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PONDĚLÍ 8. 11. 2021 
 
9.00–15.00 hod. 

PERSPEKTIVY E-MOBILITY XII 
Místo konání:   Pavilon P, sál P1 
Odborný garant:    
Organizační zajištění:  FCC Public, s. r. o. 
 Ing. Jana Kotková, tel.: +420 603 538 692, e-mail: jana.kotkova@fccgroup.cz 
Registrace: https://my.sendinblue.com/users/subscribe/js_id/1t45h/id/13 
Program: 
Konference Perspektivy e-mobility XII s podtitulem Směry a trendy vývoje vozidel, infrastruktury a legislativy prezentuje 
prostřednictvím partnerů a přednášejících aktuální stav v oblasti vozidel pro nejrůznější účely, které spojuje jedna 
společná vlastnost – elektrický pohon napájený z vestavěné akumulátorové jednotky. V přednáškách bude pojednána celá 
škála témat – od postoje státní správy, přes pokrok v konstrukci a akumulaci energie, infrastrukturu, přesah 
elektromobility do energetiky v širších souvislostech, až po možnosti využití elektrovozidel pro práci, rekreaci a zlepšení 
kvality života. Konference je určena širokému spektru posluchačů a zájemců z řad odborné a zainteresované veřejnosti, 
dále jsou zváni zástupci místních samospráv, podniky provozující dopravu nákladů a osob, jsou vítáni návštěvníci 
Mezinárodního strojírenského veletrhu. 
Aktuální program na http://www.odbornecasopisy.cz/seminare-konference/perspektivy-e-mobility-xii--89 
 
Témata: 
Postoj státu k alternativním pohonům v automobilové dopravě 
Vývoj v elektromobilitě – trendy v roce 2021 v ČR, v Evropě a ve světě 

−     vozidla s elektrickým pohonem a příslušná infrastruktura, 

−     konstrukce, materiály, energetika, řídicí a automatizační technika, technické předpisy, 

−     vývoj cenové dostupnosti elektromobilů, 

−     čistá mobilita a nové formy vlastnictví dopravních prostředků, 
Elektromobilita a elektroenergetika v souvislostech 

−     začlenění elektrických vozidel do širšího kontextu tzv. Chytrých domů,  
       Chytrých sítí a Chytrých měst, 

−     akumulace energie pro nabíjení vozidel, akumulátorové jednotky.  
Vývoj a zkušenosti 

−     využití vozidel osobních, užitkových, pro hromadnou dopravu osob, 

−     masové využití jednostopých elektrických vozidel ve městech, 

−     elektrická vozidla pro hru,rekreaci a pomoc hendikepovaným osobám  
 
Přenášející: 
Ing. Martin Voříšek, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
Ing. Jaromír Marušinec, Ph.D., MBA, VUT Brno; Asociace elektromobilového průmyslu 
Ing. Miroslav Kuželka, ABB s. r. o. 
Ing. Tomáš Chmelík, Ph.D., ČEZ, a.s. 
Ing. Martin Šilar, Siemens s. r. o. 
Ing. Silvester Buček, ejoin, s. r. o. 
Mgr. Jakub Ditrich,  ekolo.cz s. r. o.   
Lukáš Hataš, Asociace pro elektromobilitu ČR 
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10.00-12.00 hod. 

ROBOT 101 
DIGI-COVID TRANSFORMACE   
Místo konání:  Pavilon E, sál E4 
Odborný garant:  Česká manažerská asociace, Ivo Gajdoš, tel: +420 602 446 699, e-mail: gajdos@cma.cz 
Organizační zajištění: Ing. Lenka Krobová, tel. +420 737 135 817, e-mail: krobova@cma.cz 
Program: 

- Zahájení konference  

úvodní slovo prezidenta ČMA Petra Kazíka a předsedy Klubu Manažerů roku, profesora Vladimíra Maříka  

- Newton Media, a.s.  

představení mediální analýzy slova ROBOT pocházejícího z pera Karla Čapka, jeho užívání v dnešní době ve světě  

- Vítězslav Lukáš, ABB s.r.o.  

vývoj technologií a robotizace s dopadem na firmy, představení ABB a robotických „pomocníků“  

- prof. Vladimír Mařík, CIIRC ČVUT  

prezentace robotů z ČVUT, přiblížení jejich výzkumu a vývoje, zavádění umělé inteligence  

- Libor Witassek, Kovolit, a.s.  

vysvětlení nových metod v managementu v závislosti na digitalizaci a kybernetice  

- Martin Cígler, Solitea, a.s.  

představení společnosti Solitea, jejích služeb a nových možností pro firmy z hlediska digitalizace  

      -  panelová diskuze s Vadimem Petrovem  
      -     networking 
 
 
10.00-13.00 hod. 

KRAJSKÁ EXPORTNÍ KONFERENCE PRO JIHOMORAVSKÝ KRAJ 
Místo konání:  Budova RHK Brno 
Odborný garant:  Česká exportní banka, EGAP 
Registrace:  https://www.rhkbrno.cz/kalendar-akci/krajska-exportni-konference-v-brne 
Program: 

• Aktivity HK ČR a RHK Brno na podporu exportu: V rámci podpory exportních aktivit našich podnikatelských 
subjektů zabezpečuje komora informační podporu a napomáhá přímému navazování kontaktů s partnery ze zahraničí 
prostřednictvím řady služeb, které Vám krátce představíme 

• Projekty a programy ekonomické diplomacie pro české firmy: Ministerstvo zahraničních věcí ČR nabízí řadu 
služeb a informačních nástrojů pro podporu obchodních a investičních aktivit českých firem na zahraničních trzích, do 
kterých se můžete zapojit i vy 

• Nástroje exportního financování: Při obchodování se zahraničím se každý exportér – ať už malá firma, či velká 
korporace – setkává s řadou specifických situací, které v běžném tuzemském obchodním styku zpravidla není potřeba 
řešit. Ať už jde o potřebu pokrýt zvýšená rizika spojená s neznámým trhem, nebo třeba nutnost poskytnout spolu s 
dodávkou zboží zahraničnímu zákazníkovi i výhodné financování. Seznámíme Vás blíže s jednotlivými možnostmi 
podpory a za jakých podmínek fungují 

• Pojištění exportu, nástroje na zajištění exportní transakce: Řada pojistných produktů Vám umožňuje krýt úvěrová 
rizika spojená s vývozem zboží a služeb, rizika spojená s investicemi v zahraničí, financováním výroby pro vývoz a 
vystavováním záruk za vývozce. Představíme Vám je na konkrétních příkladech 

• Exkurz do prezentačních dovedností pro exportéry: O Vašem úspěchu často může rozhodovat to jak zapůsobíte na 
Vašeho potenciálního zahraničního partnera a zda ho dokážete přesvědčit pro spolupráci. Proto Vám chceme krátce 
přiblížit i vybrané zajímavé tipy jak se připravit na jednání se zákazníkem a efektivně prezentovat Vaši firmu a 
produkty 

• Ochrana duševního vlastnictví při exportu: Dokud je společnost malá, zanedbávání ochrany duševního vlastnictví 
pouze ubírá příležitost déle si zachovat svoji konkurenční výhodu či zaujmout investora. U větších firem expandujících 
do zahraničí ale podcenění této problematiky může mít až fatální následky. Dozvíte se, proto také, co patří mezi 
základy ochrany duševního vlastnictví, které musí úspěšný podnikatel znát. Nečekejte záplavu paragrafů, ale spíše 
praktické rady, jak pro sebe využít práv plynoucích z patentů, užitných vzorů, ochranných známek či průmyslových 
vzorů a vyhnout se rizikům s nimi spojeným 

• Dotazy, diskuse a networking 
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9.00–17.00 hod. 

