
ZÍTŘEK UŽ JE TADY!

technologie, procesy, služby…

VAŠE LOGISTIKA V LETECH 2015–2020

2015! 21. a 22. 5., PRAHA

… a také: HRANICE PŘESTÁVAJÍ 
EXISTOVAT – DOPAD NA LOGISTIKU

ZVLÁDNUTÍ LOGISTIKY 
EXPANDUJÍCÍCH E-SHOPŮ



12:35–13:55
Desetiminutová „speed dating“ setkání 
v rámci kongresu EASTLOG 2015. 
Osm časových slotů – osm vašich šancí na 
zajímavé kontakty pro spolupráci v logistice!

Varianta A – Distribuční centrum spol. HOPI
V největším mrazírenském distribučním centru spol. HOPI v Jažlovicích 
u Prahy se budete moci seznámit s nejmodernějšími logistickými 
technologiemi a prostory pro hluboko zmražené skladování potravin 
a jejich distribuci. Součástí nejnovější mrazírenské haly H1 je provoz pro 
zpracování ultra čerstvého masa a ryb.

VARIANTA B – Logistické centrum Yusen 
Logistics (Czech)
Návštěvníci se budou moci seznámit s interními skladovými operacemi 
a dalšími službami tohoto moderního logistického centra, mimo jiné 
např. s procesy cross-docku, konceptem shuntovacích operací či 
portfoliem služeb přidané hodnoty.

ZÍTŘEK UŽ JE TADY!

EASTLOG 2015
a také:

18. ROČNÍK, 21. a 22. 5., PRAHA
technologie, procesy, služby...

VAŠE LOGISTIKA V  LETECH 2015–2020
HRANICE PŘESTÁVAJÍ 
EXISTOVAT – DOPAD NA LOGISTIKU

ZVLÁDNUTÍ LOGISTIKY 
EXPANDUJÍCÍCH E-SHOPŮ
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11:00–11:05
Přivítání 
účastníků

11:05–11:40
Přednáška
Obal může generovat zisk
Pokud dokážeme vidět obal jako výrobní 
prostředek, budeme i jinak uvažovat při jeho 
výběru. Nasazením správného obalu lze 
snížit náklady související s jeho používáním, 
a vygenerovat tak zisk, popřípadě zvýšit 
konkurenceschopnost.

Bohuslav Černý, Sales Manager CZ + SK, 
Schoeller Allibert

11:40–12:15
Přednáška
Změny a novinky v oblasti bezpečnosti 
obalů pro nebezpečné věci
Balení nebezpečných věcí podle 
novelizované dohody ADR 2015 a vhodná 
volba balení jako důležitý faktor pro 
bezpečné zajištění a uložení nákladu na 
vozidle.

Jiří Kokeš, zástupce vedoucího ADV, Dekra
Milan Janda, gestor školení řidičů, Dekra

12:15–12:30
Soutěž
Transportní obaly v soutěži 
Packstar
Do nové obalové soutěže 
Packstar, kde o vítězích rozhodují 
samotní uživatelé obalů, se 
přihlásilo několik zajímavých 
obalových řešení.

Veronika Nolčová, group 
manager, ATOZ Packaging

12:30–14:00
Oběd

PACKLOG
14:00–14:05
Přivítání 
účastníků

14:05–14:50
Přednáška
Informační podpora procesů logistické 
obsluhy výroby
Efektivní logistická obsluha výroby 
vyžaduje synchronizaci materiálových 
a informačních toků i kvalitní informační 
podporu všech fází logistického řetězce, 
která se často neobejde bez spolupráce 
více informačních systémů.

Josef Černý, vedoucí oddělení aplikací pro 
logistiku a výrobu, ICZ

14:50–15:20
Přednáška
Využití dopravníků v prostředí 
výroby
Dopravníkové systémy jsou 
mnohdy jedinou logickou volbou 
pro potřeby intenzivní manipulace. 
Přednáška představí různé typy 
konstrukcí dopravníků a jejjich 
vhodnost pro různá nasazení.

Jan Opletal, jednatel, Ferag CZ

15:20–16:00
Případová studie
Automatické vertikální zakládání
Využití automatizovaných zakládacích 
systémů s vertikálním pohybem výrazně 
zefektivnilo vychystávání, snížilo 
chybovost a zároveň uspořilo skladovou 
plochu.

Dušan Novisedlák, nákup a logistika, 
MICRO-EPSILON Czech Republic
Petr Altmann, manager obchodu, KASYS

16:00–16:30
Přestávka 
na kávu

16:30–17:00
Přednáška
Minimalizace rizik v prostředí 
výroby z pohledu pojištění
Omezování rizik v oblasti výroby 
spojené s pohybem osob 
a materiálu, časté příčiny škod 
a vhodná preventivní opatření.

Zdeněk Přibyl, ředitel oddělení 
majetkových rizik, SATUM CZECH

17:00–17:40
Přednáška
Automaticky naváděné 
stroje
Automatizace pravidelně 
se opakujících skladových 
operací přináší vyšší 
bezpečnost a výrazně nižší 
provozní náklady.

