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LOGISTIKA 

Program Logistika & ostatní oddělení nazýváme interně „komplexní logistik“. Žádné oddělení nefunguje ve firmách izolovaně, 
právě naopak. Program se zaměřuje na průniky logistiky a ostatních klíčových oddělení  s cílem pochopit jejich práci a 

motivy jejich jednání. Pohled zvenčí přináší cenné myšlenky a náměty na zdokonalení logistických procesů. 

Komplexní logistik by měl vědomostně přesahovat hranice svého oddělení, přinášet  prozákaznická řešení s ohledem            

na fungování celé firmy. Program spoluvytvářel tým 20 manažerů různých firem. 

1. LOGISTIKA & MANAGEMENT 
Úvodní kapitola tohoto programu představuje základní 
organizační strukturu typické výrobní firmy a navrhuje 
různé způsoby komunikace (úroveň firma a okolí, úroveň 
oddě lení a ostatní oddě lení, úroveň komunikace v rámci 
oddě lení). Je vysvětlen význam leadershipu a jeho 
dopady pro rozvoj týmu logistiky. 

2. LOGISTIKA JAKO SOUČÁST HLAVNÍHO PROCESU 

Druhá kapitola objasňuje kompletní hlavní firemní proces, 
ukazuje zodpovědnosti jednotlivých oddě lení a řeš í 
průniky s výrobou, kvalitou a nákupem. Optimální 
spolupráci s těmito oddě leními vnímáme jako klíčovou pro 
vý j imečné fungování celé firmy. 

 

 

3. LOGISTIKA & TECHNOLOGIE  
Třetí kapitola pootvírá dveře do oddě lení informačních 
technologií, výrobních technologií a údržby. Popisuje 
dů lež itost pochopení fungování informačních technologií 
pro disponenta a plánovače výroby, poukazuje na 
nutnost vyhodnocování plnění výrobního plánu pro 
výrobní technologie a údržbu. 

4. LOGISTIKA & PODPŮRNÉ PROCESY 
Program uzavíráme rozhraním logistiky a engineeringu, 
personalistiky a financí. Každé oddě lení dává logistice 
podněty pro její dalš í  rozvoj. 

 

 

 

PŘÍNOSY 
•  pochopení rozhraní logistiky a ostatních 

oddě lení 

•  uvědomění si pozice interních dodavatelů   
a interních zákazníků  vč. zodpovědností za 
jednotlivé procesy 

•  zvýšení schopnosti efektivní komunikace      
a samostatného rozhodování díky lepš ímu 
pochopení fungování všech klíčových 
oddě lení firmy 

•  lepš í  spolupráce v rámci firmy a realizace 
stanovených cílů 

•  rozvoj osobní efektivity jednotlivců 

VÝSTUP 
Zvýšení kvality a efektivity komunikace           
v rámci logistiky i celé firmy vedoucí ke 
snazš ímu pochopení i realizování stanovených 
cílů.  

Vzdělávání podporuje a rozvíjí týmovou práci. 

ROZSAH: 2 dny / 16 hodin 



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. 