KONTAKT-KONTRAKT 2021 
B2B JEDNÁNÍ (DEN 1) 
Místo konání:                 Pavilon A2, stánek č. 07 
Odborný garant  
a organizační zajištění: Regionální hospodářská komora Brno 
                                    Ing. Radek Kopecký, tel. +420 532 194 923, e-mail: kopecky@rhkbrno.cz 
Registrace on-line na www.cc2021.rhkbrno.cz 
Program: 
Tradiční mezinárodní B2B akce „Kontakt-Kontrakt“ je jedinečná příležitost ke zvýšení konkurenceschopnosti  
a identifikace nových trhů a obchodních partnerů. Jedná se o společný projekt Regionální hospodářské komory Brno,  
českých a zahraničních partnerů patřících do sítě Enterprise Europe Network (EEN), obchodních komor  
a Veletrhů Brno, a.s.  
Pokud máte zájem o jednání šitá na míru, tak tato akce propojuje výhody veletržní účasti a stále populárnějšího  
matchmakingu: dvoustranných předem připravených jednání s přesným časovým harmonogramem.  
 
9.00–17.00 hod. 

CZECH INDUSTRY PHOTO 
Místo konání:                 Pavilon G1 pod galerií 
Odborný garant  
a organizační zajištění:    PROMOLIGA, Hana Krejčí, tel. + 420 792 261 144 / 730 595 962, e-mail:info@promoliga.cz, 
                                  www.promoliga.cz , www.czechindustrychallenge.cz , www.czechindustryphoto.com  
Program: 
Czech Industry Photo je putovní osvětová výstava, která odhaluje potenciál a skryté krásy českého průmyslu v rámci 
rozmanitých odvětví. Tato fotovýstava je unikátním projektem, který prostřednictvím vizuální komunikace prezentuje 
inovace a perspektivu zaměstnání v průmyslu. Zároveň zprostředkovává pohled na pracovní postupy, obory a profese                
ve výzkumu, vývoji, výrobě, v průmyslovém designu či transferu energií. 
 
12.00, 14.00 a 16.00 hod.  

PACKAGING LIVE  
Místo konání:        Pavilon A2, stánek č. 42 
Odborný garant  
a organizační zajištění:    EQUICom s.r.o. a odborní partneři viz www.packaginglive.cz                        
           Michaela Zachová, tel.: +420 603 278 091, e-mail: zachova@equicom.cz  
Program: 

• Prezentace technologií v praxi – roboticky řízená balicí linka doplněná odborným komentářem 

• Robotizace, značení, balení, manipulace, identifikace, paletizace, distribuce, informační systém, monitoring (Industry 
4.0) 
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ÚTERÝ 9. 11. 2021 
 
9.00–17.00 hod. 
7. ročník odborné konference o trendech a inovacích v průmyslovém 3D tisku 

FÓRUM ADITIVNÍ VÝROBY 2021 
Místo konání:  Pavilon E, sál E2 
Odborný garant:  Ing. Jan Homola, tel. +420 724 659 048, e-mail: jan.homola@novamedia.cz 
Organizační zajištění: Vydavatelství Nová média, s. r. o. 
Registrace on-line:   
Vložné: 990 Kč 
Program: 
Největší setkání zájemců o technologie profesionálního 3D tisku ve střední Evropě představí inovace v aditivní výrobě                 
a její uplatnění v české i zahraniční praxi. Za účasti předních světových dodavatelů 3D tiskáren, jejich místních zástupců 
a zákazníků, představíme využití pokrokových technologií pro produktivnější výrobu prototypů, nástrojů i koncových 
produktů v sériové výrobě. Pro účastníky je zajištěno celodenní občerstvení a slosování o hodnotné ceny. 
 
 
 
9.00–17.00 hod. 

MEETING POINT CZECH TRADE 
Celosvětové konzultace na exportní témata 
Místo konání:  Pavilon P, stánek 60 + sál P1 
Odborný garant:  Česká agentura na podporu exportu CzechTrade 
 Ing. Dagmar Matějková, MBA, tel. +420 724 340 444, e-mail: dagmar.matejkova@czechtrade.cz 

Registrace on-line:  https://www.czechtrade.cz/kalendar-akci/archiv-akci/meeting-point-czechtrade-na-
mezinarodnim-strojirenskem-veletrhu-v-brne-2021 

Program: 

• Jak najít vhodného obchodního partnera v zahraničí? 

• Jakou zvolit formu vstupu na trh? 

• Jaké jsou konkrétní příležitosti ve vašem oboru? 
Po dvou letech přijedou do Brna na Mezinárodní strojírenský veletrh přímo z teritorií ředitelé zahraničních kanceláří 
CzechTrade a pomohou vám řešit vaše exportní aktivity ve 47 zemích. 
Ředitelé zahraničních kanceláří CzechTrade dlouhodobě působí v teritoriích, znají aktuální dění na tamních trzích, 
exportní příležitosti, obchodní podmínky, zvyklosti, jazyk i kontakty. Exportérům pomáhají otevírat více dveří, než by 
přineslo individuální snažení v neznámém prostředí. Pomohou s výběrem vhodných teritorií pro váš výrobek nebo službu, 
s nalezením obchodních partnerů, zhodnotí reálné šance na úspěch a doporučí, jak nejlépe postupovat. 
 
Zda je právě váš obor činnosti perspektivní pro vybraný zahraniční trh, můžete snadno zjistit na 
https://www.czechtrade.cz/czechtrade-svet. V profilu každé země jsou uvedené perspektivní exportní obory. 
 
Konzultace poskytnou také odborníci z Klientského centra pro export, které je společnou aktivitou Ministerstva průmyslu 
a obchodu, Ministerstva zahraničních věcí a agentury CzechTrade. Další konzultace firmám poskytnou specialistky Design 
Centra CzechTrade, které je národní platforma státní podpory designu. 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE 

• Přihlásit se můžete až na pět zemí. 

• Konzultace jsou individuální a délka jedné je 30 minut. 

• Účast na akci je zdarma, avšak je nutná předchozí rezervace. 

• Po odeslání přihlášky vás bude kontaktovat exportní konzultant CzechTrade a upřesní konkrétní termíny vašich 
jednání. 
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10.00–12.00 hod. 

DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE  
Místo konání:   Pavilon P, sál P4 
Odborný garant:   Elektrotechnická asociace České republiky, Ing. Jan Prokš, Ph.D., tel. +420 731 563 615,  

e-mail: proks@electroindustry.cz 
Organizační zajištění:  Ing. Ladislav Sojka, tel. +420 736 255 657, e-mail: sojka@electroindustry.cz 
Vstup:   zdarma, podmíněna rezervací: 

https://www.electroindustry.cz/aktivity/konference/digitalni-transformace 
Program: 
Koronavirová krize nejen urychlila probíhající digitalizaci ve firmách, ale zejména ukázala nutnost tohoto procesu                     
pro další holé přežití firem ve střednědobém horizontu. Na našem semináři se dozvíte o trendech v digitální transformaci, 
o práci s daty a informacemi a také to, že digitální transformace je nutná zejména pro malé firmy. Konferenci "Digitální 
transformace" pořádáme ve spolupráci s členskou společností AI check, s.r.o. 
 
 
13.00–16.00 hod. 

SNĚM SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY 
Místo konání:  Pavilon A, Rotunda 
Odborný garant:  Svaz průmyslu a dopravy České republiky 
 Lukáš Martin, tel. +420 720 358 840, e-mail: lmartin@spcr.cz 
Organizační zajištění:  Eliška Ďomin, tel. +420 733 643 515, e-mail: edomin@spcr.cz 
 Petra Šeráková, tel. +420 733 643 516, e-mail: pserakova@spcr.cz 
Vstup: výhradně po předchozí registraci na základě pozvánky 
 
 
14.00–17.00 hod. 

ANNUAL PARTNER ELA BLOCKCHAIN MEETING 
Místo konání:   Pavilon P, sál P4 
Odborný garant:   Elektrotechnická asociace České republiky, Ing. Jan Prokš, Ph.D., tel. +420 731 563 615,  

e-mail: proks@electroindustry.cz 
Organizační zajištění:  Ing. Ladislav Sojka, tel. +420 736 255 657, e-mail: sojka@electroindustry.cz 
Vstup:   zdarma, podmíněna rezervací:  

https://www.electroindustry.cz/aktivity/konference/annual-partner-ela-blockchain-meeting 
Program: 
Výroční konference k průmyslovému blockchainu úspěšně fungujícímu v ČR (a nejen tam). Přijďte se dozvědět,                           
co blockchain je, jak ho používat a jaké možnosti skýtá. Na setkání se dozvíte praktické zkušenosti z výstavby                                    
a provozování systému. Také zjistíte, jak snadné je se zapojit. 
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9.00–17.00 hod. 

KONTAKT-KONTRAKT 2021 
B2B JEDNÁNÍ (DEN 2) 
Místo konání:                 Pavilon A2, stánek č. 07 
Odborný garant  
a organizační zajištění: Regionální hospodářská komora Brno 
                                    Ing. Radek Kopecký, tel. +420 532 194 923, e-mail: kopecky@rhkbrno.cz 
Registrace on-line na www.cc2021.rhkbrno.cz 
Program: 
Tradiční mezinárodní B2B akce „Kontakt-Kontrakt“ je jedinečná příležitost ke zvýšení konkurenceschopnosti  
a identifikace nových trhů a obchodních partnerů. Jedná se o společný projekt Regionální hospodářské komory Brno,  
českých a zahraničních partnerů patřících do sítě Enterprise Europe Network (EEN), obchodních komor  
a Veletrhů Brno, a.s.  
Pokud máte zájem o jednání šitá na míru, tak tato akce propojuje výhody veletržní účasti a stále populárnějšího  
matchmakingu: dvoustranných předem připravených jednání s přesným časovým harmonogramem.  
 
9.00–17.00 hod. 

CZECH INDUSTRY PHOTO 
Místo konání:                 Pavilon G1 pod galerií 
Odborný garant  
a organizační zajištění:    PROMOLIGA, Hana Krejčí, tel. + 420 792 261 144 / 730 595 962, e-mail:info@promoliga.cz, 
                                  www.promoliga.cz , www.czechindustrychallenge.cz , www.czechindustryphoto.com  
Program: 
Czech Industry Photo je putovní osvětová výstava, která odhaluje potenciál a skryté krásy českého průmyslu v rámci 
rozmanitých odvětví. Tato fotovýstava je unikátním projektem, který prostřednictvím vizuální komunikace prezentuje 
inovace a perspektivu zaměstnání v průmyslu. Zároveň zprostředkovává pohled na pracovní postupy, obory a profese                
ve výzkumu, vývoji, výrobě, v průmyslovém designu či transferu energií. 
 
10.00, 12.00, 14.00 a 16.00 hod.  

PACKAGING LIVE  
Místo konání:          Pavilon A2, stánek č. 42 
Odborný garant  
a organizační zajištění:    EQUICom s.r.o. a odborní partneři viz www.packaginglive.cz                        
           Michaela Zachová, tel.: +420 603 278 091, e-mail: zachova@equicom.cz  
Program: 

• Prezentace technologií v praxi – roboticky řízená balicí linka doplněná odborným komentářem 

• Robotizace, značení, balení, manipulace, identifikace, paletizace, distribuce, informační systém, monitoring (Industry 
4.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kopecky@rhkbrno.cz
http://www.cc2021.rhkbrno.cz/
mailto:info@promoliga.cz
http://www.promoliga.cz/
http://www.czechindustrychallenge.cz/
http://www.czechindustryphoto.com/
http://www.packaginglive.cz/
mailto:zachova@equicom.cz
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STŘEDA 10.11. 2021 
 

ČESKÁ REPUBLIKA – PRŮMYSLOVÁ VELMOC 2028? 
2.TECHNOLOGICKÁ TRANSFORMACE ČESKÉ EKONOMIKY 
Konference v rámci projektu Digitální továrna 2.0 
9.00–19.00 hod. 
Místo konání:  Pavilon E, sál E2 
Odborný garant: Cerebrica s.r.o. 
Organizační zajištění:  Jazmína Sameková, tel. +420 735 645 480, e-mail: samekova@cerebrica.com, 
 WHATSAPP: 735 645 480, https://www.cr2028.cz/ 
Vložné: 3 630 Kč 
 https://www.smsticket.cz/vstupenky/25557-konference-cr-prumyslova-velmoc-2028 
Program: 
Mezinárodní konference je zaměřena na otázku digitální transformace v pocovidové době                    
a následné datové propojovaní firem vedoucí ke zvýšení efektivity vzájemné mezifiremní spolupráce. 
Konference se bude věnovat definici strategických záměrů rozvoje ČR i případovým studiím                   
o úspěšných řešeních a postupech. 
Konference navazuje na interaktivní výstavu „Digitální továrna 2.0“, která je reálnou ukázkou 
dynamiky vývoje v oblasti digitalizace.  Jde o jedinečné propojení firem všech segmentů                          
a ukázku praktických příkladů. 
V rámci jednotlivých bloků Vám představíme ty nejefektivnější nástroje a postupy v řešení 
problémových oblastí. Budete mít jedinečnou příležitost zapojit se do diskuse s klíčovými „hráči“ 
Průmyslu 4.0 a získáte konkrétní představu o tom, co projekt „Digitální továrna 2.0“ znamená. 
Konferenci moderuje Radek Špicar, viceprezident SPČR. 
 
