
Seco Industries, s.r.o. navazuje na tradici firmy Knotek a spol., založené roku 1888, továrny na výrobu hospo-
dářských strojů a nářadí, později známé pod jmény Agrostroj Jičín a AGS Jičín.

Cílem etapy je ukázat na příkladu české firmy s velkou tradicí, jakým způsobem je možné se postarat o svoji 
budoucnost a stát se zajímavým partnerem světových značek, dodavatelů zahradních traktorů. Tou cestou je 
komplexní přístup k OEM – komplexní obsluze cizích značek.

„Čím může být náš příběh zajímavý a inspirativní? Snad tím, že je to příběh tradičního českého výrobce za-
hradních traktorů, který zajišťuje vývoj pro sebe a pro další světové značky. Abychom uspěli na trhu, musíme 
být garantem špičkového konstrukčního know-how, musíme zvládnout vysokou flexibilitu výroby v desítkách 
variant a provedení při vysokých požadavcích na kvalitu a spolehlivost dodávek“ říká Ing. Aleš Housa, ředitel 
divize strojíren Seco Industries, s.r.o.

HARMONOGRAM

1. den – 21. června 2018 2. den – 22. června 2018
 11 : 30 Registrace účastníků a ubytování
 12 : 00 Oběd
 13 : 00 Představení programu + očekávání účastníků
 13 : 30 Úvodní představení firmy
 14 : 00 Prezentace témat manažery Seco Industries
 17 : 30 Ukončení prezentací
 18 : 00 Večeře, raut a sdílení zkušeností 

se zástupci firmy

 8 : 00 Přesun do Seco Industries Jíčín
 8 : 30 Exkurze do výroby firmy
 10 : 30 Přesun zpět na hotel 

Prostřední mlýn + občerstvení
 11 : 00 Rekapitulace poznatků z exkurze, 

diskuse se zástupci firmy
 12 : 00 Řešení témat účastníků a transfer zkušeností
 13 : 00 Shrnutí, závěr a oběd



LÍDŘI 2. ETAPY: KOMPLEXNÍ OEM

Ve společnosti Seco Industries je od roku 2000 a v mi-
nulosti působil na pozicích člena představenstva 
a vedoucího prodeje. Vystudoval technickou fakultu 
ČZU Praha, obor obchod a podnikání s technikou. V mi-
nulosti byl závodním parkurovým jezdcem, v současné 
době se věnuje stolnímu tenisu, lyžování a tenisu. Je 
ženatý a má dvě děti.

Ve společnosti SECO Industries od roku 1983, nejprve 
na pozici vedoucího útvaru řízení jakosti, od roku 2004 
na pozici vedoucího konstrukce. Je absolventem Fa-
kulty strojní ČVUT Praha, obor strojírenská metrologie. 
V osobním životě se více než 40 let věnuje pořádání 
dětského tábora a je aktivním leteckým modelářem.

Ve společnosti Seco Industries je od prosince 2016. 
Vystudovala VŠE Praha, vedlejší specializaci personální 
management. Pracovala jako HR Manager v meziná-
rodních korporacích TRW a SpofaDental. Ve volném 
čase se věnuje rodině, zahradě a rekreačně sportuje.

Ve společnosti Seco Industries pracuje od roku 2006, 
na pozici vedoucí teprve jeden rok. Vystudovala 
Masarykovu obchodní akademii v Jičíně, poté absol-
vovala dva roky na VOŠ právní v Liberci a jeden rok 
pomaturitního studia angličtiny na Akademii Jana 
Ámose Komenského v Jičíně. Před nástupem do Seco 
Industries pracovala dva a půl roku jako referent a pak 
jako vedoucí v turistickém informačním centru v Jičíně. 
Ve volném čase se věnuje cvičení PowerPlate, taneční 
hudbě a návštěvě divadla, rekreačně jízdě na kole 
a vycházkám do přírody.

i2M, s.r.o. 
Náves Svobody 44/29 
779 00 Olomouc 
www.i2m.cz

Přihlášky a administrace 
Michaela Serynová 
Telefon: +420 702 077 607 
E-mail: serynova@i2m.cz

1. Vstup do tématu
 Úvodní informace o společnosti 

Seco Industries, s.r.o. Jíčín
 Představení strojírenské divize Seco 

Industries – co vyrábíme, jaký máme 
výrobní systém a obchodní systém

2. Inspirativní část
 Seznámení s produktovým portfoliem firmy
 Pro účastníky je připravena exkurze do výroby 

zahradních traktorů, kde bude účastníkům představen 
výrobní systém a budou prezentovány důležité 
prvky a vazby na Seco Industries OEM Systém.

 Účastníci budou seznámeni s konkrétními 
příklady zlepšování v procesu výroby.

3. Znalostní část
 Náš byznys model a proč zrovna takový

  Seco Industries OEM Systém
  Role plánování
  Ferecasty a plánování sezónnosti

 Jak děláme vývoj
  Unifikace a platformy
  Tvorba zadání vývoje
   Pro vlastní produkci
   Pro zákaznický OEM byznys
   Jak se vypořádáváme s legislativou
   Testování prototypů
  Customizace

 Získávání zakázek a realizace obchodu
  Tržní prostředí a konkurence
  Naše konkurenční výhody a jak je rozvíjíme
   Podpora distributorů
   Delivery systém

 Personální podpora komplexního OEM
  Základem je zachovat schopnost kvalifikovaně 

obsloužit procesy
  Hlavní výzvy v oblasti lidských zdrojů a jak je řešíme

4. Shrnující část
 Příležitosti ke zlepšení – postřehy účastníků
 Transfery zkušeností účastníků a hostitelů
 Účastníci mohou získat inspirativní 

podněty pro řešení vlastních projektů

Účastníci obdrží prezentace lídrů, metodiky, 
formuláře i ukázky případových studií.

Výrazné slevy v případě přihlášky na více etap a pro více 
účastníků z jedné organizace. (Obraťte se na garanta pro-
gramu Ing. Antonína Krejčího – krejci@i2m.cz, tel: 602 745 712)

Přihlášku k programu PRO VÝROBA Tour 2018 spolu s dalšími 
podrobnostmi k jednotlivým etapám naleznete na www.i2m.cz

Ing. Aleš Housa
Ředitel strojírenské divize

Ing. Milan Šafler
Vedoucí útvaru konstrukce

Ing. Blanka Mašková
Vedoucí personálního úseku

Petra Drahoňovská
Vedoucí exportního oddělení

Účastnický poplatek za jednu vybranou etapu: 15.800,- Kč


