
 

 

AKTUÁLNĚ 

 Amazon postaví další obří distribuční centrum v Polsku. Nájem je 
tam až o třetinu nižší než v ČR 

Nové distribuční centrum vyroste u města Sosnovec  

v regionu Horní Slezsko, asi 100 kilometrů od Ostravy. 

Hala zahrnující 134 tisíc metrů čtverečních bude 

zasazena do 21hektarového pozemku v blízkosti 

Panattoni Parku Sosnovec I. a II. Projekt by měl být 

dokončen v říjnu letošního roku. 

Jde už o pátou budovu, kterou bude Amazon v Polsku 

provozovat. Vedle distribučního centra, které e-shopu pronajal developer Goodman         

u Vratislavi, jde o další haly od Panattoni nedaleko Vratislavi, u Poznaně a další je ve 

výstavbě u Štětína. 

Podle vedoucího týmu průmyslových nemovitostí poradenské společnosti         

Cushman & Wakefield Ferdinanda Hlobila jsou v Polsku nejnižší ceny za pronájem 

skladů z celého regionu. Například oproti Česku je to o 35 až 40 procent méně. Navíc     

v Polsku probíhá rychleji i stavební řízení. 

 

Celní procedury se zjednoduší. Dohodu o usnadnění 
mezinárodního obchodu podepsal potřebný počet zemí 

Světová obchodní organizace oznámila, že v platnost 

vstoupila dohoda o usnadnění mezinárodního obchodu 

TFA. Generální tajemník obdržel ratifikaci dohody od 

Rwandy, Ománu, Čadu a Jordánska, čímž ji ratifikoval 

potřebný počet zemí. Dohoda, která zjednoduší celní 

procedury po celém světě, by podle generálního 

tajemníka WTO Roberta Azeveda měla zvýšit globální 

obchod až o bilion dolarů (téměř 26 bilionů korun) 

ročně. 

„TFA je největší reformou globálního obchodu v tomto století,“ prohlásil Azevedo. 

Dohoda by podle odhadů měla snížit průměrné obchodní náklady o 14,3 procenta.  
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TWITTER 

Rates dipped below $1,000/TEU but are still 

at least double those of a year ago 

 

Even breakfast cereal distribution is being 

upended by e-commerce. 

 

16 hodin v letadle, 14 535 kilometrů bez 

mezipřistání. @qatarairways nově vévodí 

žebříčku nejdelších letů. 

 

KRÁTCE 

Roboty bychom měli zdanit, říká 
Gates 

Lidskou práci nahradí roboti, což                  

v budoucnu může vést k citelnému výpadku 

daní. Zakladatel Microsoftu Bill Gates 

navrhuje, aby se práce robotů zdanila a z 

výnosů financovaly rekvalifikace 

propuštěných lidí například na práci v 

sociálních službách. O zdanění robotů se 

diskutuje i v Evropské unii. Jeho příznivci ale 

zatím úspěšní nejsou. 

 

FM Logistic představil speciálně 
upravený vozík pro vychystávání  

Nároky zákazníků internetových obchodů 

neustále rostou. Na 58 procent z nich chce 

zboží doručit ten samý den, přitom téměř 

polovině e-shopů trvá zpracování objednávky 

před předáním dopravci více než čtyři hodiny. 

Ukázal to výzkum společnosti Temando. Právě 

pro zrychlení procesu vychystávání 

objednávek vyvinula společnost FM Logistic 

vozík e-Shopeur. 

 

GLS začne v Česku do půl roku 
doručovat pomocí elektromobilů 

Do dvou let plánuje balíkový přepravce GLS 

pořídit až několik desítek dodávek                    

s elektrickým pohonem. První balíky budou 

elektromobily rozvážet již v tomto pololetí. 

Nejvíce vozů bude jezdit ve městech, která 

mívají problémy se smogem. 
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Top 10 technologických trendů pro letošní rok 
Analytici poradenské společnosti zaměřené na informační 

technologie, Gartner, sestavili už tradiční seznam deseti 

nejdůležitějších technologických trendů. Patří k nim 

například inteligentní aplikace, rozšířená realita nebo 

blockchain. Řada z nich v budoucnosti výrazně promluví    

i do logistického oboru. 

 

Začátky byly dobrodružné a investice nebezpečné, vzpomíná 
logistická osobnost loňského roku 

Logistickou osobností roku 2016 se stal Petr Kozel, 

generální ředitel společnosti Dachser Česká republika.       

