
 

 

AKTUÁLNĚ 

Mercedes hledá místo pro obří sklad a Česko je ve hře. Má být 
ještě větší, než postavil Amazon 

V Česku by mohla vyrůst ještě větší stavba neţ sklad 
americké společnosti Amazon v Dobrovízi u Prahy. 
Německá automobilka Daimler se rozhodla postavit sklad 
ve východní Evropě a podle informací HN je Česko jedním 
z horkých kandidátů. V distribučním centru se mají 
skladovat náhradní díly značky Mercedes-Benz. 
"Plánujeme postavit nový sklad ve východní Evropě, 
abychom efektivněji řídili logistiku autodílů," uvedla Evelyn Schwedesová z oddělení 
komunikace centrály Daimleru v německém Stuttgartu.  

 

Českým firmám chybí 140 tisíc zaměstnanců. Zrychlete pracovní 
povolení pro Ukrajince, vyzývají vládu zaměstnavatelé 

Zvláštní zrychlené řízení pro vyřizování pracovních karet 
pracovníkům z Ukrajiny prý nefunguje. Zaměstnavatelé 
upozorňují, ţe čekací lhůta pro jednoho Ukrajince se dnes 
pohybuje okolo osmi měsíců. Firmy proto chtějí po vládě, 
aby personálně posílila odpovědné úřady v ukrajinském 
Lvově a na ministerstvu vnitra. Odbory naopak výzvu 
zaměstnavatelů kritizují. Podle nich jde o snahu firem, jak 
do země přitáhnout levnější pracovní sílu.  
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TWITTER 
Amazon plans first air cargo hub 
 
Lobby dopravců cíle nedosáhlo, mýtné se 

rozšíří o 900 kilometrů silnic I. třídy  
 
Portugalská společnost Nuada vyvinula 

rukavici, se kterou snadno uzvednete 40 kilo 
    
 

KRÁTCE 

Lidl a spol. míří na internet. Velké 
řetězce a on-line prodeje potravin  

Další klasické velké obchodní řetězce hodlají 
v Česku spustit e-shopy. Po nábytkářské 
společnosti Kika chystá internetový obchod     
i  Lidl. Online prodej potravin je současným 
hlavním trendem české e-commerce.  

 

Developer P3 měl loni rekordní rok. 
Letos bude stavět v průmyslových 
zónách v Praze i Olomouci 

P3 je nyní druhým největším vlastníkem       
a developerem průmyslových nemovitostí        
v ČR. Letos firma plánuje stavět ve svých 
průmyslových zónách v Čechách i na Moravě. 
P3 má stavební povolení na celkem 177 tisíc 
metrů čtverečních ploch. 

 

Amazon jde do námořní dopravy. 
Internetový obchod Amazon začíná 

zajišťovat i vlastní námořní dopravu. Amazon 
bude zřejmě nejen přepravovat vlastní zboţí, 
ale také nabídne své sluţby dalším 
obchodníkům.  Chce tak konkurovat velkým 
globálním přepravcům, jako jsou FedEx 
a UPS.  

 

9. února 2017 

 3 

http://
eshop.ihned.c
z/shop/www/
page/default/
logistika-sms  
http://
eshop.ihned.c
z/shop/www/
page/default/
logistika-sms  

http://www.logistika.ihned.cz http://www.logistika.ihned.cz 
http://www.logistika.ihned.cz http://www.logistika.ihned.cz 
http://www.logistika.ihned.cz http://www.logistika.ihned.cz 
http://www.logistika.ihned.cz http://www.logistika.ihned.cz 
http://www.logistika.ihned.cz http://www.logistika.ihned.cz 
http://www.logistika.ihned.cz http://www.logistika.ihned.cz 
http://www.logistika.ihned.cz http://www.logistika.ihned.cz 
http://www.logistika.ihned.cz http://www.logistika.ihned.cz 
http://www.logistika.ihned.cz http://www.logistika.ihned.cz 
http://www.logistika.ihned.cz http://www.logistika.ihned.cz 
http://www.logistika.ihned.cz http://www.logistika.ihned.cz 
http://www.logistika.ihned.cz http://www.logistika.ihned.cz  