8.00   Registrace, snídaně 
9.00 – 9.30  Viktor Popovič - Vstupní přednáška 
1 . B L O K : ČR jako průmyslová velmoc?  
9.30 – 10.40  Jiří Holoubek - vstupní přednáška 
                    Panelisté: Vladimír Mařík 
10.40 – 11.10 1.  Přestávka - Coffee break 
2 . B L O K : Umělá inteligence jako klíčová změnová technologie 
10.40 – 11.10  Zdeněk Havelka - Vstupní přednáška: Psychologie a přínosy AI 
                               Panelisté: 
                               Klaus Blüm- ŠKODA Auto 
                               Lukáš Kousal - Škoda Auto: Případová studie Intelieg  
                               Petr Horák - Grant Thornton 
12.30 – 13.50  Oběd 
3 .  B L O K :  Evoluce digitálních systémů - od ERP k AI, 5G sítím a Blockchainu a Národní  
                  plán obnovy jako finanční nástroj pro jejich implementaci 
13.50 – 15.30  Zbyněk Bolcek - Vstupní přednáška 
                               Panelisté: 
                               Petr Očko – MPO 
                             Erik Odvářka - Případová studie Topwet 
                               Věra Šmídová - Ela Blockchain Services  
                               Petr Vojta - ABRA 
15.30 – 16.00  2. Přestávka - Coffee Break 
4 .  B L O K :  Ekonomické výhledy ČR - druhá transformace: Rizika a Příležitosti 
16.00 – 17.15  Dominik Stroukal - Vstupní přednáška 
                               Panelisté: Ondrej Horčička - Grantex 
17.15 – 17.45  Budoucnost ČR a zdraví   
                               Jan Vojáček 
17.45 – 19.00  Afterparty & Networking 

mailto:samekova@cerebrica.com
https://www.cr2028.cz/
https://www.smsticket.cz/vstupenky/25557-konference-cr-prumyslova-velmoc-2028
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8.30 – 17.00 hod. 

INTELIGENTNÍ VÝROBNÍ SYSTÉMY A JEJICH MANAGEMENT 
21.ročník konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků 
Místo konání:   Pavilon E, sál S3 
Odborný garant:  České vysoké učení technické v Praze – Fakulta strojní, Ústav řízení a ekonomiky podniku 
   Ing. Jan Lhota, Ph.D., tel. +420 224355 798, e-mail: jan.lhota@cvut.cz, iivrpp@fc.cvut.cz 
Organizační zajištění: Ing. Pavel Scholz, tel.: +420 224 355 797, +420 224 355 798, e-mail: iivrpp@fc.cvut.cz 
Program: 
Zabýváte se průmyslovou výrobou a je pro Vás čím dál těžší udržet si konkurenceschopnost? Máte pocit, že produktivita 
práce ve Vašem podniku stagnuje? Nezvládáte plnohodnotně naplňovat čím dál specifičtější a náročnější potřeby svých 
zákazníků v oblasti výroby, rostoucí různorodost výrobků a celkově se přizpůsobovat současným tržním podmínkám?          
Nebo se prostě jen zajímáte o současné a budoucí trendy v oblasti výroby a jejich aplikace? Pak je 21. ročník konference 
určen právě pro Vás. 
 
Cílem konference bude hledání správných cest, jak řešit výše zmíněné obavy a palčivé problémy. Vystoupení, diskuse, 
sekce s postery a sborník doprovodných příspěvků se budou v tomto ohledu zaměřovat na aplikaci a využití moderních 
nástrojů, metod a technologií v praxi průmyslových podniků. Především se bude jednat o problematiku projektování, 
optimalizace a efektivní řízení podnikových výrobních a logistických procesů, systémů a technologií. 
 
08.30 – 09.00 Registrace účastníků 
09.00 – 09.30 Zahájení konference 
09.30 – 12.00 I. Blok - Přednášky odborníků 
13.00 – 17.00 II. Blok - Doktorandská sekce 
 
Bližší informace o konferenci a jména vystupujících (postupně doplňována) na http://www.rep.fs.cvut.cz/konference/ 
 
 
 
9.00–12.30 hod. 

OVĚŘOVÁNÍ A KONTROLY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRACOVNÍCH STROJŮ                  
DLE ČSN EN 60204-1 ED. 3 

Místo konání:   On-line (živě) 
Odborný garant  
a organizační zajištění: ElektroPrůmysl.cz - Bc. Jaroslav Bubeníček, tel. +420 608 883 480,  

e-mail: jb@elektroprumysl.cz 
Program: 
9.00 – 9.05  Zahájení semináře 
9.05 - 10.30  Ověřování elektrických zařízení pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 ed. 3, kap. 18 i v návaznosti  

    na řadu norem ČSN 33 2000 
• Ověření spojitosti ochranného obvodu. 
• Ověření ochrany automatickým odpojením. 
• Zkouška izolačního odporu. 
• Zkoušky napětím. 
• Ochrana před zbytkovým napětím. 
• Ověření, že jsou splněny požadavky na ochranné pospojování pro elektrická zařízení s unikajícími zemními proudy 
vyššími než 10 mA AC nebo DC. 
• Funkční zkoušky. 
10.45 - 12.00 
• Ukázkové měření dle kap. 18 ČSN EN 60204-1 ed. 3 na jednoduchém strojním zařízení. 
• Sestavení zprávy o ověření. 
12.00 - 12.30  Diskuse a konec akce. 
12.30 - 17.00  Individuální návštěva veletrhu MSV 2021 
 
Přednáší: Filip Němeček, SYSTEMOTRONIC, s.r.o., Technický poradce v oblasti bezpečnosti strojních zařízení, TÜV 
Functional Safety Technician 094/14 
 
Registrace / Více informací: 
https://www.elektroprumysl.cz/webinare/overovani-a-kontroly-elektrickych-zarizeni-stroju-dle-csn-en-60204-1-ed-3 
 

mailto:jan.lhota@cvut.cz
mailto:iivrpp@fc.cvut.cz
mailto:iivrpp@fc.cvut.cz
mailto:jb@elektroprumysl.cz
https://www.elektroprumysl.cz/webinare/overovani-a-kontroly-elektrickych-zarizeni-stroju-dle-csn-en-60204-1-ed-3
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9.30–11.30 hod. 

JAK PRORAZIT (NEJEN)NA TRHY USA, INDIE, KAZACHSTÁNU A BRAZÍLIE 
Místo konání:  Budova RHK Brno 
Odborný garant:  Česká agentura na podporu exportu Czech Trade 
 Mgr. Monika Dostálová, tel. +420 224 907 532, e-mail: monika.dostalova@czechtrade.cz 
Registrace on-line:  https://www.czechtrade.cz/kalendar-akci/archiv-akci/jak-prorazit-na-trhy-usa_-indie_-

kazachstanu-a-brazilie 
Program: 
Hledáte nové obchodní partnery a možnosti expanze na různé zahraniční trhy? 
Víte, jak agentura CzechTrade může podpořit Vaše obchodní aktivity? 

