
 

 

AKTUÁLNĚ 

Světový trh ovládnou tři rejdařské aliance. Firmy se bojí zvyšování 
sazeb 

Zpomalující světový obchod se dotkl i těch 

největších rejdařů na světovém trhu. S nadbytečnou 

kapacitou bojují rejdařské společnosti formováním 

aliancí. Aliance 2M, sestávající ze dvou největších 

dopravců Maersk Line a Mediterranean Shipping, již 

funguje od roku 2015. V letošním dubnu by pak měly 

zahájit spolupráci další dvě, Ocean Alliance a THE 

Alliance. Spoluprací by měli rejdaři ušetřit stovky 

milionů dolarů díky sdílení kapacit lodí a nižším přístavním nákladům. 

Podle poskytovatelů námořních dat budou tři aliance sestávající z jedenácti rejdařů 

kontrolovat 99 procent trhu na trase z Asie do Evropy a 91 procent na trase z Asie do 

USA. Koncentrace kapacit mezi tři subjekty vyvolává mezi odesilateli kontejnerů obavy 

ze snižování nabídky servisů a zvyšování cen. To ale rejdaři odmítají a naopak slibují 

ustálení sazeb, které se v posledních letech nepředvídatelně měnily téměř ze dne na den. 

 

Britský e-shop Pro Direct Sport otevře v Česku své první 
středoevropské distribuční centrum 

Britský e-shop se sportovními potřebami, Pro Direct 

Sport, otevře letos v dubnu u Teplic své první 

středoevropské distribuční centrum. Na míru 

budovaný logistický areál bude obsluhovat zákazníky 

ze západní Evropy. Oznámila to realitně-poradenská 

společnost Cushman & Wakefield, která se na projektu 

podílela jako poradce. Distribuční centrum v CTParku 

Teplice bude zahrnovat logistické a kancelářské 

prostory o ploše přes 13 tisíc metrů. Dosud měla společnost Pro Direct Sport dvě 

distribuční centra – jedno ve Velké Británii a jedno v USA. 
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TWITTER 

Po vzducholodích a dronech chce @amazon 

doručovat i pod zemí 

 

Automobilky pod Trumpovým tlakem rychle 

mění své dodavatelské řetězce 

 

Jeden z největších světových developerů 

skladových nemovitostí GLP je na prodej 

 

Sale of 7-Year-Old Containership; Youngest 

Ever Sold for Scrap 

 

KRÁTCE 

Dopravci nestíhali předvánoční 
rozvozy 

Internetové obchody v Česku loni nalákaly 

opět rekordní počet zákazníků, meziročně        

o 21 procent více. Doručovatelům balíků se 

často nedařilo plnit termíny - naráželi na 

nedostatek pracovníků. 

 

Ministerstvo dopravy slibuje téměř 
40 kilometrů nových dálnic 

Nové úseky dálnic a silnic první třídy, 

modernizace D1 a příprava nových staveb pro 

další roky. Takové jsou plány ministerstva 

dopravy pro tento rok. Stát by měl také lépe 

čerpat evropské fondy, rekonstruovat nádraží  

a pokračovat v kampaních pro bezpečnost 

provozu. 

 

Vláda schválila stavbu tří 
průmyslových zón  

V letech 2017 až 2022 by měly vzniknout tři 

nové průmyslové zóny. Náklady na jejich 

stavbu činí až 765 milionů korun. Průmyslové 

zóny se státní podporou by měly vzniknout      

u Chebu, ve Veselí nad Moravou a v 

Moravských Budějovicích. Stavbu dříve 

zablokovalo ministerstvo zemědělství, jelikož 

Martin Jurečka nesouhlasil s tím, aby zóny 

vznikaly na nejkvalitnější půdě. Nový návrh 

tak přesunul pozemek u Veselí nad Lužnicí do 

rezerv a stavět se na něm nebude. 
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Makro staví plně automatizovaný sklad. Do nového centra investuje          
1,5 miliardy korun 

Velkoobchodní řetězec Makro plánuje v roce 2018 otevřít 

supermoderní distribuční sklad u Prahy. Společnost chce do 

nového centra investovat 1,5 miliardy korun. Má jít o sklad  

s vysokou úrovní automatizace, firma do něj ale hodlá nabrat  

i více než 600 nových zaměstnanců. 
 

