České kalibrační sdružení
Slovinská 47, 612 00 Brno
www: cks-brno.cz

Člen sdružení EUROCAL

ČESKÉ KALIBRAČNÍ SDRUŽENÍ
Pořádá

51. KONFERENCI
se zaměřením na transformaci ČKS na spolek ve smyslu zákona č.
89/2012Sb., a tím spojené změny stanov
a dále
na akreditaci a autorizaci
metrologických pracovišť, problematiku elektromagnetické kompatibility v
KL, MPZ, kalibrace v oboru délkových měřidel, tachografy

10.11. a 11.11. 2015
HOTEL Skalský Dvůr
Lísek u Bystřice nad Pernštejnem

Vážení přátelé,
výbor Českého kalibračního sdružení si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na 51. konferenci,
která se bude konat tradičně v Hotelu Skalský Dvůr v Lísku u Bystřice nad Pernštejnem.
Vzhledem k tomu, že s účinností od 1.1.2014 došlo ke zrušení zákona o sdružování občanů a k
přesunu právní úpravy občanských sdružení (resp. spolků) do nového občanského zákoníku a do
zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, České kalibrační sdružení musí být
transformováno na „zapsaný spolek“ ve smyslu požadavků tohoto nového občanského zákoníku.
V příloze vám zasíláme návrh upravených stanov ČKS, jejichž projednání a případné
schválení se předpokládá v rámci úvodní části konference (10. 11. 2015 dopoledne). Proto
si dovolujeme všechny členy ČKS (včetně členů v sekci tachografy) požádat o účast na
tomto dopoledním jednání. Na tuto části jednání je zajištěna účast právníka, který bude
připraven zodpovědět Vaše případné dotazy k novému znění stanov a dále zajistí, aby
transformace proběhla v souladu s požadavky aktuálních právních předpisů. V případě
účasti členů – právnických osob - je nutná účast statutárního orgánu, nebo účast zástupce,
vybaveného úředně ověřenou plnou mocí pro zastupování na 51. konferenci. V příloze této
pozvánky přikládáme vzor formuláře této plné mocí. Vyplněný formulář plné moci musí být
předán při registraci účastníků na konferenci.
Výbor ČKS se snažil pro Vás připravit pestrý program, s cílem prezentování nových informací,
které by mohly být přínosem ve Vaší činnosti.
Těšíme se na setkání s Vámi.

Odborný garant:

Odborný garant–sekce tachografy:

Ing. Jiří Kazda, předseda ČKS, tel.: 720 256 175
Ing. Miroslav NetopiI, tel.: 737 367 761
Václav Šenkyřík, tel.: 734 482 522
Pavel Souček, tel.: 739 509 588

Organizační garant:

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

Program 51. konference
Úterý, 10. listopadu 2015
8:30 – 9:30

Registrace účastníků - členů ČKS

9:30 – 11:00 Zahájení konference – účast pouze členů ČKS (přivítání členů a ostatních
účastníků, přednášejících, hostů, organizační záležitosti související s pobytem)
 volba návrhové komise
 transformace ČKS na spolek – nutná účast všech členů ČKS a rovněž
členů ČKS ze sekce TACHOGRAFY, Mgr. Šárka Veselá, advokátní
kancelář JUDr. Markéty Němcové
 projednání a schválení nových stanov spolku
 zpráva o činnosti výboru od 50. konference - Ing. Jiří Kazda
 informace o hospodaření v roce 2015 - Jan Střelec
 plán činnosti ČKS na další období - Ing. Jiří Kazda
 návrh usnesení + schválení
11:00 – 11:30 Informace z ÚNMZ Ing. Zbyněk Veselák, ředitel odboru metrologie ÚNMZ
11:30 – 12:00 Aktuality z oblasti akreditace Ing. Jiří Růžička, MBA, ředitel ČIA
12:00 – 13:00 Polední přestávka, ubytování, oběd
13:00 – 13:15 Představení vystavovatelů
13:15 – 14:00 Novinky z oblasti oboru měření hmotnosti - vysokorychlostní vážení
silničních vozidel, vliv tíhového zrychlení při kalibracích a ověřování vah,
informace z WELMEC, Ing. Ivan Kříž, ČMI Brno (společná s tachografy)
Rozdělení sekcí
14:00 – 14:30 Informace o průběhu revize normy ISO 17025, RNDr. Pavel Klenovský,
generální ředitel ČMI,
14:30– 15:10 MPZ a DMPZ – mýty, legendy, fakta. RNDr. Simona Klenovská, ČMI
15:10 – 15:20 Přestávka
15:20 – 16:10 Kalibrační laboratoře – akreditace a dozorové návštěvy z pohledu
dlouholeté praxe vedoucího posuzovatele, Ing. Jaroslav Mucha, vedoucí
pracoviště ČIA Brno
16:10 – 17:10 Význam EMC pro práci kalibračních laboratoří (obecné vlivy nevhodného
EM prostředí na funkci zařízení, problematika AC/DC zdrojů napájení,
diskuse) Ing. Ladislav Byrský, MBA, FTZÚ Ostrava – Radvanice
17:10 – 17:30 Diskuse, závěr 1. dne
18:00

Večeře

Středa, 11. listopadu 2015
8:30 – 9:00

MPZ: hodnota En a jak s ní pracovat, doc. Ing. Jiří Horský,CSc., ČKS.

9:00 – 10:00

Délkoměr a jeho kalibrace: (délkoměr jako velmi přesný etalon,
provedení kalibrace, zkušenosti z kalibrací v různých kalibračních
laboratoří, dlouhodobá stabilita, práce s výsledky kalibrace, diskuse)
Ing. Jan Šrámek, ČMI Brno

10:00 – 10:15 Přestávka
10:15 – 11:15 Kvantifikace, měření a kontrola tolerovaných vnitřních metrických
závitů (definice závitu, obecné pojetí závitu, důvody kontroly závitů,
toleranční soustava vnitřních M závitů, způsoby kontroly přesnosti
vnitřních M závitů, příklad výpočtu nejistoty měření vnitř. M36 x 4
závitu), Dr. Ing. Miloslav Kesl, Pilsen Tools, s.r.o.
11:15 – 11:45 Možnosti kalibrace teodolitů v ČMI, Ing. Jiří Mokroš
11:45 – 12:00 Diskuse, závěr konference,
12:00

Oběd

Program 51. konference - jednání sekce tachografy
Úterý, 10. listopadu 2015
8:30 – 9:30

Registrace účastníků - členů ČKS

9:30 – 11:00 Zahájení konference – účast pouze členů ČKS (přivítání členů a ostatních
účastníků, přednášejících, hostů, organizační záležitosti související s pobytem)
 volba návrhové komise
 transformace ČKS na spolek – nutná účast všech členů ČKS a rovněž
členů ČKS ze sekce TACHOGRAFY, Mgr. Šárka Veselá, advokátní
kancelář JUDr. Markéty Němcové
 projednání a schválení nových stanov spolku
 zpráva o činnosti výboru od 50. konference - Ing. Jiří Kazda
 informace o hospodaření v roce 2015 - Jan Střelec
 plán činnosti ČKS na další období - Ing. Jiří Kazda
 návrh usnesení + schválení
11:00 – 11:30 Informace z ÚNMZ, Ing. Zbyněk Veselák, ředitel odboru metrologie ÚNMZ
11:30 – 12:00 Aktuality z oblasti akreditace, Ing. Jiří Růžička, MBA, ředitel ČIA
12:00 – 13:00 Polední přestávka, ubytování, oběd
13:00 – 13:15 Představení vystavovatelů
13:15 – 14:00 Novinky z oblasti oboru měření hmotnosti - vysokorychlostní vážení
silničních vozidel, vliv tíhového zrychlení při kalibracích a ověřování
vah, informace z WELMEC, Ing. Ivan Kříž, ČMI Brno (společná s
tachografy)