• Nové služby CzechTrade pro exportéry (nejen v USA, Indii, Kazachstánu či Brazílii): 
o Market Entry (základní průzkum trhu dle individuálních potřeb klienta) 
o Exportní aliance (výhody pro české firmy působící v jednom oboru) 
o Komplexní asistenční služby (sdílení kancelářského prostoru, podpora finančních operací, založení  

a registrace firmy, vyhledání místních pracovníků apod.) 
o Exportní inkubátory v USA, Indii, Kazachstánu či Brazílii (využití místní adresy pro komunikaci  

se zahraničními partnery) 

• Aktuální exportní příležitosti v USA, Indii, Kazachstánu a Brazílii 

• Optimální formy vstupu na dané trhy 

• INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE s řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade 
Nové možnosti podpory českých firem na zahraničních trzích pomocí Exportních inkubátorů, Exportních aliancí  
Komplexní asistenční služby představí Jan Kubata, ředitel sekce Služeb pro exportéry CzechTrade. 
Exportní příležitosti v USA, Indii, Kazachstánu a Brazílii, doporučené kroky pro vstup na tamní trhy, 
Předpoklady úspěchu a obchodní zvyklosti přiblíží ředitelé zahraničních kanceláří CzechTrade, Luboš Matějka, ředitel 
zahraniční kanceláře CzechTrade v USA, Ivan Kameník, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Indii, Petr Jurčík, ředitel 
zahraniční kanceláře CzechTrade v Kazachstánu a Jan Michálek, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Brazílii. 
Na akci lze vstoupit i bez vstupenky na veletrh. Není tedy určeno výhradně pro firmy účastnící se MSV Brno.  
 
 
 
 
9.30-12.30 hod. 

SWISS INNOVATION FORUM 
Místo konání:                 Pavilon P, sál P4 

Partneři:   Embassy of Switzerland, Swiss Business Hub Central Europe, Switzerland Global  
Enterprise, HSSR obchodní komora Švýcarsko – Slovenská republika 

Odborný garant:   HST Obchodní komora Švýcarsko-Česká republika 
Organizační zajištění: HST, Barbara John, tel. +420 725 030 513, e-mail: bjohn@hst.cz 
Program: 
9.30 - 9.45  Registrace 
9.45 - 10.00  Uvítací projev: 

▪ Jiří Jirkovský, viceprezident HST  
▪ Philippe Guex, velvyslanec Švýcarska v ČR  
▪ Alexander Hoffet, švýcarský velvyslanec na Slovensku  

10.00 - 10.15  Hlavní projev: 
Inovace a talenty: Dva pilíře konkurenceschopnosti švýcarského průmyslu; 
Prof. Nabil Ouerhani, Haute Ecole Arc Neuchatel 

10.15 - 11.00  Prezentace švýcarských firem: Případové studie a reference společností Bystronic, Heule a SFS 
Bystronic Česká republika: Řešení pro chytré továrny, Hugo Allemann, Senior VP of Market Division CE, 
Heule Werkzeuge AG: Odjehlování příčných otvorů - technologie COFA-X - Tomaš Tymkovic, národní 
obchodní manažer  
SFS Group CZ: SFS Centre of Excellence for threaded fasteners – Petr Gillar, generální ředitel 

11.00 - 11.30  Panelová diskuse na téma "Trendy a inovace ve švýcarském průmyslu" se zástupci: Bystronic  
Česká republika, Heule Werkzeuge AG, SFS Group CZ a s Prof. Nabilem Ouerhanim, Haute Ecole Arc  
Neuchatel a Pavolem Adamcem, výkonným ředitelem KPMG Slovensko. 
Moderuje Jiří Jirkovský, viceprezident HST 

11.30 - 11.40  Závěrečné slovo: Mgr: Katalin Dreher-Hajnal, Senior Consultant CEE, S-GE 
Adam Szugajew, obchodní referent, Swiss Business Hub CE 

11.40 - 12.30  Networking 

https://www.czechtrade.cz/kalendar-akci/archiv-akci/jak-prorazit-na-trhy-usa_-indie_-kazachstanu-a-brazilie
https://www.czechtrade.cz/kalendar-akci/archiv-akci/jak-prorazit-na-trhy-usa_-indie_-kazachstanu-a-brazilie
mailto:bjohn@hst.cz
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9.30–12.30 hod. 

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVA V ENERGETICE 
Místo konání:  Pavilon E, sál S1 
Odborný garant:  Český svaz zaměstnavatelů v energetice 
 Ing. Štěpán Harašta, tel.: +420 737 203 655 
Organizační zajištění: Ing. Kateřina Janatková, tel.: +420 602 312 886, e-mail: janatkova@csze.cz 
Program: 
Obsah konference bude zaměřen na propojení Rámcových vzdělávacích programů ve středním odborném vzdělávání                   
a dalšího profesního vzdělávání - Národní soustava povolání, Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem 
vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů apod. 
 
Podstatou odborné konference nebude institucionální postavení orgánů Národní soustavy kvalifikací, ale vlastní 
vzdělávací programy a jejich obsahové propojení výuky energetických oborů ve středních odborných školách a vyšších 
odborných školách a další profesní vzdělávání. 
 
9.30–17.00 hod. 

ÚSPORY V PRŮMYSLU 2021: UDRŽITELNÝ ROZVOJ V NEJISTÉ DOBĚ 
Místo konání:   Pavilon P, sál P1 
Organizační zajištění: Trade Media International s.r.o. 

Lukáš Smelík, tel.: +420 777 793 393, e-mail: lukas.smelik@trademedia.cz, 
seminare@trademedia.cz 

Registrace:   www.konference-uspory.cz    
Program: 
Konference Úspory v průmyslu se vrací tam, kde začala. Před deseti lety jsme na Mezinárodním strojírenském veletrhu 
začali pravidelně mapovat téma, které se soustředí na jednu věc společnou pro každý průmyslový podnik. Chce vyrábět      
za optimální náklady a nechce plýtvat. Rok co rok jsme se přesvědčovali, že i když téma úspor notně nabádá k šetření, 
opak je pravdou. Právě každá investovaná koruna, respektive správně investovaná koruna, může přinést budoucí eliminaci 
plýtvání v řádech daleko vyšších. Stejně jako finanční aspekty opatření jde skladba akce ruku v ruce s tématem 
udržitelného rozvoje. Snižování energetické náročnosti ve výrobě, správné využití odpadní vody, eliminace plýtvání                    
na stlačeném vzduchu, ekologické a účinné mazání strojů, řízení spotřeby moderními informačními systémy - to jsou 
témata, která firmy umějí úspěšně směřovat k udržitelnému rozvoji.  Úspory v průmyslu nejsou o šetření, jsou                              
o strategiích, jak zajistit udržitelný podnik, ve kterém se neplýtvá. Přesně taková je i naše konference. 
Kompletní program a více informací na www.konfrence-uspory.cz    
 
10.00–12.00 hod. 

