
21. – 22.  3. 2018
Orea Hotel Pyramida
Bělohorská 24, 169 01 Praha 6

Partnerstvím k úspěšnosti

SETKÁNÍ ABSOLVENTŮ KURZŮ A DRŽITELŮ CERTIFIKÁTŮ

Vážení přátelé,

zveme Vás na již 21. konferenci SYMA, tentokráte s mottem „Sdílením ke zlepšování“, určenou 
především absolventům kurzů a držitelům certifikátů České společnosti pro jakost. Při přípravě 
letošního programu jsme opět vycházeli z novinek v oboru, z hodnocení předchozích konferencí 
SYMA a z Vašich námětů, které od Vás průběžně získáváme. V rámci odborného programu 
budou opět zařazena osvědčená témata zaměřená na automobilový průmysl, ochranu životního 
prostředí a BOZP, Model excelence EFQM, LEAN a na nové normy a předpisy, které se týkají 
systémů managementu. 

Kromě odborného programu jsme opět připravili večerní program, který by Vás měl myšlenkově 
obohatit, pobavit a umožnit Vám získat a rozvíjet nové kontakty.

Současně bude SYMA „Dnem otevřených dveří“ úseku certifikace osob České společnosti pro 
jakost. Budete mít příležitost předložit své návrhy, získat odpovědi na své otázky a také vyřídit 
veškeré náležitosti související s platností, případně rozšířením Vašeho certifikátu.

Dovolujeme si upozornit také na Kulatý stůl s názvem „Etika ve vzdělávání“, který proběhne 
před vlastní konferencí SYMA. Kulatý stůl je určen nejen pedagogům a studentům, ale i všem 
ostatním, které tato problematika zajímá.

Věříme, že i letošní SYMA pro Vás bude přínosná z hlediska odborného i společenského.

Srdečně Vás zveme.

Pro bližší informace sledujte naše webové stránky www.csq.cz
Česká společnost pro jakost, z.s., Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 082 269,  fax: 221 082 229,  e-mail: sekretariat@csq.cz

• • • •

• •

•

  Etika ve vzdělávání    Automotive (IATF, TPM, zlepšování)    EMS a BOZP    Model 

excelence EFQM    Lean    Nové normy a předpisy (ISO 45001, ISO 17025:2017, 

ISO 19011, GDPR, ISO/IEC 27001)    Kulatý stůl – Kvalita pro IT a IT pro kvalitáře 
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PROGRAM  –  21. 3. 2018

12:00

13:00

14:10

14:30 – 17:00

 SETKÁNÍ 

Prezence účastníků

Společné jednání 
řídí Petr Koten, výkonný ředitel, Česká společnost pro jakost

Úvodní slovo 
Elena Stibůrková, předsedkyně, Česká společnost pro jakost

Inovace v oblasti energetiky – CES BATTERY BOX
Martin Kuba, Milan Turena, OIG Power s.r.o.

Aktuální informace z České společnosti pro jakost
Petr Koten, Česká společnost pro jakost
Ondřej Hykš, Česká společnost pro jakost
Romana Hofmanová, Česká společnost pro jakost

Pozvání na jednotlivé sekce
Petr Koten, Česká společnost pro jakost

Přestávka na kávu

Práce v sekcích

SYSTÉMY MANAGEMENTU

2018

21. 3. 2018  od 9:00 do 11:00 –

ETIKA VE VZDĚLÁVÁNÍ
Jednání řídí a moderuje Jitka Jakubcová, předsedkyně OS Etika a management

Kulatý stůl se bude zabývat těmito tématy:  •  Role škol ve formování etických přístupů jejich 
absolventů  •  Učitel – univerzální etický vzor?  •  Vztahy ve škole  •  Aktuálně řešené otázky ve
školách  •  BOZP, kvalita, environment  •  Etika studentů SŠ a VOŠ

Diskutující:

Přemysl Wolf – psycholog, ergonom a lektor

Marie Bohatá – manažerka, odbornice v oblasti ekonometrie, ekonomiky a etiky

Lada Brejníková – specialistka klientské zkušenosti

Jitka Jakubcová – lektorka, konzultantka a HR manažerka

Jiří Maxmilian Prokop – ředitel zdravotnického zařízení 

Jaroslav Haubert – externí učitel odborných předmětů na VOŠ, obor řízení jakosti, absolvent vzdě-
lávacího programu učitel střední školy od roku 2009.

