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ARTICLES

Úplný název společnosti dle obchodního rejstříku:
KDK Automotive Czech s.r.o.

Sídlo: Česká republika, Plzeňský kraj -Tachov

Založení společnosti: 2. srpna 1995

Počet zaměstnanců: 320

Obor podnikání: 
Výroba a prodej plastových dílů pro automobilový průmysl

Roční obrat společnosti: 47 mil. EUR

management:
IT – Pavel Bartovský, HR – Kamila Fojtíčková,Projects/
Sales – Vladimír Pech,Sales – Lenka Ježková, Projects – Petr 
Škandera,Daniel Postupa,Production – Martin Šnaidauf, 
Quality – Ivan David, Logistics – Boris Smola, ENG/
Maintenance – Martin Petr, ProductDevelopment – Miroslav 
Jalový

Generální ředitel: ChangMo Park

Obchodní ředitel: Bořivoj Adamec

Výrobní ředitel: Tomáš Krištof

V tachově rozšíří výrobu

Chang Mo Park: Největší problém máme s naší výrobní kapacitou. Uvažujeme o další 
továrně.

zdroj:  KDK Automotive

opěrky a plastová obložení interiéru osobních vozů. Využívá 
se při tom technologických procesů, jako je vstřikování 
plastů, dvoukomponentní vstřikování plastů, vstřikování 
plastů pomocí GIT technologie (jde o technologie vstřikování  
s plynem (GIT), jejímž prostřednictvím se vyrábějí díly 
s uzavřenými dutinami. Vytvoří se tak výlisek o zdánlivě 
velkém průřezu, přičemž odpadne nutnost chladit velké 
množství roztavené plastické hmoty. Výlisek vyrobený  
GIT má řadu pozitivních kvalitativních vlastností). Továrna 
používá vstřikovací stroje od těch nejmenších, s uzavírací silou  
15 tun, až po největší, s uzavírací silou 1700 tun. Firma 
provádí rovněž svařování plastů a to tepelně nebo ultrazvukem 
či metodou hot plate a také vibrační svařování. Disponuje dále 
montážní linkou pro kompletaci různých sestav a má rovněž 
lakovnu pro lakování barvami rozpustnými ve vodě. Výroba  
je asi z poloviny automatizovaná.
Firma má vlastní vývoj, který sídlí v německém Lennestadtu. 
„Přímo v Tachově je ale zatím malá, nicméně rostoucí 
vývojová organizace, která se zabývá vývojem dílů. Součástí 
většiny našich zakázek je totiž vývoj objednaného dílu.  
My jej tady vyvineme a za dozoru našich specialistů pak 
necháme externě vyrobit vstřikovací formu a poté díl 
vyrábíme,“ objasnil Chang Mo Park.
Podle něj firma dbá mimo jiné i na optimální logistiku.  

V Tachově je 1700 metrů čtverečních skladovací plochy pro 
materiál a polotovary určené k výrobě. Dále 3500 metrů 
čtverečních skladovací plochy pro hotové výrobky. Kromě 
toho 2500 metrů čtverečních skladovací plochy pro prázdné 
obaly.
V Tachově společnost sídlí o začátku 90. let. Do roku 2013 
jako Innovative Components Technologies Czech. Poté získala 
majoritu v Innovative Components Technologies jihokorejská 
firma KDK Automotive, která kromě tachovského závodu 
získala v Evropě ještě tři další a to v německých městech 
Wächtersbach a  Lennestadt a ve španělské Zaragoze.

Chang Mo Park řekl, že hlavním důvodem pro tuto akvizici 
byla podobnost výrobního programu evropských továren  
s produkcí KDK Automotive. Korejská společnost ale měla 
v té době pouze jednoho zákazníka – automobilku Hyundai. 
Vlastnictví čtyř závodů dříve Innovative Components 
Technologies jí umožnilo rozšířit zákaznické portfolio  
o další světové výrobce automobilů, jako jsou již zmínění 
Volkswagen, Škoda, Audi, BMW, GM, či Opel.
Pokud se jedná o nejbližší budoucnost tachovského závodu 
v Česku, Chang Mo Park poznamenal, že trochu se obává 
problémů v personální oblasti, zejména všeobecného 
nedostatku kvalifikovaných pracovních sil a růstu mezd.
 Ing. Ivan Jemelka

KDK Automotive Czech s.r.o. pravděpodobně bude 
investovat do nového závodu. „Největší problém máme s naší 
výrobní kapacitou. Uvažujeme proto o další továrně v České 
republice nebo rozšíření stávajícího závodu v Tachově. Chtěli 
bychom výrobu rozšířit určitě pro automobilky Hyundai  
a KIA, ale i pro GM a Audi,“ uvedl v rozhovoru pro Reportáže  
z průmyslu ředitel tachovského závodu Chang Mo Park. Jak 
dodal, rozhodnutí o této investici by mělo padnout do konce 
tohoto roku. „Předpokládáme, že pokud se k takovému kroku 
rozhodneme, jednalo by se v roce 2017 o investici ve výši  
3 milionů Eur. V prvním kroku by se tedy jednalo o dalších 
50 až 100 pracovních míst,“ upřesnil Chang Mo Park.
KDK Automotive Czech s.r.o. se zabývá se výrobou plastových 
dílů pro automobilní průmysl.Její zákaznické portfolio tvoří 
světoví výrobci automobilů, jako jsou Volkswagen, Škoda, 
Audi, BMW, GM, Opel a rovněž Hyundai i KIA v Evropě.
Roční obrat společnosti za loňský rok byl 48 milionů Eur. 
Zisk společnosti před zdaněním a úroky – EBIT v roce 2015 
dosáhl výše 6,2 milionů Eur. Společnost má 320 zaměstnanců.
Konkrétně se v Tachově vyrábějí středové konzole, loketní 
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