V rozhovoru jsme se s ním bavili o tom, jak se k logistice 

dostal, díky čemu na trhu uspěla jeho firma E.S.T. a co se 

změnilo podepsáním dohody o joint venture se 

společností Dachser. Prozradil také, jaká rizika a 

příležitosti vidí na současném logistickém trhu. 

 

Logistická revoluce krok za krokem 
Revoluce nikdy není dílem okamžiku, dne nebo týdne. 

Přichází postupnými krůčky, které nikdo ze začátku ani 

neregistruje. Anebo pokud ano, pak příliš nevěří, že by 

mohly být důležité. Logistická branže není výjimkou. 

Zatímco předchozí průmyslové revoluce byly jako revoluce 

označeny až s odstupem, nyní se situace obrátila. 

Vstupujeme do období, které už své pojmenování má. Není to příliš troufalé? 

VYCHÁZÍ V BŘEZNOVÉM ČÍSLE ČASOPISU LOGISTIKA 

Sklady jdou do výšky, vznikají i v mrakodrapech 
Ve městech v současné době žije 54 procent obyvatel světa 

a téměř 74 procent Evropanů. Je zcela běžné, že lidé žijí a pracují 

ve vysokých, mnohapatrových budovách i mrakodrapech. Tento 

trend aktuálně začal pronikat také do oblasti logistiky, jak uvádí 

studie o tzv. vertikální logistice, kterou nedávno zpracovala 

realitně poradenská společnost CBRE. 

Systém skladování ve vertikálních skladovacích prostorech 

a vícepodlažních skladech není novým jevem. Vysoké sklady byly již dříve součástí 

měst, s rozvojem dopravy ale došlo k přesunutí distribučních center na okraje aglomerací 

a rozmachu zájmu klientů o jednopatrové velkokapacitní sklady a logistická střediska. 

Současný zájem o vertikální řešení v oblasti logistiky je na světové úrovni způsoben... 
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Škodovka začne využívat kamiony 
na CNG a gigalinery 

Škoda Auto začíná po dvouměsíčním 

testování využívat ve svém areálu čtyři 

kamiony na CNG, další pak nasadí dodavatel 

na trase Mladá Boleslav - Stráž nad Nisou. 

Úspora na palivu je až 30 procent. Kromě toho 

automobilka začne využívat i tzv. gigalinery, 

tedy 25 metrů dlouhé silniční soupravy, které 

vyžadují speciální povolení a které uvezou až 

o polovinu nákladu víc než běžné kamiony. 

 

DHL a Huawei spolupracují na 
internetu věcí 

Společnost Huawei Technologies a koncern 

Deutsche Post DHL Group podepsaly 

Memorandum o porozumění a vývoji řešení 

pro dodavatelské řetězce s využitím internetu 

věcí. Optimalizace procesů pomocí nových 

technologií by podle dat DHL mohla do roku 

2025 přinést v globální logistice přidanou 

hodnotu ve výši 1,8 bilionů eur. 

 

UPS zrychluje přepravu z ČR 
Společnost UPS díky novým logistickým 

centrům po celé Evropě zrychluje své 

přepravní služby i pro české zákazníky. 

Například standardní přepravu z Prahy do 

Barcelony zkracuje ze tří dnů na dva. Největší 

balíkový přepravce na světě od roku 2014 

investoval do evropské přepravní sítě na       

600 milionů dolarů. 

 

E-shop MT nábytek chystá expanzi 
Lídr v on-line prodeji nábytku v České 

republice a na Slovensku vloni přesáhl na 

tržbách jednu miliardu korun. Exiteria, tedy 

firma, pod kterou e-shop MT-nabytek.cz 

spadá, také minulý rok otevřela nedaleko 

Prahy nové logistické centrum, podařilo se jí 

expandovat do Maďarska a uvažuje o dalších 

zemích. Jako jeden z mála e-shopů v Česku 

disponuje i vlastní autodopravou zahrnující    

60 dodávek a 20 kamionů. 

 

Trendy na trhu průmyslových 
nemovitostí 

Český trh skladových a výrobních budov 

ovlivňuje pokračující růst trhu e-commerce. 

Tuzemsko si volí jako svou regionální 

základnu noví hráči. Developeři stále více 

staví spekulativně a zaměřují se na regiony 

jako Ostrava, Olomouc, Karlovy Vary nebo 

oblast kolem dostavěné dálnice D8. Ve své 

zprávě to uvádí realitně poradenská společnost 

108 Agency. 
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