ZASEDÁNÍ ČESKO-INDONÉSKÉ SMÍŠENÉ KOMISE PRO EKONOMICKOU SPOLUPRÁCI 
Místo konání:   Pavilon A, sál Brno 
Garant:   Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
Vstup:   na základě pozvánky 
 
 
10.00–15.30 hod. 

DIGITALIZACE VÝROBNÍHO EKOSYSTÉMU PRO VZNIK INTELIGENTNÍ TOVÁRNY 
Místo konání:   Pavilon E, sál S2 
Odborný garant:  dataPartner s.r.o., Ing. Ladislav Reisner, tel.: +420 380 420 140,  

e-mail: obchod@datapartner.cz 
Organizační zajištění: dataPartner s.r.o., Ing. Jana Jánová, tel.: +420 380 420 143, +420 724 379 533, 

e-mail: janova@datapartner.cz 
Program:  
Hlavním cílem Průmyslu 4.0 je shromažďovat a sdílet všechny automaticky generované informace každou výrobní 
komponentou a strojem, aby optimálně společně fungovaly ve výrobním ekosystému nebo v továrně. Skutečného úspěchu 
je pak dosaženo analýzou těchto informací s cílem získat použitelné poznatky, které přecházejí do nápravných opatření 
nebo provozního zefektivnění, jež lze průběžně implementovat v prostředí inteligentní továrny, aby se stala 
konkurenceschopnější. Není to malý úkol, protože data musí být agregována, analyzována a znovu distribuována                           
na všechny úrovně zpracování mezi senzorem a serverem. 
Na semináři budou podrobně rozebrány funkcionality a způsoby realizace a nasazení jednotlivých úrovní výrobního 
ekosystému. Velká pozornost bude věnována softwarové platformě KINGSTAR pro tvorbu flexibilních řídicích jednotek 
strojů a výrobnímu informačnímu systému MES PATRIOT. Seminář je určen široké technické veřejnosti.  

mailto:janatkova@csze.cz
mailto:lukas.smelik@trademedia.cz
mailto:seminare@trademedia.cz
http://www.konference-uspory.cz/
http://www.konfrence-uspory.cz/
mailto:obchod@datapartner.cz
mailto:janova@datapartner.cz
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Dopolední část (10-12.30 hod.) je určená především pro konstruktéry strojů, vývojáře řídicích jednotek strojů                                       
a kompetentní pracovníky výrobních podniků 
Téma: INTELIGENTNÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKA JAKO PRŮLOM V ARCHITEKTUŘE STROJNÍHO VYBAVENÍ 
Host: Fabrice Boisset ze společnosti IntervalZero – generální manager pro region EMEA 

• Přechod od hardwarové architektury na inteligentní softwarovou architekturu 

• Modularita ovladačů jako cesta k jejich flexibilitě pro vysokou variabilitu výroby 

• Standardizace hardware a software pro vysokou dostupnost a ochranu investic 

• Automatizační platforma KINGSTAR pro tvorbu inteligentních ovladačů strojů 
 
Odpolední část (od 13-15.30 hod.) je určená pro majitele a výkonný management a kompetentní pracovníky výrobních 
podniků 
Téma: PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ VÝROBY OPTIMALIZOVANÉ PODLE SLEDOVANÝCH PARAMETRŮ 
Host: doc. Dr. Ing. Ivo Formánek ze společnosti DTO CZ - odborník v oblasti průmyslového inženýrství a řízení                                   
a optimalizace firemních procesů a projektů 

• Sběr dat ze strojů, integrace ovladačů strojů s výrobním informačním systémem 

• Analýza dat ze sledování výroby a zpětná vazba pro optimalizaci  

• Variabilita plánování výroby s ohledem na specifické možnosti produktové linky 

• Použití rozšířené reality v běžném provozu výrobního závodu 

• Moderní informační systém řízení údržby 

 
11.00–11.40  

TCHAJWANSKÁ DOKONALOST POSOUVAJÍCÍ HRANICE INTELIGENTNÍ VÝROBY 
(WEBINÁŘ)        
Odborný garant:  Úřad pro zahraniční obchod, MOEA, Taiwan, R.O.C, Rada pro rozvoj tchaj-wanského zahraničního 
obchodu  
Organizační zajištění: E-mail: chou@taitra.org.tw or alexandra.drozdova@bestcg.com 
Program: 
11.00-11.02 Úvod 
11.02-11.07  Uvítání  

Asociace výrobců obráběcích strojů a příslušenství na Tchaj-wanu (TMBA) 
Wen-Hsien Hsu, předseda 

11.07-11.12  HIWIN Představení produktu Inteligentního řízení pohybu 
HIWIN T ECHNOLOGIES CORP. 
Maurice Chang, ředitel marketingové skupiny 

11.12-11.17  Vysoce účinný systém pro automatickou výrobu 
JEENXI TECHNOLOGY CO., LTD. (Sunmill) 
Lucy Chen, Speciální Asistentka 

11.17-11.22  FFG Inteligentní výroba a budoucí příležitosti 
Fair Friend Enterprise Co., Ltd. (FFG) 
Miro Lin Generální ředitel divize inteligentní výroby a datových služeb 

11.22-11.27  Přejděte k inteligentní výrobě 
Tongtai Machine & Tool Co., Ltd. 
Jolly Wu, Manažer podpory prodeje 

11.27-11.32  Jak využít inteligentní výrobu po COVIDu-19 ke zvýšení efektivity a odolnosti obrábění 
AXILE Machine (Buffalo Machinery) 
Erica Tsai, Manažerka prodeje 

 
 
12.00–16.00 hod. 

ČESKO-INDONÉSKÉ PODNIKATELSKÉ FÓRUM A B2B 
Místo konání:   Administrativní budova, sál 102 
Garant:   Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
Vstup:   na základě pozvánky 
 
 

mailto:chou@taitra.org.tw
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9.00–17.00 hod. 

KONTAKT-KONTRAKT 2021 
B2B JEDNÁNÍ (DEN 3) 
Místo konání:                 Pavilon A2, stánek č. 07 
Odborný garant  
a organizační zajištění: Regionální hospodářská komora Brno 
                                    Ing. Radek Kopecký, tel. +420 532 194 923, e-mail: kopecky@rhkbrno.cz 
Registrace on-line na www.cc2021.rhkbrno.cz 
Program: 
Tradiční mezinárodní B2B akce „Kontakt-Kontrakt“ je jedinečná příležitost ke zvýšení konkurenceschopnosti  
a identifikace nových trhů a obchodních partnerů. Jedná se o společný projekt Regionální hospodářské komory Brno,  
českých a zahraničních partnerů patřících do sítě Enterprise Europe Network (EEN), obchodních komor  
a Veletrhů Brno, a.s.  
Pokud máte zájem o jednání šitá na míru, tak tato akce propojuje výhody veletržní účasti a stále populárnějšího  
matchmakingu: dvoustranných předem připravených jednání s přesným časovým harmonogramem.  
 