Na závěr budete seznámeni s výsledky Průzkumu výuky témat kvality na vysokých školách v ČR.

Ondřej Hykš, lektor, představitel vedení pro kvalitu, ředitel úseku vzdělávání

„PRE-KONGRESOVÝ“ Kulatý stůl

k o n f e r e n c e 

p řed kon fe renc í
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Sekce A 

Podle údajů Sdružení automobilového průmyslu AutoSAP z roku 2017 bylo v České republice 
v roce 2016 vyrobeno 127 osobních automobilů na 1 000 obyvatel, což znamená pro Českou repub-
liku umístění na předním místě mezi světovými lídry v počtu vyrobených automobilů na obyvatele. 

Nejen tato skutečnost signalizuje, že v České republice se v současné době nachází jedna 
z největších koncentrací automobilové výroby a automobilový průmysl se pro nás stává zásadním 
oborem, ve kterém jsme schopni konkurovat na globální úrovni. 

Výrobci automobilů se stále více zaměřují na řízení celého životního cyklu produktů a cílem je trend 
zapojení celého řetězce dodavatelů do této péče ve prospěch koncového zákazníka a obchodní 
nevyhnutelností je neustálý narůst významu péče o kvalitu a bezpečnost. 

Ani v letošním roce proto nebude chybět v programu konference automobilová sekce, která 
obsahem naváže na předchozí ročníky a opět umožní účastníkům vytvořit prostor a podmínky pro 
sdílení informací a zkušeností. Můžete se těšit na zajímavý program v němž budou vystoupení 
řečníků doplněna o praktické zkušenosti související s přednášenou problematikou.

Jednání řídí Elena Stibůrková, předsedkyně, Česká společnost pro jakost

„IATF 16949 požiadavka alebo potenciál“?
Pavol Plevják, Managing director/Lead auditor, DQS-Slovakia s.r.o. 

Formel Q Nové díly Integral (verze V1.00 z 09.12.2014) Vznik produktu
Simona Bočková,  Denis Mach, ŠKODA AUTO a.s. 

On-Line Managementu spolupráce s dodavateli
Michael Skočdopole, ŠKODA AUTO a.s. 

Produktivní údržba strojů nejen jako požadavek IATF 16949
Pavel Němeček, Česká společnost pro jakost

Best practice v oblasti neustálého zlepšování
Miloslav Grešl, Maxion Wheels Czech s.r.o. 

Sekce B

Aktuální informace, odborné znalosti a příklady z praxe v oblasti ochrany životního prostředí
Jednání řídí Blanka Dobrkovská, Česká společnost pro jakost

Novela vyhlášky o přípustné úrovni znečišťování ovzduší
Zbyněk Krayzel, OSVČ

Látky vzbuzující mimořádné obavy
Blanka Dobrkovská, Česká společnost pro jakost

AUTOMOTIVE 

ENVIRONMENTÁLNÍ LEGISLATIVA
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Sekce C

Jednání řídí Kateřina Macůrková, Sdružení pro oceňování kvality

Kulatý stůl „Model excelence EFQM“ tento rok přinese především autentické zkušenosti 
konkrétních organizací s užíváním modelu a jeho implementací do organizační struktury a všech 
jejích úrovní. Moderovaná diskuze, do které mají možnost se zapojit odborníci v problematice 
kvality, hodnotitelé a konzultanti, dlouhodobě pracující s modelem EFQM, úspěšní účastníci 
Národních cen kvality a zástupci oceněných organizací, i široká veřejnost a laici, přinese nejen 
rozdílné názory a pohledy na praktické využití modelu, ale také rady a tipy pro ty z vás, kteří 
s modelem EFQM začínáte, a nebo o jeho užívání teprve přemýšlíte. 

Svou účast přislíbil také ambasador EFQM pro Českou republiku, Vladimír Braun.

