− informace o činnosti TC EUROCAL – Ing. Roman Honig,
místopředseda ČKS
− doplňující volby člena revizní komise ČKS
9:30 – 10:30 Registrace účastníků - nečlenů ČKS
10:30 – 11:15 Informace z ÚNMZ Ing. Zbyněk Veselák, ředitel odboru
metrologie ÚNMZ
11:00 – 11:45 Aktuality z oblasti akreditace, Ing. Jiří Růžička MBA, ředitel
ČIA, o.p.s.
11:45 – 12:30

Novelizace MP 002 – Posuzování způsobilosti AMS, Ing.
Erich Ludwig, ČMI

12:30 – 13:30 Polední přestávka, ubytování, oběd
Polední přestávka, ubytování, oběd
13:30 – 13:45 Představení vystavovatelů
13:45 – 14:30 Novelizace, respektive změny v GUM, RNDr. Pavel
Klenovský, gen. ředitel ČMI
14:30 – 14:45 Přestávka
15:45 – 15:30 MPZ v kalibračních laboratořích RNDr. Simona Klenovská,
ČMI
15:30 – 16:15

Kalibrace pipet Ing. Daniel Šťastný Mettler – Toledo, s.r.o.

16:15 – 17:00 Zkoušení komunálních měřidel, RNDr. Pavel Klenovský, gen.
ředitel ČMI
17:00 – 17:45 Diskuze k předneseným tématům
18:00

Večeře

!

Středa, 16. dubna 2014

!

8:30 – 9:15 Vyhodnocování měření, Ing. Jan Otych, ČMI Brno
9:15 – 10:00 Kalibrace měřidel drsnosti povrchu, Ing. Ivan Moltaš,ředitel
HOMMEL CS s.r.o. (JENOOPTIK)
10:00 – 10:45 Kalibrace vah pomocí substituční zátěže, Ing. Ivan Kříž, ČMI
Brno
10:45 – 11:00 Přestávka
11:00 – 11:45 Co v normě 17025 nebylo a přece se dělá, doc. Ing. Horský,
CSc., ČKS
11:45 – 12:15 Silniční cisterny z pohledu metrologie, ing. Milan Sochor, ČMI
Brno

!

12:15

Oběd

!
!
!

!
!
!
!
!
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Program jednání sekce tachografy
Úterý, 15. dubna 2014
8:30 – 9:30

Registrace účastníků - členů ČKS

9:30 – 10:30 Zahájení konference – účast pouze členů ČKS (přivítání členů a
ostatních účastníků, přednášejících, hostů, organizační
záležitosti související s pobytem ) - odborný a organizační garant
konference
– zpráva o činnosti výboru od 47.
konf. - Ing. Jiří Kazda, předseda ČKS
– informace o hospodaření od 47. konf. - Jan Střelec, sekretariát
ČKS
– zpráva o revizi hospodaření –revizní. komise
– informace o činnosti TC EUROCAL – Ing. Roman Honig,
místopředseda
ČKS
– doplňující volby člena revizní komise ČKS

!

9:30 – 10:30 Registrace účastníků - nečlenů ČKS

!

10:30 – 11:45 Společný program příp. individuální konzultace zástupců
AMS s pracovníky ČMI, vedení sekce TG, zástupců dovozců a
vystavovatelů TG
11:45 – 12:30 Novelizace MP 002 – Posuzování způsobilosti AMS, Ing. Erich
Ludwig,
ČMI
12:30 – 13:30 Polední přestávka, ubytování, oběd
13:30 – 13:45

Představení vystavovatelů

13:45 – 14:20
CDV Brno

Novela Nařízení 3821/85 o tachografech, Ing. Jiří Novotný,

14:20 – 15:45 Nové produkty a vývoj Stoneridge. Tachograf SE 5000 –
novinky v ověřování, Ing. Karel Jelínek, HALE, Ian Thomson, product manager,
Stoneridge
15:45 – 16:00

Přestávka, káva

16:00 – 17:15
Hlavatý –

Nové produkty VDO a tachograf DTCO 1381 Rel. 2.1, Jan

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín, partner Continental Automotive
GmbH
17:15 – 17:45
18:00 Večeře

!

Diskuze k předneseným problémům

Program 48. konference - jednání sekce tachografy
Středa, 16. dubna 2014
08:30 – 09:15

Změny předpisů pro dopravu

Ing. Josef Gerža, AUTOSLUŽBY MIRDA s.r.o.
09:15 – 10:15
Silniční kontroly v ČR a zahraničí ve vztahu k
záznamovým zařízením
Bc. Milan Špás, Centrum služeb pro silniční dopravu
10:15 – 10:30

Přestávka, káva

10:30 – 11:00 Informace ČMI - OOP, poznatky z kontrol, výsledky DMPZ
Václav Šenkyřík, Lukáš Rutar,Ing. Radim Bočánek, ČMI Brno

!

11:00 – 12:00
Úvod do přepravy dle dohody ADR a souvislosti s tachografy a
elektroinstalací v dotčených vozidlech
Ing. Libor Krejčí – CDV

!

12:00 – 12:45
Modifikovaný přístroj na ověřování tachografů typ TCnet SMG firmy Semmler a novinky firmy MAHA
Ing. Petr Maha, MAHA Consulting s.r.o; Ing. Ralf Semmler, SEMMLER GmbH,
Tachocontrol

!
12:45 – 13:00 Diskuze, závěr jednání sekce tachografy
13:00 Oběd

!
!
!
!
!

