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EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Letošní ročník konference AUTO SYMPO
2012 bude místem pro setkání odborníků nejen z oblasti automobilové výroby, dopravy
a legislativy, ale i odborníků zabývajících se
dopravou.
Česká automobilová společnost a Asociace NGV považují za významné přispět
k diskusi na téma, které v současné době patří
mezi jedno z nejsledovanějších, a sice využití
alternativních pohonů u užitkových a osobních
vozidel. S tím souvisí i téma letošní konference,
jejíž obsah je zaměřen právě na aktuální otázky, které se týkají rozvoje využití dopravních
prostředků používajících alternativních pohonů.
Konference je určena nejen pro široký
okruh odborných pracovníků v automobilovém
průmyslu, kteří se zabývají touto problematikou,
ale i pro potenciální uživatele těchto vozidel.
Nabízí výměnu zkušeností na toto téma
z pohledu výrobců vozidel i jejich provozovatelů.
Součástí konference je představení vozidel, včetně možnosti zkušebních jízd.
Konference AUTO SYMPO 2012 je pořádána
při příležitosti otevření nového centra automobilového výzkumu v Roztokách u Prahy. Organizátoři považují za významné spojení obsahu
konference s tímto centrem. Její účastníci mají
tak
možnost
konfrontovat
poznatky
z konference s konkrétními řešeními.
Ing. Branko Remek, CSc.
předseda České automobilové společnosti

Ing. Zdeněk Prokopec
předseda Asociace NGV

Datum konání
7. června 2012 od 9.00 hod.
Místo konání

Hotel ACADEMIC,
Tyršovo nám. 2222;
252 63 Roztoky - Praha západ

9.45 – 10.00 hod. PŘESTÁVKA
10.00 – 11.15 hod. VÝZKUM A VÝVOJ
Michal Takáts – FS ČVUT v Praze

2. Vývoj CNG aplikací - motory a kolejová vozidla CNG
Štefan Paluba – Vítkovice, a.s.

3. Možnosti hybridních pohonů

Odborný garant konference

4. Elektromobilita

Organizační sekretariát konference
Asociace NGV o.s.
Zita Prokopcová
Kněžskodvorská 2277/26
370 04 České Budějovice
tel.: 721 508 121
e-mail: zprokopcova@ngva.cz
Příjem přihlášek - nejpozději do 1. června 2012
elektronicky na adrese http://www.ngva.cz současně s potvrzením o úhradě vložného.

Josef Morkus – FS ČVUT v Praze
Ondřej Vaculín - TÜV SÜD Czech s.r.o.

1. Rozvoj sítě veřejných plnících stanic CNG
2. Ekonomika provozu plnících zařízení CNG
3. Nabíjecí infrastruktura pro elektromobily

Martin Hojka – Generální ředitelství cel

2. Požadavky Technické inspekce ČR
na oblast CNG
Zdeňka Kaňoková – Technická inspekce ČR

Jméno

Titul

Firma

Adresa
Telefon

E-mail

Miroslav Kuželka - ABB s.r.o.

12.30 – 13.00 hod. PŘESTÁVKA - občerstvení
13.00 – 14.30 hod. ALTERNATIVNÍ POHONY
V PRAXI
1. Škoda Octavia Green E-Line
Petr Kristl – Škoda Auto a.s.

3. FIAT – aktuální modelová řada CNG

1. Vykazování spotřební daně z CNG

Příjmení

Jaroslav Vohnout – Motor Jikov Strojírenská a.s.

9.00 hod. ZAHÁJENÍ, ÚVOD

LEGISLATIVNÍ RÁMEC

Pro účastníky státní správy a členy ČAS je účastnický poplatek
900,- Kč

Marcel Eder – Vemex a.s.

2. Modelová řada Opel Elektro/CNG/LPG

9.15 – 9.45 hod.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI
Přihlašuji se k účasti na konferenci a uhradím
účastnický poplatek 1 800,- Kč

10.15 – 12.30 hod. LOGISTIKA PROVOZU

PROGRAM KONFERENCE
Branko Remek – Česká automobilová společnost
Zdeněk Prokopec – Asociace NGV o.s.
Miroslav Křížek – CzechInvest

reálná šance pro mobilitu
Roztoky, hotel ACADEMIC 7.6.2012

1. Vývojová centra motorů na plynná paliva v ČR

Prezence
8.30 - 9.00 hod.

Branko Remek, FS ČVUT v Praze
Zdeněk Prokopec, Asociace NGV
Zdeněk Novák, Sdružení automobilového průmyslu

AUTO 2012
SYMPO
Alternativní pohony

Martin Hejral - OPEL LLC
Miroslav Sajdl – FIAT ČR spol. s r.o.

4. Provoz CNG automobilů v praxi
Pavel Lojda - Lojda – Samohýl a.s.

14.30 hod. ZÁVĚR KONFERENCE
Po ukončení konference možnost zkušebních jízd a prohlídky laboratoří a zkušeben centra automobilového výzkumu
Jednacím jazykem je čeština

............................
datum

...........................
razítko a podpis

Výše poplatku je stanovena dohodou dle zákona číslo
526/90 Sb. a zahrnuje: - účast na konferenci
- konferenční materiály + CD
- vstup do centra
- zkušební jízdy
Příjem přihlášek a úhrada vložného do 1.6.2012
na účet České automobilové společnosti
u ČSOB č.: 129449458/0300, var. symbol: 12012
IČO 67776418
Česká automobilová společnost není plátcem DPH.
Kopii dokladu o úhradě vložného zašlete faxem nebo
e-mailem na organizační sekretariát konference!
Pokud nemůžete zaslat přihlášku a potvrzení o platbě do
uvedeného termínu, informujte nás telefonicky nebo
e-mailem a přihlášku vč. potvrzení banky o úhradě vložného
předejte při prezenci. Pouze po telefonické dohodě je možné
vložné zaplatit přímo na akci.
Nebudete-li se moci po přihlášení akce zúčastnit a nepošlete za sebe náhradníka, nebude účastnický poplatek vrácen.
V tomto případě bude na vyžádání zaslán sborník přednášek.

