Česká metrologická společnost
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tel/fax 221 082 254
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Usnesení X. sjezdu ČMS
Sjezd na svém zasedání dne 8. listopadu 2011 projednal:
1. zprávu o činnosti ČMS za období od minulého IX. sjezdu v listopadu 2008
2. zprávu revizní komise ČMS
X. sjezd ČMS schvaluje:
1. Zprávu o činnosti ČMS za období od IX. sjezdu přednesenou předsedou Ing. Zdeňkem
Tůmou a zaměření činnosti na další období
2. Zprávu revizní komise.
X. sjezd ČMS zmocňuje: vedení ČMS k vypracování doplňků ke Stanovám ČMS, které
umožní v období mezi sjezdy doplnit výbor ČMS a předložit
úpravu Stanov Ministerstvu vnitra ČR
X. sjezd ČMS ukládá:
výboru ČMS :
1. Usměrňovat nadále činnost ČMS k zaměřování nabídek akcí na potřeby podnikatelské sféry
2. Podporovat využití zkušeností členů ČMS při zpracovávání úkolů programu rozvoje metrologie
3. Podporovat prosazování certifikace způsobilosti metrologů a zkušebních techniků
jako průkazu profesionální připravenosti v konkrétních oborech jejich činnosti
4. Sledovat stav a vývoj metrologického zabezpečení v podnikové sféře a působit na
příslušné orgány zabývající se metrologii obecně
5. Připravovat návrhy koncepce činnosti ČMS a zajistit realizaci koncepce schválené
vedení ČMS:
1. Řídit činnost ČMS v souladu s cíli přijatými sjezdem. Vycházet z poslání ČMS daného stanovami
2. Poskytovat informace členům ČMS a široké technické veřejnosti cestou nových
web stránek
3. Nadále věnovat soustavnou pozornost přípravě nabídky akcí nabízených především
prostřednictvím webových stránek ČMS a nabídek v odborných časopisech
4. Mimo akce orientované na klasickou problematiku metrologie a zkušebnictví, věnovat pozornost aktuálním požadavkům plynoucím z nových zákonů, vyhlášek, a dalších právních předpisů případně dokumentů
5. Pokračovat v nabídce certifikace způsobilosti pracovníků v metrologické a zkušební
činnosti v rozsahu dosud uplatňovaném
6. Dále rozvíjet aktivitu v pořádání specializovaných akcí v podnicích podle jejich specifických požadavků
7. Účastnit se řešení vybraných úkolů programu rozvoje metrologie
8. Získávat další aktivní spolupracovníky
individuálním členům ČMS:
1. Navrhovat akce, témata, činnosti, které by mohly rozšířit působnost ČMS
2. Propagovat činnost ČMS v technické veřejnosti

