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

ČESKÉ KALIBRAČNÍ SDRUŽENÍ

pořádá

46. KONFERENCI

se zaměřením na změny předpisů, akreditaci a autorizaci
metrologických pracovišť, kalibrace měřidel, systémy metrologického
zabezpečení, tachografy

9.4. a 10.4. 2013
HOTEL Skalský Dvůr
Lísek u Bystřice nad Pernštejnem

Vážení přátelé,
výbor Českého kalibračního sdružení si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na 46. konferenci,
která se bude konat v Hotelu Skalský Dvůr v Lísku u Bystřice nad Pernštejnem.
Vzhledem k tomu, že uplynulo volební období členů výboru ČKS, budou součástí jednání
konference volby nových členů výboru. Odstupující výbor připravil návrh kandidátů na složení
nového výboru a očekává, že z řad členů ČKS vzejdou další návrhy na rozšíření této kandidátky.
Výbor Českého kalibračního sdružení Vám předloží výsledky za období od posledních voleb
výboru spolu s plány činnosti na další období. Současně očekává i Vaše náměty, kam by mělo
sdružení své aktivity směřovat v příštím období.
Jednání konference je rozděleno do několika částí; tradičně jsme zajistili vystoupení zástupců
ÚNMZ, ČIA a ČMI k obecným záležitostem týkající se právní problematiky metrologie, akreditace
a autorizace metrologických pracovišť a vzdělávání pracovníků.
Do programu konference je zařazena rovněž přednáška zahraničního účastníka s informací o
praxi ve špičkové německé kalibrační labratoři.
Odděleně bude probíhat jednání odborné sekce “Tachografy“, která se bude zabývat mimo jiné
aplikací změn předpisů v této oblasti.
V rámci 46. konference České kalibrační sdružení nabízí účastníkům možnost účasti na školení
řidičů referentských vozidel a získání potvrzení o absolvování (viz samostatná přihláška). Délka
školení cca 2 hodiny, přednášející Mgr. Jarmila Pavlíková.
V rámci 46. konference bude večer 9.4. uspořádáno společenské setkání spojené s pohoštěním.
Tradičně se Vám představí výrobci či dovozci měřicí techniky.
Na shledanou na 46. konferenci se těší
výbor Českého kalibračního sdružení
Odborný garant:

Odborný garant–sekce tachografy:

Ing. Jiří Kazda, předseda ČKS
tel.:720 256 175
Václav Šenkyřík, tel.: 602 134 238
Pavel Souček, 739 509 588

Organizační garant:

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

Program 46. konference
Úterý, 9. dubna 2013
8:30 – 9:30
9:30 – 10:30

Registrace účastníků - členů ČKS
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 a mandátní komise - odborný garant konference
– zpráva o činnosti výboru za rok 2012 - Ing. Jiří Kazda, předseda ČKS
– zpráva o hospodaření za rok 2012 - Jan Střelec sekretariát ČKS
– zpráva revizní komise za rok 2012 - Ing. Karel Bok, předseda revizní komise ČKS
– volby nových členů výboru a revizní komise - představení kandidátů, hlasování, Ing. R. Honig, H. Svobodová, Ing. M. Netopil,členové výboru ČKS

9:30 – 10:30 Registrace účastníků - nečlenů ČKS
10:30 – 11:15 Aktuality z oblasti působnosti ÚNMZ, Ing.Milan Holeček, předseda
ÚNMZ
Aktuality v legální metrologii, Ing. Zbyněk Veselák, ředitel odboru metrologie ÚNMZ
11:15 – 12:00 Novela zákona 22 a proces akreditace, Ing. Jiří Růžička MBA, ředitel
ČIA, o.p.s. Praha
12:00 – 13:00 Polední přestávka, ubytování, oběd
13:00 – 13:30 Vyhlášení výsledků voleb, plán činnosti na rok 2012, schválení usnesení z 46. konference, závěr úvodní části (společně se sekcí tachografy)
13:30 – 14:30 Informace o praxi špičkové německé kalibrační laboratoře, Karl-Peter
Lallmann, 1A CAL GmbH, Kassel, Německo
14:30 – 15:00 Aktuality z legální metrologie ČMI, Ing. Jindřich Pošvář, ředitel pro legální
metrologii ČMI Brno
15:00 – 15:15 Přestávka
15:30 – 16:15 Požadavky na kalibrační laboratoře dle normy ČSN EN 17025, díl III,
doc.,Ing. Jiří Horský CSc., ČKS
16:15 – 17:00 Požadavky managementu kvality v automobilovém průmyslu – VDA 5,
RNDr. Pavel Klenovský, generální ředitel ČMI (společně se sekcí tachografy)
17:00 – 17:30 Diskuze k problémům v oblasti autorizace a akreditace
18:00

