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Dovolujeme si vás pozvat na diskusní seminář, jehož tématem je provozní výkonnost 
firem. Cílem diskusního semináře je umožnit setkání zástupců předních výrobních 
společností, expertů PwC a společností, které již svou provozní výkonnost úspěšně řídí.

Seminář je určen pro generální a finanční ředitele výrobních společností. Srdečně 
jsou zváni i další zástupci vrcholového managementu těchto společností, pro které 
jsou témata tohoto semináře relevantní (výrobní ředitelé, provozní ředitelé, 
obchodní ředitelé apod.)

Účast na semináři je bezplatná. Tlumočení do českého či anglického jazyka bude 
v případě potřeby zajištěno.

Termín a místo konání:
Praha
• Čtvrtek, 19. května 2011 

15:00 – 18:30
• Prostory společnosti PwC ČR, 

Kateřinská 40, Praha 2

Brno
• Pátek, 20. května 2011 

9:00 – 12:30
• Prostory společnosti PwC ČR, 

Náměstí Svobody 91/20, Brno

Jak se přihlásit?
Svou účast, prosím, potvrďte 
nejpozději 16. května online či níže 
uvedené kontaktní osobě. 

www.pwc.cz/opexseminar 

Anna Trachtová, 
anna.trachtova@cz.pwc.com,
+420 251 152 473 



„Zavádění metodologie Lean Six Sigma otevřelo naší společnosti předtím netušené možnosti. 
Dokážeme vyrábět na první pokus dobře, bez plýtvání časem i materiálem, a to díky 
vytvoření vlastního produkčního systému založenému na bázi tahu s využitím vizuálního 
managementu, Kanban, 5S, totálně produktivní údržby, rychlé výměny nástrojů i metod 
nejlepší světové praxe v obchodu a logistice.“

„Systém trvalého zlepšování TRACC pomáhá společnostem zavádět metody nejlepší světové 
praxe provozní výkonnosti s důrazem na udržení změn. Jedná se o robustní a integrovaný 
nástroj představující „mapu“ na cestě ke světové třídě. Důkazem je úspěch mnoha 
společností globálního měřítka, které tento nástroj využívají již 20 let.“

„PwC přistupuje v oblasti provozní výkonnosti ke společnosti jako k celku, což vede mimo 
jiné k bourání pomyslných zdí mezi obchodním oddělením a výrobou. Oblast obchodu 
je klíčová pro růst a cílem provozní dokonalosti je zde efektivní přenos zákaznických 
požadavků do výrobních procesů. Přínos zavádění metod nejlepší světové praxe v obchodu 
pro společnosti je dle zkušeností PwC velmi významný.“

„Zostřující se mezinárodní konkurence nutí naší společnost se neustále zlepšovat. Aktivity 
v oblasti provozní výkonnosti nám umožňují poskytnout našim zákazníkům lepší služby, 
reagovat rychle a flexibilně na jejich požadavky, a to s menšími vynaloženými zdroji. To se 
téměř okamžitě projevilo i ve finanční stránce, a to jak na straně nákladů, tak i výnosů.“

2. Případová studie zavedení konceptu Lean Six Sigma
Jaromír Kulhánek, projektový manažer společnosti PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o.
Roman Bauer, manažer, PwC Česká republika

3. Trvalé zlepšování provozní výkonnosti pomocí nástroje TRACC 
(v angličtině)
Marcin Mikiewicz, ředitel, PwC Polsko

4. Zvýšení efektivity obchodních procesů / Sales force 
effectiveness

 Marian Bartoš, PwC Česká republika

1. Strategický význam zvyšování provozní výkonnosti  
pro budoucnost firmy
Dalibor Franek, obchodní ředitel společnosti PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o.
Tom McDaniel, ředitel, PwC Slovenská republika
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