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

ČESKÉ KALIBRAČNÍ SDRUŽENÍ
pořádá

42. KONFERENCI
se zaměřením na legislativu, akreditaci a autorizaci
metrologických pracovišť, aktuální dění v metrologii, informace ze
zahraničních metrologických pracovišť, informace z některých
specifických oborů měření a na tachografy.

12.4. a 13.4. 2011
HOTEL Skalský Dvůr
Lísek u Bystřice nad Pernštejnem

Vážení přátelé,
výbor Českého kalibračního sdružení si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na 42. 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 k obecným záležitostem týkajících se aktuálních záležitostí metrologie,
akreditace a autorizace metrologických pracovišť.
Na konferenci budou rovněž předneseny zkušenosti z činností kalibračních laboratoří
v zahraničí – Německa a Slovenské republiky. Domníváme se, že je pro AKL v České republice
vhodné vědět, jak postupují v jiných státech při naplňování některých kriterií ČSN EN ISO 17025.
Do programu jsme dále zařadili přednášku, ve které by se měli účastníci dozvědět, jak je
hodnocena činnost AKL zákazníky – uživateli kalibrovaných měřidel. Tato zpětná vazba by mohla
být podnětem pro zlepšování činnosti AKL.
Další přednášky se pak týkají jednak obecných problémů metrologie – orientace metrologie
v příštích letech, používání chyb a nejistot v metrologii a dále některých specifických oblastí
metrologie geometrických veličin a hmotnosti.
Do přednášek na konferenci jsme zařadili téma, které velmi úzce souvisí s metrologií a
zřejmě osloví většinu účastníků – měření alkoholu v dechu a krvi řidičů.
Rovněž samostatné jednání sekce Tachografy obsahuje řadu zajímavých témat; umožňuje
přímé jednání se zástupci firem dodávajících tachografy AMS a zainteresovaných stran
působících v oblasti dozoru (policie ČR, CDV). Předpokládá se vystoupení zástupce ze
Slovenska, který by měl informovat o zkušenostech z ověřování tachografů na Slovensku.
Tradičně se Vám představí výrobci či dovozci měřicí techniky.
Na shledanou na 42. konferenci se těší výbor Českého kalibračního sdružení.

Odborný garant:

Ing.Roman Honig, člen výboru ČKS
tel.: 731 440 665, mail: Roman.Honig@amtest-tm.com

Odborný garant–sekce tachografy: Ing.Karel Jelínek, místopředseda ČKS
tel.: 603 221 999 mail: digitalnitg@gmail.com
Organizační garant:

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

Program 42. konference
Úterý, 12. dubna 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
- zpráva o hospodaření za rok 2010 - Jan Střelec sekretariát ČKS
- zpráva o revizi hospodaření – Ing. Karel Bok, předseda revizní komise
- schválení usnesení ze 42. konference, závěr úvodní části

10:00 – 10:30 Informace k aktuálnímu dění v působnosti ÚNMZ, Ing. Milan Holeček,
předseda ÚNMZ, Ing. Emil Grajciar, ředitel odboru metrologie ÚNMZ
10:30 – 11:00 Zkušenosti s upraveným procesem akreditace, Ing. Milan Badal,
náměstek ředitele ČIA
11:00 – 11:30 Aktuality z oblasti metrologie, RNDr. Pavel Klenovský, generální ředitel
ČMI
11:30 – 12:30 Polední přestávka, ubytování, oběd
12:30 – 13:30 Měření alkoholu v dechu a krvi řidičů, Ing. Jaroslav Zikmund, znalec
v oborech zdravotnictví – toxikologie, chemie – instrumentální analýza
13:30 – 14:30 Informace z provozu AKL v Německu, Karl-Peter Lallmann, 1A CAL
GmbH, Kassel, Německo
14:30 – 14:45 přestávka, káva
14:45 – 15:00 prezentace vystavovatelů
15:00 – 16:00 Pohled z druhé strany - zkušenosti zákazníka AKL - Ing.Radek Nešněra
LOM Praha s.p.
16:00 – 16:45 Kalibrace pomocí 3D přístrojů – Doc.Ing.Vít Zelený CSc,. ČMI LPM
16:45 – 17:30 Diskuze
18:00
večeře