Večeře

19:00

Společenské setkání účastníků 46. konference spojené s občerstvením

Poledn

Středa, 10. dubna 2013

8:30 – 9:00

Studie proveditelnosti kalibrací vah používaných ve výrobnách betonu
akreditovanými metodami, Ing. Ivan Kříž, ČMI Brno

9:00 – 9:45

Posuzování shody měřidel dle nařízení vlády č.326/2002Sb. a č.
464/2005 Sb v rámci MID, Ing. Erich Ludwig, ČMI Brno

9:45 – 10:30

Etalony průtoku kapalin a rychlosti proudění, kalibrační a měřicí
schopnost, Ing. Miroslava Benková, ČMI Brno

10:30 – 10:45

Přestávka

10:45 – 11:30 Problematika kalibrace pracovních měřidel v oboru délka, Helena Svobodová, ČMI Brno
11:30 – 12:00 Sjednocování postupů akreditovaných kalibračních laboratoří v oboru
elektrických veličin, Ing. Jiří Zikán, ČMI Praha

12:00– 13:00 Oběd
13:00 – 15:00 Školení řidičů referentských vozidel – pro přihlášené zájemce.
Není součásti základního programu 46. konference.
Poplatek za školení 150,- Kč uhradí účastníci na místě, před
za hájením školení.
Přednášející Mgr. Jarmila Pavlíková - AUTOSLUŽBY MIRDA s.r.o.
 Změna v zákoně č. 361/2000 Sb.-platnost od 19.1.2013
 Změna ve Vyhlášce 27/2012 Sb. o řidičských průkazech
 Vyhláška 277/2004 Sb. zdravotní způsobilost řidičů
Výstupem z uvedeného školení bude potvrzení o absolvovaném školení jak pro řidiče, tak i pro zaměstnavatele.
Školení řidičů referentů je prováděno na základě Zákoníku práce
Školení řidičů referentů
Povinnost zúčastnit se školení řidičů a ověření jejich znalostí vyplývající ze zákona č.262/2006 Sb., Zákoník práce,
ve znění pozdějších předpisů, se týká všech zaměstnanců, kteří fyzicky řídí vozidlo.
V praxi se jedná například i o zaměstnance, který řídí vozidlo na služební cestě bez ohledu na to, zda se bude
jednat o řízení vozidla služebního nebo soukromého, ale například i o zaměstnance, který bude při výkonu pracovní činnosti řídit vozidlo na účelové komunikaci v uzavřeném prostoru nebo objektu.
Zákoník práce v § 103 odst. 2 ukládá zaměstnavateli povinnost zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a
požadavky pro výkon práce, které se jich týkají.

Program jednání sekce tachografy
Úterý, 9. dubna 2013
8:30 – 9:30
9:30 – 10:30

Registrace účastníků - členů ČKS
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 a mandátní komise - odborný garant konference
– zpráva o činnosti výboru za rok 2012 - Ing. Jiří Kazda, předseda ČKS
– zpráva o hospodaření za rok 2012 - Jan Střelec sekretariát ČKS
– zpráva revizní komise za rok 2012 - Ing. Karel Bok, předseda revizní komise ČKS
– volby nových členů výboru a revizní komise - představení kandidátů, hlasování, Ing. Roman Honig, Helena Svobodová, členové výboru ČKS

9:30 – 10:30 Registrace účastníků - nečlenů ČKS
10:30 – 11:15 Aktuality z oblasti působnosti ÚNMZ, Ing.Milan Holeček, předseda
ÚNMZ
Aktuality v legální metrologii, Ing. Zbyněk Veselák, ředitel odboru metrologie ÚNMZ
11:15 – 12:00 Novela zákona č. 22 a proces akreditace, Ing. Jiří Růžička MBA, ředitel
ČIA, o.p.s. Praha
12:00 – 13:00

Polední přestávka, ubytování, oběd

13:00 – 13:30 Vyhlášení výsledků voleb, plán činnosti na rok 2012, schválení usnesení z 46. konference, závěr úvodní části
13:45 – 14:30 Kontroly v dopravě se zaměřením na tachografy, Ing. Jiří Novotný, CDV
14:30 – 15:00 Aktuality v silniční dopravě, Ing. Vojtěch Máša, ČESMAD Bohemia
15:00 – 15:15 Přestávka
15:15 – 16:00 Informace ČMI z oblasti tachografů, Lukáš Rutar,Václav Šenkyřík,ČMI Brno
16:15 – 17:00 Požadavky managementu kvality v automobilovém průmyslu – VDA 5 RNDr. Pavel Klenovský, generální ředitel ČMI (společně s ostatními
účastníky konference)
18:00

