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Program Automotive  minimum nabízí účastníkům pohled do světa automobilového průmyslu. 
První perspektiva představuje postupy plánování nového vozidla (4 fáze) a definuje základní požadavky na dodavatele. 

Vysvětluje klíčové projektové milníky a s nimi spojené úkoly, které musí být koordinovaně řešeny v rámci celé dodavatelské 
sítě. 

Druhá perspektiva je zaměřena na dodavatele, resp. na úseky logistiky dodavatelů. Popisuje základní modely integrace 

koncernu a dodavatelů a připravuje účastníky na věcnou diskuzi ohledně možností nastavení potenciální spolupráce 
výrobce vozidel, dodavatele a poskytovatele logistických služeb. 

1. TERMINOLOGIE 
Úvodní kapitola tohoto programu objasňuje účastníkům 
kurzu základní logistický slovník. Popisuje úkoly logistiky ve 
výrobním závodu, zobrazuje postavení logistiky v rámci 
hlavního firemního procesu. 

2. MILNÍKY AUTOMOTIVE PROJEKTU 
Druhá kapitola popisuje specifika projektů výrobců 
vozidel a definuje specifické požadavky na logistiku. 
Obsah je převážně čerpán ze svazků VDA. 
 

 

3. MÍRA INTEGRACE PODNIKŮ 
Třetí kapitola tohoto programu nastavuje systém 
spolupráce firmy a zákazníka z hlediska hloubky integrace 
jednotlivých procesů a objasňuje nutnost standardizace 
logistických procesů s př ihlédnutím na rozsáhlost logistické 
sítě. 

4. PLÁNOVÁNÍ PŘEDSÉRIE 
Závěrečná kapitola odkrývá propojení plánování projektů 
zákazníka a dodavatele s důrazem na časové plánování 
jednotlivých č inností. Výstupem je vzorový časový plán 
projektu z pohledu logistiky (plán log. konceptů, 
elektronické výměny dat, prvních dodávek, obalů, 
označení a dopravy). 
 

 

 

ROZSAH: 2 dny / 16 hodin 

PŘÍNOSY 
•  vysvětlení základní terminologie logistiky vč. logistického žargonu  

•  pochopení základního postavení logistiky v rámci výrobního podniku a návazností na ostatní podnikové úseky 
•  uvědomění si pozice firmy v rámci logistické sítě 

•  uvědomění si míry integrace firmy a závazků z ní vyplývající 
•  rozvoj osobní efektivity jednotlivců 
•  workshop je vhodný pro všechny zaměstnance logistiky jako součást š irš ího vzdě lávání v oblasti logistiky a supply chain 

managementu 

VÝSTUP 

Růst odbornosti a kompetentnosti v oblasti nastavení logistických procesů v rané fázi projektů a v oblasti dodavatelsko-
odběratelské spolupráce. 
 



X-TRAINING 
 
VZDĚLÁVÁNÍ, OTEVŘENÉ A UZAVŘENÉ KURZY, 
INTERAKTIVNÍ WORKSHOPY SE ZAMĚŘENÍM NA OPTIMÁLNÍ 
VYUŽITÍ INDIVIDUÁLNÍHO, RESP. TÝMOVÉHO POTENCIÁLU 
 
vyšší management: 8 modulů 
střední management: 6 modulů 
logistika: 12 modulů  
nákup: 2 moduly 

X-CONSULTING 
 
FIREMNÍ KONZULTACE A PORADENSTVÍ ZAMĚŘENÉ  
NA ANALÝZU A ROZVOJ ŘÍDÍCÍCH PROCESŮ FIREM 
 
 
tvorba a redesign business modelu 
tvorba a redesign firemní vize, poslání a firemních hodnot 
(základ budování silné firemní kultury) 
panelová analýza hlavního firemního procesu 
krizový management 
mentoring 

Jsme vzdělávací a poradenská společnost působící na českém a slovenském trhu                                                                       
se zaměřením na management, leadership, logistiku a nákup. 

 
 

SÍDLO SPOLEČNOSTI 
X-COMPANY, s.r.o. 

Nejedlého 71 
841 02 Bratislava 

KONTAKT  

E-MAIL 
dusan.okenka@x-company.eu 

TEL. 
Mob.:    +420 608 881 818 

             +421 915 742 265 
Office.: +420 739 097 745 

WEB 
www.x-company.eu 

XTL00  PANELOVÁ ANALÝZA LOGISTICKÉHO ŘETĚZCE 
XTL01  SKLADOVÁ LOGISTIKA A JEJÍ OPTIMALIZACE 
XTL02  SÉRIOVÁ LOGISTIKA (DISPO; OPERATIVNÍ NÁKUP) 
XTL03  PŘEDSÉRIOVÁ LOGISTIKA 
XTL04  MEZINÁRODNÍ DOPRAVA 
XTL05  LOGISTIKA & OSTATNÍ ODDĚLENÍ 
XTL06  ŘÍZENÍ TECHNICKÝCH ZMĚN V LOGISTICE 
XTL07  OPTIMALIZACE LOGISTICKÝCH PROCESŮ 
XTL08  LOGISTIKA & LEADERSHIP I. 
XTL09  LOGISTIKA & LEADERSHIP II. 
 
XTF01 AUTOMOTIVE MINIMUM 
XTF02 LOGISTICKÁ FMEA 
 

ZASTOUPENÍ PRO ČR 
X-COMPANY, s.r.o. 

Masarykova 378 
696 62 Strážnice 

LOGISTIKA 

Formou otevřených kurzů poskytujeme vzdělávání s cílem optimálního využití individuálního, 
resp. týmového potenciálu. Budujeme kompetence k vedení a řízení týmů na vyšší i střední 
úrovni. Posilujeme odbornost v oblasti logistiky a nákupu. 
 
Firemní konzultace jsou zaměřeny na analýzu a rozvoj řídících procesů firem. 
Prověřujeme funkčnost business plánů, pomáháme budovat silnou firemní kulturu. 