Středa, 13. dubna 2011
8:30 – 9:15 Tvorba kalibračních postupů – Ing. Rastislav Vojtek, Kontroltech s.r.o.,
Slovensko., Ing. Jindřich Šabata, ČEZ – JE Dukovany
9:15 – 10:00 Chybový a nejistotový přístup – doc. Ing. Jiří Horský, CSc.
10:00 – 10:15 přestávka, káva
10:15 – 10:45 Perspektivy metrologie – Ing. Roman Honig, Amtest – TM s.r.o.
10:45 – 11.30 Metody měření úhlů ve strojírenství a jejich přístrojové realizace
z hlediska metrologa– Ing.Jiří Mokroš CSc.,Slovenský metrologický ústav
11:30 – 12:15 Příručka pro uživatele vah – Ing. Ivan Kříž, ČMI Brno
12:15 – 13:00 Diskuse, závěr jednání 42. konference, oběd

Program na 42. konferenci ČKS – sekce tachografy
první den 12.4. – společné jednání sekce s ČKS 9.3o – 13.30 hod.
samostatné jednání sekce tachografy 13.3o – 17.oo hod.
13.30 – 14.00
zahájení sekce tachografů
14.00 – 14.45
Policie ČR, nehodovost a vliv tachografů při řešení nehod
14.45 – 15.00
dotazy na předcházející téma
15.00 – 15.15
přestávka, káva
15.15 – 16.15
Centrum dopravního výzkumu
16.15 – 17.00
diskuze
18.00
večeře
druhý den 13.4. – samostatné jednání sekce tachografy 8.3o – 12.oo hod.
zástupci výrobců tachografů
8.30 – 9.30
VDO SIEMENS
9.30 – 10.00
STONERIDGE
10.00 – 10.15
přestávka, káva
10.15 – 10.45
ACTIA
10.45 – 11.oo
ověřování tachografů na Slovensku
11.oo – 11.45
zástupce ČMI Brno
11.45 – 12.oo
diskuse k tématům
12.oo – 12.10
závěr jednání sekce, oběd
Časový harmonogram v jednotlivých dnech bude upřesněn dle náročnosti a času na
přednášku
Přednášky:
- CDV: poznatky z ovládání tachografů, zkušenosti z kontrol, podvodné jednání
provozovatelů a řidičů ve vztahu k digitálnímu tachografu
- Zástupce STONERIDGE: novinky u tachografu SE5000 Rev.7.3, použití
programovacího zařízení, softwarové vybavení
- Zástupci Continental VDO pro ČR: zkušební zařízení CTC II - využití při ověřování
analogových a digiátálních tachohgrafů, využití k parametrizaci DTCO
- Zástupci Continetal Automotive Trading Östereich GmbH: Požadavky na subjekty
pověřené kontrolou tachografů VDO, systém výcviku pracovníků pověřených
servisů, náklady na zřízení a udržování způsobilosti pověřeného servisu, kontroly
ve vztahu k DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 23. ledna 2009 (2009/60/ES)
- Zástupce ACTIA: Požadavky zástupce výrobců tachografů ACTIA L2000,
vybavení, kompatibilita
- Zástupci ČMI: OOP – podněty a návrhy, registrace subjektů podle § 19 zákona o
metrologii, požadavky na kvalifikaci pracovníků, poznatky z prověřování
způsobilosti a kontrol AMS – kontrola servisních karet, vyhodnocení výsledků
mezilaboratorního porovnávání zkoušek
- Ing. Zavodyová: Zkušenosti při ověřování tachografů, legislativa, pomoc Úřadu při
zakládání nových středisek ve Slovenské republice

ORGANIZAČNÍ POKYNY
Místo a datum
konání:

12.4 a 13. 4. 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 29. března 2011

Závazná přihláška k účasti
na 42. konferenci ČKS ve dnech 12.4. a 13.4. 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 12.4. v ceně 160,- Kč

Kč

 večeře 12.4. v ceně 160,- Kč

Kč

 oběd 13.4 . v ceně 160,- Kč

Kč

 nocleh 11/12.4 v jednolůžkovém pokoji 1000,- Kč

Kč

 nocleh 12/13.4. v jednolůžkovém pokoji 1000,- Kč

Kč

 nocleh 11/12.4 ve 2lůžk. pokoji za cenu 800,- Kč/osobu

Kč

 nocleh 12/13.4 ve 2lůžk. pokoji za cenu 800,- Kč/osobu
Na účet ČKS bude uhrazeno

celkem

Kč
Kč

Účastnický poplatek je třeba uhradit do 29.3.2011 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

