Česká vědeckotechnická společnost spojů, z.s.
ve spolupráci se společností abegos s.r.o.
si Vás dovolují pozvat na seminář

UAV/drony - Aktuální vývoj v oblasti legislativy a
technologického rozvoje a možnosti využití dronů
pro pracovní a hobby účely
28. března 2018, budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1

Program a přednášející:
9:30 - 10:30 Blok 1: Legislativa
1.1:

Aktuální legislativa EU/ČR pro provoz dronů
přednášející: Jaroslav Řešátko, společnost TELINK, spol. s r.o.

1.2:

Pojištění odpovědnosti za provoz
přednášející: p. Václav Janko, Ing. Ivo Brodský

Informace potřebné pro všechny provozovatele, ale rovněž pro všechny, kteří musí provoz
UAV řešit na svém území, ve svém oboru činnosti a otázky pojištění odpovědnosti za provoz.
10:30 - 10:45 Přestávka na kávu
10:45 - 12:15 Blok 2: Aktuální technologický vývoj UAV/drony
přednášející: Ing. Martin Saska, Dr. rer. nat. - vedoucí
pracoviště Multirobotické systémy, ČVUT v Praze a tým
12:15 - 13:15 Přestávka na oběd
13:15 - 14:15 Prezentace modelů UAV/drony - prezentuje společnost TELINK, spol. s r.o.
Společnost TELINK, spol. s r.o. je autorizovaný prodejce profesionální techniky DJI.

14:15 - 15:45 Blok 3: Příklady využití UAV/dronů při plnění úkolů státní správy a
samosprávy v oblasti krizového řízení
prezentují zástupci HZS, Karlovarský kraj - pan Pavel Agh a pan Oldřich Volf
15:45 - 16:15 Dotazy/Diskuse/Závěr semináře
Seminář je vhodný pro zástupce státní správy a samosprávy, pro podnikatele v oblasti
prodeje a využití dronů pro civilní účely a pro hobby uživatelé dronů.

Organizační pokyny a informace:
1. Poplatek účastníka na semináři je 1.800,- Kč (ČVTSS není od 1.1.2018 plátcem
DPH). Pro přednášející a organizátory je účast bezplatná.
2. Závazné přihlášky přijímáme do vyčerpání kapacity sálu, nejpozději však
do 22.3.2018, buď na e-mailovou adresu cvtss@cvtss.cz, nebo je možné využít
přihlašovací formulář na stránkách www.cvtss.cz.
3. Objednavatel poukáže platbu účastnického poplatku účastnického poplatku před
konáním akce na účet ČVTSS č. 481682603/0300 s uvedením variabilního symbolu
233218.
4. V případě, že se přihlášený účastník nebude moci semináře zúčastnit, je oprávněn
vyslat za sebe náhradníka. Při neúčasti přihlášeného účastníka nebo náhradníka se
účastnický poplatek nevrací.
5. Neuhrazený účastnický poplatek je po skončení akce fakturován na podkladě přijaté
závazné přihlášky, případná neúčast závazně přihlášeného účastníka nemá na
fakturaci vliv.
6. Pořadatel si vyhrazuje právo dílčích změn programu akce. Aktuální znění programu
včetně případných změn bude k dispozici na stránkách www.cvtss.cz.
Garant akce:
Mgr. Olga Sedláčková, MBA
Kontaktní osoba:
Ing. Martin Čech
tajemník ČVTSS
tel.:
221 082 286
e-mail: cvtss@cvtss.cz
internet: www.cvtss.cz
facebook: www.facebook.com/cvtss.cz
twitter: www.twitter.com/cvtss