Aleš Hušek, Logistic 
Solutions Manager, Toyota 
Material Handling CZ
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16:30–17:00
Přednáška
Efektivní design skladu 
pro e-shop
Specializovaný e-shopový 
sklad i sklad pro 
multikanálovou distribuci 
mají s ohledem na potřeby 
distribuce elektronického 
obchodu svá specifika. 
Pouze jejich respektování 
při designu skladu přináší 
potřebnou efektivitu.

Radek David, 
senior konzultant, 
LOGICON Partner

17:00–17:30
Přednáška
Technologie pro pohyb 
materiálu v e-shopech
Ve vysoce vytížených 
distribučních 
skladech e-shopů jsou 
efektivní manipulace 
a vychystávání 
nezbytné pro vysoký 
výkon a zvládání 
špiček.

Patrik Gescheidt, key 
account manager pro 
Linde řešení, Linde 
Material Handling

17:30–18:15
Diskuse
Komunikace e-shopů s dodavateli
Snaha o poskytnutí co nejlepší služby 
zákazníkům vede e-shopy k nutnosti zajistit 
plynulý a rychlý tok informací o aktuálních 
dodávkách i o stavu zásob. Nutností je 
velmi intenzivní komunikace s dodavateli, 
kterým nezbývá než se přizpůsobit 
požadavkům e-shopů. Aktuálně jsme 
svědky zejména boomu EDI komunikace.

Rudolf Žůrek, ředitel logistiky, Alza.cz
Roman Volf, ředitel logistiky a zásobování 
ČR, DATART INTERNATIONAL
David Reichel, ředitel eBusiness Division, 
CCV Informační systémy
Pavel Moravec, ředitel ICT, Nestlé Česko

E-SHOPLOG
9:00–9:20
Přivítání 
účastníků

9:20–10:00
Trendy
Automotive logistika – 
vize a trendy
Přes všechny úspěchy 
automobilového 
průmyslu v CEE se 
vývoj v logistice 
automotive nesmí 
zastavit. Kam tedy 
směřuje? Jaký bude 
formát spolupráce 
s dodavateli?

David Strnad, vedoucí 
plánování logistiky, 
ŠKODA AUTO

10:00–10:30
Přednáška
Logistika v Rusku: 
džungle, nebo 
profesionalita?
Přestože Rusko 
rozvířilo politické 
a ekonomické dění 
v Evropě, stále je 
pro mnoho firem 
zajímavým trhem. Jaká 
jsou specifika logistiky 
v této zemi? Na co se 
vyplatí dát si pozor?

Libor Sokol, Sumisho 
Global Logistics Europe

10:30–11:00
Přestávka 
na kávu

11:00–12:00
Diskuse
Klíčové otázky pro logistiku retailu a FMCG
Debata předních zástupců retailu, FMCG 
dodavatelů a logistiků se zaměří na klíčové 
oblasti, kterými se maloobchodní řetězce 
budou zabývat v následujících letech. 
Diskutovat se bude například o těchto 
otázkách: OSA, optimalizace využití 
dopravních kapacit, vratné obaly, zrychlení 
vykládky na DC či VMI.

Martin Šmela, vedoucí logistiky BILLA, 
REWE GROUP
Jan Turek, logistics manager CZ/SK, Coca-Cola
Robert Kuchar, generální ředitel, MD logistika
moderuje: Tomáš Martoch, koordinátor ECR CZ 
a SK

12:00–12:30
Trendy
Vize efektivní dopravy 
a logistiky v roce 2030
Rozsáhlá studie 
realizovaná 
společnostmi Daimler, 
DB Mobility Logistics 
a institutem Fraunhofer 
IML definovala strategie 
pro efektivní dopravu a 
logistiku v  roce 2030.

Ringo Schreiber, 
produktový manager pro 
logistiku a supply chain, 
DB Schenker Rakousko

12:30–14:00
Oběd

14:00–14:35
Diskuse
Bude v čem a s kým dělat logistiku?
Stávající logistické parky jsou téměř 
obsazeny, vhodné pozemky už 
pomalu docházejí, spekulativně se 
v podstatě nestaví, pracovní síla už 
mnohde není k dispozici. Kde, v čem 
a s kým tedy budeme dělat logistiku? 
Budou si logistické firmy muset 
stavět svoje budovy?

Jaroslav Kaizr, Business Director, CTP 
Invest
Jakub Pelikán, Head of Development, 
P3 Logistic Parks
Ferdinand Hlobil, partner, Cushman 
& Wakefield

14:35–15:15
Přednáška
Právo v dopravě 
a zasilatelství
Změny v dopravě 
a zasilatelství dle 
nového občanského 
zákoníku. 
Předpokládané 
trendy vývoje právní 
úpravy přepravy 
a zasilatelství.

Pavel Sedláček, 
advokát a společník, 
Machytková Sedláček 
Vaca & spol.

15:15–16:00
Diskuse
Logistika – nekončící trable, 
nebo světlá budoucnost 
oboru?
Vedoucí představitelé 
nejvýznamnějších logistických 
organizací budou debatovat 
o postavení logistického oboru 
a jeho očekávaném vývoji.

