
Strojírenský závod Futaba Czech, s.r.o., 
je dceřinou �irmou japonské společnosti 
Futaba Industrial Co., Ltd. V průmyslové 
zóně na okraji Havlíčkova Brodu sídlí spo-
lečnost, která své výrobky dodává hlavně 
předním evropským automobilkám, sice 
teprve od roku 2004, ale díky více než 
sedmdesátileté historii mateřské společ-
nosti má na co navazovat. „Využíváme 
moderní japonské stroje a kromě systému 
ISO používáme také japonskou standardi-
zaci kvality. Díky tomu jsme schopni vy-
produkovat velmi kvalitní výrobky,“ říká 
Radek Slanař, generální manažer společ-
nosti Futaba Czech, s.r.o.

FUTABA CZECH, S.R.O.: VYŠŠÍ KVALITA ZA NIŽŠÍ CENU pak odstartuje naše spolupráce s Jaguar Land Rover. Tato auto-
mobilka si nás vybrala jako dodavatele dıĺů karoserie pro jejı ́
nový model. Z toho důvodu jsme investovali mnoho prostředků 
do strojů a vybavenı.́

Důležitou součástí vaší nabídky je také servis. Nabízíte ho 
i přímo u zákazníků?

Ano, napřıḱlad v kolıńské TPCA, kde naši lidé řešı ́kvalitativnı ́
problémy. Svého rezidenta máme také v maďarské Suzuki.

S růstem automobilového průmyslu výrazně stoupá 
i poptávka po zaměstnancích. Kolik pracovníků aktuálně 
máte a jak těžké je získat nové?

Aktuálně u nás pracuje 940 lidı,́ což je za poslednı ́ dva roky 
nárůst zhruba o sto zaměstnanců. Obrovským problémem je 
nynı ́ skutečně fluktuace ve výrobě. Kampaň konkurence je 
teď opravdu agresivnı,́ a my se navıć nacházıḿe v oblasti, kde 
je mnoho podniků, které hledajı ́ zaměstnance s podobným 
pracovnıḿ profilem.

Jak tuto situaci řešíte?
 
Předevšıḿ prostřednictvıḿ agenturnıćh zaměstnanců, napřıḱlad 
s pracovnı ́agenturou Sivrelo s.r.o. Pracujı ́u nás lidé ze zemı ́
Evropské unie, a to předevšıḿ Slováci, Rumuni, Bulhaři. Rádi 
bychom přijali vıće pracovnıḱů i z jiných zemı ́mimo Evropskou 
unii, ale je to velmi administrativně náročné. Potıž́e jsou už 
v jejich výchozıćh zemıćh, kde se jim velmi obtıž́ně dařı ́zıśkat 
vıźum, ale i u nás, protože zıśkat pracovnı ́povolenı ́je zde velmi 
složité.

Spolupracujete také se středními a vysokými školami, ze 
kterých by se mohli rekrutovat vaši budoucí zaměstnanci?

Ano, spolupracujeme napřıḱlad s technicky zaměřeným 
učilištěm v Chotěboři, jehož studenti k nám chodı ́ na praxi. 
Zájem o náš podnik jevı ́i vysoké školy jako napřıḱlad C�VUT, jejıž́ 
studenti k nám chodı ́na exkurze, a přıṕadně s jejich studenty 
spolupracujeme i na diplomových pracıćh.

Zaměstnance si většinou vychováváte sami. Nabízíte i nějaký 
ucelený systém školení?

Přıḿo v Havlıč́kově Brodě máme napřıḱlad japonské odbornıḱy 
na design, naši zaměstnanci se proto mohou učit přıḿo od nich. 
Jinak nabıźıḿe internı ́ i externı ́školenı ́kupřıḱladu pro práci 
s roboty Panasonic, Motoman, dalšı ́si zvyšujı ́kvalifikaci třeba 
ve firmě Mitsubishi.

Automobilový trh zažívá nyní velmi dynamické období. Jaké 
máte plány do dalšího období?

Pro přıš́tıćh pět let jsme vytvořili business plán, který zahrnuje 
rozvrženı ́ všech našich projektů. Věnujeme se v něm také 
novým technologiıḿ, jako je kupřıḱladu lisovánı ́hlinıḱu. A velmi 
důležitou součástı ́ je ustavenı ́podpůrného týmu, který bude 
zaměřen na propagaci a vyhledávánı ́nových zákaznıḱů. 

Připravila Mgr. Pavla Čechová
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Sloganem vaší firmy je tvrzení, že nabízíte kvalitní výrobky 
za nižší cenu. Jak lze takového spojení dosáhnout?

Soustředıḿe se na jednoduchou dıĺenskou výrobu, která nenı ́
plně automatizovaná. Důležité pro nás je udržet si štıh́lou 
výrobu, což znamená promyšlené plánovánı ́a synchronizaci. 
Dıḱy japonskému zázemı ́a standardizovaným systémům kvality 
si pak zachovává nejvyššı ́možnou kvalitu.

Mezi vaše výrobky patří jednotlivé části automobilových 
karoserií, ale také výfukové systémy. Kdo jsou vaši klíčoví 
odběratelé?

Je to předevšıḿ kolıńská TPCA, která před časem uvedla na trh 
model Toyoty, Peugeotu a Citroënu. Dále je to Toyota Motor 
Manufacturing France, maďarská Suzuki, která nynı ́ válcuje 
trh prodejem modelu Vitara, PSA a Faurecia. V přıš́tıḿ roce 

www.sivrelo.com

Vaše pracovní agentura

inzerce

7978

REPORTÁŽE Z PRŮMYSLU 1/2017REPORTÁŽE Z PRŮMYSLU 1/2017 www.reportazezprumyslu.czwww.reportazezprumyslu.cz

ARTICLES


