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Výzva
k zaslání přihlášky přednášky a/nebo firemní prezentace
na 16. ročník mezinárodní odborné konference

ÚDRŽBA 2019
„Management údržby musí být holistický – celek je důležitější než jeho části.“
23. – 24. 10. 2019 na zámku AV Liblice
Vážení přátelé a kolegové,
jménem přípravného výboru konference a České společnosti pro údržbu Vás zveme k aktivní účasti a
zapojení do odborného programu a diskuse mezinárodní konference ÚDRŽBA 2019.
Letošní mezinárodní odborná konference je pokračováním v naplňování našich cílů – prezentovat nové
myšlenky a umožnit výměnu zkušeností ke všem otázkám, které souvisejí s managementem péče o hmotný
majetek (HM) a zvláště s údržbou strojů a zařízení.
Jednání konference obohatí řada pozvaných a přihlášených odborníků i ze zahraničí v oblasti
managementu majetku a jeho údržby – zařaďte se také mezi ně.
Podělte se o vaše zkušenosti a pomozte zprostředkovat objektivní a aktuální přenos informací o vývoji
údržby do průmyslových a jiných organizací, o údržbářských systémech, organizaci údržby a informačních
systémech údržby včetně nových pohledů na Údržbu 4.0 ve světě a v ČR.
Svou účastí a přenosem poznatků přispějete podnikové praxi ve využití a prosazování nových myšlenek
v managementu a inženýrství údržby na cestě ke snižování výrobních ztrát a zvyšování
konkurenceschopnosti v souladu s výzvou Průmysl 4.0.
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Hlavní směry tematického zaměření konference:
Motto konference:
„Management údržby musí být holistický – celek je důležitější než jeho části.“
• Management majetku a jeho údržby (Asset Management) – spolupráce výroby a údržby,
insourcing – outsourcing, facility management, smluvní vztahy, řízení životního cyklu
strojů a zařízení, Průmysl 4.0. Údržba 4.0.
• Lidský faktor v údržbě – požadavky na kvalifikaci pracovníků v údržbě, výchova a
vzdělávání, možnosti čerpání dotací na vzdělávání, praktické zkušenosti.
• Výběr a pořizování výrobního zařízení – kvalita, obsluhovatelnost, energetická náročnost,
ergonomie, ekologičnost, spolehlivost (pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost a
zajištěnost údržby), analýza a ošetřování rizik, bezpečnost, vyhrazená zařízení a jejich
revize.
• Provozní spolehlivost, management rizik a bezpečnost v údržbě – metody a ukazatele
spolehlivosti, FMECA, RCM a další, metody hodnocení rizik, snižování rizik údržbou,
spolehlivost lidského činitele v údržbě.
• Technická diagnostika, preventivní, prediktivní a proaktivní údržba, revizní a preventivní
prohlídky, diagnostické metody a přístroje, optimalizace preventivní údržby.
• Počítačová podpora údržby – informační systém údržby, HW a SW, digitalizace údržby,
mobilní řešení.
• Prediktivní údržba s využitím monitorování a diagnostiky, digitalizace, umělé inteligence a
dalších progresivních metod Údržby 4.0.
• Technologie údržby a oprav strojů – mytí a čištění, mazání, renovace součástí, materiály
pro renovaci, nové technologické postupy.
• Logistika ND – nákup ND a technického materiálu, řízení zásob a 3D tisk.
• Prezentace firem a jejich produktů – přehled výrobků a vykonávaných služeb
poskytované údržbářské činnosti, výstava zařízení a různých údržbářských technologií,
maziv, diagnostické a montážní techniky, těsnění, IT, IOT, robotická a chytrá řešení aj.

Konferenční jazyky
čeština, slovenština, angličtina – tlumočena

Přihlášení účasti – příspěvku – prezentace firmy
K přihlášení účasti, příspěvku a/nebo prezentace firmy použijte on-line přihlášku, která je dostupná na
internetových stránkách https://udrzba-cspu.cz/events/16rocnik-mezinarodni-odborne-konferenceudrzba-2019/apply
Do přihlášky v poli Poznámky pro pořadatele uvádějte rozsah vaší přihlašované spolupráce - zájem o
umístění loga v materiálech, zájem o výstavku - stolek, praktickou ukázku a případné další požadavky.

