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

ČESKÉ KALIBRAČNÍ SDRUŽENÍ
pořádá

37. KONFERENCI
S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ
se zaměřením na informace z mezinárodních a tuzemských aktivit v oblasti
metrologie a akreditace kalibračních laboratoří, ověřování digitálních
tachografů a další

22.10. a 23.10. 2008
HOTEL SANTON

Přístavní 38, Brno-Bystrc
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Vážení přátelé,
výbor Českého kalibračního sdružení si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na
37. konferenci, která se bude konat ve dnech 22. a 23. října 2008 v Hotelu SANTON,
Přístavní 38, v Brně-Bystrci.
Na 37. konference budou přednesena témata související s požadavky na sjednocování
technických požadavků v procesu akreditace – zahrnující oblast kalibračních postupů,
požadavků na kvalifikaci personálu kalibračních laboratoří a některých dalších aktuálních
problémů, které se vyskytují v různých oborech měření (tlak, teplota apod.). Řešení těchto
problémů vyžaduje konsensuální přístup a proto očekáváme, že k předneseným tématům
vyslovíte svoje názory, ke kterým by mělo být přihlédnuto při rozhodování o jejich řešení.
České kalibrační sdružení se snaží prezentovat názory české metrologické veřejnosti na
mezinárodní úrovni – v přednášce Ing. Honiga se dozvíte, s jakými návrhy na
mezinárodní spolupráci se bude ČKS ve spolupráci s KZSR prezentovat na
mezinárodním sympoziu „Metrologie, zkoušení a akreditace – odstraňování obchodních
překážek“, které se bude konat v listopadu 2008 v Chorvatsku.
V programu už tradičně nebude chybět vystoupení vedoucích představitelů Úřadu pro
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví dále Českého institutu pro
akreditaci a Českého metrologického institutu.
České kalibrační sdružení si uvědomuje, že akreditace mimo jiné představuje uznávání
výsledků kalibrací na mezinárodní úrovni a proto se snažíme našim členům
zprostředkovat informace o procesu akreditace u jiných členů EA. Z tohoto důvodu jsme
na konferenci zařadili vystoupení paní Sari Semejona z Finska, a v oblasti regulované
sféry, týkající se zkoušení tachografů pana Lesraw Tlaga z Polska.
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.
Na setkání s Vámi na 37. konferenci se těší

výbor Českého kalibračního sdružení.

Odborný garant :

Ing. Jindřich Šabata
Tel: 541 633 736

Ing. Miroslav Novotný
Tel: 606 134 006

Organizační garant :

Jan Střelec
sekretariát ČKS

Tel.+ fax: 547 250 298,
mobil:737366376
e-mail: cks-brno@volny.cz
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Program 37. konference
Středa 22. října 2008
9:00 – 9:30

Registrace účastníků

9:30 – 10:30 Zahájení konference – účast členů ČKS
(přivítání účastníků, 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
–informace o řešení úkolu PRM „Metrologie elektrických veličin“ Ing. Karel Hyánek
–informace o hospodaření v uplynulém období - Jan Střelec,
sekretariát ČKS
– schválení usnesení z konference, závěr úvodní části – Ing. Jiří
Kazda, předseda ČKS
10:30 – 11:15 Metrologická evidence – naplnění požadavků ČSN EN ISO/IEC
17025
Ing.Kamil Konečný, METROSYS Solutions s.r.o.
11:15 – 11:45 Připravovaná prezentace ČKS na mezinárodní konferenci
v Chorvatsku
Ing. Roman Honig, místopředseda Českého kalibračního sdružení
11:45 – 12:00 Prezentace vystavovatelů
12:00 – 13:00 Polední přestávka, ubytování, oběd
13:00 – 14:00 Akreditace kalibračních laboratoří tlaku ve Finsku
Paní Sari Semenoja, MIKES, Finsko
14:00 – 14:45 Měření tepelních zařízení – Kalibrace nebo zkouška?
Ing.Jiří Kazda, předseda ČKS
14:45 – 15:30 Sjednocování kalibračních postupů, vyjadřování BMC,
sjednocování požadavků odborných posuzovatelů v rámci
AKL pro kalibraci
Ing. Ivan Kříž, Ing. Daniel Šťastný, Jan Střelec
15:30 –15:45 Přestávka
15:45 –16:15 Aktuální problémy v oblasti kalibrace měřidel tlaku
Ing. Jindřich Šabata, vedoucí AKL Jaderné elektrárny Dukovany
16:15 – 17:00 Diskuse, závěr prvního dne konference
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Čtvrtek 23.října 2008
8:30 – 9:15 Informace z laboratorního výboru EA.
BMC nebo CMC ?
RNDr. Pavel Klenovský, Generální ředitel Českého
metrologického institut
9:15 – 9:45 Informace k aktuálním otázkám v působnosti ÚNMZ
Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz, předseda ÚNMZ.
9:45 – 10:15 Informace k Nařízení Rady (ES)č.765/2008, kterým se stanoví
požadavky na akreditaci a dozor nad trhem ….
Ing.Jiří Růžička MBA, ředitel Českého institutu pro akreditaci o.p.s.
Praha
10:15 – 10:30 Souhrnná informace o činnosti technického výboru pro
akreditaci kalibračních laboratoří
Ing. Martin Matušů CSc., Český institut pro akreditaci o.p.s. Praha
10:45 – 11:30 přestávka
11:30 – 12:15 Kvalifikační požadavky na personál akreditovaných
kalibračních laboratoří
Ing. Jindřich Šabata, vedoucí AKL Jaderné elektrárny Dukovany
12:15 – 13:00 Diskuse, závěr jednání konference, oběd
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Program 37. konference - sekce tachografy - 22. října 2008
9:00 – 9:30

