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Celá řada zejména vyspělých západních eko-
nomik si význam logistiky pro fungování a roz-
voj moderní společnosti uvědomuje a věnuje její
podpoře náležitou pozornost. Příkladem může
být třeba sousední SRN, kde se podařilo vytvo-
řit a napříč celým politickým spektrem schválit
tzv. Logistický plán zahrnující požadavky tohoto
širokého oboru na jednotlivé resorty – dopravu,
školství, průmysl, místní rozvoj, finance a další.
Tak daleko v podpoře oboru, který je v evrop-

ském měřítku po stavebnictví a potravinářském
průmyslu třetím největším zaměstnavatelem
z pohledu celkového počtu pracovních míst,
zatím v České republice nejsme. Pojďme však
společně využít dostupných příležitostí k popu-
larizaci a podpoře logistiky před odbornou ve-
řejností a zejména pak před nastupující
generací mladých lidí, kteří své uplatnění v ži-
votě teprve hledají. 

Den české logistiky 2017
Stejně tak, jako svůj den slaví ostatní obory lidské činnosti,
i Den české logistiky je připomenutím významu logistiky a je-
jích součástí pro fungování a rozvoj moderní společnosti. Kde
by byla průmyslová výroba, mezinárodní obchod, zdravotnic-
tví či fungování státní správy bez dokonale nastaveného do-
davatelského řetězce...

Česká logistická asociace se již v roce 2015
připojila k celoevropské platformě s názvem
European Supply Chain Day Evropské logistické
asociace. Její podstatou je každoročně v dubnu
pořádání nejrůznějších odborných a společen-
ských akcí na podporu popularizace logistiky
v jednotlivých evropských zemích. Nejsilnější

Letos, stejně jako v letech předchozích, se
chystá společnost ČSOB Leasing prezento-
vat své služby na Dni české logistiky. Rádi
bychom Vás proto pozvali do společné ex-
pozice s naším partnerem společností Linde
Material Handling Česká republika s.r.o..
Jsme připraveni účastníkům akce přímo na
místě nabídnout služby našeho Centra do-
tačního poradenství. Osobní zkušenost je
nepřenosná, proto radím zájemcům: Přijďte
k nám na stánek, informujte se a vyzkou-
šejte, co nabízíme.

Jan Kulhánek, ČSOB Leasing

Společnost Linde Material Handling se na
své návštěvníky těší a její odborníci jsou při-
praveni návštěvníkům pomoci hledat odpo-
vědi na otázky, které zajímají každého
provozovatele skladů. Jsou připraveny i ně-
které překvapující závěry optimalizačních
logistických studií. Zajímavé budou také di-
skuze o Energy managementu v souvislosti
s provozem manipulační techniky v době
překotného rozvoje inovativních technologií
pohonu, jako jsou Li-Ionové baterie, pali-
vové články, CNG.

Martin Petřík,
Linde Material Handling Česká republika
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INZERCE

Eliminujte chyby
Veškeré skladové pohyby pod kontrolou
Maximální produktivita Vašich zaměstnanců

Společnost JK Logistika a.s. na svém
stánku představí kompletní škálu služeb
v oblasti intralogistiky. Obzvláště rádi Vás
seznámíme s originálními řešeními a pro-
dukty, které na našem trhu nabízíme jen my.
Máte otázky v oblasti speciální manipulace,
materiálových toků, implementace WHM
nebo outsourcingu? Přijďte se k nám podívat
a naši specialisté s Vámi proberou vše, co by
Vám mohlo pomoci a seznámí Vás s novin-
kami na trhu. Ivo Báča, JK Logistika

podporu má tato iniciativa tradičně v SRN, ale
významnými příznivci této aktivity jsou i v ze-
mích, jako je Velká Británie, Francie, Španělsko,
Itálie či Holandsko. Česká republika je díky akti-
vitě ČLA historicky první zapojenou zemí z regi-
onu střední a východní Evropy. V letech 2015
a 2016 byl dokonce Den české logistiky opako-
vaně vyhlášen druhou největší akcí této plat-
formy v rámci celé Evropy.

Jednotlivé zapojené země mají možnost vy-
brat si svůj vlastní koncept zapojení do plat-
formy European Supply Chain Day. Česká
logistická asociace zvolila s ohledem na charak-
ter ostatních národních akcí na poli logistiky
a dodavatelského řetězce formu logistického
veletrhu v prostorách charakterizujících mo-
derní logistiku. V letošním roce tak Den české
logistiky proběhne za přispění společnosti CTP
Invest a dalších významných partnerů 5. dubna
v prostorách CTParku Prague North v Kozo-
míně u Prahy. Přijďte se podívat a staňte se i vy
součástí této celoevropské iniciativy! MR

Podrobnější informace ke Dni české logistiky
2017 a možnost registrace zde:

GS1 Czech Republic spustilo datovou syn-
chronizaci – moderní řešení pro efektivní
sdílení produktových kmenových dat. Al-
bert, dm, Globus, Kaufland, Henkel, Hero,
Nestlé… Zajímá vás proč používají GDSN?
Navštivte prezentaci českého zastoupení
globální standardizační organizace GS1!

Mikuláš Černý, GS1 Czech Republic

Největší český železniční dopravce, společ-
nost ČD Cargo, a.s., se na Dni české logis-
tiky představí samostatnou expozicí, ve
které bude prezentovat širokou nabídku slu-
žeb z oblasti nákladní železniční dopravy.
Při návštěvě expozice se Vám budou věno-
vat nejenom naši obchodní manažeři, ale
setkat se zde můžete i s členy vrcholového
vedení společnosti. Malým překvapením pro
návštěvníky pak může být i představení
speciálního loga či grafiky. Přijďte se sami
přesvědčit o jeho významu!

Zdeněk Šiler, ČD Cargo
Jsme nováčkem na Dni české logistiky ne

však ve světě obchodu. Přinášíme bezpečí
a klid. Jsme specialisté na zabezpečení, vy-
hledávání a monitoring vozidel, motocyklů,
lodí, nemovitostí, zásilek i dálkovodných
tras. Zveme Vás do modrého prezentačního
stánku SHERLOG na dobrou kávu. Rádi se
staneme strážci i Vaší chuti. 

Lenka Zelinková, SECAR BOHEMIA