Časové termíny
Předběžná přihláška
s názvem a anotací příspěvku
Přihláška firemní prezentace,
výstavky či propagace

Oznámení o přijetí příspěvku a
zařazení do programu

Zaslání příspěvku k publikaci ve
sborníku konference

20. 6. 2019

17. 7. 2019

30. 9. 2019

Výbor konference si vyhrazuje právo posouzení, výběru a zařazení příspěvku do programu konference.
Upozornění – kapacita pro přednášející a prezentace firem na konferenci je omezena na 24, o účasti
rozhoduje pořadí přihlášených a kvalita příspěvků.

Účastnický poplatek
(za dvoudenní konferenci)

Poplatek

Účastnický poplatek – pro přednášející, nekomerční

21 % DPH

Celkem

4 200,-

882,-

5 082,- Kč

člen ČSPÚ

6 200,-

1 302,-

7 502,- Kč

nečlen ČSPÚ

6 900,-

1 449,-

8 349,- Kč

člen ČSPÚ

10 000,-

2 100,-

12 100,- Kč

nečlen ČSPÚ

11 000,-

2 310,-

13 310,- Kč

člen ČSPÚ

12 000,-

2 520,-

14 520,- Kč

nečlen ČSPÚ

13 500,-

2 835,-

16 335,-Kč

přednáška

Účastnický

poplatek

za

dvoudenní

konferenci

Prezentace firmy, 1 účastník, komerční
vystoupení

–

přednáška,

možnost

umístění loga v materiálech – partner
konference

Prezentace firmy, 1 účastník, komerční
vystoupení

–

přednáška,

možnost

umístění loga v materiálech – partner
konference, stůl pro reklamu a výstavku,
případně praktická ukázka dle dohody

Přihlášení na konferenci Údržba 2019
Přihláška na konferenci je dostupná na internetových stránkách ČSPÚ:
https://udrzba-cspu.cz/events/16rocnik-mezinarodni-odborne-konference-udrzba-2019/apply
Platbu účastnického poplatku proveďte na náš účet tak, abychom ji obdrželi nejpozději do 5.10.2019.
Název banky (Name of bank):
Číslo účtu (Account Number):
IBAN Number
SWIFT Code

Česká spořitelna, a.s.
81769339/0800
v. s. 23102019
CZ94 0800 0000 0000 8176 9339
GIBA CZ PX

Daňový doklad bude vystaven po připsání platby na náš účet nebo po ukončení akce.
Účastnický poplatek se nevrací, může se však zúčastnit náhradník.
Účastnický poplatek zahrnuje pronájem, konferenční materiály, stravné a občerstvení.

Ubytování v místě konference
Konferenční centrum AV ČR – Zámek Liblice
jednolůžkový pokoj

1 600,- Kč/noc

dvoulůžkový pokoj

2 200,- Kč/noc

Dependance (samostatné křídlo zámku)
jednolůžkový pokoj

1 200,- Kč/noc

dvoulůžkový pokoj

1 800,- Kč/noc

třílůžkový pokoj

2 400,- Kč/noc

Chcete-li využít ubytování přímo v místě konání, musíte si je objednat.
Objednávka ubytování je dostupná z webové stránky ČSPÚ: http://www.udrzba-cspu.cz/, nebo přímo zde
https://udrzba-cspu.cz/events/16rocnik-mezinarodni-odborne-konference-udrzba-2019
Účastníci budou ubytováni v pořadí došlých přihlášek.
Objednávku ubytování zašlete jako přílohu e–mailu na adresu: liskovar@zamek-liblice.cz
Objednávka ubytování je závazná a bude Vám zpětně potvrzena recepcí hotelu na Váš e-mail. Úhradu
za ubytování provedete v recepci zámku.
Podrobné informace ohledně ubytování Vám poskytne:
Renata Lišková (Šedivá), Konferenční centrum AV ČR zámek Liblice
Tel.: +420 315 632 111, Mob.: +420 775 287 503, +420 739 249 199
E-mail: liskovar@zamek-liblice.cz web: www.zamek-liblice.cz

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 – místopředseda ČSPÚ
Mob.: +420 724 530 600
E-mail: skarka@udrzba-cspu.cz
Irena Hrochová – ekonom ČSPÚ
Mob.: +420 605 511 889
E-mail: hroch@udrzba-cspu.cz
Další informace: https://udrzba-cspu.cz/

Jak se k nám dostanete?

