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Odpověď se bude zdát 
možná až příliš jednodu-
chá, ale praxí ověřenou ce-
stou je outsourcing služeb,  
v tomto případě logis- 
tických.  Je třeba vzít v potaz, 
že zcela určitě nejde o cestu 
triviální, ale cestu náročnou, 
především na výměnu in-
formací, důvěru a imple-
mentaci. Výsledek však stojí 
za to. 

Neriskujte
Logistické činnosti totiž 
vyžadují mnoho energie, 
úsilí, času a peněz, které jsou 
ve výrobních i jiných, na lo-
gistiku nespecializovaných 
firmách, často vynakládány 
velmi neefektivně. Proto  
je moderním a v konečném 
důsledku ekonomicky vý- 
hodným řešením přene- 
chání těchto činností pro- 
fesionálům. Profesionálům, 
pro které je logistický ser-

vis hlavním zaměřením. 
Profesionálům, kteří mají 
nastaveny systémy měření 
výkonnosti logistického 
řetězce, prověřené reálnými 
projekty. Profesionálům, 
kteří ovládají standardi-
zované i flexibilní procesy  
v oblasti logistiky, a mají vše 
odzkoušeno v praxi. Takže 
není třeba riskovat a jít ce-
stou zkoušky a omylu, která 
je nejen neefektivní, drahá, 
ale zároveň velmi riskantní 
pro stabilitu podnikání.

Vzájemná spolupráce
Výsledkem outsourcingu na 
základě ověřené metodiky 
a vedeného projektovým 

řízením je snížení perso- 
nálních a provozních ná- 
kladů i nákladů na tech-
nické vybavení. Co je ale 
asi nejdůležitějším dopa-
dem úspěšně implemen-
tovaného outsourcingu? 
Schopnost pružněji reagovat 
na změny v objemech výro-
by a obchodu, což je v dnešní 
době klíčový parametr pro 
rozvoj a úspěch. Obvyklou 
součástí outsourcingu je 
samozřejmě poradenství, 
které je možno realizovat 
formou například konzul-
tací nebo školení personálu 
za využití nejnovějších 
trendů v logistice. Význam-
ným přínosem poraden- 
ství je i možnost provádění 
cyklických logistických 
auditů.  Společně se zákaz- 
níkem tak hledáme a odha-
lujeme slabá místa v proce-
sech a následně úspěšně im-
plementujeme nová řešení 
a hledáme další prostor pro 
efektivnější využívání in-
terních i externích zdrojů 
pro další rozvoj.

Proto jsem si v úvodu do-
volil spojení outsourcingu  
s logistikou pro rozvoj.

OUTSOURCING 
LOGISTICKÝCH SLUŽEB 
– LOGISTIKA PRO ROZVOJ
Jak se věnovat 
hlavnímu předmětu 
svého podnikání 
a zvýšit si šanci na 
to zůstat na špičce 
v oboru?
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KONFERENCE

Letos se konference koná 
exkluzivně pod záštitou mi-
nistra dopravy ČR a rektorky 
Vysoké školy ekonomické  
v Praze

XX
Ve dnech 12.-13. listopa-
du 2014 se uskuteční v re- 
prezentačních prostorách 
Břevnovského kláštera  
v Praze devátý ročník 
tradiční mezinárodní  
logistické konference 
SpeedCHAIN. Její letošní 
motto  je  „Logistika – ce-
sta správným směrem“.   
V loňském roce se této akce 
zúčastnilo celkem 582 logis- 
tických osobností z 8 zemí 
světa. Konference přinese 
tradičně komplexní přehled 
o aktuálním dění na české, 
evropské a globální logi-
stické scéně s důsledným 
akcentem na vývoj trhu 
v regionu střední Evropy. 

Konference je rozdělena do 
několika sekcí, z nichž každá 
je specificky zaměřena na 
konkrétní oblasti logistiky 
a zásobovacího řetězce. Spe-
ciální důraz je kladen na 
prezentace případových 
studií, vývojových trendů 
a tendencí, které utvářejí 
současnou podobu logistiky. 

XXX
Hlavním zahraničním hos- 
tem bude prezident Evrop-
ské logistické asociace pan  
Jos Marinus. Program prv- 
ního dne bude již tradičně 
zakončen slavnostním ga- 
lavečerem.V.I.P. Logistic 
Rendezvous 2014, na  kte-
rém bude udělena cena 
GRYF Supply Chain Award 
2014 pro logistickou osob-
nost roku. Součástí večera 
je společenský program, 
raut, elektronické slosování 
všech účastníků s možností 
výhry široké palety hod- 
notných cen a unikátní pro-
stor pro profesionální net-
working.
Více informací na 
www.speedchain.eu

Mezinárodní 
logistická konference 
Speedchain 2014

Odborná akce  
s unikátní koncen-
trací logistických 
profesionálůs  
akcentem na trhy  
v České republice  
a širším regionu 
střední Evropy.
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