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KLÍČOVÁ TÉMATA

 › Průmysl se už tolik nepropadá

 › Optimalizace skladových a výrobních procesů

 › Workshop: Kusová a malosériová výroba

 › Workshop: Sériová výroba

 › Projekty štíhlé výroby: Řízení logistických toků ve výrobě WITTE Nejdek

 › Diskusní snídaně: Trendy v energetice a automotive

 › Výsledky a přínosy projektu rozvrhování v České zbrojovce

VYSTOUPÍ

 › Martin Bednarz, GCE
 › Jiří Gerner, WITTE Nejdek
 › Bogdan Heczko, Česká zbrojovka
 › Josef Jarkovský, Automotive Lighting
 › Jiří Kundrata, Česká zbrojovka
 › Václav Skoblík, E.ON Energie
 › Svatopluk Strachota, WITTE Nejdek
 › Pavel Šedlbauer, AGC Flat Glass Czech
 › Martin Šmíd, FOXCONN CZ
 › Radek Špicar, Svaz průmyslu a dopravy ČR
 › Moderuje: Petr Papánek

2. den doprovodný  
odpolední program:

EXKURZE  
do společnosti 

Continental Barum 
v Otrokovicích

Partner:

Pořádá top vision s. r. o.  —  člen vzdělávací skupiny EDUA Group
U Půjčovny 2, 110 00 Praha 1, + 420 234 718 721, info@topvision.cz



08.15 – 08.50 Registrace

09.00 – 11.00 Průmysl se už tolik nepropadá

 › Jaké trendy v řízení výroby – celosvětově/ČR – 
 › nás nejvíce ovlivní?
 › Spolupráce v rámci výrobních společností × vlády
 › Jaký dopad můžeme očekávat z přesunů výroby  

v mezinárodním měřítku?
 › Změny v rozložení finančních prostředků ve výrobním  

plánu – do čeho jak investovat/kde uspořit?
 › Jak čelit nedostatku technických a jiných výrobních pozic? 
 › Možnosti vědy a výzkumu v průmyslu ČR
 › Hledání alternativní levné výrobní lokality nebo  

automatizace výroby v ČR?
 › Diskuse: Go lean or go to „somewhere“… 

(Čína, Indie, Bulharsko, Rumunsko, Ukrajina…)

11.00 – 11.30 Přestávka na kávu

11.30 – 12.30 Konkrétní případové ukázky ze společnosti  
GCE s.r.o. a projektu RACIO

 › Změna konceptu skladování, logistiky a výroby firmy –  
sestěhování skladů a výroby

 › Optimalizace skladových a výrobních procesů –  
dynamický skladovací systém nedokončené výroby,  
WMS, redefinice montážních linek

 › Zvýšení produktivity, kvality práce a konkurenceschopnosti  
firmy – Lean thinking, KAIZEN, OEE, SMED, týmová práce –  
zavedení procesních týmů

12.30 – 14.00 Společný oběd

14.00 – 16.00 Workshop A:  
Kusová a malosériová výroba

 › Kapacitní plánování u „nesourodých“  
procesů př. proces výroby polotovaru  
v jiných taktech/výrobních dávkách  
než následné procesy

 › Nastavování norem, týmoví předáci  
+ práce malých týmů

vystupující osloveni

Workshop B:  
Sériová výroba

 › Plánování výroby podle výrobního taktu 
zákazníka

16.00 – 16.15 Přestávka na kávu

16.15 – 17.00 Řízení logistických toků ve výrobě WITTE Nejdek

 › Milk run 21. století 
–  podpora IT 
–  dvouokruhový milkrun 
–  monitoring logistických toků 
–  kapacitní plánování v prostředí milkrun

 › Přínosy štíhlé logistiky pro výrobní podnik
 › Výroba řízená logistikou 

18.00 Společný neformální večer

1.
 d

en
 | 

čt
vr

te
k 

14
. 1

1. Moderace: 
Petr Papánek

Pavel Šedlbauer
Vice-President,
AGC Flat Glass Czech

Jiří Gerner
Production Manager, 
WITTE Nejdek

Petr Papánek

Předběžně potvrzený:

Radek Špicar
viceprezident, Svaz 
průmyslu a dopravy ČR

Josef Jarkovský
výrobní ředitel,
Automotive Lighting

Svatopluk Strachota
WITTE Nejdek

Martin Bednarz
Production-Technical 
manager, GCE 



8.30 – 9.15 Diskusní snídaně 

 › Trendy v energetice a automotive

9.30 – 10.30 Téma bude upřesněno

10.30 – 10.45 Přestávka na kávu

10.45 – 11.30 Výsledky a přínosy projektu rozvrhování 
v České zbrojovce

 › Přínosy rozvrhování pomocí APS
 › Problémy při zavádění systémů
 › Motivace lidí
 › Překážky ve výrobě, jak dosáhnout výsledků

11.30 – 12.30 Společný oběd

14.00 – 17.00 Srdečně Vás zveme na doprovodný odpolední program!
EXKURZE: společnost Continental Barum, Otrokovice

