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České kalibrační sdružení
Slovinská 47, 612 00 Brno

ČESKÉ KALIBRAČNÍ SDRUŽENÍ
pořádá

33. KONFERENCI
se zaměřením na aktuální informace o metrologii a témata s metrologií
související

14. a 15. listopadu 2006
HOTEL SANTON

Přístavní 38, Brno-Bystrc

Vážení přátelé,
výbor Českého kalibračního sdružení si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat
na 33. konferenci, která se koná ve dnech 14. a 15. listopadu 2006 v Hotelu
Santon, Přístavní 38, Brno - Bystrc.
Při sestavování programu byl výbor veden snahou poskytnout účastníkům co
nejvíce informací k aktuálním metrologickým problémům, které mohou
napomoci pracovištím při jejich činnosti.
Program 33. konference je orientován do širších souvislostí s kvalitou, proto
jsou v něm zahrnuty mimo jiné přednášky s tématikou normalizace a kvality.
ČKS má ve svých stanovách zahrnuto zprostředkování informací ze
zahraničních institucí, proto jsme považovali za vhodné zařadit do programu
jednání konference přednášku zástupce Německé kalibrační služby.
Vzhledem k velkému zájmu účastníků 32. konference o právní aspekty činnosti
metrologických pracovišť jsme do programu opětovně zařadili přednášku JUDr.
Pindeše.
V samostatném jednání sekce tachografy se účastníci dozvědí m.j. informace o
přípravě prací na nové vyhlášce, vztahující se k tachografům.
Na konferenci je přislíbeno vystoupení vedoucích představitelů ÚNMZ, ČIA,
ČMI.
Samozřejmě, jak se již stalo tradicí, předpokládáme, že se této konference
zúčastní rovněž výrobci a prodejci měřicí techniky, kteří budou mít možnost
prezentovat své výrobky širokému spektru metrologických odborníků.
Nashledanou na 33. konferenci se těší

výbor Českého kalibračního sdružení.

Odborný garant :

Ing. Jiří Kazda
Tel: 541 633 736

Organizační garant :

Jan Střelec
sekretariát ČKS

Ing. Miroslav Novotný
Tel: 606 134 006

Tel.+ fax: 547 250 298, mobil: 737 366 376
e-mail: cks-brno@volny.cz

Program 33. konference
Úterý, 14. listopadu 2006
8:30 – 9:30

Registrace účastníků

9:30 – 10:00

Zahájení konference – účast členů ČKS (přivítání členů a
ostatních účastníků, přednášejících, hostů, organizační záležitosti
související s pobytem účastníků) - Ing. Jiří Kazda, předseda ČKS,
Jan Střelec, sekretariát ČKS
– volba návrhové komise – Ing. Jiří Kazda, předseda ČKS
– zpráva o činnosti výboru za uplynulé období, plán činnosti - Ing.
Jiří Kazda, předseda ČKS
– zpráva o hospodaření za uplynulé období - Jan Střelec sekretariát
ČKS
– schválení usnesení z konference, závěr úvodní části – Ing. Jiří
Kazda, předseda ČKS

10:00 – 10:45 Aktuální informace o právních předpisech v oblasti metrologie
Ing. Emil Grajciar, ředitel odboru metrologie ÚNMZ
10:45 – 11:30 Aktuality z oblasti akreditace kalibračních laboratoří
Ing. Milan Badal, zástupce ředitele ČIA o.p.s.
11:30 – 12:15 Normy – tvorba norem a možnosti ovlivňování tvorby norem
(mezinárodních, českých) z pozice kalibračních laboratoří
Ing. Miloslav Vomočil, vedoucí odd. všeobecných norem, ČNI
Praha
12:15 – 13:15 Polední přestávka, ubytování
13:15 – 14:00 Informace ze zasedání laboratorního výboru EA
RNDr. Pavel Klenovský, generální ředitel ČMI Brno
14:00 – 15:00 Sjednocování metod kalibrací – předpoklad pro vzájemné
uznávání výsledků kalibrací
Dr. Rudolf Frieling, Deutscher kalibrierdinst, DKD
15:00 –15: 45 Metrologie a její význam v systémech kvality (náklady na
měření ve vztahu ke kvalitě)
doc. Ing. Alois Fiala CSc., VUT Brno
15:45 –16:30 Novelizace zákoníku práce a její důsledky
JUDr. Miroslav Pindeš PhD, vysoká škola ekonomická Karla
Engliše, Brno
16:30 –17:15 Prezentace vystavovatelů
17:15 –18:00 Diskuse, závěr prvního dne konference

