
 

 

AKTUÁLNĚ 

Košík.cz stěhuje svůj sklad. Rozšíří sortiment, zásoby i rozvoz  
Online supermarket Košík.cz přestěhuje svůj sklad 

do Horních Počernic, kde bude mít k dispozici plochu 

10 tisíc metrů čtverečních. Jde o trojnásobné navýšení 

oproti původní hale ve Stodůlkách. Stěhování a 

navyšování zásob souvisí s tím, že firma chystá do 

konce letošního roku expanzi do dalších lokalit.  

„Kromě toho je tu možnost výrazně rozšířit 

sortiment, a to i o non-food zboží,” říká ředitel a spolumajitel Košíku Jakub Šulta. Půjde 

především o farmářský a zahraniční sortiment, dále o hračky a elektro.                            

Z 11 000 produktů se tak portfolio e-shopu rozšíří na 17 000 položek. 
 

Evropské překladiště DHL Express v Lipsku má nové třídicí 
centrum za 6 miliard 

Společnost DHL oficiálně otevřela nové třídicí centrum v expresním překladišti v 

Lipsku. Moderní třídicí zařízení nově umožňuje automaticky zpracovat těžké a objemné 

zásilky. Díky rozšíření a novým technologiím bude překladiště přibližně o polovinu 

efektivnější a zvládne tedy zpracovat 150 tisíc zásilek za hodinu.  

 

Video: První drony v reálném provozu. Na rwandský venkov 
převážejí zásoby krevních transfúzí 

Rwandský prezident Paul Kagame během slavnostního 

ceremoniálu v centrální části státu oficiálně zahájil 

vnitrostátní přepravu pomocí dronů. Zatímco řada 

společností bezpilotní letouny pro doručování testuje, v 

tomto případě jde už o skutečný provoz. Rwandská vláda 

tak může pomocí dronů přepravit denně až 150 zásilek 

krve do 21 transfuzních stanic v západní části země. 
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TWITTER 

DB Cargo UK propustí v Británii 900 lidí. 

 

Amazon a Google se chtějí víc zaměřit na 

kamenné obchody. 

 

Still staví u Hamburku nové logistické 

centrum. 

 

Indie dokončila pravidla pro rozměry 

náklaďáků převážející auta. Tři čtvrtiny je nyní 

překračují. 

  

DB Schenker zaplatí pokutu 2 mil. eur za 

údajné uplácení v přístavu v Petrohradě. 

 

Kuehne+Nagel získala další kontrakt na 

distribuci náhradních dílů BMW. 

 

Amazon zřejmě dostane další pokutu kvůli 

přepravě nebezpečného zboží. 

 

UPS nakoupila dalších 200 hybridních 

dodávek 

 

DSV má po akvizici UTi chuť na další velké 

 

KRÁTCE 

FedEx chce masivně investovat v 
Paříži  

FedEx plánuje zdvojnásobit své kapacity       

u Paříže. Město se pro firmu stane druhým 

největším logistickým centrem na světě po 

Memphisu. Firma chce do roku 2019 otevřít na 

letišti na pařížském předměstí Roissy novou 

třídírnu zásilek. Vznikne tak 200 až 400 

nových pracovních míst. 
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Vynucování minimální mzdy v Německu a ve Francii by mohlo 
vyhnat řidiče ze zaměstnaneckého poměru, tvrdí Sobotka 

Zákon nařizující pracovníkům platit v Německu          

a Francii místní minimální mzdu se vztahuje jen na 

zaměstnance, a ne na osoby samostatně výdělečně činné, 

tzv. OSVČ. To je podle Bohuslava Sobotky 

diskriminační. Premiér reagoval na případ řidiče, který 

ve Francii dostal pokutu, když nepředložil doklad o tom, 

že bere stejně vysokou mzdu jako tamější řidiči. 
 

Vláda ustoupila EU. Konkurenti ztrátu České pošty platit nemusí, 
peníze najde stát 

Po letech právních sporů končí snaha státu, aby zásilkové společnosti platily stovky 

milionů korun České poště. Na stranu soukromých firem se postavila Evropská komise i 

české soudy, a vláda tak ustoupila. Sama ale zatím neví, jak poště peníze zaplatí. Česká 

pošta je podle vlády znevýhodněná a pomoc potřebuje.  