http://www.facebook.com/casopisLogistika/  http://www.facebook.com/casopisLogistika/ http://www.facebook.com/casopisLogistika/ http://www.facebook.com/
casopisLogistika/ http://www.facebook.com/casopisLogistika/ http://www.facebook.com/casopisLogistika/ http://www.facebook.com/casopisLogistika/ http://
www.facebook.com/casopisLogistika/ http://www.facebook.com/casopisLogistika/ http://www.facebook.com/casopisLogistika/ http://www.facebook.com/
casopisLogistika/ http://www.facebook.com/casopisLogistika/ http://www.facebook.com/casopisLogistika/ http://www.facebook.com/casopisLogistika/ http://
www.facebook.com/casopisLogistika/ http://www.facebook.com/casopisLogistika/ http://www.facebook.com/casopisLogistika/ http://www.facebook.com/
casopisLogistika/ http://www.facebook.com/casopisLogistika/ http://www.facebook.com/casopisLogistika/ http://www.facebook.com/casopisLogistika/ http://
www.facebook.com/casopisLogistika/ http://www.facebook.com/casopisLogistika/ http://www.facebook.com/casopisLogistika/ http://www.facebook.com/
casopisLogistika/ http://www.facebook.com/casopisLogistika/ http://www.facebook.com/casopisLogistika/ http://www.facebook.com/casopisLogistika/ http://

https://events.economia.cz/17402-zona-logistika-2017?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=tyden-6-interni&utm_term=position-1  https://
events.economia.cz/17402-zona-logistika-2017?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=tyden-6-
interni&utm_term=position-1 https://events.economia.cz/17402-zona-logistika-2017?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=tyden-6-interni&utm_term=position-1 https://
events.economia.cz/17402-zona-logistika-2017?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=tyden-6-

