
Digitalizace v údržbě 
očekávání a praktické využití 

Česká společnost pro údržbu a Sdružení automobilového 
průmyslu ve spolupráci s Toyota Motor Manufacturing

Vás zvou na seminář 

22. června 2022   
v Toyota Motor Manufacturing Kolín 



Digitalizace v údržbě 
očekávání a praktické využití 

Vážené dámy, Vážení pánové,

zveme Vás na odborný seminář organizovaný ve spolupráci ČSPÚ,  TOYOTA Motor Manufacturing Czech 
Republic a Sdružení automobilového průmyslu - do závodu Toyoty ve středočeském Kolíně. Seminář je 
určen nejenom pro všechny absolventy kurzů Manažer údržby, Technik údržby a Mistr údržby, ale i pro 
odbornou veřejnost z oblasti managementu údržby, výroby, logistiky i pro zaměstnance dalších útvarů, 
a to nejen z oblasti autoprůmyslu. Seminář je již tradičně pořádán ve spolupráci s lídrem v oblasti 
automotive, navazuje na semináře předchozí a je orientován na oblast průmyslu 4.0 se zaměřením na 
digitalizaci v údržbě. Dalším posláním tohoto semináře je umožnit setkání manažerů a odborných 
pracovníků z oblasti údržby a výroby s cílem výměny zkušeností a získání dalších poznatků. Seminář je 
spojený s prohlídkou vybraných pracovišť závodu Toyota v Kolíně.

Těšíme se na Vaši účast.
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Program semináře.

9:00 – 9:05 Přivítání účastníků, organizační pokyny Ing. Jan Hroch, výkonný ředitel ČSPÚ

9:05 – 9:20 Úvodní slovo TMMCZ, AutoSAP
Koreatsu Aoki, President TMMCZ
Dr. Robert Kiml, Senior GM TMMCZ, 
vicepresident AutoSAP

9:20 – 9:40 Význam vzdělávání technických 
pracovníků v automobilovém průmyslu

Ing. Pavel Hortlík, GM TMMCZ, člen 
předsednictva ČSPÚ

9:40 – 10:00 Příspěvek ČSPÚ v oblasti vzdělávání 
údržby

doc. Ing. Martin Pexa, Ph.D., předseda 
ČSPÚ

10:00 – 10:30 Přestávka

10:30 – 10:50 TPM akademie – vzdělávání v rámci 
TPM, pilíř autonomní údržby (VÝROBA)

L. Vlček,
TPM koordinátor VITESCO

10:50 – 11:10
Akademie údržby - vzdělávání v rámci 
TPM, pilíř profesionální údržby 
(ÚDRŽBA)

Václav Šimek, 
vedoucí údržby VITESCO,
člen předsednictva ČSPÚ

11:30 – 11:50 Symptomatická a Prediktivní údržba 
(Průmysl 4.0 - IoT) v TMMCZ IoT Team TMMCZ

11:50 – 12:10 Implementace MMS modulů řízení 
údržby TMMCZ Jiří Greif, MAXIMO Leader TMMCZ

12:10 – 13:00 Skupina A, B, C - prohlídka závodu
A - Ing. Pavel Hortlík
B - Tomáš Paroubek
C - Jaroslav Novotný

12:50 – 13:30 Oběd

13:30 – 14:00 Přednáška Beck & Pollitzer Mike Krejčíř, General Manager

14:00 – 14:30 Přednáška Servis Control Zdeněk Šibrava, jednatel

14:30 – 15:00 Neformální diskuse, odjezd účastníků
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Účastnický poplatek za seminář 

Poplatek 21 % DPH CELKEM 

Účastnický 
poplatek včetně 
občerstvení 
a oběda

člen ČSPÚ nebo AutoSAP 2 600 Kč 546 Kč 3 146 Kč

nečlen ČSPÚ nebo AutoSAP 3 200 Kč 672 Kč 3 872 Kč

Přihlášení na seminář

Přihláška je dostupná na internetových stránkách ČSPÚ: https://udrzba-cspu.cz/events/digitalizace-v-
udrzbe-seminar-cspu-a-toyota/apply

Členství v AutoSAP napište do pole Poznámky pro pořadatele.

Daňový doklad bude vystaven po připsání platby na výše uvedený účet, nebo po ukončení akce. 
Účastnický poplatek se nevrací, může se však zúčastnit náhradník.

Upozornění:

Kapacita semináře je vzhledem k návštěvě automobilky TMMCZ 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.

Bezpečnostní podmínkou vstupu do výrobních prostor závodu jsou dlouhé nohavice a rukávy.

Kontaktní osoby pro organizační záležitosti semináře 

Ing. Jan Hroch
výkonný ředitel ČSPÚ
Mob.: +420 732 385 196
E-mail: hroch@udrzba-cspu.cz

Ing. Pavel Hortlík
TMMCZ, s.r.o.
Mob.: +420 736 526 176
E-mail: pavel.hortlik@toyotacz.com

Platbu účastnického poplatku proveďte na účet ČSPÚ tak, aby byl připsán nejpozději do 15.6.2022.

Název banky (Name of bank) Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu ( Account number) 81769339/0800 VS 22062022

IBAN Number CZ94 0800 0000 0000 8176 9339

SWIFT Code GIBA CZ PX

https://udrzba-cspu.cz/events/digitalizace-v-udrzbe-seminar-cspu-a-toyota/apply
mailto:hroch@udrzba-cspu.cz
mailto:pavel.hortlik@toyotacz.com
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Popis cesty do závodu 
Ve směru od Prahy po staré silnici I/12:
V Kolíně projedete dvě světelné křižovatky stále rovně ve směru na Brno. Dostanete se na velký 
kruhový objezd, který téměř objedete, a dáte se jeho poslední odbočkou ve směru na Týnec nad Labem 
(silnice číslo 328). Pokračujete po hlavní, čtyřproudé silnici přes řeku ve směru Sendražice a Ovčáry. 
Kolín se plynule změní v Sendražice a poté dojedete k dalšímu kruhovému objezdu, jehož třetí odbočka 
vede k závodu Toyota Motor Manufacturing Czech Republic.

Z dálnice D11:
Dálnici D11 opustíte na exitu směr Žehuň a Kolín a pokračujete směrem na Kolín. Před obcí Ovčáry 
odbočíme doprava směr Průmyslová zóna.

Ve směru od Brna (Čáslavi a Kutné Hory):
Kolínem projedete pořád rovně, až se dostanete na velký kruhový objezd. Dáte se jeho druhou 
odbočkou po silnici číslo 328 ve směru na Týnec nad Labem. Pokračujete po hlavní, čtyřproudé 
silnici přes řeku ve směru Sendražice a Ovčáry. Kolín se plynule změní v Sendražice a poté dojedete 
k dalšímu kruhovému objezdu, jehož třetí odbočka vede do průmyslové zóny Ovčáry, kde se nachází 
závod Toyota Motor Manufacturing Czech Republic.

Parkoviště pro 
návštěvníky 

Osobní vrátnice 
TMMCZ