Na co se můžete těšit?
 › Shlédnutí krátkého fi lmu o historii fi rmy a výrobní technologii Budoucnost, pro kterou chci pracovat! 
 › Exkurze po výrobě - příprava materiálu (míchárna směsí, válcovna, gumování kordů)
 › Exkurze ve výrobní hale High Tech 1 - příprava polotovarů (stříhání a řezání, vytlačování), konfekci, 

lisovnu, dokončovnu (testory)
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Hlavní mediální partner:Odborný garant:

Mediální partneři:

Václav Skoblík
vedoucí odboru 
obchodování s energií, 
E.ON Energie

Martin Šmíd
Foxconn

Bogdan Heczko
Česká zbrojovka

Jiří Kundrata
Česká zbrojovka
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aPřihlaste se na Manufacturing Management Forum: 

www.topvision.cz

Na setkání s Vámi se těší:
Aleš Mohout
Event Manager, Open Events Unit
tel. +420 777 733 356
ales.mohout@topvision.cz

14.–15. 
listopadu
2013 

OREA Hotel 
Atrium

Výňatek z obchodních podmínek: 
Co vše je zahrnuto v ceně akce? V ceně jsou zahrnuty veškeré potřebné materiály, občerstvení 
i oběd (dle typu konkrétní akce). | Jak mohu uplatnit slevu? V poznámce každé objednávky je 
možné uplatnit množstevní, věrnostní či speciální smluvní slevu. Na kterou slevu máte nárok, 
zjistíte zde: www.topvision.cz/akce-a-slevy. | Kdy se stává objednávka závaznou? Objednávka 
se stává závaznou, pokud již proběhla úhrada alespoň části účastnického poplatku, pokud byla 
závaznost objednávky potvrzena vzájemnou dohodou (prostřednictvím e-mailu či telefonu) 
nebo pokud došlo k zahájení Vaší účasti na akci. | Jaké storno poplatky se na mne v případě 
zrušení vztahují? Nezávaznou objednávku je možné kdykoli zrušit bezplatně. Závaznou 
objednávku je možné bezplatně zrušit pouze více než 14 dní před termínem zahájení akce. 
V případě jejího zrušení 14 až 4 dny před akcí Vám vzniká povinnost uhradit storno poplatky, a to 
ve výši 50 % z ceny akce. V případě zrušení tři a méně dnů před akcí se jedná o storno poplatky 
ve výši 100 %. | Kompletní text obchodních podmínek naleznete na www.topvision.cz.

Místo konání: 
OREA Hotel Atrium**** je esteticky a účelově 
kombinovaný multifunkční objekt v originálním 
architektonickém designu v centru města 
Otrokovice. Tento hotel je vším co hledáte za slovy, 
příjemné prostředí, maximální servis, vynikající 
gastro zážitek s příchutí vín z celého světa.

Nám. 3. května 1877, 765 02 Otrokovice
Tel.: +420 573 590 888-9
E-mail: info@atrium.oreahotels.cz
www.orea.cz/cz/orea-hotel-atrium

Ceny jsou 
uvedeny bez DPH.

Prémiová cena:  

9 900 Kč/os. 
platná do 13. 10. 2013, 
nebo při přihlášení 
dvou a více účastníků 
z jedné společnosti 
(i po  13. 10.) 

Základní cena:  

14 900 Kč/os. 
platná od 13. 10. 2013

 
 

Setkání mistrů

8 900 / 6 900 Kč 
24. října  

2013

 
Strategické  

fórum

23 900 / 15 900 Kč 
5.–6. prosince 

2013

Vybraná fóra
pro Vás a Vaše kolegy

Další semináře, 
které by Vás mohly zaujmout
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Hledání úspor a zlepšování ve výrobě 
19. 11. 2013  |  Praha  |  8 900 Kč

Praktické nástroje k optimalizaci toku materiálu 
10. 12. 2013  |  Praha  |  8 900 Kč

Efektivní řízení údržby ve výrobě  
12. 12. 2013  |  Praha  |  8 900 Kč

Zvyšování produktivity ve výrobě  
18. 12. 2013  |  Praha  |  8 900 Kč

Výrobní controlling 
27.–28. 11. 2013  |  Praha  |  8 900 Kč

Nástroje pro efektivní řízení údržby ve výrobě 
27.–28. 11. 2013  |  Praha  |  5 999 Kč

Nástroje pro efektivní řízení a zvyšování produktivity ve výrobě 
3.–4. 12. 2013  |  Praha  |  5 999 Kč

Základy zavádění štíhlé výroby 
3.–4. 12. 2013  |  Praha  |  5 999 Kč

Logistika a skladové hospodářství pro malé a střední podniky 
11.–12. 12. 2013  |  Praha  |  5 999 Kč

Plánování údržby – profesionální využití v praxi 
11.–12. 12. 2013  |  Praha  |  5 999 Kč


