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1. DEN  – 3. ŘÍJNA 2005
09.00–14.00
Registrace, společná prohlídka veletrhu Transport a Logistika

14.00–14.15
Zahájení konference
Milan Šimonovský, ministr dopravy
Miroslav Rumler, prezident České logistické asociace

14.15–15.00
Logistika–hybná síla světového obchodu a globální spolupráce
Přenášející: Graham A. Ewer 
prezident Evropské logistické asociace

15.00–15.30
Logistika –nástroj úspěšné integrace českého hospodářství do
EU
Přednášející: Ondřej Jašek, Ministerstvo dopravy ČR

15.30–16.00
Přestávka na kávu

16.00–16.30
Aktuální stav a očekávaný vývoj v oblasti poskytování
logistických služeb a budování logistických center v ČR
Přenášející: Ivo Rýc, Econsult Praha

16.30–17.00
Aktivity sdružení MHIA a dopad rychle se rozvíjející
technologie RFID a bezpečnostní problematiky na americkém
dodavatelském řetězci
Přenášející: John Nofsinger, Materiál Handling Industry 
of Amerika

17.00–17.30
Radiofrekvenční identifikace–mýty a skutečnost
Přenášející: Tomáš Martoch, Deloitte Central Europe

17.30–18.00
Diskuse a závěr 1. dne
Miroslav Rumler, prezident České logistické asociace

18.00
Odjezd na slavnostní večer ve sklípku v Hustopečích 
(doprava Brno–Hustopeče a zpět zajištěna autobusem)

p r o g r a m  k o n f e r e n c e



2. DEN  – 4. ŘÍJNA 2005

08.30–09.00 Registrace
09.00–10.30 Jednání v sekcích A a B

Sekce A
Úloha logistiky při optimalizaci výrobních soustav
Sekce je zaměřena na logistickou podporu řízení výrobních
systémů v podmínkách rozsáhlých dodavatelských řetězců.
Odborný garant: Ivan Gros, VŠCHT Praha

09.00–09.30 Řízení materiálových toků v oblasti CKD/SKD
(rozložených vozů)
Přenášející: Luboš Šrámek, Škoda Auto

09.30–10.00 Implementace moderních systémů řízení výroby
v dodavatelských řetězcích automobilového průmyslu
Přenášející: Michal Zahradníček, Peguform Bohemia

10.00–10.30 Využití dynamické simulace při prověření nové
koncepce lisovny a systému řízení hmotných toků v podniku
Přenášející: Petr Havlíček, Siemens Elektromotory Mohelnice
Leo Tvrdoň, Dynamic Future

Sekce B Standardizace–podmínky efektivní
spolupráce v globálních logistických systémech
Sekce je věnována současnému stavu využití procesních
a datových standardů v dodavatelských řetězcích (včetně
příkladů z oblasti automobilového průmyslu a distribuce
spotřebního zboží) a očekávanému vývoji ve směru k tzv.
„internetu věcí“.
Odborný garant: Josef Černý, ICZ

09.00–09.30 Elektronická výměna obchodních dokumentů
v maloobchodě -standardizace a trendy
Přenášející: Viktor Hradil, DHL IS (Europe)

09.30–10.00 Dodavatelský řetězec v automobilovém průmyslu
a jeho požadavky na komunikační a datové standardy
Přenášející: Pavel Roub, AIMTEC/ODETTE Česká republika

10.00–10.30 EPC Global–cesta k internetu věcí
Přenášející: Pavla Cihlářová, EAN Česká republika

10.30–11.00 Přestávka na kávu

11.00–12.30 Jednání v sekcích C a D



Sekce C 
Skladování, manipulace a související UT
technologie, jejich role a využití v logistice
Sekce je zaměřena na prezentaci aktuálních trendů v oblasti
skladové a manipulační techniky a rostoucí úlohy informačních
technologií, které umožňují zvyšovat úroveň automatizace
skladových provozů, snižovat náklady na provoz manipulační
techniky a dosahovat potřebné mobility k přístupu k funkcím
a datům informačního systému.
Odborný garant: Kamil Slavík, Hypera Management

11.00–11.30 Vývoj a výroba regálových systémů v návaznosti
na konkrétní požadavky zákazníků
Přenášející: Karel Laube, SSI Schäfer

11.30–12.00 Fleet Manager–systém pro řízení, správu
a analýzu flotily manipulační techniky. Propojení počítače
s vysokozdvižným vozíkem a obsluhou
Přenášející: Karel Šprojcar, STILL

12.00–12.30 Komplexní bezdrátová mobilní řešení–nedílná
součást manipulačních a skladovacích technologií
Přenášející: Václav Pištora, ESP holding

Sekce D 
Logistické projekty–zdroj inspirace a poučení
Sekce je zaměřena na prezentaci logistických projektů
oceněných v roce 2004 Českou logistickou asociací a jejich
přínosu k rozvoji logistické praxe v ČR. Pro srovnání budou
rovněž prezentovány vybrané projekty ze zahraničí, které jsou
inspirativní ve směru individualizace vztahu k zákazníkům, jež
zásadně mění procesy v logistických řetězcích i pojetí
distribučních center.
Odborný garant: Petr Pernica, VŠE Praha

11.00–11.30 ČSAD Hodonín, a.s.–logistický operátor v nových
podmínkách po vstupu ČR do EU
Přenášející: František Kyncl, ČSAD Hodonín

11.30–12.00 Dva příklady řešení distribučního skladu
Přenášející: Josef Černý, ICZ

12.00–12.30 Úspěšné evropské projekty v oblasti skladů
a logistických center
Přenášející: František Doležal, NEDCON Bohemia

12.30–13.00 Diskuse v sekcích

13.00–13.30 Závěr konference
Miroslav Rumler, prezident České logistické asociace

13.00–15.00 Slavnostní raut
15.00–18.00 Návštěva veletrhu–obchodní  jednání

Změna programu vyhrazena.



Datum a místo konání:   
3.–4. října 2005

Kongresové centrum, Výstaviště Brno

Organizační zabezpečení
Kongresové centrum Brno, a.s., 

Výstaviště 1, 647 00 Brno
telefon : +420 541 158 606

Ing. Zdenka Krejčí

Jednací jazyk
Čeština, angličtina (tlumočení zajištěno) 

Anglická verze programu uvedena 
na www.logistika.cz

Účastnický poplatek 
na konferenci a doprovodném programu

za osobu  9.500,- Kč (+ 19%DPH)
člen České logistické asociace za osobu 7.000,- Kč (+19%DPH)

Při dodržení termínu uzávěrky přihlášek 
a zaplacení účastnického poplatku 

sleva 1000,- Kč.

v ceně je zahrnuto 
účastnický poplatek, sborník z akce na CD, 

volné vstupy na veletrh po oba dny, 
společenský večer ve sklípku a závěrečný raut

Při neúčasti přihlašovaného účastnický poplatek
nevrací,  je možné vyslat náhradníka.

Ubytování na akci organizátor nezajišťuje

Uzávěrka přihlášek 
s dokladem o uhrazení účastnického poplatku 15. 9. 2005

Přihlášky po tomto termínu jsou možné po dohodě se sekretariátem.

Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete na adresu: 

Česká logistická asociace, Koněvova 141, 130 83 Praha 3

o r g a n i z a č n í  p o k y n y



Česká logistická asociace, 
Koněvova 141, 130 83 Praha 3

tel/fax: +420 222 590 560 
e-mail: cla@logistika.cz

www.logistika.cz

Generální sponzor

Sponzoři

Mediální partneři

o d b o r n ý  g a r a n t

s p o n z o ř i  k o n f e r e n c e
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