V rámci diskuze se zaměříme nejen na tato témata:
Model EFQM jako nástroj strategického řízení – proč právě EFQM?
Úspěšné organizace – sdílení dobré praxe – díky čemu druzí uspěli?
Model EFQM v praxi – zkušenosti při jeho zavádění.

Večerní program

Workshop  „Poznej svůj mozek – zlepši kvalitu“
Peter Minarik, Project management expert,COMM-PASS

Lidský mozek nefunguje podle směrnic a norem, nicméně moderní technologie umožňují rozpoz-
návat obecné principy fungování lidského mozku. A právě poznání těchto principů může usnadnit 
profesní i soukromý život (nejen) kvalitáře. Jak se chová mozek v běžné situaci? Jak během 
stresu a náročných výzev? Jaký vliv má pracovní prostředí na mozek? Jak pečovat o svůj mozek?
V rámci workshopu získáte konkrétní doporučení pro lepší „fungování“ vašeho mozku. 

Večeře a společenský večer

Závěr společenského večera

Prezence účastníků

Jednání v sekcích

Sekce  D

Aplikace nástrojů Lean je v České republice stále populárnější a rozšiřuje se i mimo oblasti 
výroby. Přijďte si vyslechnout praktické zkušenosti se zaváděním Lean v různých oblastech 
činností organizací.  Jednání řídí Ondřej Hykš, Česká společnost pro jakost

MODEL EXCELENCE EFQM

18:00 – 19:30

19:30

23:00

PROGRAM  –  22. 3. 2018

8:30

9:00 – 11:30

LEAN

SETKÁNÍ k o n f e r e n c e 
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Štíhlost ve výrobně i ve službách
Ondřej Hykš, Česká společnost pro jakost

Štíhlost v administrativě (Lean Office)
Felipe Martínez, VŠE v Praze, katedra managementu

Štíhlost ve službách (Lean Services)
Zástupce firmy, innogy Česká republika a.s.

Štíhlost ve výrobě (Lean Manufacturing)
Zástupci výrobních firem

Sekce  E

Systémy managementu organizací se neustále vyvíjí, normy stanovující požadavky musí reagovat 
na významné změny v předmětných oblastech, ke kterým se vztahují. Vznikají nové potřeby vyplý-
vající z globálních hrozeb a příležitostí. Současně s tím se vyvíjí i pravidla a způsoby prověřování 
plnění těchto požadavků. 

Tato sekce je průřezovým představením nových či revidovaných norem. Nad rámec norem je do 
sekce zařazen i požadavek týkající ochrany dat a osobních údajů vyplývající z povinnosti plnění 
právních požadavků.

Jednání řídí Stanislav Křeček, člen předsednictva, Česká společnost pro jakost

Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky
Nová norma ISO 45001 – změny oproti OHSAS 18001
Jiří Tilhon, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. 

Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních 
a kalibračních laboratoří
Hlavní změny v normě ISO/IEC 17025:2017
Pavel Nosek, ředitel odboru zkušebních a kalibračních laboratoří, Český institut pro akreditaci, o.p.s.

Směrnice pro auditování systémů managementu
Co nám přinese revize ISO 19011?
Elena Stibůrková, předsedkyně, Česká společnost pro jakost

Ochrana osobních údajů
Další nová zlatá žíla – GDPR
Emanuel Brtva, auditor, lektor ISMS 

Sekce  F 

Součástí letošního setkání bude kulatý stůl na téma „Kvalita pro IT a IT pro kvalitáře“. Informační 
technologie jsou už několik let součástí podnikových i výrobních procesů a zabýváme se jimi 
z hlediska systému managementu kvality. I když se kvalitě při vývoji a správě informačních systémů 

NOVÉ NORMY A PŘEDPISY

KULATÝ STŮL – KVALITA PRO IT A IT PRO KVALITÁŘE 
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věnuje pozornost, ne vždy si rozumí svět pracovníků IT se světem pracovníků v kvalitě. Pojďme se 
společně podívat na témata, která nás zajímají. Účast přislíbili jak kolegové z IT, tak manažeři 
kvality.  Jednání řídí Lucie Nová, Česká společnost pro jakost

V rámci kulatého stolu zazní tato témata: 

• Jak se pozná kvalitní software nebo IT služba?

