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

ČESKÉ KALIBRAČNÍ SDRUŽENÍ
pořádá

43. KONFERENCI
se zaměřením na legislativu, akreditaci a autorizaci
metrologických pracovišť, aktuální dění v metrologii v ČR a zahraničí,
informace z oblasti měření geometrických veličin a na tachografy.

25.10. a 26.10. 2011
HOTEL Skalský Dvůr
Lísek u Bystřice nad Pernštejnem

Vážení přátelé,
výbor Českého kalibračního sdružení si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na 43. konferenci,
která se bude konat v Hotelu Skalský Dvůr v Lísku u Bystřice nad Pernštejnem.
Jednání konference je rozděleno do několika částí. Tradičně jsme zajistili vystoupení zástupců
ÚNMZ, ČIA a ČMI, kteří se vyjádří k aktuálním otázkám z oblasti metrologie, akreditace a
autorizace metrologických pracovišť. Výbor ČKS považoval za vhodné zařadit do programu
konference přednášku k výkladu pojmů VIM, jejichž význam je v některých případech nesprávně
chápán a interpretován. Na konferenci bude dále přednesena informace o aktuálních záležitostech
řešených v rámci Laboratorního výboru EA, informace o kalibračních postupech zpracovaných
Českou metrologickou společností a další zajímavé přednášky.
Odborná část konference je zaměřena na oblast měření geometrických veličin v poměrně
širokém spektru; od měření malých délek ve strojírenství po měření velkých délek v oblasti
geodézie.
Na samostatném jednání sekce Tachografy vystoupí zástupci ÚNMZ, ČMI, CDV a zástupci
organizací zabývající se prodejem a zařízení pro zkoušení a ověřování tachografů v ČR. Zajímavá
bude rovněž přednáška o zkušenostech se zajišťováním činností manažera jakosti AMS na
tachografy.
Tradičně se Vám představí výrobci či dovozci měřicí techniky.
Na shledanou na 43. konferenci se těší výbor Českého kalibračního sdružení.

Odborný garant:

Ing.Jiří Kazda, předseda ČKS
tel.:720 256 175, mail: jkazda@volny.cz
Helena Svobodová, člen výboru ČKS
tel:.731 670 422, mail: hsvobodova@cmi.cz

Odborný garant–sekce tachografy: Ing.Karel Jelínek, místopředseda ČKS
tel.: 603 221 999 mail: digitalnitg@gmail.com
Václav Šenkyřík
tel:. 545 555 111 mail: vsekyrik@cmi.cz
Organizační garant:

Jan Střelec, sekretariát ČKS
tel.: 737 366 376, fax 547 250 298, mail:cks-brno@volny.cz

Program 43. konference
Úterý, 25. října 2011
8:30 – 9:30 Registrace účastníků
9:30 – 10:00 Zahájení konference – účast pouze členů ČKS (přivítání členů a ostatních
účastníků, přednášejících, hostů, organizační záležitosti související s pobytem ) odborný a organizační garant konference
- volba návrhové komise
- zpráva o činnosti výboru a plán na další období - Ing. Jiří Kazda, předseda ČKS
- schválení usnesení ze 43. konference, závěr úvodní části

10:00 – 10:30 Aktuální dění v metrologii, Ing. Zbyněk Veselák, ředitel odboru metrologie ÚNMZ
10:30 – 11:00 Informace z ČIA – právní úprava akreditace, Ing. Jiří Růžička, MBA, ředitel ČIA
11:00 – 11:30 Ověřováním a kalibrací krok za krokem (výklad pojmů definovaných
VIM), Ing. Miroslav Pospíšil, ČMI Brno
11:30 – 12:30 Polední přestávka, ubytování, oběd
12:30 – 13:30 Zpráva z 22. Zasedání Laboratorního výboru EA, RNDr. Pavel Klenovský, generální ředitel ČMI
13:30 – 14:15 Kalibrační postupy České metrologické společnosti, Ing. Pavel Ducháček CSc., Česká metrologická společnost
14:15 – 14:30 přestávka, káva
14:30 – 15:00 prezentace vystavovatelů
15:00 – 15:45 Jakost měření – poznatky z praxe, Ing. František Drozda, předseda KZSR
15:45 – 16:15 Informace ze semináře „Měření termostatů“, Ing. Jiří Kazda, předseda
ČKS
16:45 – 17:30 Diskuze
18:00
Večeře

Středa, 26. října 2011
8:30 – 9:10 Kalibrace jednoosých a dvouosých měřicích přístrojů, Ing. Jan Šrámek
ČMI Brno
9:10 – 9:50 Kalibrace koncových měrek pomocí interference bílého světla,
Ing.Zdeněk Buchta Ph.D, Ústav přístrojové techniky AV ČR.
9:50 – 10:15 přestávka, káva
10:15 – 11:00 Úloha VÚGTK, v.v.i. při metrologickém zabezpečení prací v rezortu Čes
kého úřadu zeměměřičského a katastrálního, Ing. Jiří Lechner, CSc..,
VÚGTK
Zdiby
11:00 – 11.50 Měření drsnosti a profilu povrchů, Ing. Jiří Borovský, ČMI LPM Praha
11:50 – 12:00 Diskuse, závěr jednání 43. konference, oběd