Registrace účastníků

9:30 – 10:30 Zahájení konference – účast členů ČKS
(přivítání účastníků, 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
–informace o řešení úkolu PRM „Metrologie elektrických veličin“ Ing. Karel Hyánek
–informace o hospodaření v uplynulém období - Jan Střelec,
sekretariát ČKS
– schválení usnesení z konference, závěr úvodní části – Ing. Jiří
Kazda, předseda ČKS
10:30 – 11:15 Metrologická evidence – naplnění požadavků ČSN EN ISO/IEC
17025
Ing.Kamil Konečný, METROSYS Solutions s.r.o.
11:15 – 11:45 Připravovaná presentace ČKS na mezinárodní konferenci
v Chorvatsku
Ing. Roman Honig, místopředseda Českého kalibračního sdružení
11:45 – 12:00 Prezentace vystavovatelů
12:00 – 13:00 Polední přestávka, ubytování, oběd
13:00 – 14:00 Aktuální zkušenosti z činnosti AMS ověřujících tachografy
Ing. Jiří Kuba, ÚNMZ Praha
14:00 – 15:00 Novela TPM TPM 5210 - 08, 5211- 08
Václav Šenkyřík, Český metrologický institut Brno,
14:45 – 15:00 Přestávka
15:00 – 16:00 Organizace a provádění kontrol tachografů v Polsku
Lesraw Tlaga – ředitel firmy LONTEX, Polsko
Tomasz Rongiers – technický ředitel firmy LONTEX
16:30 –17:00 Diskuse, závěr prvního dne konference
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Program 37. konference - sekce tachografy – 23. října 2008

Zahájení 8:30
Druhý den jednání sekce tachografy bude probíhat formou diskusí
k přednášeným tématům:
Problematika DTCO, novelizace nařízení 561, SW vybavení AMS, SW
vybavení dopravců, vyhodnocování dat, zásady používání karet řidičů,
zásady používání karet servisu, kontrolní činnost dopravců
Přednášející:
Ing. Jiří Novotný, Centrum dopravního výzkumu Brno
Pavel Král, Mechanika Teplice v.d.
Mgr. Vojtěch Máša, ČESMAD, regionální pracoviště Brno

Ukončení konference: 12:00
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ORGANIZAČNÍ POKYNY
Místo a datum
konání:

22.10. a 23.10. 2008
Hotel Santon, Přístavní 38, Brno - Bystrc

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 2 800 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 3000 Kč včetně
obdržení 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: 850,- Kč/osoba ve dvoulůžkovém pokoji,
1400,-Kč samostatné ubytování v jednolůžkovém pokoji

Stravování :
Oběd (polévka, hlavní chod) v místě konání konference v ceně 180,- 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 13. října 2008
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Závazná přihláška k účasti
na 37. Konferenci ČKS ve dnech 22.10. a 23.10. 2008
Jméno, příjmení, titul:

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

Organizace,
adresa : ...................................................................................…...........………………………
.......................................................................................….......………………………………...
IČ .................................

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

Telefon/fax ..........................................................
e-mail: ............................………………………….
Účast v sekci tachografy – ano / ne *)
Objednáváme závazně:
− vložné na konferenci pro nečlena na dva dny 2 800,- Kč

Kč

− vložné na konferenci pro nečlena na jeden den 1 700,- Kč

Kč

− vložné na konferenci pro vystavovatele 3 000,- Kč

Kč

− oběd 22.10. v ceně 180,- Kč

Kč

− večeře 22.10. v ceně 160,- Kč

Kč

− oběd

Kč

23.10. v ceně 180,- Kč

− nocleh 22.10 ve dvoulůžkovém pokoji

850,- Kč/osobu

Kč

v jednolůžkovém pokoji

1 400,- 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 13.10.2008 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