• Jak si představuje kvalitu v IT zákazník?

• Co dělá IT pro zajištění kvality?

• Dá se kvalita v IT změřit?

• Potřebuje IT pro zajištění kvality ISO normy?

• Co může přinést systém managementu kvality do IT?

Diskutující:

Zdeněk Boháč – Manažer, Corporate Processes & Quality, O2 Czech Republic, a.s. 

Daniel Kardoš – Auditor systému řízení bezpečnosti informací

Roman Provazník – F# Team Leader / Developer / Moodbooster, CN Group CZ s.r.o.

Tomáš Přibyl – Memsource Head Of Quality Assurance, Memsource a.s.

Lucie Nová – IT consultant

Slávek Rydval – Solution Architect, IT Consultant and Trainer of UML, T-Mobile Czech Republic a.s.

Přestávka na kávu

Společné jednání
Jednání řídí Elena Stibůrková, předsedkyně, Česká společnost pro jakost

Měření kvality týmové spolupráce
Bořek Navrátil, BN a kolektiv s.r.o

Zajištění kvality nakupovaných dílů z pohledu výrobce automobilů
Lukáš Chlíbek, ŠKODA AUTO a.s.

Závěr setkání 

11:30

12:00 – 13:30

13:30 – 13:40
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Již nyní můžete klást dotazy 

přednášejícím na webu 

sli.do#SYMA

sli.do

Přidejte se

slido.com

#

2018

http://app2.sli.do/event/t3zep5xv/ask


ORGANIZACE:

Místo konání: 

Souřadnice GPS:

Rezervace ubytování: 

Dopravní spojení městskou hromadnou dopravou:

Informace o dopravě:

Parkování:

Orea Hotel Pyramida
Bělohorská 24, 169 01  Praha 6
Recepce telefon: +420 233 102 271
Recepce fax: +420 233 102 273
E-mail: reservation@hotelpyramida.cz

GPS: 50°5'7.96"N,14°22'47.92"E

Zastávka Malovanka, Tramvaj 22 nebo 25, Autobus 143

Na hotelovém parkovišti je zpoplatněno částkou 200 Kč/24 hodin. 
Poplatek není součástí ceny za ubytování.

 

SYMA2018

Rezervace pokojů platí do 19. 2. 2018

 
www.dpp.cz

UBYTOVÁNÍ:

Ubytování si každý účastník zajišťuje individuálně. 
Ve spolupráci s hotelem Pyramida jsme pro Vás připravili výhodnější ceny za ubytování. V případě, 
že využijete této možnosti, uveďte při objednávání na níže uvedených kontaktech heslo 
„SYMA 2018“.

Rezervační systém je pouze v EUR, platba je možná v Kč, kurz pro přepočet je 
1 EUR = 25,540 Kč.

Účastnický poplatek

Č
3 850 Kč

a držitelé certifikátů ČSJ

Ostatní účastníci 4 850 Kč

lenové ČSJ
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Při přihlášení do 28. 2. 2018 
bude poskytnuta 10% sleva.

Typ pokoje Cena za pokoj Cena za osobu/noc

1/1 69 

1/2 75 € 37,50 €

1/3 90 € 30 €

€ 69 € V ceně je 
internet na pokoji, snídaně 
a čajový a kávový servis. 

syma.csq.cz
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https://www.book-secure.com/index.php?s=results&property=czpra31278&arrival=2018-03-20&departure=2018-03-21&code=SYMA2018&adults1=1&children1=0&rooms=1&locale=cs_CZ&currency=EUR&stid=wkll0itlq&showPromotions=1&Clusternames=CZPRAHTLOreaPyramida&cluster=CZPRAHTLOreaPyramida&Hotelnames=CZPRAHTLOreaPyramida&hname=CZPRAHTLOreaPyramida&arrivalDateValue=2018-03-20&fromday=20&frommonth=3&fromyear=2018&nbdays=1&nbNightsValue=1&adulteresa=1&nbAdultsValue=1&AccessCode=SYMA2018&accessCode=SYMA2018&redir=BIZ-so5523q0o4&rt=1515498229