Program na 43. konferenci ČKS – sekce tachografy
první den 25.10. – společné jednání sekce s ČKS 9.30 – 13.30 hod.
Samostatné jednání sekce tachografy 13.00 – 17.00 hod.
13.00 – 13.15
13.15 – 13.45
13.45 – 14.00
14.00 – 14.45
14.45 – 15.00
15.00 – 15.20
15.20 – 15.40
15.40 – 16.00
16.00 – 16.45
16.45 - 17.00

zahájení sekce tachografů
Státní kontrola a SMD u autorizovaných subjektů, Ing. Kuba, ÚNMZ
dotazy na předcházející téma
Zvýšení efektivnosti a účinnosti tachografů, Ing. Jiří Novotný, CDV
Brno
přestávka
zástupce Continental VDO - podmínky pro AMS
zástupce Stoneridge - podmínky pro AMS
zástupce ACTIA - podmínky pro AMS
diskuze
závěr jednání prvního dne

Druhý den 26.10. - samostatné jednání sekce tachografy 8.30 – 12.30 hod.
08.30 – 09.15
09.15 – 09.30

Zkušenosti manažera jakosti AMS, Pavel Souček, KAR – mobil, s.r.o.
Ostrava
diskuze k předcházejícímu tématu

Zástupci výrobců tachografů:
09.30 – 10.15
10.15 – 10.30
10.30 – 11.15
11.15 – 11.40
11.40 – 12.20
12.20 –

Continental VDO - nový typ tachografu
přestávka
STONERIDGE - nový typ tachografu
ACTIA - nový typ tachografu
diskuze k tématům
závěr jednání sekce, oběd

Časový harmonogram v jednotlivých dnech bude upřesněn dle náročnosti a času na přednášku
Přednášky:
- Zástupce STONERIDGE: novinky u tachografu SE5000 Rev.7.3, použití programovacího
zařízení, softwarové vybavení, povinnosti AMS k vybavení v návaznosti na Nařízení
č.1266;
- Zástupce Continental VDO: povinnosti AMS k vybavení v návaznosti na Nařízení č.1266;
VDO Workshopkey - zařízeni pro AMS na zjišťováni manipulace s DT dle Nařízení
č.1266/2009; Tachograf VDO DTCO Bel. 1.4 a VDO UNI DTCO Bel.1.4, Splňující Nařízení
č.1266/2009;
- Zástupce ACTIA: novinky u tachografu ACTIA, použití programovacího zařízení, softwarové vybavení, povinnosti AMS k vybavení v návaznosti na Nařízení č.1266.

ORGANIZAČNÍ POKYNY
Místo a datum
konání:

25.10. a 26. 10. 2011
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 - 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.

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 včetně
sborníku. Podle přání vystavovatele lze do sborníku z konference zařadit jeho jednostránkový
reklamní leták (zašlete, prosím, současně s přihláškou).
Cena za jednostránkový leták ve sborníku (pro ostatní) činí 2 000,- Kč.
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: 800,- Kč/osobu ve dvoulůžkovém pokoji/noc , 1000,- Kč v jednolůžkovém pokoji/noc

Stravování :
Oběd (polévka, hlavní chod a nápoj) v místě konání konference v ceně 160,- Kč.
Večeře (hlavní chod a nápoj) 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 14. 10. 2011

Závazná přihláška k účasti
na 43. konferenci ČKS ve dnech 25.10. a 26.10. 2011
Jméno, příjmení, titul:

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

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

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

Telefon/fax ..........................................................
e-mail: ............................………………………….
Účast v sekci tachografy – ano / ne *)
Objednáváme závazně:
− vložné na konferenci pro nečlena 3 000,- Kč

Kč

− vložné na konferenci pro vystavovatele 3 000,- Kč

Kč

− jednostránkový reklamní leták ve sborníku 2 000,- Kč

_______ Kč

− oběd 25.10. v ceně 160,- Kč

Kč

− večeře 25.10. v ceně 160,- Kč

Kč

− oběd 26.10 . v ceně 160,- Kč

Kč

− nocleh 24/25.10 v jednolůžkovém pokoji 1000,- Kč

Kč

− nocleh 25/26. v jednolůžkovém pokoji 1000,- Kč

Kč

− nocleh 24/25.10 ve 2lůžk. pokoji za cenu 800,- Kč/osobu

Kč

− nocleh 25/26.10 ve 2lůžk. pokoji za cenu 800,- Kč/osobu

Kč

Na účet ČKS bude uhrazeno

celkem

Kč

Účastnický poplatek je třeba uhradit do 14.10.2011 na účet ČKS číslo 1344742379/0800,
konst. symbol: 0308, variabilní symbol: IČ subjektu účastníka. Při pozdější platbě prosíme
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