ORGANIZAČNÍ POKYNY

!

Podmínky pro účastníky konference:
Členové ČKS s uhrazeným ročním členským příspěvkem mají vstup na konferenci pro dva
zástupce organizace a jeden sborník buď v tištěné podobě, nebo na CD (dle označení v závazné přihlášce) zahrnut v ročním členském příspěvku. K tomu si každý účastník hradí objednané ubytování a stravu. Třetí a další zástupce hradí účastnický poplatek jako ostatní
účastníci - nečlenové.
Ostatní účastníci, kteří nejsou členy ČKS, hradí účastnický poplatek, který zahrnuje vložné
a sborník. Dále si hradí objednané ubytování a stravu.
Vložné na konferenci, včetně sborníku přednášek, je stanoveno dohodou, ve smyslu zákona
č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 3 000,- Kč + DPH.
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Podmínky pro vystavovatele:
Členové ČKS s uhrazeným ročním členským příspěvkem mají příležitost prezentovat své
produkty na konferenci zdarma.
Ostatní účastníci: Poplatek vystavovatele na konferenci je stanoven dohodou, ve smyslu
zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 3 000,- Kč + DPH
(včetně sborníku). Podle přání vystavovatele lze do sborníku z konference zařadit jeho
reklamní leták (zašlete, prosím, současně s přihláškou).
Zástupcům firem bude v průběhu konference poskytnut čas (max. 10 min) pro krátké představení firmy a přednesení základních informací o poskytovaných službách. Po dobu konference budou mít vystavovatelé měřicí techniky vyhrazeno místo (1 až 2 stolky podle požadavku) pro vystavení měřicí techniky. V případě potřeby napojení na el. síť doporučujeme
vybavit se prodlužovacími kabely.

Ubytování:
Ubytování se snídaní je zajištěno v místě konání konference a činí včetně DPH:
800,- Kč/osoba ve dvoulůžkovém pokoji/noc , 1050,- Kč v jednolůžkovém pokoji/noc

Stravování cena včetně DPH:
Oběd (polévka, hlavní chod) v místě konání konference v ceně 165,- Kč.
Večeře (hlavní chod) v místě konání konference v ceně 165,- Kč.
Závaznou přihlášku k účasti zašlete poštou na adresu: České kalibrační sdružení,
Slovinská 47, 612 00 Brno
nebo faxem na číslo: 547 250 298

nebo na e-mail: cks-brno@volny.cz

nejpozději do 4. dubna 2014

!
!
!
!
!
!
!

Závazná přihláška k účasti

na 48. konferenci ČKS , Hotel Skalský Dvůr, Lísek u Bystřice nad Pernštejnem 15.4 až 16.4. 2014
(pro dalšího účastníka pořiďte kopii)
Jméno, příjmení, titul: .............................................................
……………………………………………

Organizace: ..............................................................................................
……………………..
Adresa : ..............................................................................................
………………………...
..............................................................................................…………………………
IČ ..........................

DIČ ........................... Č.účtu plátce……………………...

Telefon/fax ..........................................................
e-mail: ..............................

!

Sekce tachografy ano/ne

*)

*)

nehodící se škrtněte

Objednáváme závazně :

cena bez
DPH

DPH

cena
včetně
DPH

vložné na konferenci pro nečlena ČKS

3 000,- Kč 21%

3 630,- Kč

vložné na konferenci pro vystavovatele

3 000,- Kč 21%

3 630,- Kč

uveřejnění reklamy ve sborníku

2 000,- Kč 21%

2 420,- Kč

15.4.2014

136,- Kč 21%

165,- Kč

večeře 15.4.2014

136,- Kč 21%

165,- Kč

oběd

136,- Kč 21%

165,- Kč

oběd

16.4.2014

nocleh 14.4./15.4. v jednolůžkovém pokoji

913,-Kč

15%

1 050,-Kč

nocleh 15.4./16.4. v jednolůžkovém pokoji

913,-Kč

15%

1 050,-Kč

nocleh 14.4./15.4. v dvoulůžkovém pokoji

696,-Kč
za osobu

15%

800,-Kč
za osobu

nocleh 15.4./16.4. v dvoulůžkovém pokoji

696,-Kč
za osobu

15%

800,-Kč
za osobu

sborník buď v tištěné podobě nebo

Je zahrnuto v ceně vložného

Objednávk
a
(ano-ne)

sborník na CD

!

NA ÚČET ČKS BUDE UHRAZENO
CELKEM

!
Účastnický poplatek je třeba uhradit do 4.4.2014 na účet ČKS číslo 1344742379/0800, konst.
symbol: 0308, variabilní symbol: IČ subjektu účastníka. Při pozdější platbě (jen zcela
výjimečně a po předchozí dohodě) prosíme předat při prezenci doklad o zaplacení.

Pořadatel ČKS je plátcem DPH. Účastník bere na vědomí, že zaplacená částka se při
neúčasti nevrací (při oznámení den před zahájeníma akce), a že obdrží objednaný a zaplacený sborník. Doklad o úhradě bude předán při prezenci.
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V ………………….. dne………………

razítko ,podpis