9.00–17.00 hod. 

CZECH INDUSTRY PHOTO 
Místo konání:                 Pavilon G1 pod galerií 
Odborný garant  
a organizační zajištění:    PROMOLIGA, Hana Krejčí, tel. + 420 792 261 144 / 730 595 962, e-mail:info@promoliga.cz, 
                                  www.promoliga.cz , www.czechindustrychallenge.cz , www.czechindustryphoto.com  
Program: 
Czech Industry Photo je putovní osvětová výstava, která odhaluje potenciál a skryté krásy českého průmyslu v rámci 
rozmanitých odvětví. Tato fotovýstava je unikátním projektem, který prostřednictvím vizuální komunikace prezentuje 
inovace a perspektivu zaměstnání v průmyslu. Zároveň zprostředkovává pohled na pracovní postupy, obory a profese                
ve výzkumu, vývoji, výrobě, v průmyslovém designu či transferu energií. 
 
10.00, 12.00, 14.00 a 16.00 hod.  

PACKAGING LIVE  
Místo konání:          Pavilon A2, stánek č. 42 
Odborný garant  
a organizační zajištění:    EQUICom s.r.o. a odborní partneři viz www.packaginglive.cz                        
           Michaela Zachová, tel.: +420 603 278 091, e-mail: zachova@equicom.cz  
Program: 

• Prezentace technologií v praxi – roboticky řízená balicí linka doplněná odborným komentářem 

• Robotizace, značení, balení, manipulace, identifikace, paletizace, distribuce, informační systém, monitoring (Industry 
4.0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kopecky@rhkbrno.cz
http://www.cc2021.rhkbrno.cz/
mailto:info@promoliga.cz
http://www.promoliga.cz/
http://www.czechindustrychallenge.cz/
http://www.czechindustryphoto.com/
http://www.packaginglive.cz/
mailto:zachova@equicom.cz
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ČTVRTEK 11. 11. 2021 
 
 
9.00–12.00 hod. 

PRŮMYSLOVÁ ZAŘÍZENÍ A INSTALACE, JEJICH OCHRANA PŘED BLESKEM A PŘEPĚTÍM 
A NEJEN TO 

Místo konání:   On-line (živě) 
Odborný garant  
a organizační zajištění: ElektroPrůmysl.cz - Bc. Jaroslav Bubeníček , tel. +420 608 883 480,  

e-mail: jb@elektroprumysl.cz 
Program: 
9.00 - 10.00 Prodloužení životnosti průmyslových aplikací, omezení nákladů na provoz a údržbu. 

Přednáší: Jan Hájek, DEHN s.r.o. a spoluautor Knížky o ochraně před bleskem 
10.10 - 10.40 Ukázka průmyslové instalace při skladování a manipulaci s hořlavými kapalinami. 

Přednáší: Lukáš Rotrekl, DEHN s.r.o. 
10.50 - 12.00 Zjednodušení návrhu ochrany výrobních zařízení před bleskem. 

Přednáší: Jan Hájek, DEHN s.r.o. a spoluautor Knížky o ochraně před bleskem 
 
Registrace / Více informací 
https://www.lpe.cz/odborna-skoleni/prumyslova-zarizeni-a-instalace-jejich-ochrana-pred-bleskem-a-prepetim-a-nejen-to  
 
 
 
9.00–13.00 hod. 

ODOLNOST, STABILITA A BEZPEČNOST ENERGETICKÝCH SYSTÉMŮ 
Místo konání:  Pavilon E, sál E4  
Odborný garant:  Český svaz zaměstnavatelů v energetice 
 Ing. Richard Vidlička, MBA, člen představenstva a ředitel, tel.: +420 222 250 320,  
 e-mail: vidlicka@csze.cz, csze@csze.cz 
Organizační zajištění: Martina Jaroušková, sekretariát ČSZE, tel. +420 777 440 525, e-mail: jarouskova@csze.cz 
Program: 
9.30 – 9.45    
Zahájení konference           
Ing. Richard Vidlička, MBA, člen představenstva a ředitel ČSZE  
9.45 – 10.05   
Kybernetická bezpečnost v energetice ve vztahu k legislativě ČR a EU   
JUDr. Michal Jedlička, Útvar Public Affairs, ČEZ, a. s. 
10.05 – 10.35    
Ochrana kritické infrastruktury v podmínkách ČEPS     
PhDr. Martin Bílek, Ph.D., ředitel sekce Bezpečnost, ČEPS, a.s. 
10.35 – 11.05    
Bude nadále energie dostupná pro všechny?      
Ceny jako jeden z faktorů energetické bezpečnosti 
Ing. Jiří Gavor, CSc., výkonný ředitel ANDE  
11.05 – 11.35 
Spolehlivost a odolnost distribučních sítí EG.D, a.s.     
Ing. Daniel Kouba, Ph.D., síťový management, EG.D, a.s. 
11.35 – 12.35  
Bezpečnost energetických systémů z pohledu současných hrozeb   
Gen. Ing. Andor Šándor, bezpečnostní poradce 
12.35 – 12.45  
Diskuse, závěr          
Ing. Richard Vidlička, MBA, člen představenstva a ředitel ČSZE 
 
 
 
 
 

mailto:jb@elektroprumysl.cz
https://www.lpe.cz/odborna-skoleni/prumyslova-zarizeni-a-instalace-jejich-ochrana-pred-bleskem-a-prepetim-a-nejen-to
mailto:vidlicka@csze.cz
mailto:csze@csze.cz
mailto:jarouskova@csze.cz
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9.00–13.30 hod. 

PROJEKTOVÁNÍ, INSTALACE A MONITORING DOBÍJECÍCH STANIC                                        
PRO ELEKTROMOBILY 

Místo konání:   On-line (živě)  
Odborný garant  
a organizační zajištění: ElektroPrůmysl.cz - Bc. Jaroslav Bubeníček, tel. +420 608 883 480,  

e-mail: jb@elektroprumysl.cz 
Program: 
9.00 – 9.05 Zahájení semináře 
9.05 - 10.30 
• Jak vybrat, připojit a řídit nabíjecí stanice. 
• Elektromobilita a různé typy nabíjecích stanic. 
• Požadavky norem při projektování a jejich provozu. 
• Poradíme, jak vybrat nabíjecí stanici dle typu řidiče, auta, kapacity baterie i podle velikosti nabíjecího parku. 
• Zjistíte další možnosti připojení do distribuční sítě –centralizované a decentralizované rozvody el. energie. 
• Poradíme jak na omezenou kapacitu u rodinných domů, bytových domů a parkovišť. 
• Řešení pro rodinné a bytové domy i administrativní budovy. 
Přednáší: Ing. Leoš Kabát, Schneider Electric 
10.45 - 11.30 
• Regulátory nabíjení a monitory reziduálních proudů. 
Přednáší: Ing. Roman Smékal a Ing. Šenberger, GHV Trading s.r.o. 
11.30 - 12. 00  
• Nařízení o instalaci nabíjecích míst do budov - Evropská směrnice 2018/844 implementovaná do vyhlášky 268/2009 Sb.  
Přednáší: Ing. Jiří Horák, metodik LPE s.r.o. 
12.00 – 13.00  
• Požadavky na kabelovou přípravu pro nabíjecí stanice a novinky v oblasti nabíjecích stanic. 
Přednáší: Jan Franěk, Hager Electro s.r.o. 
13.00 - 13.30 Diskuse a konec akce. 
13.30 - 17.00 Individuální návštěva veletrhu MSV 2021 
 
Registrace / Více informací 
https://www.elektroprumysl.cz/webinare/projektovani-instalace-a-monitoring-dobijecich-stanic-pro-elektromobily 

 
 
 
9.00–17.00 hod. 

