Tisková informace
Jak řešit dopady krize na ekonomiku podniků
Dne 10. června 2009 se uskuteční v TOP hotelu Praha konference na pomoc
českým podnikům v době ekonomické krize. Pomoc nabídne ministr průmyslu
a obchodu Ing. Vladimír Tošovský, prezident České manažerské asociace
Ing. Ladislav Macka a řada špičkových manažerů z ČR i ze zahraničí.
Současné období hospodářské krize přináší mnohým firmám problémy, zároveň však,
a v tom se shodují mnozí autoři, může být obdobím učení se a přípravy na čas, kdy po
krizi přijde oživení. To bude přát připraveným.
Jako jeden z nejkomplexnějších manažerských nástrojů pro řízení firmy je v Evropě
uznáván Model excelence EFQM (European Foundation for Quality Management). Jeho
využití v českých firmách je ale spíše ojedinělé, neboť ekonomické výsledky většiny z nich
byly dosud velmi dobré a nebylo akutně třeba zabývat se nástroji a metodami pro jejich
zlepšování. Dnes je tomu poněkud jinak. Rada kvality ČR proto doporučuje manažerům
firem zvážit, (zvláště v současném období), vhodnost a účelnost seznámení se s tímto
nástrojem a začít jej (případně spolu s dalšími nástroji) využívat.
Aby získali zástupci českých firem více informací o moderních nástrojích pro zvládání
krize, včetně modelu EFQM, který v současnosti využívá přes 30.000 nejúspěšnějších
evropských firem, aby mohli konzultovat zkušenosti s jeho využitím v českých
podmínkách, aby se podělili o zkušenosti se zvládáním hospodářské krize, připravila
Česká společnost pro jakost a Manažerský svazový fond konferenci s tématem Jak řešit
dopady krize na ekonomiku podniků. Konference proběhne ve třech blocích: "Úspěšný
manažer"; "Nástroje a cesty ke zvyšování výkonnosti" a "Praktické zkušenosti".
Konference se koná 10. června 2009 od 8:30 do 19:00 hodin v Top Hotelu Praha,
Blažimská 178/4, 149 00 Praha 4. K účasti na konferenci je možné se hlásit až do
vyčerpání kapacity sálu. Více na www.csq.cz. Srdečně jsou zváni i zástupci médií.

Na konferenci vystoupí:
•

Ing. Vladimír Tošovský
ministr průmyslu a obchodu ČR

•

Ing. Ladislav Macka
prezident České manažerské asociace, generální ředitel ČMZRB, a.s.

•

JUDr. Ing. Robert Szurman
předseda Rady kvality ČR

•

Ing. Jan Mühlfeit
Chairman Europe, Microsoft Corporation, nositel ocenění Manažer roku 1999

•

doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc.
generální ředitel, Třinecké železárny, a.s., nositel ocenění Manažer roku 2008

•

Carla Guerra
Programme Manager of Partnerships and Publications, EFQM

•

Dr. Louise Boulter
Senior Lecturer Middlesex University Business School

•

Professor Tony Bendell
Managing Director Services Ltd. & Visiting Professor Middlesex University
Business School

•

Dipl.-Ing. Alphonse Stremler
STREMLER A.G., Německo

•

Ing. Petr Beneš, MBA
ředitel Pramet Tools s.r.o.

•

Ing. Lumír Al-Dabagh
ředitel a jednatel BENEŠ a LÁT,a.s., vítěz Národní ceny kvality ČR 2008

•

Dipl.-Kfm. Ulrich Dörnhaus
STREMLER A.G., Německo

•

Axel Hockenberger
Deployment Business Excellence Manager, Bosch Sanayi ve Ticaret A.S.,
Turecko

•

Pavel Hortlik
zastupující generální manažer, Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA)

Hlavní programové body konference jsou:
•

Význam podpory kvality řízení v době krize (R. Szurman)

•

Úloha ČMA v podpore manažerů (L. Macka)

•

Evropa i firmy musí vidět za krizi (J. Mühlfeit)

•

Krize – výzva a příležitost (J. Cienciala)

•

EFQM – a way to Excellence (C. Guerra)

•

Does Investing in Excellence Impact on the Bottom Line? (L. Boulter a T. Bendell)

•

Just in time v dodávkách (A. Stremler)

•

Tvorba a implementace strategie firmy a její význam v době krize (P. Beneš)

•

Zkvalitnění řízení procesů je nejlevnější řešení (L. Al-Dabagh)

•

Zkušenosti z obratu kapitálu (p. Dörnhaus)

•

Living Business Excellence at the Bosch Bursa Diesel Plant (A. Hockenberger)

•

Kvalita - cesta k překonání krize a zvyšování výkonnosti (P. Hortlik)

•

Praktické zkušenosti s uplatňováním CSR, (L. Drážný)

Více informací:
Tomáš Kouřil 603-436 839; kouril.tomas@gmail.com

