Nákupní logistika
/ Kurz certifikovaný Komorou logistických auditorů zaregistrováno Ministerstvem Vnitra
pod číslem 266 42 000 ./

Cíle
Cílem semináře je poskytnout komplexní přehled o moderním nákupu a metodách hodnocení
dodavatelů, seznámit posluchače s principy nákupní logistiky, naučit je používat metody a
nástroje pro zabezpečování logistických funkcí. Absolventi kurzu budou schopni řešit
logistické úlohy, aplikovat moderní efektivní metody v oblasti řízení nákupu.

Určeno
Vrcholovému managementu firem, výrobním manažerům, logistickým manažerům,
vedoucím pracovníkům ve výkonných logistických funkcích, v úsecích nákupu, výroby a
prodeje, majitelům a vrcholovým manažerům spedičních firem , manažerům IT logistickým
a projektovým manažerům, kteří zabezpečují interní i externí logistiku na jak operativní, tak
i na strategické úrovni.

Obsah
1) Základy systémové logistiky

•
•
•
•

optimalizace úrovně služeb
předmět logistiky – logistický řetězec
teorie bodu rozpojení
vliv polohy bodu rozpojení na úroveň logistických služeb (+ ukázky z praxe)

2) Analýza a předpověď poptávky

•
•
•
•
•
•

očekávané výsledky analýzy poptávky
analýza trendu
analýza sezónnosti
analýza rozptylu poptávky
využití analýz pro prognózování
vyhodnocení prognóz

3) Zásoby v logistických řetězcích

•
•
•
•
•

funkce zásob ve firmě
náklady na pořízení zásob
náklady na držení zásoby
náklady na zásoby z titulu rizik
kategorizace zásob ve firmě – ukázka analýzy zásob

4) Řízení zásob

•
•
•
•
•

základní principy řízení zásob
optimalizace velikosti dávky
vyhodnocení a stanovení pojistných zásob
kodifikační systémy pro materiálové číselníky
nákupní objednávkové systémy

5) Strategie a taktika nákupu

• trendy nákupní logistiky v Evropě a ve světě
• jednotlivé fáze nákupního procesu
• multikriteriální hodnotová analýza – nástroj pro vyhodnocení výběrových řízení
jednání s dodavateli – transakční analýza
Novinka
6) Informační systémy pro podporu nákupních systémů

• SRM nástroje pro řízení nákupu ve velkých firmách a organizacích – dynamické
nákupní systémy
• E – procurament, elektronické aukce

7) Zákon o veřejných zakázkách, účast na výběrových řízeních

• Působnost zákona
• Postupy výběru doadavatele dle zákona o Zadávání veřejných zakázek
• Účast na výběrových řízeních

Harmonogram
Prezence: 8.45 - 9.00
Program: 9.00 - 17.00
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