Pozvánka na konferenční seminář
Setkání vrcholových manažerů k problematice
„ASSET A FACILITY MANAGEMENT V TEORII A PRAXI
- POTENCIÁL PRO PODNIKY“
na zámku Liblice
Dovolte pozvat Vás na konferenční seminář pořádaný Českou společností pro údržbu
ve spolupráci s Technickou fakultou ČZU a Svazem chemického průmyslu ČR.
Cíl: Poskytnout vrcholovým manažerům nové informaci z oblasti asset a facility
managementu, managementu majetku a jeho
údržby, včetně nástrojů směřujících ke zvyšování
výrobního potenciálu, k efektivitě, účinnosti a
konkurenceschopnosti podniku. Jde o získání
pohledu na údržbu nejenom z hlediska nákladů, ale
především z hlediska přínosů údržby pro
ekonomiku organizace jako celku. Bude pojednáno
o rozvoji průmyslu v ČR z pohledu MPO, vytváření
strategie managementu majetku a jeho údržby, asset
managementu, facility managementu, investiční
politice a obnově majetku, diagnostice a preventivní
údržbě, indikátorech výkonnosti údržby aj.
Posláním semináře je též vytvořit prostor pro
výměnu zkušeností z uvedené oblasti, v současných ekonomických podmínkách.

Pro koho je seminář určen?
Seminář je určen pro vrcholové manažery – ředitele společností, výrobní, asset a facility
manažery, technické, ekonomické ředitele a vrcholové manažery výroby a integrované
péče o HM apod.

Maximální počet účastníků:
40 (výběr účastníků podle pořadí došlých přihlášek)

Forma semináře:
Seminář probíhá formou interaktivních přednášek předních odborníků z oblasti
managementu majetku a jeho údržby, případových studií a panelové diskuse. Úvodní
přednáška bude věnována současným problémům resortu průmyslu a obchodu se
zaměřením na údržbu. Ke každé tématické přednášce je vymezen prostor na otázky a
diskusi.

Materiály pro účastníky semináře:
Sborník - Power-Pointové prezentace.

Časový rozsah programu: 2 dny
Termín konání: 17. a 18. dubna 2013
Místo konání: Konferenční centrum Akademie věd ČR – zámek Liblice
www.zamek-liblice.cz

Rámcový obsah semináře:
17. dubna 2012
Zahajuje a moderuje

Ing. Zdeněk Votava
výkonný ředitel ČSPÚ
Lektor
Ing. Eduard Muřický
ředitel/sekce průmyslu
MPO
prof. Ing. Václav Legát,
DrSc., Ing. Martin Stávek,
ČZU TF Praha

Čas
09:00 – 09:45

Téma
Vývoj zpracovatelského průmyslu v roce 2012 s
přihlédnutím k opravám a instalaci strojů a zařízení

09:45 – 10:30

Asset a facility management v teorii

10:30 – 10:50
10:50 – 11:35

Přestávka na občerstvení
Lidský kapitál jako nedílná součást Asset
Managementu

11:35 – 12:20

SKF Asset Management v praxi

12:20 – 13:30

Oběd

13:30 – 14:15

Ing. Ivo Komorous,
NET4GAS, s.r.o.
Ing. Adam Teringl
NET4GAS s.r.o.

15:00 – 15:20

Správa a rozvoj přepravní plynárenské soustavy
NET4GAS
Simulace nákladů na provoz a obnovu majetku
v NET4GAS
Přestávka na občerstvení

15:20 – 16:05

Plánování obnovy a údržby objektů

doc. Ing. Daniel Macek,
CSc., ČVUT FSv Praha

16:05 – 16:50

Moderní outsourcing a řízení rizik

16:50 – 17:20

Optical Gas Imaging - detekce plynu
infračervenou kamerou EYE C GAS
Večeře,
neformální výměna zkušeností

Ing. Martin Koštíř, OKIN
GROUP, a.s.
Ing. Roman Bucala,
ICOdata GmbH

14:15 – 15:00

18:00

Ing. Tomáš Palma, MBA,
Generální ředitel,
EVRAZ NIKOM, a.s.,
Ing. Tadeáš Lipus, SKF
Ložiska, a.s.

