
Příloha č. 6 
 

Zápis z 28. schůzky CZEDMA, 
konané dne 23. listopadu 2005 

Medesa, Polička 
 

 
Přítomni: Vrat. Svoboda, O. Klepárník, P. Šmídl, A. Pabiánová, J. Drexler, Petr Svoboda,  
                  P. Giacintov, R. Zitta, K. Mudra, B.Chmelíková, P. Karešová, T. Kaláb, T. Hrček, 
                  V. Hrčková, I. Holoubková, R. Jedličková, J. Vočková 
 
 
Průběh schůzky: 
 
 
6) Informace ze schůze výboru ČSKB 10.11.05 – referoval O. Klepárník,   
Jedním z hlavních bodů pozvání jednání byl náš dopis pojišťovnám o EHK.  K dopisu bylo přiloženo 
Doporučení č.1 ČSKB k systému EHK z 6.9.1999, kde pro EHK doporučují SEKK, ze zahraničí pak 
DGKC. Dopis spolu s naší brožurou byl předán výboru - A. Jaborovi.  
Byl vznesen dotaz ke sdělení do ČTK, naše kampaň ohledně IVD byla přijata vcelku příznivě. 
Přítomný Dr. Friedecký chce s CZEDMA spolupracovat na výkladu EHK a ev. interpretace  výsledků 
nebo nesrovnalostí - shodli jsme se na potřebě vytvoření pracovní skupiny,  
Dr.Friedecký přislíbil navrhnout z našich členů - firem odborníky, fundované v metrologii. 
O. Klepárník za CZEDMA projevil maximální ochotu k jednání pod podmínkami 
a) musí zůstat zachována pluralita poskytovatelů EHK 
b) pomocí EHK nesmí docházet k diskriminaci výrobců. 
Zápis ze schůze výboru  ČSKB bude k dispozici cca za 14 dnů. 
Místopředseda Petr Šmídl  a Petr Svoboda byli pověřeni vést další jednání na téma EHK se SEKK, 
NASKL a ČSKB. Musíme proto prosazovat, aby jak při EHK, tak při akreditacích, se postupovalo podle 
platných českých norem (jde o harmonizované evropské normy) a pak bude vše v pořádku 
Odpověď na dopis z 13.5.05 ohledně vystavovací plochy jsme nedostali, A. Jabor předložil návrh 
odpovědi: minimální prostor 4 m2 a cena pro sponzory 8000,- Kč a pro ostatní 10 000,- Kč za m2  na 
celostátní akce ČSKB. Bereme to na vědomí, byť to zůstává cca 2x více než jsme navrhovali.  
Za těchto podmínek je možné, že některé akce se zúčastníme jako CZEDMA a plochu rozdělíme a 
přeprodáme zájemcům z řad členů ( POZOR na DPH, CZEDMA není plátce). 
 
 
 
 
 Zapsala J. Vočková 
 
 




