
 

 

 

AKTUÁLNĚ 

V Německu proběhla velká kontrola dodržování MiLoGu. Francie 
zavádí podobný zákon proti dopravcům z východu 

Od začátku července vstupuje ve Francii v platnost nový zákon 

nazývaný Loi Macron. Protestují proti němu zejména dopravci 

ze střední a východní Evropy, protože - podobně jako německý 

zákon MiLoG - zavádí ve Francii povinnou minimální mzdu (50 

tisíc korun). Navíc také pro všechny zahraniční dopravce zavádí 

různé byrokratické povinnosti, mezi něž patří povinnost mít 

odpovědného zástupce přímo ve Francii, vybavení řidiče dokumenty ve francouzštině 

obsahující osobní údaje řidiče i zaměstnavatele, podrobnosti o mzdě, cestovních 

náhradách, stravném, ale také překlad pracovní smlouvy řidiče. 

 

Odolné kapesní tablety Panasonic FZ-F1 pro logistiku 
Společnost Panasonic představuje vysoce odolné nejmenší 

kapesní tablety určené hlavně pro logistiku a retail.               

4,7palcové kapesní tablety Panasonic Toughpad FZ-F1           

a FZ-N1 mají hmotnost méně než 280 g a ergonomický 

design. Přístroj lze snadno používat a držet jednou rukou díky 

integrované zešikmené čtečce čárových kódů umístěné vzadu, 

která chrání před opakovanou zátěží, a zvyšuje tak 

produktivitu práce. Zařízení je navrženo pro skladové 

manipulanty, pracovníky v maloobchodě, ve výrobě, pro 

terénní a záchranné služby, pro poštovní a kurýrní 

doručovatele a disponuje rozhraním pro hlasové i datové služby. Kapesní tablety jsou 

dodávány s možností výběru ze dvou operačních systémů pro snadnou integraci ve 

firmách používajících Windows (FZ-F1) nebo Android (FZ-N1).  

Více na: http://business.panasonic.cz 

 

 

Na řešení výběru mýta zbývá Ťokovi jen půl roku. Kapschi podle 
posudku nahrává to, že nespolupracuje  

Posudky ministerstva dopravy říkají, že mýtné na českých 

silnicích může od ledna vybírat pouze firma Kapsch, a je proto 

možné zadat jí několikamiliardovou zakázku bez výběrového 

řízení. Každý posudek se sice odvolává na jiné důvody, ministr 

Dan Ťok se o ně přesto opírá, ačkoliv mu poradní orgán vlády 

radí něco jiného.  
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Foto: Rozšířený Panamský průplav 
se otevřel 

V Panamě se slavnostně otevřel rozšířený 

Panamský průplav, jehož rekonstrukce trvala 

devět let. Nyní umožní proplout lodím s až 

třikrát větší kapacitou - komory jeho zdymadel 

jsou dlouhé 427 metrů a široké 55 metrů. Jako 

první kanálem proplulo mohutné čínské 

plavidlo s 9000 kontejnery. Podívejte se na 

fotogalerii. 

 

Sportisimo rozšiřuje své logistické 
centrum v Rudné 

Český řetězec se sportovním zbožím 

Sportisimo si ve skladovém areálu v Rudné      

u Prahy pronajme další halu. Celková plocha 

jeho logistického centra tak bude 58 tisíc 

metrů čtverečních. 

 

Samořiditelný vůz zřejmě poprvé 
zabil člověka 

Na Floridě zemřel první člověk                     

v samořízeném automobilu Tesla. Aktivovaný 

autopilot ani řidič nezpozorovali kamion, který 

vozu vjel do cesty. Národní úřad pro 

bezpečnost v silniční dopravě nyní prověřuje, 

zda ve voze není bezpečnostní nedostatek, 

kvůli kterému by bylo nutné svolat 25 tisíc 

vozů. 

 

Š v é d o v é  t e s t u j í  p r v n í 
elektrifikovanou dálnici na světě 

Na švédské dálnici E16 u města Gävle 

začíná testování první elektrifikované dálnice 

na světě. Budou po ní jezdit nákladní auta         

s pantografy, podobně jako na železnici. 

Projekt je založený na hybridních kamionech, 

které se dobíjejí z elektrického vedení nad 

dálnicí.   

Česká infrastruktura se dočkala 
Evropská unie dala Česku výjimku, která 

povolí dopravní stavby se starými 

ekologickými posudky. Díky tomu se bude 

moct začít stavět deset z více než stovky 

nejohroženějších staveb - dálnic či 

železničního koridoru. Jde o stavby přibližně 

za 46 miliard korun, které jsou z větší části 

připravené a schází jim kvůli zastaralému 

ekologickému posudku většinou už pouze 

stavební povolení. 
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V námořní nákladní přepravě začíná platit nařízení SOLAS VGM     
o kontrole hmotnosti kontejnerů 

Od začátku července musí mít podle nového nařízení VGM 

mezinárodní konvence SOLAS každý kontejner, který se 

ukládá na námořní loď, doklad o ověření hmotnosti. Opatření 

má zabránit nehodám v námořní přepravě, které vznikaly kvůli 

nepřesným údajům o váze nákladu. Kontejnerům                       

s exportovaným zbožím, jejichž doklady nezahrnují toto potvrzení, hrozí, že je rejdař na 

svou loď nepřijme. 