http://logistika.ihned.cz/c1-65612760-mercedes-hleda-v-cesku-misto-pro-obri-sklad-ma-byt-jeste-vetsi-nez-postavil-amazon
http://logistika.ihned.cz/c1-65612760-mercedes-hleda-v-cesku-misto-pro-obri-sklad-ma-byt-jeste-vetsi-nez-postavil-amazon
http://logistika.ihned.cz/c1-65612760-mercedes-hleda-v-cesku-misto-pro-obri-sklad-ma-byt-jeste-vetsi-nez-postavil-amazon
http://logistika.ihned.cz/c1-65613810-ceskym-firmam-chybi-140-tisic-zamestnancu-zrychlete-pracovni-povoleni-pro-ukrajince-vyzyvaji-vladu-zamestnavatele
http://logistika.ihned.cz/c1-65613810-ceskym-firmam-chybi-140-tisic-zamestnancu-zrychlete-pracovni-povoleni-pro-ukrajince-vyzyvaji-vladu-zamestnavatele
http://logistika.ihned.cz/c1-65613810-ceskym-firmam-chybi-140-tisic-zamestnancu-zrychlete-pracovni-povoleni-pro-ukrajince-vyzyvaji-vladu-zamestnavatele
http://LOGISTIKA.IHNED.CZ
https://twitter.com/manucoreCONNECT/status/827094853913808896
https://twitter.com/RadekNovotny_/status/827194229411688448
https://twitter.com/RadekNovotny_/status/827194229411688448
https://twitter.com/LogistikaKolar/status/829647952616497152
https://twitter.com/LogistikaKolar/status/829647952616497152
http://logistika.ihned.cz/c1-65605610-lidl-a-spol-miri-na-internet
http://logistika.ihned.cz/c1-65605610-lidl-a-spol-miri-na-internet
http://logistika.ihned.cz/c1-65605610-lidl-a-spol-miri-na-internet
http://logistika.ihned.cz/c1-65606710-developer-p3-mel-loni-rekordni-rok-letos-bude-stavet-v-prumyslovych-zonach-v-praze-i-olomouci
http://logistika.ihned.cz/c1-65606710-developer-p3-mel-loni-rekordni-rok-letos-bude-stavet-v-prumyslovych-zonach-v-praze-i-olomouci
http://logistika.ihned.cz/c1-65602370-amazon-chce-byt-i-prepravni-firmou-jde-do-namorni-dopravy
http://logistika.ihned.cz/c1-65602370-amazon-chce-byt-i-prepravni-firmou-jde-do-namorni-dopravy
http://logistika.ihned.cz/c1-65602370-amazon-chce-byt-i-prepravni-firmou-jde-do-namorni-dopravy
http://eshop.ihned.cz/shop/www/page/default/logistika-sms
http://eshop.ihned.cz/shop/www/page/default/logistika-sms
http://eshop.ihned.cz/shop/www/page/default/logistika-sms
http://eshop.ihned.cz/shop/www/page/default/logistika-sms
http://eshop.ihned.cz/shop/www/page/default/logistika-sms
http://eshop.ihned.cz/shop/www/page/default/logistika-sms
http://eshop.ihned.cz/shop/www/page/default/logistika-sms
http://eshop.ihned.cz/shop/www/page/default/logistika-sms
http://eshop.ihned.cz/shop/www/page/default/logistika-sms
http://eshop.ihned.cz/shop/www/page/default/logistika-sms
http://www.logistika.ihned.cz
http://www.logistika.ihned.cz
http://www.logistika.ihned.cz
http://www.logistika.ihned.cz
http://www.logistika.ihned.cz
http://www.logistika.ihned.cz
http://www.logistika.ihned.cz
http://www.logistika.ihned.cz
http://www.logistika.ihned.cz
http://www.logistika.ihned.cz
http://www.logistika.ihned.cz
http://www.logistika.ihned.cz
http://www.logistika.ihned.cz
http://www.facebook.com/casopisLogistika/
http://www.facebook.com/casopisLogistika/
http://www.facebook.com/casopisLogistika/
http://www.facebook.com/casopisLogistika/
http://www.facebook.com/casopisLogistika/
http://www.facebook.com/casopisLogistika/
http://www.facebook.com/casopisLogistika/
http://www.facebook.com/casopisLogistika/
http://www.facebook.com/casopisLogistika/
http://www.facebook.com/casopisLogistika/
http://www.facebook.com/casopisLogistika/
http://www.facebook.com/casopisLogistika/
http://www.facebook.com/casopisLogistika/
http://www.facebook.com/casopisLogistika/
http://www.facebook.com/casopisLogistika/
http://www.facebook.com/casopisLogistika/
http://www.facebook.com/casopisLogistika/
http://www.facebook.com/casopisLogistika/
http://www.facebook.com/casopisLogistika/
http://www.facebook.com/casopisLogistika/
http://www.facebook.com/casopisLogistika/
http://www.facebook.com/casopisLogistika/
http://www.facebook.com/casopisLogistika/
http://www.facebook.com/casopisLogistika/
http://www.facebook.com/casopisLogistika/
http://www.facebook.com/casopisLogistika/
http://www.facebook.com/casopisLogistika/
http://www.facebook.com/casopisLogistika/
http://www.facebook.com/casopisLogistika/
http://www.facebook.com/casopisLogistika/
http://www.facebook.com/casopisLogistika/
http://www.facebook.com/casopisLogistika/
http://www.facebook.com/casopisLogistika/
http://www.facebook.com/casopisLogistika/
http://www.facebook.com/casopisLogistika/
http://www.facebook.com/casopisLogistika/
https://events.economia.cz/17402-zona-logistika-2017?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=tyden-6-interni&utm_term=position-1
https://events.economia.cz/17402-zona-logistika-2017?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=tyden-6-interni&utm_term=position-1
https://events.economia.cz/17402-zona-logistika-2017?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=tyden-6-interni&utm_term=position-1
https://events.economia.cz/17402-zona-logistika-2017?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=tyden-6-interni&utm_term=position-1
https://events.economia.cz/17402-zona-logistika-2017?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=tyden-6-interni&utm_term=position-1
https://events.economia.cz/17402-zona-logistika-2017?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=tyden-6-interni&utm_term=position-1
https://events.economia.cz/17402-zona-logistika-2017?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=tyden-6-interni&utm_term=position-1
https://events.economia.cz/17402-zona-logistika-2017?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=tyden-6-interni&utm_term=position-1
https://events.economia.cz/17402-zona-logistika-2017?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=tyden-6-interni&utm_term=position-1
https://events.economia.cz/17402-zona-logistika-2017?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=tyden-6-interni&utm_term=position-1


 

 

Rohlík.cz expanduje do pěti českých měst, služby firmy budou 
dostupné pro 2,5 milionu lidí 

Sluţby internetového supermarketu Rohlík.cz budou 
nově dostupné v Plzni, Liberci, Ústí nad Labem, Hradci 
Králové a Pardubicích. Rohlík.cz loni dosáhl obratu okolo 
miliardy korun. Konkurenční Košík.cz svoje sluţby 
rozšířil jiţ pro 5,5 milionu zákazníků. 

