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Logistický audit 
 

Určení:  Dvoudenní seminář určený logistikům a manažerům, kteří chtějí mít jasno v tom, 

k čemu slouží a jak se provádí logistický audit, jaký je jeho průběh, jaké jsou jeho 

výstupy a co následuje po něm. Kurz je určen také všem těm, kteří se chtějí naučit 

používat metodiku logistického auditu ve své praxi nebo se třeba i logistickými 

auditory stát. 

 

Poslání: První logistický audit v české firmě proběhl v roce 2000 a v roce 2003 vznikla 

Komora logistických auditorů (KLA). Ta nejen sdružuje profesionální auditory,  

ale také trvale rozvíjí metodiku provádění logistického auditu tak, aby se pro každou 

auditovanou společnost stal skutečným počátkem nového rozvoje logistiky 

 (jak interní tak i SCM).  Během dvou dnů semináře „Logistický audit“ mají jeho 

účastníci jedinečnou šanci se podrobně s metodikou KLA seznámit (včetně nácviku 

specifických auditorských postupů) a navíc převzít cenné zkušenosti z řady 

případových studií, reflektujících výsledky konkrétních logistických auditů.  

 

Termín: 25. a 26. září 2012 (Út a St, vždy od 9 do 16 hod.) 

Místo:  Ostrava, sídlo Logistické akademie 

 

Lektor:  Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. 

 

Obsah:  Co Vám předáme / co Vás naučíme 

~  jak správně chápat roli logistického auditu, jaký je jeho účel 

~  v jakých situacích je vhodné logistický audit provést a v jakých ne 

~  jaké jsou hlavní přínosy (výstupy) logistického auditu 

~  co obsahuje metodika log. auditu podle Komory logistických auditorů (KLA) 

~  jak odlišit reaktivní a proaktivní audit  

~  jaké jsou společné rysy a jaké rozdíly v metodikách KLA, VD 6.3, MMOG a DMAIC 

~  jak správně připravit „Program logistického auditu“ 

~  jak správně vést interview v auditované společnosti 

~  co obsahuje „Zpráva z logistického auditu“ a jak ji sestavit z výsledků interview 

~  co obsahuje „Program logistických změn“, jako hlavní výstup log. auditu  

~  jak stanovit ekonomickou návratnost realizace auditem navržených změn 

~  jak kalkulovat cenu logistického auditu v různých podmínkách 

 

Cena:  8 tis. Kč bez DPH (materiály, občerstvení, 2x oběd) 

 

Prosím, hlaste se na adrese info@logisticsacademy.cz  nebo tel. 603 221 826. 
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