Samostatný program Sekce tachografy
14:05 – 14:30 Poznatky z prověřování způsobilosti AMS, Lukáš Rutar, ČMI
14:30 – 14:50 Vyhodnocení výsledků DMPZ, Ing. Radim Bočánek,ČMI
14:50 – 15:05 Přestávka
15:05 – 15:50 Novinky z oblasti taxametrů a měření emisí silničních motorových
vozidel, Ing. Petr Maha
15:50 – 17:30 Změny ve školení a doškolení AMS, novinky u SE 5000, praktická
ukázky aktivace SE 5000, nastavení parametrů tachografu SE 5000
(DDS a WTD systém a dalších funkcí), Ing Karel Jelínek, HALE spol.s.r.o.
17:30 – 18:00 Diskuze, závěr 1. dne
18:00

Večeře

Program 51. konference - jednání sekce tachografy
Středa, 11. listopadu 2015
8:30 – 9:15 Dopravní nehoda z pohledu účastníka, Ing. Josef Gerža, Autoslužby Novotný
s.r.o.
9:15 – 9:50 Možnosti a úskalí využití digitálních tachografů, Ing. Jiří Novotný, CDV Brno
9:50 – 10:30 Role AMS v oblasti manipulace s tachografy, Bc. Milan Špás, Centrum
služeb pro silniční dopravu s.p.o
10:30 – 10:45 Přestávka
10:45 – 12:30 Nadstavbové funkce digitálního tachografu VDO a jejich aplikovatelnost
v AMS jako služba zákazníkům, praktické ukázky nové aplikace pro
mobilní telefony s OS Android, nové možnosti v programování funkcí
DTCO, Jan Hlavatý, Mechanika Teplice, družstvo; závod Tachografy Děčín
12:30 – 13:00 Diskuze, závěr konference
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.

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 170,- Kč.
Večeře (hlavní chod) v místě konání konference v ceně 170,- 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 30. října 2015

Závazná přihláška k účasti
na 51. konferenci ČKS , Hotel Skalský Dvůr, Lísek u Bystřice nad Pernštejnem 10.11.
až 11.11. 2015
(pro dalšího účastníka pořiďte kopii)
Jméno, příjmení,
titul:
Název organizace:
Adresa, PSČ:
IČ/ DIČ:
Č. účtu plátce:
Tel/mobil/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

10.11.2015

140,- Kč 21%

170,- Kč

večeře 10.11.2015

140,- Kč 21%

170,- Kč

oběd

140,- Kč 21%

170,- Kč

oběd

11.11.2015

nocleh 9.11./10.11. v jednolůž. pokoji
nocleh 10.11./11.11. v jednolůž. pokoji
nocleh 9.11./10.11. v dvoulůž. pokoji
nocleh10.11./11.11. v dvoulůž. pokoji
sborník buď v tištěné podobě nebo
sborník na CD

913,-Kč

15%

Objednávka
(ano-ne)

1 050,-Kč

913,-Kč 15% 1 050,-Kč
696,-Kč 15%
800,-Kč
za osobu
za osobu
696,-Kč 15%
800,-Kč
za osobu
za osobu
Je zahrnuto v ceně vložného

NA ÚČET ČKS BUDE UHRAZENO CELKEM

Účastnický poplatek je třeba uhradit do 30.10.2015 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 a má DIČ: CZ 60575719, IČ 60575719. Účastník bere na vědomí, že
zaplacená částka se při neúčasti nevrací (při oznámení den před zahájením akce), a že obdrží objednaný a
zaplacený sborník. Doklad o úhradě bude předán při prezenci.
V ………………….. dne………………

razítko, podpis