  

Tichá revoluce v nákladní dopravě. Aplikace začínají konkurovat 
tradičním speditérům 

Kamiony často vozí vzduch a internet to můţe změnit. 
Vzniká řada start-upů, které vyvíjí nové způsoby propojení 
zásilek s dopravci. Velké logistické firmy nechtějí stát 
stranou a přicházejí se svými řešeními. Digitální spediční 
platformy podobné aplikaci Uber by mohly přinést méně 
prázdných kamionů a zbytečných zplodin.  

 

Priorita jsou koridory pro nákladní vlaky, rychlejší tratě dostane 
třeba Škodovka, říká šéf správy železnic 

SŢDC nedávno od Českých drah převzala některá 
významná nádraţí a plánuje opravit celou řadu 
ţelezničních tratí. Vlaky by v horizontu několika 
let měly jezdit rychleji. Šéf SŢDC Pavel Surý, 
který hospodaří s 20 miliardami korun ročně, nyní 
dostal od vlády za úkol, aby českou ţeleznici 
udělal atraktivnější pro nákladní dopravu.   

 

V ÚNOROVÉ LOGISTICE MIMO JINÉ VYŠLO 

Distribuční centrum jako výkladní skříň 
Výrobci skladové a manipulační techniky musí 

produkovat čím dál více strojů, které jsou přizpůsobené 
poţadavkům zákazníků. Tím enormně narůstá i mnoţství 
náhradních dílů, které musí mít k dispozici. Jeden z lídrů 
trhu Jungheinrich na to reagoval otevřením nového 
globálního distribučního centra náhradních dílů. To slouţí 
zároveň jako jakýsi showroom, v kterém firma ukazuje      
v praxi některé ze svých nejmodernějších skladových 
technologií. 
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Ceny paliv se v Evropě mění i 
několikrát během dne. 

Úřady Francie, Itálie, Španělska                    
a Portugalska začaly nově poskytovat aktuální 
informace o cenách pohonných hmot. Jako 
první začalo ceny paliv zveřejňovat Německo, 
kde transparentnost přinesla větší výkyvy        
v cenách pohonných hmot, a to i v průběhu 
jediného dne. Nejvyšší jsou v noci, zlevňují 
dopoledne a nejniţší jsou pozdě odpoledne. 

 

Kaufland v Německu startuje 
provoz chlazených výdejních boxů  

Německá pobočka obchodního řetězce 
Kaufland v říjnu minulého roku zareagovala 
na trend online obchodů s potravinami a začala 
s rozvozem potravin. Začátkem tohoto měsíce 
ale tuto sluţbu v Berlíně doplnila o prvek, 
které konkurenční online obchody nemají - 
výdejní box s monitorovanou teplotou.  

 

Kvůli kamionům vzniknou na 
d á l n i c í c h  n o v á  m o d e r n í 
odpočívadla. Vyjdou na miliardy 

Vládou přijatá koncepce nákladní dopravy    
v letech 2017 aţ 2023 přichází s plánem, jak 
vybudovat 1500 chybějících parkovacích míst 
pro kamiony. Na stávajících dálnicích              
a silnicích první třídy by měly průběţně přibýt 
stovky nových odpočívadel, vybudovat je má 
Ředitelství silnic a dálnic. To uţ má 
vytipovaná první místa, zejména na dálnicích 
D1, D8 a D11 i dalších. Celá akce přijde na 
miliardy korun. 

 

Zásilkovna loni odbavila dvakrát víc 
zásilek než o rok dřív 

Sítí výdejních míst Zásilkovna prošlo za rok 
2016 3,8 milionu balíků oproti 1,8 milionu       
o rok dřív. Největší nápor tradičně přišel         
v prosinci, kdy firma předala 750 000 zásilek. 
Rekordní byl i počet kilometrů, který najeli 
kurýři firmy.   

 

Ford zavádí WMS v evropských 
cross-dockových centrech 

V deseti svých cross-dockových centrech, 
včetně překládkového skladu v České 
republice, zavádí automobilka Ford cloudové 
řešení systému řízeného skladu Infor SCE. 
Systém automobilce umoţní efektivnější 
vyuţití pracovní síly a skladových kapacit, 
stejně jako snazší sdílení informací se svými 
partnery.  
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