Večeře

19:00

Společenské setkání účastníků 46. konference spojené s občerstvením

Středa, 10. dubna 2013

8:30 – 9:00

Kalibrace měřidel použitelných pro doměření ujeté vzdálenosti
při zjišťování účinného obvodu pneumatik, Helena Svobodová,
ČMI Brno

9:00 – 9:30

Kalibrace stopek, Doc. Ing. Jiří Horský, CSc.

9:30 – 10:00

Kalibrace etalonů pro ověřování tachografů, interpretace vý sledků kalibrace, Ing. Zdeněk Vyhlídka, ČMI Brno

10:00 – 10:15 Přestávka
10:15 – 11:00 Nové produkty VDO, Jan Hlavatý, Mechanika Teplice v.d.
11:00 – 11:50 Novinky z produkce Stoneridge, Ing. Karel Jelínek, HALE spol.
s r.o.
11:50 – 12:00 Diskuze, závěr jednání sekce tachografy
12:00

Oběd

13:00 – 15:00 Školení řidičů referentských vozidel – pro přihlášené zájemce.
Není součásti základního programu 46. konference.
Poplatek za školení 150,- Kč uhradí účastníci na místě, před
za hájením školení.

Přednášející Mgr. Jarmila Pavlíková - AUTOSLUŽBY MIRDA s.r.o.
 Změna v zákoně č. 361/2000 Sb.-platnost od 19.1.2013
 Změna ve Vyhlášce 27/2012 Sb. o řidičských průkazech
 Vyhláška 277/2004 Sb. zdravotní způsobilost řidičů
Výstupem z uvedeného školení bude potvrzení o absolvovaném školení jak pro řidiče, tak i pro zaměstnavatele.
Školení řidičů referentů je prováděno na základě Zákoníku práce
Školení řidičů referentů
Povinnost zúčastnit se školení řidičů a ověření jejich znalostí vyplývající ze zákona č.262/2006 Sb.,
Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, se týká všech zaměstnanců, kteří fyzicky řídí vozidlo.
V praxi se jedná například i o zaměstnance, který řídí vozidlo na služební cestě bez ohledu na to, zda
se bude jednat o řízení vozidla služebního nebo soukromého, ale například i o zaměstnance, který
bude při výkonu pracovní činnosti řídit vozidlo na účelové komunikaci v uzavřeném prostoru nebo objektu.
Zákoník práce v § 103 odst. 2 ukládá zaměstnavateli povinnost zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se jich týkají.

ORGANIZAČNÍ POKYNY
Místo a datum
konání:

9.4 a 10.4. 2013
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 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: 800,- Kč/osoba ve dvoulůžkovém pokoji/noc , 1050,- Kč v jednolůžkovém pokoji/noc

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 22. března 2013

Závazná přihláška k účasti
na 46. konferenci ČKS ve dnech 9.4. a 10.4. 2013
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

 oběd 9.4. v ceně 160,- Kč

Kč

 večeře 9.4. v ceně 160,- Kč

Kč

 oběd 10.4 . v ceně 160,- Kč

Kč

 nocleh 8.4/9.4 v jednolůžkovém pokoji 1050,- Kč

Kč

 nocleh 9.4/10.4 v jednolůžkovém pokoji 1050,- Kč

Kč

 nocleh 8.4/9.4 ve 2lůžk. pokoji za cenu 800,- Kč/osobu

Kč

 nocleh 9.4/10.4 ve 2lůžk. pokoji za cenu 800,- 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 22.3.2013 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

Závazná přihláška k účasti na
školení řidičů referentských vozidel

Jméno, příjmení, titul:

......................................................

datum narození:

…………………

číslo řidičského průkazu: …………………
oprávnění pro skupiny/podskupiny ŘO:

…………………

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

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

Telefon/fax ..........................................................
e-mail: ............................………………………….

V hotovosti na místě konání školení uhradíme poplatek za školení a vydání osvědčení
150,- Kč
Doklad o úhradě bude předán účastníkovi před zahájením školení.
Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 22.3.2013 e- mailem na cks-brno@volny.cz nebo
faxem na č. 547 250 298, případně poštou na adresu: České kalibrační sdružení, Slovinská
47, 612 00 Brno.

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

razítko, podpis

