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Tisková zpráva 

Kulatý stůl: Budování výrobní excellence v Iveco CR 

Ve Vysokém Mýtě 23. 9. 2013 

 

Dne 17. 9. 2013 se ve společnosti Iveco Czech Republic, a.s. konal kulatý stůl na téma: 

Budování výrobní excellence v Iveco CR s ukázkou 2 pilířů (bezpečnost práce a organizace 

na pracovišti). Kulatý stůl uspořádal Východočeský manažerský klub (VČMK) ve spolupráci 

s Klubem zlepšování a společností Iveco Czech Republic, a.s. Jednalo se o diskusní setkání 

zástupců různých firem nad tématem praktikování štíhlé výroby. Akci svou přítomností 

podpořila i radní Pardubického kraje Ludmila Navrátilová a starosta města Vysoké Mýto  

Ing. Miloslav Soušek. 

 

Úvodem vystoupila předsedkyně VČMK PhDr. Marie Jírů. Poukázala na význam sdílení 

zkušeností mezi firmami pro zavádění prvků štíhlé výroby, což je jedním z důvodů, proč VČMK 

organizuje tyto diskusní akce. Téma poté otevřel moderátor pořadu Ing. Vladimír Nohejl.  

Ve své prezentaci zdůraznil, že pro štíhlé řízení firmy je potřeba úzká spolupráce 

managementu a všech zaměstnanců podniku.  

Přednáška generálního ředitele IVECO Ing. Pavla Pachovského byla zaměřena na historii  

a současnost firmy IVECO ve Vysokém Mýtě. Následoval příspěvek JUDr. Aleny Kozákové, 

MBA, personální ředitelky Iveco a Ing. Petry Šmerdové. Mluvily o budování SAFETY 

(bezpečnost práce), což je jeden z pilířů systému WCM (World Class Manufacturing), který je 

nosným systémem rozvoje společnosti IVECO.  

Prezentace Pavla Duchoslava se týkala dalšího z pilířů systému WCM, a to Workplace 

Organisation (organizace pracoviště). Tato přednáška poskytla zúčastněným přehled  

o zavádění štíhlé výroby konkrétně v podmínkách výroby autobusů. Přednášející názorně 

předvedl, jak kombinovat výrobní standardy s variabilitou, kterou požadují zákazníci. 

O zkušenosti se také podělil zástupce České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj  

Ing. Pavel Růžička se svou prezentací „Příležitosti pro inovace v oblasti udržitelné spotřeby 

výroby“ a Ing. Vladimír Straka z Rady kvality ČR s prezentací „Národní cena kvality ČR  

ve výrobních podnicích“.  

V další části se přítomní seznámili s výrobními procesy přímo na pracovišti. Zástupci firmy 

IVECO představili účastníkům podstatné části výrobní linky. Všechny příspěvky včetně exkurze 

ve výrobě iniciovaly živou a podnětnou diskusi mezi všemi účastníky, což bylo hlavním cílem 

této akce. 

Další kulatý stůl na téma Inovace se bude konat 7. 11. 2013 ve společnosti Rieter CZ s.r.o., 

opět v režii Východočeského manažerského klubu. 

 