PALETOVÝ DEN EPAL – EVROPSKÉ PALETOVÉ ASOCIACE 
Místo konání:   Pavilon A, sál Morava 
Odborný garant  
a organizační zajištění: Zemský výbor EPAL pro Českou a Slovenskou republiku 

Milan Kovařík, tel.: +420 720 970 819, e-mail: milan.kovarik@csepal.org 
Program: 

• EPAL, historie palet a UIC/EPAL, představení portfolia 

• Kvalita palet EPAL  

• Aktuální situace na trhu dřeva a palet 

• Inteligentní palety (iPAL) a inovace v EPAL  

• Označování obalů s použitím inkoustového tisku  

• Vystoupení Celní správy ČR 

• Vystoupení Finančné správy SR 

• Vystoupení ÚKZÚZ – státní autorita pro IPPC 

• Rizika a pojištění v dopravě a logistice 
 
 
 
 
 
 

mailto:jb@elektroprumysl.cz
https://www.elektroprumysl.cz/webinare/projektovani-instalace-a-monitoring-dobijecich-stanic-pro-elektromobily


 

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM 
k datu 5.11.2021, změny vyhrazeny 

 

 15 

9.00–17.00 hod. 

MODERNÍ TECHNOLOGIE V PLASTIKÁŘSKÉM PRŮMYSLU 
Místo konání:   Pavilon P, sál P1 
Organizační zajištění: Trade Media International s.r.o. 

Lukáš Smelík, tel.: +420 777 793 393, e-mail: lukas.smelik@trademedia.cz, 
seminare@trademedia.cz 

Registrace:  www.konference-plasty.cz 
Program: 
V roce 2020 se novinky z plastikářského průmyslu zatím úspěšně nepodařilo představit. Zásah vyšší moci v jarním období 
znemožnil konání tradiční konference FORMY a PLASTY. Plánovaná konference PLASTY 2020 z dílny Trade Media 
International se tak musela potýkat s překážkou, její avizované začlenění do veletrhu PLASTEX nebylo kvůli zrušení 
veletrhu možné.  Fyzická konference, která bude součástí letošního MSV 2021 tak konečně představuje setkání a 
platformu pro novinky z oboru, která znovu přinese zajímavé tipy pro obor. Zastupujete segment plastikářského 
průmyslu? Chcete vědět, co trh čeká dále (včetně technologických aspektů)? Toto je jediná akce, kde nesmíte chybět! 
Kompletní program a více informací:  www.konference-plasty.cz  
 
 
9.00–17.00 hod. 

CZECH INDUSTRY PHOTO 
Místo konání:                 Pavilon G1 pod galerií 
Odborný garant  
a organizační zajištění:    PROMOLIGA, Hana Krejčí, tel. + 420 792 261 144 / 730 595 962, e-mail:info@promoliga.cz, 
                                  www.promoliga.cz , www.czechindustrychallenge.cz , www.czechindustryphoto.com  
Program: 
Czech Industry Photo je putovní osvětová výstava, která odhaluje potenciál a skryté krásy českého průmyslu v rámci 
rozmanitých odvětví. Tato fotovýstava je unikátním projektem, který prostřednictvím vizuální komunikace prezentuje 
inovace a perspektivu zaměstnání v průmyslu. Zároveň zprostředkovává pohled na pracovní postupy, obory a profese                
ve výzkumu, vývoji, výrobě, v průmyslovém designu či transferu energií. 
 
10.00, 12.00, 14.00 a 16.00 hod.  

PACKAGING LIVE  
Místo konání:          Pavilon A2, stánek č. 42 
Odborný garant  
a organizační zajištění:    EQUICom s.r.o. a odborní partneři viz www.packaginglive.cz                        
           Michaela Zachová, tel.: +420 603 278 091, e-mail: zachova@equicom.cz  
Program: 

• Prezentace technologií v praxi – roboticky řízená balicí linka doplněná odborným komentářem 

• Robotizace, značení, balení, manipulace, identifikace, paletizace, distribuce, informační systém, monitoring (Industry 
4.0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lukas.smelik@trademedia.cz
mailto:seminare@trademedia.cz
http://www.konference-plasty.cz/
http://www.konference-plasty.cz/
mailto:info@promoliga.cz
http://www.promoliga.cz/
http://www.czechindustrychallenge.cz/
http://www.czechindustryphoto.com/
http://www.packaginglive.cz/
mailto:zachova@equicom.cz
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PÁTEK 12. 11. 2021 
 
 
9.00–16.00 hod. 

CZECH INDUSTRY PHOTO 
Místo konání:                 Pavilon G1 pod galerií 
Odborný garant  
a organizační zajištění:    PROMOLIGA, Hana Krejčí, tel. + 420 792 261 144 / 730 595 962, e-mail:info@promoliga.cz, 
                                  www.promoliga.cz , www.czechindustrychallenge.cz , www.czechindustryphoto.com  
Program: 
Czech Industry Photo je putovní osvětová výstava, která odhaluje potenciál a skryté krásy českého průmyslu v rámci 
rozmanitých odvětví. Tato fotovýstava je unikátním projektem, který prostřednictvím vizuální komunikace prezentuje 
inovace a perspektivu zaměstnání v průmyslu. Zároveň zprostředkovává pohled na pracovní postupy, obory a profese                
ve výzkumu, vývoji, výrobě, v průmyslovém designu či transferu energií. 
 
10.00, 12.00 a 14.00 hod.  

PACKAGING LIVE  
Místo konání:  Pavilon A2, stánek č. 42 
Odborný garant  
a organizační zajištění:    EQUICom s.r.o. a odborní partneři viz www.packaginglive.cz ,  
 Michaela Zachová, tel.: +420 603 278 091, e-mail: zachova@equicom.cz   
Program: 

• Prezentace technologií v praxi – roboticky řízená balicí linka doplněná odborným komentářem 

• Robotizace, značení, balení, manipulace, identifikace, paletizace, distribuce, informační systém, monitoring (Industry 
4.0) 
 
 
 

mailto:info@promoliga.cz
http://www.promoliga.cz/
http://www.czechindustrychallenge.cz/
http://www.czechindustryphoto.com/
http://www.packaginglive.cz/
mailto:zachova@equicom.cz

