
 
 

 

Člověk v. automatizace v logistice na kongresu EASTLOG 2016 

 

Nejdéle pořádaná logistická konferenční akce v české republice – kongres EASTLOG, se ve 

svém 19. ročníku zaměří především na žhavou problematiku lidských zdrojů. 

 

Dne 26.5. tak kongresové centrum Aquapalace Hotel Prague bude v rámci kongresu 

EASTLOG, organizovaným skupinou ATOZ Logistics, žít diskusí o pozici člověka v logistice 

a míře, v jaké ho už nyní a zejména v blízké budoucnosti dokáže zastoupit automatizace. 

Hlavní diskuse se tak povede kolem postupující digitalizace ve vztahu k logistice. Konferenci 

nastartuje ekonom Tomáš Sedláček se svým zamyšlením nad vlivem digitalizace na člověka, 

společnost a na ekonomiku. Pak už se řeč bude točit nejen kolem lidských zdrojů, ale také 

kolem automatizace a například i o tématu Průmysl 4.0 a jeho dopadu na logistický obor. 

Lidské zdroje v. automatizace bude však nosným tématem nejen hlavní konferenční části 

TRENDLOG, ale také v rámci specializovaných workshopů a konferencí. Tak například E-

SHOPLOG nabídne pohled obchodu MALL.CZ na maximální nasazení automatizace 

představením svého nového distribučního centra, kde bylo využito nejmodernějších 

automatizačních technologií. Workshop PACKLOG zaměřený na obaly v logistice nabídne 

mimo jiné ukáže, jak realizovat program nákladového zefektivnění obalů ve firmě nebo 

diskusi o obalové problematice v e-shopech. Ve workshopu PRODLOG věnovaném logistice 

výrobních podniků proběhne diskuse o IT a toku dat mezi výrobou a logistikou. Na hlavní 

téma kongresu – lidské zdroje se zaměřuje workshop HRLOG. Letos bude jeho hlavním 

tématem získávání a vlastní výchova odborníků v logistice. Po dvouleté pauze se vrací 

dopravní konference TRANSLOG. Jejím cílem bude v době nedostatku řidičů hledat 

možnosti optimalizace dopravy. 

Oblíbená večerní část kongresu EASTLOG – Logistický Business Mixer – určená pro zábavu 

ve spojení s navazováním nových kontaktů letos překvapí účastníky mnoha možnostmi 

zábavy i občerstvení ve stylu sci-fi.  

Podrobnosti o programu budou i nadále průběžně zveřejňovány na stránkách www.eastlog.cz, 

kde se zájemci o účast mohou zároveň registrovat. 

 

EASTLOG 2016 by se nemohl odehrát bez podpory sponzorů. Zlatým partnerem kongresu je 

společnost INTERROLL. Stříbrný partner pro letošní ročník je společnost Cushman & 

Wakefield,  P3 Logistic Parks. Bronzovými partnery kongresu jsou společnosti 108 

AGENCY, CTPark Network, DB SCHENKER, ICZ,  KASYS, Linde Material Handling, 

LOGSYS, PANATTONI  EUROPE, THIMM Packaging, TOYOTA MATERIAL 

HANDLING. Speciální partneři kongresu jsou společnosti DSV, PROMAN, NAVISYS a 

Tyros Loading Systems CZ.  Speciální partneři mají také jednotlivé programové sekce., 

Hlavním partnerem HRLOGU se stala společnost INDEX NOSLUŠ., Hlavním partnerem 

PACKLOGU se stala společnost Expense Reduction Analysts a Schoeller Allibert. 

TRANSLOG zaštítila společnost Trans.EU. PRODLOG podpořila firma IN TIME Express 

Logistik a K2 Atmitec. Speciálním partnerem PRODLOGU se stala firma J.A. Clean. 

Hlavním partnerem sekce E-SHOPLOG se stala společnost EUROSEAL. Speciálním 

partnerem sekce E-SHOPLOG je společnost KNAPP a Schoeller Allibert. Partnerem e- 

mailové komunikace se stala společnost Email kampane. Partnerem nápojů se stala společnost 

http://www.eastlog.cz/


Karlovarské Minerální Vody a partnerem třídění se stala společnost EKOKOM. Logistický 

Business Mixer se bude konat za podpory společností 108 Agency a  P3 Logistics Parks a 

PANATTONI EUROPE, Partner tlumočení se koná za podpory firmy ZELENKA. Dalšími 

spolupracujícími organizacemi jsou Česká republika SSL, ECR československá iniciativa, 

Klub logistických manažerů. 

 

Mediálními partnery kongresu jsou tato média:  Systémy Logistiky  CZ a SK, Zboží&Prodej, 

Tovar&Predaj, Svět balení, DL PROFI, Development News, Dopravní noviny, EdiZone,  

Logistický monitor, Automa, Svět Průmyslu, SystemNEWS, SystemOnLine, Truck & 

Business, Truck – Business.cz, Edumenu.cz, Education.sk , MM Průmyslové spektrum, 

TECHNIKA SK a ElektroPrůmysl. 

 

 

 

Pro bližší informace kontaktujte: 

ATOZ Logistics 

Lenka Baranová, Project Manager 

Mobil: +420 605 296 744 

lenka.baranova@atoz.cz  

www.eastlog.cz 

 

 

O ATOZ Logistics 
Skupina ATOZ Logistics se specializuje na B2B komunikaci v oblasti logistiky. V ČR a na 

Slovensku vydává časopis Systémy Logistiky, který je primárně určen manažerům 

logistických oddělení výrobních a obchodních společností, dále každoročně vydává publikaci 

Logistická kniha seznamů. Skupina ATOZ Logistics též organizuje odborné logistické akce: 

logistické forum LOG-IN je v ČR a na Slovensku jedinou akcí zaměřenou na inovace v 

logistice. Středoevropský kongres logistiky a dopravy EASTLOG reflektuje trendy v logistice 

a soustředí se na témata efektivní spolupráce v rámci dodavatelských řetězců. Podobnou 

filosofii má další logistická konference z portfolia skupiny ATOZ Logistics – slovenský 

SLOVLOG. Všechny odborné akce jsou spojeny s VIP logistickými večery, zaměřenými na 

networking, tzv. Logistický Business Mixer. Skupina je též sekretářem Klubu logistických 

manažerů, který funguje jako nezávislá platforma pro sdílení informací a výměnu názorů o 

aktuálním dění v logistice. Dalším projektem je nezávislý logistický portál 

LogisticsATOZ.com v české, resp. LogisticsATOZ.sk ve slovenské verzi. 
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