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ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ÚDRŽBU
Průmyslová 1472/11, 102 00 Praha - Hostivař

si Vás dovoluje pozvat na seminář

„Integrace procesů obnovy a využívání fyzického majetku,
efektivní plánování údržby a včasná identifikace poruch – cesta
k vysoké pohotovosti zařízení.“
Termín: 9. června 2016
TPCA Kolín
Vážení přátelé,
zveme Vás na odborný seminář do TPCA Kolín. Jednodenní seminář je určen nejenom
pro všechny absolventy našich kurzů Manažer údržby, Technik údržby a Mistr údržby, ale i pro
celou odbornou veřejnost z oblasti managementu údržby, výroby, logistiky a pracovníky
dalších útvarů.
Seminář je orientován na oblast péče o hmotný majetek, především pak na zásady
kvalitního managementu údržby, jeho přínos pro výrobu a úspěch výrobní organizace.
Pozornost bude věnována zvláště integraci procesů, efektivnímu plánování údržby a včasné
identifikaci poruch jako cestě k vysoké pohotovosti zařízení.
V programu budou předneseny příspěvky na téma managementu fyzického majetku,
trvalého zlepšování procesů údržby, integrace procesů v kontextu Průmyslu 4.0, diagnostiky a
optimalizace prediktivní údržby atd. Účastníci semináře se seznámí s možnostmi řešení otázek
týkajících se vytváření podmínek pro realizaci projektů z pohledu údržby.
Dalším posláním tohoto semináře je umožnit setkání manažerů a odborných pracovníků
z oblasti údržby a výroby v neformálním prostředí s cílem výměny zkušeností a získání dalších
poznatků.
Seminář je spojený s prohlídkou pracovišť automobilky TPCA Kolín.
Těšíme se na Vaši účast.

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

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

prof. Ing. Václav Legát, DrSc.
předseda ČSPÚ

Ing. Zdeněk Votava
výkonný ředitel ČSPÚ

PROGRAM JEDNODENNÍHO SEMINÁŘE
„Integrace procesů obnovy a využívání fyzického majetku, efektivní plánování
údržby a včasná identifikace poruch – cesta k vysoké pohotovosti zařízení“
Program:
08:00 – 08:45

Registrace účastníků.

Seminář:
08:45 – 08:55
08:55 – 09:00
09:00 – 09:30
09:30 – 10:00

10:00 – 10:30
10:30 – 11:00
11:00 – 11:30
11:30 – 12:00
12:00 – 12:30

12:30 – 13:00
13:00 – 13:30

13:30 – 13:35
13:35 – 14:35

Zahájení a organizační pokyny
Ing. Zdeněk Votava
Přivítání účastníků semináře v TPCA
Ing. Pavel Hortlík
Výroba automobilu v TPCA
Management fyzického majetku, efektivní plánování údržby a
předcházení poruchám – cesta k vysoké pohotovosti a efektivitě
výrobního zařízení
prof. Ing. Václav Legát, DrSc.
Trvalé zlepšování procesů údržby
Ing. Jiří Polouček, CSc.
Integrace procesů - Průmysl 4.0 je výzvou
Ing. Lubomír Sláma
Přestávka, občerstvení.
Technická diagnostika – informační základ prediktivní údržby
prof. Ing. Josef Pošta, CSc.
Vstupní data pro optimalizaci prediktivní údržby a jejich zpracování
v reálném čase
Ing. Zdeněk Aleš, Ph.D.
Strategie údržby montážní linky
Ing. Martin Baňka
Trvalé vzdělávání a potřeba růstu kvalifikace - podmínka úspěchu pro
Průmysl 4.0
Ing. Jan Škarka
Závěr semináře
Ing. Zdeněk Votava
Prohlídka TPCA, oběd

Organizační pokyny:
Vložné:
2 000,- Kč
+ 21 % DPH
2 420,- Kč
• pro členy ČSPÚ
2 300,- Kč
+ 21 % DPH
2 783,- Kč
• pro nečleny
Z vložného jsou hrazeny náklady semináře, dokumentace a občerstvení.
Smluvní podmínky:
Přihlášku a platbu odešlete tak, abychom je obdrželi do 27. 05. 2016. Platbu proveďte na náš
účet č. 81769339/0800 u ČS Praha 4, v. s. 09062016. Daňový doklad bude vystaven po připsání platby
na náš účet.
Účastnický poplatek je smluvní, vrací se při zrušení nebo přeplnění akce, při neúčasti se nevrací,
respektujeme náhradníka.
Upozornění:
Kapacita semináře je vzhledem k návštěvě automobilky TPCA Kolín omezena na 60 účastníků,
o účasti rozhoduje pořadí přihlášených. Vzhledem k tomu, že se seminář koná ve vnitřních prostorách
podniku, prosíme o dochvilnost a dodržování pokynů organizátorů.
Příjezd do TPCA

Případné dotazy:

Ing. Bohumil Polanka, mob.: 606 745 410
Ing. Jan Škarka, mob.: 724 530 600

Vyplněnou přihlášku odešlete do 27. 5. 2016, na e-mail adresu:
zdenek.votava@iol.cz ; info@udrzba-cspu.cz
nebo fax: +420 271 084 791
Ing. Zdeněk Votava
výkonný ředitel ČSPÚ
Březová 1404, 277 11 Neratovice,
tel.: 315 68 84 06; mob.: 776 65 75 45

PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ
„Integrace procesů obnovy a využívání fyzického majetku, efektivní plánování údržby a
včasná identifikace poruch – cesta k vysoké pohotovosti zařízení“
Termín: 9. června 2016
Místo konání: TPCA Kolín – viz mapka
Jméno, příjmení, titul

Tel.

Účastník – 1.

Funkce
E-mail adresa

Mobil

Firma (název)

IČO

Adresa firmy

DIČ

Člen ČSPÚ

ANO, NE (upravit)

Jméno, příjmení, titul

Tel.

Účastník - 2.

Funkce
E-mail adresa

Mobil

Firma (název)

IČO

Adresa firmy

DIČ

Fakturační
spojení

Člen ČSPÚ

ANO, NE (upravit)

Firma (název)

IČO

Adresa firmy

DIČ

Jméno, příjmení, titul

Tel.

Funkce
E-mail adresa

Mobil

Potvrzujeme, že jsme, dne ….. ….. 2016 poukázali na účet č. 81769339/0800, v. s. 09062016
z našeho účtu č.:
úhrnnou částku Kč
Datum odeslání přihlášky
Odpovědný pracovník
Funkce

Tel.

podpis, razítko
(v případě e-mailu bez
podpisu, bez razítka)

Vložné:

•
•

pro členy ČSPÚ
pro nečleny

2 000,- Kč
2 300,- Kč

+ 21 % DPH
+ 21 % DPH

2 420,- Kč
2 783,- Kč

Z vložného jsou hrazeny náklady semináře, dokumentace a občerstvení. Cestu si hradí
každý účastník sám. Na vložné bude každému přihlášenému účastníkovi vystaven daňový
doklad. Vložné se nevrací, je možné vyslat náhradníka.
Vyplněnou přihlášku odešlete do 27. 5. 2016, na e-mail adresu:
zdenek.votava@iol.cz ; info@udrzba-cspu.cz
nebo fax: +420 271 084 791

