
 
 

 

POZVÁNKA PRO VYSTAVOVATELE 

Vážení příznivci metrologie, 

Česká metrologická společnost, z.s. pořádá jubilejní, 30. ročník mezinárodní konference „MĚŘICÍ 
TECHNIKA PRO KONTROLU JAKOSTI“ spojenou s výstavkou měřicí, kontrolní a zkušební techniky, 
která se bude konat ve dnech 18. a 19. dubna 2023 v kongresovém centru PRIMAVERA Hotel & 
Congress centre v Plzni, Nepomucká 1058/128. 
 

Dovolujeme si Vás pozvat na tuto konferenci jako aktivní účastníky konference.  
 

V případě, že se konference zúčastníte nabízíme Vám možnost vystavit a propagovat za poplatek Vaši 
měřicí a zkušební techniku, popř. přednést přednášku o uplatnění Vašich přístrojů v průmyslových 
organizacích, laboratořích, odborných pracovištích a jinde, zejména při zajišťování kvality v procesech 
daných organizací. Vaše přednáška bude publikována ve sborníku přednášek. Ve sborníku uvádíme 
také údaje o všech firmách, které se konference nebo výstavy zúčastní.  

Konference je spojena s výstavou měřicí techniky, která je zaměřena zejména na novinky z dané oblasti 
měření a na oblasti měření pro vyhodnocení specifických požadavků pro zajištění požadované kvality 
výrobků a služeb. Výstava bude otevřena po celou dobu trvání konference.  

Vaše účast na výstavě není podmíněna přednesením přednášky/referátu a naopak, přednesení 
přednášky/referátu není vázáno na Vaši účast na výstavě měřicí techniky. Vaše případná inzerce rovněž 
není podmíněna účastí na výstavě nebo na konferenci.  

Do programu konference jsme zařadili také odborné přednášky zástupců z ÚNMZ, ČMI a odborných 
organizací, aby posluchači měli možnost seznámit se také s aktuálními informacemi jak z oblasti 
legislativy metrologie, tak z oblasti odborné aplikované metrologie v praxi. 

Konference je určena pracovníkům průmyslových organizací, metrologických středisek, kalibračních a 
zkušebních laboratoří, kteří řídí nebo provádějí metrologické činnosti, a také dalším zájemcům o 
metrologii z oblasti školství, vědy aj. 

Jubilejním třicátým ročníkem chceme navázat na mnohaletou tradici pořádání této konference, která 
byla v letech 2021 a 2022 přerušena z důvodu pandemie onemocnění Covid-19.  
 
Požadujete-li další informace ke konferenci (informace pro přihlášení na webových stránkách ČMS, 
ubytování, termínu pro odevzdání názvu Vaší případné přednášky, informace o poplatcích aj.), obraťte 
se prosím na sekretariát ČMS paní Ivanu Vidimovou (tel. +420 606 957 233, e-mail: cms-zk@csvts.cz), 
případně na odborného garanta RNDr. Věru Ježkovou, (tel. +420 602 639 934, e-mail: 
jezkova.vera@seznam.cz ).   

Pokud máte zájem se se konference zúčastnit, zašlete prosím přihlášku nebo požádejte o informaci 
co nejdříve, nejlépe do 1.3.2023. 
 

S přátelským pozdravem  

 
za výbor ČMS 

RNDr. Věra Ježková, předsedkyně 
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