 

V ČERVENCOVÉ LOGISTICE MIMO JINÉ VYJDE 

CeMat 2016: Všechny trendy intralogistiky na jednom místě 
Logistické centrum vybavené automatickými skladovacími 

systémy, vozíky s li-ion technologií, které spolupracují bez 

účasti lidské obsluhy, všudypřítomný software. Že jde vývoj 

intralogistiky tímto směrem, naznačila nabídka firem, které 

v červnu vystavovaly na veletrhu CeMat v německém 

Hannoveru. 

Podstatná část finančních nákladů při tradiční manipulaci s materiálem připadá 

na řidiče. S dalším nárůstem jejich platů tak firmy stále více poptávají automatizované 

systémy, jejichž ceny naopak klesají. Na veletrhu byl i proto k vidění nespočet variant 

všech možných zařízení, která už nevyžadují přímou kontrolu člověka.  

Například Toyota ukázala ve svém pavilonu spolupráci několika retraků, přičemž 

na monitoru byl vidět i reálný provoz ve skladu nizozemské „sýrařské“ firmy A‑ware, 

kde jezdí 14 spolupracujících automatických strojů…. 

Celý článek vychází v nové Logistice 15. července. 

 

Chataři komplikují sobotní doručování 
Další přepravní firmy, které se zaměřují na rozvoz balíků       

z e-shopů, zavádějí možnost doručení i mimo pracovní dny. 

Podle některých průzkumů a pilotních projektů je ale tato služba 

velice nákladná a nemusí se vyplácet. 

Doručování balíkových zásilek na soukromé adresy je vysoce 

konkurenčním trhem. Ziskovost tohoto byznysu do značné míry závisí na úspěšném 

doručení na první pokus. Navíc nároky zákazníků e-shopů rostou, a tak přepravci 

zavádějí nové možnosti, které zvyšují pravděpodobnost úspěšného doručení. Vedle dnes 

již celkem běžných avíz přes smsky a e-mail, přesměrování doručení či sítí kamenných 

výdejen zavádějí například možnost sledovat pohyb kurýra v terénu nebo v poslední 

době i doručování o sobotách... 

Celý článek vychází v nové Logistice 15. července. 
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Gefco a Ruské exportní centrum 
budou spolupracovat  

Skupina Gefco, součást ruské železniční 

společnosti RŽD, a společnost Russian Export 

Center (Ruské exportní centrum) podepsaly 

smlouvu o spolupráci při poskytování 

logistických služeb výrobním firmám, které 

vyvážejí své zboží z Ruska. 

 

Nejkratší univerzální vysokozdvih 
své třídy už pohání i li-ion baterie 

Jungheinrich pokračuje v zavádění lithium-

iontových baterií do své vozíkové flotily a na 

veletrhu CeMat uvedl na trh další sériově 

vyráběné stroje s touto technologií. 

 

PST CLC zajistí logistiku 
Continentalu v Číně 

Společnost PST CLC bude od září zajišťovat 

pro Continental Tires (China) skladové služby 

a manipulaci ve dvou čínských logistických 

centrech. 

 

UPS rozšiřuje evropskou síť pro 
segment zdravotnictví 

Společnost UPS posiluje svoji distribuční síť 

FSL (Field stocking locations) v Evropě. Díky 

rozšíření takzvaných „polních zásobovacích 

lokací“, které zajišťují transport zásilek 

citlivých na dobu přepravy, budou mít výrobci 

z oblasti zdravotnictví větší kontrolu nad 

svými zásobami a budou moci zkrátit dodací 

lhůty ke svým zákazníkům. 

 

Železniční dopravce AWT si sám 
vyškolil strojvedoucí 

Dopravní společnost AWT na konci května 

ukončila kurz pro strojvedoucí, který poprvé 

realizovala vlastními silami. Snaží se tak 

vyřešit problém nedostatku kvalitních 

pracovníků. K samostatnému řízení 

lokomotivy na vlečce vede zhruba půlroční 

cesta.  

 

DPD nově nabízí jednoduché 
posílání zásilek i pro menší e-shopy 

Novou možnost dopravy zásilek mezi 

soukromými osobami či mezi menšími 

podnikateli a jejich zákazníky, začala nabízet 

společnost DPD. Služba je vhodná pro ty, kteří 

odesílají privátní balíček nebo obchodují na 

internetu a hledají jednoduché a časově 

úsporné řešení. 
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