UPS kupuje po americkém Coyote Logistics dalšího on-line 
speditéra - britský Freightex 

Společnost UPS oznámila akvizici britské společnosti 

Freightex, která zajišťuje především ve Spojeném 

království, ale i ve zbytku Evropy on-line zprostředkování 

silniční nákladní přepravy.  

Od akvizice firmy si UPS slibuje rychlejší vstup na 

evropský přepravní trh. Vedle technologického start-upu 

Coyote Logistics, který stojí za jednou z největších spedičních aplikací v Severní 

Americe, by měl i Freightex americkému logistickému gigantu poskytnout svoje know-

how pro automatizování zprostředkování silniční přepravy. Obě technologie se doplňují 

a měly by se postupně propojit. 
 

Jablotron otevřel vlastní logistické centrum 
Největší český výrobce zabezpečovací techniky Jablotron 

pokračuje v růstu a nedávno otevřel nové logistické centrum 

v průmyslové zóně v Jablonci nad Nisou - Rýnovicích. 

Celkové náklady na stavbu byly kolem 94 milionů korun. 

Nová hala využívá systém řízení skladových zásob (tzv. 

warehouse management system), který umožňuje 

automatizaci skladovacích procesů od objednání zboží až po jeho expedici, nebo 

výškové regály.  

 

Obliba odběrných míst stoupá. Nejčastěji ale stále vozí zásilky        
z e-shopů Česká pošta 

Pro dovoz zboží z e-shopů si Češi stále nejčastěji 

objednávají státní poštu. Podíl třech hlavních doručovatelů ale 

loni poklesl z 68 procent na 62. Naopak více zákazníků 

využilo odběrná místa, už téměř čtvrtina. Svůj podíl na 

celkovém „koláči“ zvýšila zejména Zásilkovna. Vyplývá to z 

průzkumu společnosti Shoptet a srovnávače Zboží.cz. 
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Ministerstvo dopravy navrhuje 
zpoplatnit dalších 900 km silnic 

Ministerstvo dopravy chce rozšířit 

elektronické mýtné o 900,3 kilometru silnic 

první třídy. V současné době je v této kategorii 

komunikací zpoplatněno 230 kilometrů. Podle 

kritiků je důvodem návrhu pouze potřeba 

vyhovět expertům koaličních stran a vyslyšet 

návrh vlády.  

 

Developeři více stavějí spekulativně 
Podle analýzy společnosti JLL z minulého 

roku vysoká poptávka po průmyslových 

nemovitostech držela neobsazenost na úrovni 

okolo čtyř procent. Tento stav motivoval 

developery ke spekulativní výstavbě                

a v současnosti tak je téměř třetina všech 

realizovaných projektů stavěna bez předem 

známého nájemce. 

 

Návrat dostal v rámci DHL Freight 
na starost i jihovýchodní Evropu 

Vít Návrat, ředitel DHL Freight pro region 

střední a východní Evropy, je od začátku roku 

nově zodpovědný také za Rumunsko, Srbsko, 

Chorvatsko, Bulharsko a Makedonii. 

 

GO! rozšiřuje centrální distribuční 
centrum v Německu 

Logistická společnost GO! Express & 

Logistics rozšíří svůj centrální sklad                

v německém Niederaule. Distribuční hub 

vyroste více než dvojnásobně na 6800 metrů 

čtverečních. Denně tu zvládnou vytřídit až 

čtvrt milionu zásilek. 

 

Linde Material Handling otevírá 
novou centrálu v Aschaffenburgu 

Výrobce manipulační techniky Linde 

Material Handling otevřel v Německém 

Aschaffenburgu novou centrálu, která má díky 

moderní infrastruktuře pomoci zajistit 

transformaci firmy z výrobce průmyslových 

vozíků na dodavatele komplexních 

intralogistických řešení. 

 

České sklady P3 přešly do rukou 
singapurského státního fondu 

Singapurský státní investiční fond GIC 

dokončil koupi společnosti P3, jednoho           

z předních celoevropských vlastníků, 

developerů a správců logistických center. 

Hodnota obchodu, kterou společnosti oznámily 

v listopadu 2016, činí 2,4 miliardy eur, tedy    

v přepočtu téměř 65 miliard korun.  
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