18. dubna 2012
Moderuje
08:00 – 08:40
08:40 - 09:20
09:20 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 11:10

Hodnotově řízená údržba v rámci asset
managementu
Pořizování, provoz a údržba výrobního zařízení
Ochranné systémy v prostředí s nebezpečím výbuchu
- protiexplozní pojistky, dýchací ventily
Přestávka na občerstvení
Facility management – správa budov

11:10 – 11:50

Moderní způsoby opravy strojních součástí žárovými
nástřiky

11:50 – 12:30

Asset management – prínosy a výhody zavedenia
profesionálního EAM systému
Závěr semináře

12:30 – 12:40
12:40

Oběd

prof. Ing. Václav Legát,
DrSc.
Ing. Miroslav Špaček,
Ph.D., MBA, VŠE Praha
Ing. Josef Váňa, Ph.D.,
Valeo autoklimatizace, k.s.
Mgr. Michal Wolf,
DAG-TS, spol. s r.o.
Miloš Hrubý,
SOME CZ, s.r.o.
Ing. Václav Kaška,
Bilfinger Industrial
Services Czech s.r.o.
Ing. Miroslav Šandor,
INSEKO, a.s.
Ing. Zdeněk Votava

Účastnický poplatek:
Poplatek

21% DPH Celkem

Účastnický poplatek za dvoudenní konferenční
seminář – pro přednášející
Účastnický poplatek za dvoudenní konferenční
seminář – pro člena ČSPÚ
Účastnický poplatek za dvoudenní konferenční
seminář – pro nečlena ČSPÚ

4 200,-

882,-

5 082,- Kč

5 200,-

1 092,-

6 292,- Kč

5 800,-

1 218,-

7 018,- Kč

Prezentace firmy, vystavovatel, stůl pro reklamu,
logo – pro člena ČSPÚ
Prezentace firmy, vystavovatel, stůl pro reklamu,
logo – pro nečlena ČSPÚ

8 000,-

1 680,-

9 680,- Kč

9 000,-

1 890,-

10 890,- Kč

Přihlášení:
Přihláška s objednávkou ubytování je přiložena; uvedenou přihlášku a objednávku ubytování
si můžete také stáhnout na: http://www.udrzba-cspu.cz/
Vyplněnou přihlášku odešlete do 31. 03. 2013, na emailovou adresu:
info@udrzba-cspu.cz nebo zdenek.votava@iol.cz (případně fax: +420 271 084 791)
Platbu proveďte na náš účet č. 81769339/0800 u ČS Praha 4, v. s. 17042013, tak
abychom ji obdrželi nejpozději do 10. 04 2013.
Daňový doklad bude vystaven po připsání platby na náš účet a odeslán, případně bude předán
účastníkovi na konferenci. Zaplacené vložné se nevrací, akce se může zúčastnit náhradník.
Vložné – účastnický poplatek zahrnuje pronájem, konferenční materiály, stravné a
občerstvení.

Ubytování v místě konferenčního semináře:
Konferenční centrum AV ČR – Zámek Liblice
 jednolůžkový pokoj
1 600,- Kč/noc
 dvoulůžkový pokoj
2 400,- Kč/noc
Depandance (samostatné křídlo zámku)
 jednolůžkový pokoj
1 400,- Kč/noc
 dvoulůžkový pokoj
2 000,- Kč/noc
Chcete–li využít ubytování přímo v místě konání konference, zašlete (na stejnou
e–mailovou adresu jako přihlášku) objednávku ubytování. Úhradu za ubytování provedete
v recepci zámku. Podrobné informace ohledně ubytování Vám poskytne paní Nikol
Bürgelová, Konferenční centrum AV ČR zámek Liblice, tel.: +420 315 632 111;
739 329 973;burgelova@zamek-liblice.cz; recepce@zamek-liblice.cz;
www.zamek-liblice.cz

Kontaktní osoba pro organizační záležitosti semináře:
Ing. Zdeněk Votava - výkonný ředitel ČSPÚ
Tel.: 315 68 8406, mob.: 776 65 75 45, fax.: 271 084 791
E-mail: info@udrzba-cspu.cz zdenek.votava@iol.cz mailto:votava.zdenek@quick.cz
Další informace: http://www.udrzba-cspu.cz/