Miroslava Jechoux, prezidentka, 
Klub logistických manažerů
Martin Drábek, předseda, Svaz 
spedice a logistiky
Kamil Slavík, viceprezident, 
Česká logistická asociace

16:00–16:30
Přestávka 
na kávu
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Přivítání 
účastníků

14:10–15:10
Trendy
Náborové trendy a talent management 
v logistice
Získávání, rozvoj a udržení talentů 
ve společnosti. Emočně inteligentní 
organizace a talent management. Vliv 
prodlužování pracovní délky života na 
práci s talenty.

Tereza Seidlerová, lektorka a konzultantka

15:10–16:00
Přednáška
Řízení práce na dálku
Přednáška se bude zabývat aspekty 
práce na dálku a jejím srovnáním 
s prací v kanceláři. Zaměří se na 
komunikaci na dálku a na techniky 
zajištění produktivity práce.

Michal Martoch, odborník na řízení 
vzdálených pracovníků

16:00–16:30
Přestávka 
na kávu

16:30–17:15
Přednáška
Závislostní chování 
zaměstnanců
Rozpoznávání a řešení 
závislostního chování 
zaměstnanců (patologické 
hráčství, internet, návykové látky, 
alkohol, poruchy spánku atd.).

Lenka Šlechtová, lektorka, 1. VOX

17:15–17:45
Přednáška
Odborné vzdělávání logistiků
Pohled na vývoj situace 
v odborném vzdělávání logistiků. 
Stav středního a vysokého 
školství, postgraduální 
vzdělávání, odborná certifikace.

Kamil Slavík, viceprezident, 
Česká logistická asociace

HRLOG
18:15
welcome 
drink

18:45
úvodní 
slovo 
večera

19:00
rautové občerstvení, živá 
hudba, tetovací studio, 
fotostěna, laserová 
střelnice, hry a soutěže – 
vše tentokrát v rockovém 
stylu

20:00
slavnostní 
vyhlášení soutěže 
Cena nájemců – 
nejlepší logistický 
park pro rok 2015

20:15
pole dance 
vystoupení – 
předvedou 
mistryně ČR

20:45
vystoupení 
bojového 
umění 
krav maga

21:30
pole 
dance 
vystoupení 
na 
rockovou 
skladbu

22:00
Vyhlášení 
výsledků 
her 
a soutěží

22:15
pokračování 
večera – 
raut, drinky, 
živá hudba

Logistický Business Mixer – V ROCKOVÉM STYLU!

Registrujte se na: 
www.eastlog.cz/registrace

Zmeňa progrmau vyhrazena
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AQUAPALACE HOTEL PRAGUE
Pražská 137, Čestlice

• Parkování je možné přímo v místě ZDARMA.

•  Simultánní překlad přednášek na kongresu 
zajištěn do českého i anglického jazyka.

UŽIVATELÉ LOGISTICKÝCH  
PROSTŘEDKŮ A SLUŽEB 
(SPOLEČNOSTI, KTERÉ NEPOSKYTUJÍ LOGISTICKÉ

SLUŽBY ANI PRODUKTY ČI SLUŽBY PRO LOGISTIKU) 

MAJÍ VSTUP NA CELÝ PROGRAM 
KONGRESU VČETNĚ LOGISTICKÉHO 
BUSINESS MIXERU ZCELA ZDARMA!

ÚČASTNÍK KONGRESU

•  vstup pro poskytovatele služeb a produktů pro logistiku za poplatek: 
1. osoba: 9 500 Kč bez DPH, každá další osoba ze stejné společnosti: 
7 900 Kč bez DPH

•  vstup pro uživatele služeb a produktů pro logistiku ZDARMA

•  Registrace na kongres EASTLOG 2015 zahrnuje zároveň i vstup na 
večerní XXI. Logistický Business Mixer! Není třeba se registrovat zvlášť!

ÚČASTNÍK XXI. LOGISTICKÉHO BUSINESS MIXERU

•  vstup pro poskytovatele služeb a produktů pro logistiku za poplatek: 
každá osoba: 2 000 Kč bez DPH

•  vstup pro uživatele služeb a produktů pro logistiku ZDARMA

REGISTRUJTE SE NA: 
www.eastlog.cz/registrace

ORGANIZÁTOR:

#18
Pozorně si prosím přečtěte podmínky účasti a řádně a včas se zaregistrujte na stránkách kongresu www.eastlog.cz. 
Zajistíte si tím hladkou registraci a bezproblémovou účast. Těšíme se na setkání na kongresu EASTLOG 2015!

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE A PODMÍNKY ÚČASTI

Stříbrní partneři

Mediální partneři

Partneři  
Logistického Business Mixeru

Partner třídění Spolupracující oraganizacePartner nápojů 

Č A S O P I
S

Bronzoví partneři

Speciální partneři

Zlatý partner

PRODLOG 
speciální partner

PACKLOG 
speciální partner

PACKLOG hlavní partneřiHRLOG  
hlavní partner

E-SHOPLOG hlavní partneři

Partner 
tlumočení

Partner 
registrace

PRODLOG 
hlavní partner


