
Firma Weppler Czech s.r.o. je součástí německé společnosti Weppler 
Filter GmbH. Na trhu funguje od roku 1994 a patří k největším a nejsta-
bilnějším zaměstnavatelům na Ostravsku. Specializuje se na spolupráci 
se segmentem automotive, ale to by se mohlo do budoucna změnit, 
jak říká v rozhovoru jednatel společnosti Weppler Czech Tomáš Trefil.

Téměř v každém autě jsou 
desítky součástek od  Weppleru, 

říká jednatel společnosti 
Weppler Czech Tomáš Trefil

Jaký byl pro vás uplynulý rok, jak jej hodnotíte z hlediska ob-
chodu a výsledků společnosti?

Jsem rád, že mohu rok 2018 zhodnotit jako velmi úspěšné období. 
Obrat skupiny Weppler v České republice dosáhl i přes lehký pokles 
43 milionů eur. Pozitivně hodnotím zejména naši aktuální personál-
ní situaci – po několikaletém náročném a turbulentním období zde 
došlo k výrazné stabilizaci, podařilo se nám obsadit stěžejní pra-
covní pozice kvalitními lidmi. Důležitým bodem loňského roku je 
zvýšení produktivity a efektivity skupiny Weppler v Česku.
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každý automobil střední třídy obsahuje více než padesát součás-
tek pocházejících z produkce skupiny Weppler.

V čem je vaše konkurenční výhoda a v čem jsou vaše techno-
logie unikátní?

Skupina Weppler může nabídnout více než 80 let praxe v oboru 
výzkumu, inovace a výroby filtračních součástek. Naší nejsilnější 
stránkou je zejména schopnost vícesložkového zástřiku v průmě-
rech od pěti milimetrů. Nejčastější kombinací materiálů mikro-
filtrů je plast, kov a filtrační tkanina. V zachycování nečistot patří 
filtry z produkce skupiny Weppler k naprosté špičce.

Velmi dobře se nám daří zúročit kombinaci know-how němec-
ké mateřské společnosti s naší českou kreativitou a pracovitostí. 
Skupina Weppler je známá svým vysoce profesionálním, konstruk-
tivním a flexibilním přístupem managementu a odborných pra-
covníků při řešení zákaznických požadavků. 

Jaké jsou vaše plány do budoucna, kam chcete společnost 
posunout ve střednědobém horizontu?

Ve střednědobém horizontu máme v plánu zejména diverzifika-
ci výrobního portfolia skupiny Weppler. V současnosti směřuje 
téměř 98 procent naší produkce do oblasti automotive, což sa-
mozřejmě vnímáme jako možné budoucí riziko. Tomuto riziku 
bychom rádi předešli právě rozšířením produkce do více sektorů – 
aktuálně vyřizujeme potřebné podklady pro vstup na trh se zdra-
votnickými pomůckami.

Další oblastí, ve které se chceme posunout, je automatická kont-
rola kvality vyrobených dílů. Jeden z právě probíhajících projektů 
se zaměřuje na využití umělé inteligence při stoprocentní kontro-
le hotových výrobků pomocí kamerových systémů. Toto odvětví 
otevírá nové možnosti, kterých chceme využít.

Jaké investice jste v poslední době realizovali?

Nedávné investice se týkaly zejména optimalizace výrobních pro-
cesů – automatizace výrobních linek a efektivního monitorování 
a vyhodnocování kvality produktů. Současné výrobní kapacity 
skupiny Weppler jsou v tomto okamžiku dostatečné, podstatněj-
ší investice do výrobních hal či do strojního vybavení prozatím 
nemáme v plánu.

V loňském roce jsme zrekonstruovali firemní kantýnu tak, aby od-
povídala požadavkům moderního stravování a aby umožňovala 
zaměstnancům kvalitnější trávení pracovních přestávek.

Říkal jste v úvodu, že vaše personální situace je nyní dobrá, 
jak se vám podařilo získat zaměstnance?

Nábor nových a udržení stávajících zaměstnanců je stěžejní disci-
plínou pro zajištění plynulého chodu podniku. Aktivně sledujeme 
trendy na trhu práce, požadavky případných uchazečů a našich 
zaměstnanců a snažíme se přizpůsobit naši nabídku. Také kla-
deme důraz na kvalitní program školení nových zaměstnanců. 

Zmínit můžeme například interní akademii vedoucích pracovní-
ků. Spokojený a kvalitní zaměstnanec je pro nás klíčovým prvkem. 
Zaměstnancům pravidelně zvyšujeme mzdu, v posledních letech 
se nám daří každoročně zvyšovat mzdu v řádech desítek procent.

Důležitým tématem je pro nás kvalitní příprava budoucích za-
městnanců pro naši společnost.

V nabídce regionálních učňovských a středních škol zcela chybí 
obor zabývající se zpracováním plastů (např. mechanik seřizovač 
vstřikovacích lisů). I to je důvod, stejně jako u jiných firem v obo-
ru, že se potýká s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců. 

Představte nám vaši společnost a její postavení ve struktuře 
skupiny Weppler.

Spadáme pod mateřskou společnost Weppler Filter GmbH se síd-
lem v německém Oberurselu. Zde kromě výroby sídlí také vývoj 
a obchodní zastoupení pro celou skupinu. V České republice fun-
guje skupina Weppler již od roku 1994. V průběhu let se skupina 
Weppler v česku rozrůstala až do dnešní podoby s více než tisí-
cem zaměstnanců. V současné době patří skupina Weppler k nej-
významnějším a nejstabilnějším zaměstnavatelům na Ostravsku.

Disponujeme vlastním vývojem, výrobou vstřikovacích forem, 
přesných tvarových částí a strojních součástí.

Stěžejní částí výrobního programu skupiny je produkce mikrofiltrů 
pro automobilový průmysl, kde dokážeme uspokojit vysoké časo-
vé a kvalitativní požadavky našich zákazníků.

Přibližte nám využití vašich technologií. Kdo jsou vaši zákaz-
níci, a na jaké trhy dodáváte vaše zařízení?

Stěžejním výrobním programem skupiny Weppler, je výroba mi-
krofiltrů pro automobilový průmysl pomocí technologie vstři-
kování plastů. Na trh dodáváme filtry pro převodovky, spojky, 
vstřikovací ventily, posilovače řízení, ABS systémy a systémy pro 
snižování oxidu dusíku.

Dlouhodobě a úspěšně spolupracujeme s firmami, které jsou ve 
svém odvětví lídry trhu, jako jsou např. Bosch, Continental či TRW. 
Naše výrobky za nimi putují nejen v rámci EU, ale do celého světa – 
od Japonska až po Ameriku. Pro přiblížení můžu říct, že téměř 
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Název společnosti:
Weppler Czech s.r.o.

Sídlo společnosti: 
Česká republika, Ostrava

Založení společnosti: 1994

Obor podnikání:
výroba, obchod a služby

Generální ředitel: 
Tomáš Trefil

Obchodní ředitel: Tomáš Trefil
Výrobní ředitel: Tomáš Hanzelka
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