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České kalibrační sdružení
Palackého tř. 100, 612 00 Brno

ČESKÉ KALIBRAČNÍ SDRUŽENÍ

pořádá

28. KONFERENCI
na téma
Směrnice EU týkající se měřicích přístrojů (MID)

4 . a 5. května 2004
Hotel Skalský dvůr
Lísek 52, Bystřice nad Pernštejnem

Vážení přátelé,
výbor Českého kalibračního sdružení si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na
28. konferenci, která se koná v období vstupu ČR do EU.
Pro každé naše setkání se snažíme připravit co nejvíce informací z oblasti,
která je nám všem blízká - z metrologie.
Rada ministrů členských zemí ES definitivně schválila 11. března 2004
směrnici nového přístupu o měřicích přístrojích – MID, která představuje
poměrně významný zásah do regulované sféry v oblasti metrologie. Z tohoto
důvodu jsme odbornou část konference věnovali podrobným informacím o
různých aspektech této směrnice tak, aby se subjekty působící v metrologii
mohly na její zavedení do právního řádu ČR s předstihem připravit.
Neméně významnou bude i informace o záměrech a tezích novely zákona
č. 505/1990 Sb., o metrologii.
Tradičně se Vám představí výrobci či dovozci měřicí techniky.

Na shledanou na 28. konferenci se těší
výbor Českého kalibračního sdružení

Odborný garant:

RNDr. Pavel Klenovský
Tel: +420 545 555 111

Organizační garant:

Ivana Petrašová
tel.+ fax: +420 547 250 298
tel. + zázn. +420 549 211
526
mobil: 604 128 314
e-mail: cks-brno@volny.cz

Program konference
Úterý, 4. května 2004
9.30 – 10.00

Registrace účastníků - členů ČKS

10.00 – 10.10 Zahájení konference, zhodnocení uplynulého roku
Ing. Jiří Kazda, předseda výboru ČKS
10.10 – 10.20 Zpráva o hospodaření
Ivana Petrašová, sekretariát ČKS
10.20 – 10.30 Zpráva revizní komise
Václav Šenkyřík, předseda revizní komise ČKS
10.30 – 10.45 Informace o činnosti KZ SR
Ing. František Drozda, předseda KZ SR
10.45 – 11.00 Návrh na zřízení odborné sekce „tachografy“
Ing. Miroslav Novotný, Ing. Karel Jelínek
11.00 – 11.15 Schválení usnesení z konference, závěr úvodní části
Ing. Kazda, předseda výboru ČKS
11.15 – 11.30

Přestávka

10.30 – 11.00

Registrace účastníků odborné části konference

11.30 – 11.45 Zahájení odborné části konference
RNDr. Pavel Klenovský, ČMI
11.45 – 12.15 Působnost a úkoly ÚNMZ po vstupu ČR do EU
Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz, předseda ÚNMZ
12.15 – 12.35 Účel a historie vzniku MID
RNDr. Simona Klenovská, ČMI
12.35 – 13.00 Současný pohled na transpozici MID do práva ČR
JUDr. Milena Korolová, ÚNMZ
13.00 – 14.00

OBĚD

14.00 – 14.30 Základní principy MID (čl. 1 až 25)
Ing. Vladimír Ludvík, ÚNMZ
14.30 – 15.00 Příloha č. I Základní požadavky
Mgr. Jan Kalandra, ČMI
15.00 – 15.15 Příloha č. II Požadavky na notifikované osoby
Ing. Pavel Halama, ČMI
15.15 – 15.30

Přestávka

15.30 – 15.45 Příloha č. III Požadavky na technickou dokumentaci
Mgr. Jan Kalandra, ČMI
15.45 – 16.15 Příloha A až H1
Ing. Jindřich Pošvář, ČMI
16.15 – 17.00 Diskuse a závěr prvního dne konference

Středa, 5. května 2004
9.00

Zahájení

9.00 – 9.30

Příloha MI-001 Vodoměry
Libor Lojek, ČMI

9.30 – 10.05

Příloha MI-003 Elektroměry
RNDr. Karel Šefčík, ČMI
10.05 – 10.15

Přestávka

10.15 – 10.45 Informace, zajímavosti a novinky z ČIA
Ing. Jiří Růžička, ředitel ČIA
10.45 – 11.30 Příprava nového zákona o metrologii
Ing. Jiří Kraus, ÚNMZ
RNDr. Pavel Klenovský, ČMI
11.30 – 11.45

Přestávka

11.45 – 12.15 Příloha MI-004 Měřiče tepla
Petr Bláha, ČMI
12.15 – 13.00 Další informace, diskuse a závěr konference
13.00 –

OBĚD

ORGANIZAČNÍ POKYNY

Místo a datum 4. a 5. května 2004
konání:
Hotel Skalský dvůr, Lísek 52
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Podmínky pro účastníky konference:
Členové ČKS s uhrazeným ročním členským příspěvkem mají vstup na konferenci pro dva
zástupce organizace a jeden sborník 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.
Ostatní účastníci, kteří nejsou členy ČKS, hradí účastnický poplatek, který se skládá
z vložného a sborníku. 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 2 200 Kč.

Podmínky pro vystavovatele:
Členové ČKS s uhrazeným ročním členským příspěvkem mají příležitost prezentovat své
výrobky 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 2 600 Kč 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.
Cena: 650,- Kč/osoba ve dvoulůžkovém pokoji

Stravování:
Obědy v místě konání konference v ceně 130,- Kč.
Večeře v místě konání konference v ceně 110,- Kč.
Přihlášku zašlete na adresu: České kalibrační sdružení, Ivana Petrašová,
Palackého tř. 100, 612 00 Brno
nebo faxem na číslo: +420 547 250 298

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

nejpozději do: 15. dubna 2004

Závazná přihláška k účasti
na 28. konferenci ČKS ve dnech 4. a 5. května 2004
Jméno, příjmení, titul:

...........................................................……………………
……………………………………………………………….
………………………………………………………………..

Organizace,
adresa (jen u nečlenů): ...................................................................................…...........
……………………..
.......................................................................................….......……………………..
IČO .................................

DIČ ......................................

Telefon/fax ..........................................................
e-mail: ..............................
Objednáváme závazně*):
− vložené na seminář pro nečlena 2 200,- Kč

Kč

− vložené na seminář pro vystavovatele 2 600,- Kč

Kč

− oběd 4. 5. v ceně 130,- Kč

Kč

− večeře 4.5. v ceně 110,- Kč

Kč

− oběd 5. 5. v ceně 130,- Kč

Kč

− nocleh 3./4. 5. ve 2lůžk. pokoji za cenu 650,- Kč/osobu

Kč

− nocleh 4./5. 5. ve 2lůžk. pokoji za cenu 650,- Kč/osobu

Kč

Na účet ČKS bude uhrazeno

celkem

Kč

Účastnický poplatek je třeba uhradit do 26. 4. 2004 na účet ČKS číslo 1344742379/0800,
konst. symbol: 0308, variabilní symbol: IČ subjektu účastníka. V případě pozdější platby
prosíme předat při prezenci doklad o zaplacení.
Pořadatel ČKS – IČ 69 57 57 19 – není plátcem DPH.
Účastník bere na vědomí, že zaplacená částka se v případě jeho nepřítomnosti nevrací a že
obdrží sborník přednášek. Doklad o úhradě bude předán při registraci účastníků.

V ......................, dne ........................

razítko, podpis

