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ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ÚDRŽBU
Průmyslová 1472/11, 102 00 Praha - Hostivař
Ve spolupráci se Sdružením automobilového průmyslu a
Iveco Czech Republic, a.s. Vysoké Mýto

si Vás dovoluje pozvat na seminář – ČSPÚ - IVECO

„Průmysl 4.0 a rostoucí význam spolehlivosti výrobních zařízení
pro podnik – výzva pro údržbu.“
Termín: 7. června 2017 – Iveco Czech Republic, a.s. Vysoké Mýto
Vážení přátelé,
zveme Vás na odborný seminář do Iveco Czech Republic, a.s. Vysoké Mýto. 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 rostoucí význam
spolehlivosti výrobních zařízení pro úspěch podniku a součást koncepce Průmysl 4.0.
Pozornost bude věnována zvláště potřebným změnám procesů, efektivnímu plánování údržby a
včasné identifikaci poruch jako cestě k vysoké pohotovosti zařízení.
V programu budou předneseny příspěvky na téma spolehlivosti fyzického majetku, zlepšování
procesů údržby, integrace procesů v kontextu Průmyslu 4.0, diagnostiky a optimalizace
prediktivní údržby atd. Účastníci semináře se seznámí s možnostmi 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 výrobních pracovišť závodu Iveco Czech Republic, a.s.,
Vysoké Mýto.
Těšíme se na Vaši účast.
prof. Ing. Václav Legát, DrSc.
předseda ČSPÚ

Ing. Jan Hroch
výkonný ředitel ČSPÚ

PROGRAM JEDNODENNÍHO SEMINÁŘE

„Průmysl 4.0 a rostoucí význam spolehlivosti výrobních zařízení pro
podnik – výzva pro údržbu“
Program:
08:00 – 08:30

Registrace účastníků

Seminář:
08:30 – 08:35
08:35 – 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 –13:05
13:05 – 15:00

Zahájení a organizační pokyny
Ing. Jan Hroch, výkonný ředitel ČSPÚ
Prezentace společnosti IVECO
Ing. Jiří Vaněk, IVECO
Představení údržby IVECO a přípravy v souvislosti s Průmyslem 4.0
Ing. Karel Zamastil, IVECO
Zabezpečení spolehlivosti výrobních zařízení – součást koncepce
Průmysl 4.0
prof. Ing. Václav Legát, DrSc, ČZU, předseda ČSPÚ
Vyspělé technologie a IT podporují změny údržby – v čem?
Ing. Jan Škarka, MC Syncro, tajemník ČSPÚ
Přestávka, občerstvení
Požadavky Průmyslu 4.0 na informační systém výroby obecně a údržby
zvlášť – příklady aplikace
Ing. Lubomír Sláma, Act – in Machine services
Průmysl 4.0 – Víte jak začít?
Ing. Jan Klement, SKF
Plánování údržby na základě analýzy dat z podpůrných systémů údržby
Jaroslav Horák, ŠKODA AUTO, a.s.
Co čeká logistiku a řízení skladů náhradních dílů v koncepci
Průmysl 4.0
Ing. Tomáš Hladík, LOGIO
Závěr semináře
Ing. Jan Hroch
Prohlídka závodu IVECO, občerstvení
Tři skupiny - organizace dle dispozic pracovníků závodu.

Účastnický poplatek
(za jednodenní seminář)
Účastnický poplatek

Poplatek

21 % DPH

Celkem

člen ČSPÚ

2 000,-

420,-

2 420,- Kč

nečlen ČSPÚ

2 300,-

483,-

2 783,- Kč

Přihlášení na seminář
Přihláška na seminář je dostupná na internetových stránkách ČSPÚ:
http://www.udrzba-cspu.cz/nabidky/prihlaska.php?akceid=22
Přihlášku odešlete nejpozději do 2. 6. 2017
Platbu účastnického poplatku proveďte na náš účet č. 81769339/0800 u ČS Praha 4, v. s.
07062017, tak abychom ji obdrželi nejpozději do 6. 6. 2017.
Daňový doklad bude vystaven po připsání platby na náš účet a odeslán po ukončení akce.
Pokud požadujete daňový doklad s číslem vaší objednávky zašlete objednávku na naši adresu
info@udrzba-cspu.cz
Zaplacený účastnický poplatek se nevrací, může se však zúčastnit náhradník.
Účastnický poplatek zahrnuje pronájem, konferenční materiály a občerstvení.

Upozornění
Kapacita semináře je vzhledem k návštěvě závodu Iveco Czech Republic, a.s. Vysoké Mýto
omezena na 60 účastníků, o účasti rozhoduje pořadí přihlášených.
Vzhledem k tomu, že se seminář koná v prostorách závodu, prosíme o dochvilnost a
dodržování pokynů organizátorů.
Při exkurzi je nutné bezpodmínečně dodržovat pokyny organizátorů včetně vhodného oblečení
a obuvi odpovídající bezpečnostním předpisům pro návštěvu výrobních provozů (dlouhé
kalhoty, minimálně krátký rukáv, obuv plná s uzavřenou špičkou v případě dámských bot,
obuv s nízkým podpatkem).
Příjezd k budově vedení společnosti Iveco Czech Republic, a.s.
Adresa
Iveco Czech Republic, a.s.
Dobrovského 74
566 01 Vysoké Mýto – Pražské Předměstí
1. Administrativní budova - 49.9559639N, 16.1539206E
2. Parkoviště - volně přístupné firemní – 49.9573314N, 1526250E

Kontaktní osoba pro organizační záležitosti semináře
Ing. Jan Hroch - výkonný ředitel ČSPÚ
Mob.: +420 732 385 196
E-mail: hroch@udrzba-cspu.cz
Ing. Jan Škarka - tajemník ČSPÚ
Mob.: +420 724 530 600
Ing. Bohumil Polanka - člen předsednictva ČSPÚ
Mob.: +420 606 745 410
Další informace: http://www.udrzba-cspu.cz/