Středa, 15.listopadu 2006
Obecná část – garant Ing. Jiří Kazda
8:30 – 9:15 Kalibrační list - vizitka laboratoře
Doc. Ing. Jiří Horský CSc. ČMI Brno
9:15 – 9:45 Vyhodnocení MPZ 1200 – 05 „Vodoměry“. Plán MPZ na rok
2007
RNDr. Simona Klenovská, ČMI Brno
9:45 – 10:30 Stanovování lhůt rekalibračních intervalů měřidel
Ing. Vladimír Ludvík, ÚNMZ Praha
10:30 – 10:45 Přestávka
10:45 – 11:30 Analýza systémů měření (MSA)
Ing. Jan Matuský
11:30 – 12:15 Péče o měření aneb Quo vadis metrologie
Ing. František Drozda, předseda KZSR Bratislava
12:45 – 13:00 Diskuse, závěr, oběd

Středa, 15.listopadu 2006

Odborná část – sekce tachografy
garant Ing. Miroslav Novotný
08:30 – 08:45 zahájení jednání
Ing. Miroslav Novotný, místopředseda ČKS
08:45 – 09:45 Správní řád – doručování písemností, lhůty, řízení o žádosti,
odvolání, právní moc
Přestupkový zákon – řešení přestupku, blokové řízení
Svatoslava Tichá, ved. odd. přestupků MÚ Břeclav
09:45 – 10:15 Nařízení ES 561/2006, zavádění digitálních tachografů v EU
Ing.Jiří Novotný, Centrum dopravního výzkumu Brno
10:15 – 10:30 Přestávka
10:30 – 11:00 Stav prací na návrhu vyhlášky MPO „Tachografy – technické
požadavky, metody ověřování“
Václav Šenkyřík, ČMI Brno
11:00 – 12:15 Vystoupení zástupců firem – dodavatelů tachografů
Mechanika Teplice
Hale Praha
Atal Tábor
12:15 – 13:00 Diskuse, závěr, oběd

ORGANIZAČNÍ POKYNY

Místo a datum 14.11. a 15.11. 2006
konání:
Hotel Santon
Přístavní 38, 635 00 Brno
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 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 2 400 Kč.

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 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: 750,- Kč/osoba ve dvoulůžkovém pokoji,1150,-Kč samostatné ubytování

Stravování :
Oběd (polévka, hlavní chod) v místě konání konference v ceně 160,- Kč.
Večeře (hlavní chod) v místě konání konference v ceně 160,- Kč.
Přihlášku zašlete na adresu: České kalibrační sdružení, Jan Střelec,
Slovinská 47, 612 00 Brno
nebo faxem na číslo: 547 250 298

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

nejpozději do 6. listopadu 2006

Závazná přihláška k účasti
na 33. Konferenci ČKS ve dnech 14.11. a 15.11. 2006
Jméno, příjmení, titul: ..........................................................
……………………………….
………………………………………………………………………….
Organizace,
adresa : ...................................................................................…...........
………………………
.......................................................................................….......
………………………………...
IČ .................................

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

Telefon/fax ..........................................................
e-mail: ............................………………………….
Účast v sekci tachografy – ano / ne *)
Objednáváme závazně:
− vložné na konferenci pro nečlena 2 400,- Kč

Kč

− vložné na konferenci pro vystavovatele 2 600,- Kč

Kč

− oběd 14.11. v ceně 160,- Kč

Kč

− večeře 14.11. v ceně 160,- Kč

Kč

− oběd 15. 11. v ceně 160,- Kč

Kč

− nocleh 14.11 ve 2lůžk. pokoji 750,- Kč/osobu

Kč

− nocleh 14.11 samostatné ubytování 1 200,- Kč/osobu

Kč

Na účet ČKS bude uhrazeno

celkem

Kč

V hotovosti na místě konference bude uhrazeno

celkem

_______ Kč

Účastnický poplatek je třeba uhradit do 6.11.2006 na účet ČKS číslo 1344742379/0800,
konst. symbol: 0308, variabilní symbol: IČ subjektu účastníka. Při pozdější platbě je nutné
předat při prezenci doklad o zaplacení.
Pořadatel ČKS – IČ 60 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 ........................
nehodící se škrtněte

*)

razítko, podpis