Soukromé společnosti, které po Česku rozváží zásilky, měly od roku 2013 hradit ztrátu 

ze služeb ve veřejném zájmu, kterou za daný rok vykáže Česká pošta. Ta například          

v roce 2014 chtěla více než miliardu korun, převážnou část by ale zaplatila sama sobě. 
 

V LISTOPADOVÉ LOGISTICE MIMO JINÉ VYJDE 

Cílem je bezpapírová továrna 
Továrna podle vizí konceptu Průmysl 4.0 to ještě není, 

už je ale na půli cesty. Nedávno otevřený výrobní podnik 

druhého největšího dodavatele skladovací techniky na 

světě, skupiny KION, využívá řadu automatizovaných 

prvků a výrobní i logistické procesy řídí propojené 

informační systémy. 

Továrna společnosti KION v průmyslovém parku u Stříbra nedaleko Plzně je 

nejnovějším a nemodernějším závodem celého koncernu. Výroba zde běží od začátku 

letošního roku. Vyrábějí se tu retraky pro značky Linde Material Handling a Fenwick, 

které jsou součástí skupiny. Hotové vozíky pak proudí prakticky do celého světa. 

Donedávna se tu vyráběl jen jeden model retraku s označením výrobní řady 1120. 

Zhruba polovina těchto vozíků se ve výrobě přizpůsobuje přání zákazníka. U části jde 

jen o drobný softwarový zásah, na asi 20 procent vozíků se ale montují i skutečně 

nestandardní díly. 

Nyní k tomuto modelu přibyl ještě další retrak typu 116, u něhož se počítá s nižšími 

objemy výroby, ale s ještě vyšší variabilitou. Přesně řečeno podle zákaznické objednávky 

se staví každý vozík... 

Celý článek vyjde 4. listopadu v novém čísle Logistiky. 
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Nová odborná logistická kniha 
Novou odbornou knihu Výrobní a logistické 

procesy v podnikání, která je určena hlavně 

pro malé a střední podniky, zpracoval autorský 

kolektiv pod vedením profesorky Marie Jurové 

z Vysokého učení technického v Brně. 

Publikace, kterou vydala Grada Publishing, 

seznamuje čtenáře se základy výrobní logistiky 

jako prvním krokem ke vzniku moderní 

digitální firmy. 

 

Accolade přemění starou leteckou 
továrnu u polského přístavu Štětín  

Namísto válečné fabriky na Messerschmitty 

a následné socialistické výroby kabelů 

vzniknou v polském Štětíně budovy pro lehký 

průmysl a logistiku. Česká skupina Accolade 

tu investuje do oživení starého průmyslového 

areálu v přepočtu tři čtvrtě miliardy korun. 

 

Doručovatel zásilek ZTO chystá 
velký čínský úpis akcií v USA  

Firma by mohla díky primární emisi akcií 

získat až 1,5 miliardy dolarů (36,9 miliardy 

korun). ZTO v prvním čtvrtletí roku 2016 

doručila 14 procent všech zásilek v Číně. 

Čínský trh s doručováním zásilek je 1,5krát 

větší než v USA. 

 

Obchodní řetězec Metro bude mít 
nové obří logistické centrum  

Developer průmyslových nemovitostí 

Goodman postaví pro společnost Metro Group, 

jejíž součástí i je české Makro, ve spolkové 

zemi Severní Porýní-Vestfálsko nové 

logistické centrum s rozlohou 235 000 metrů 

čtverečních. Do projektu investuje přibližně 

200 miliónů eur. Komplex má být dokončen    

v březnu 2018. 

 

V Česku se staví třetina hal spekulativně  
Ve třetím čtvrtletí 2016 bylo v Česku 

dokončeno celkem 60 200 metrů čtverečních 

skladových ploch ve čtyřech průmyslových 

parcích. Meziročně je to o 78 procent méně. 

Loňské statistiky ale ovlivnilo otevření 

distribučního centra Amazonu s plochou       

133 000 metrů čtverečních. Na spekulativní 

bázi bylo v letošním třetím čtvrtletí postaveno      

36 procent ploch. 

 

Na D8 znovu hrozí sesuv půdy  
Pokud bude ohrožena doprava, letos dálnici 

neotevřeme, řekl  ministr dopravy Ťok. 
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