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Úvodní slovo

MISE
Poskytovat zákazníkům kvalitní, inovativní logistické služby, které jim
pomohou v jejich růstu a konkurenceschopnosti.

VIZE
Být nejkvalitnější na trhu v každé poskytované logistické službě a hledat stále
nová efektivní řešení.

HODNOTY
Spolehlivost pro zákazníky.

Nová řešení pro zákazníky.
Spokojenost zaměstnanců.

Aktivní vztah ke společenskému prostředí.

RNDr. Karel Matyska, CSc.

majoritní akcionář a předseda dozorčí rady



135 000 pikovaných kartonů denně

90 000 paletových míst

-> 3500 palet každý den IN

-> 4000 palet každý den OUT

Mrazený sortiment -18°C a nižší

Zamrazování až na -35°C

Suchý sortiment do 24°C

Chlazený sortiment 0 – 12°C

LOGISTIKA V DENNÍCH ČÍSLECH

Nejmodernější skladování a doprava

146 souprav s izotermickými návěsy

s řízeným teplotním režimem

14 souprav se sklápěcími návěsy

15 menších mrazicích aut





Kvalita našich služeb — certifikáty



1
Konsolidace zboží na 
paletách od 
dodavatele do 
centrálního 
skladu/hubu

2
Uskladnění a 
překládka zboží v 
hubu

3
Rozvoz zboží z hubu do 
překladových lokálních 
externích skladů

4 Rozvoz z lokálních 
skladů na jednotlivé 
filiálky Billa

5 Zpětné vytížení a 
zpětné svozy

Další zákazníci

Při převozu mraženého zboží je 
nutné kontrolovat teplotu zboží v 
každé fázi distribučního řetězce. 
Zboží musí zároveň po celou dobu 
splňovat přísné hygienické 
standardy jako například IFS 
Logistics Certification.

Vratné obaly

Projekt ROKU 2017 - Final SIX - ELA Brusel

Ocenění za realizaci Modelu „hub-and-spoke“ pro zákazníka BILLA ČR -

mražené zboží
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Zkušební 
lhůta

Rozvoz Hub and Spoke Zlepšení

Období 1/2016 2–6 / 2016 7/2016 – nyní

Ø vytížení 
vozidel

76% 85% 96% +20 p.p.

Náklad na 
paletu / 1km

EUR 0.038 EUR 0.033 EUR 0.028 -26 p.p.

CO2 emise na 
paletu / 1km

40 gramů 35 gramů 31 gramů -23 p.p.

76% | Původní vytížení vozidel

85% | Vytížení s paletami Billa

96% |  Vytížení s paletami Billa a dalšími 
zákazníky v modelu

Sekundárně:

5 p.p navýšení vytížení externích dopravců MD 
logistiky

Primárně:

20 p.p. navýšení vytížení vlastních vozidel MD 
logistika

Navýšení obratu společnosti o 
cca 6%
(€ 1.8 milionů za rok, návratnost 
investice pouze 5 měsíců)
Investiční náklady byly pouze tyto:
a) Splnění hygienických standardů a 

certifikací pro externí depa
b) Lidské zdroje

Podstatné snížení negativních 
environmentálních efektů

Udržitelné logistické řešení (snížení 
znečištění vzduchu – cca 2 – 3 ušetřené 
kamiony na silnicích denně, úspora až 
540 kg produkce CO2 denně, tj. 190 tun 
ročně)

Navýšení logistické efektivity

Méně ujetých kilometrů denně v 
porovnání s klasickým rozvozem a až o 
40% více závozových míst denně (550 
závozových míst denně)

Socio-ekonomické dopady projektu
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Náš cíl:
vytvoření evropské Hub & Spoke sítě 

pro  přepravy FMCG zboží a tím 

násobně zvýšit pozitivní environmentální 

efekty 



Rizika vývozu
Fantómoví dopravci/ spediční firmy

• platforma přeprav (RAL,TIMOCOM,…)

• orientace zejména na senzitivní zboží

• dopravní/spediční firmy účelově zakládané (bílí koně)

• vždy o krok napřed (životnost firem 2 - 3 týdny)

1. Jak to funguje ——> zákazník (výrobce/obchodník) —-> RAL ——> spediční/dopravní firma (fantóm) —-
> RAL ——> reálný dopravce (objednávka - CMR - nakládka - odjezd) ——-> komunikace v průběhu 
přepravy ——-> změna/“upřesnění” místa vykládky ——> vykládka ——> potvrzení CMR/DL —-> 
ukončení přepravy ——-> “vystřízlivění”

• Opatření - prověřování spedičních firem + reference na RAL + reference z dopravního trhu
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OP VVV 2017 – 2022 / ITI / RISKY (doplnit přesné názvy výzev)

Minimální mzda v jednotlivých zemích EU = boj s konkurencí x 
základní pravidla EU

MILOG

- od 1.1.2015

- min.mzda 8,84 EUR/hod 
(235,- Kč) x pokuta až 500 
000,- EUR

- ohlašovací povinnost (6m) 

- evidenční povinnost (detailní 
evidence 
odprac.hodin/měsíc)

- archivační povinnost - 2 roky 

- pokuta až 30 000,-EUR

- kurzovní vývoj

LOI MACRON

• od 1.6.2016

• smluvní zástupce na území 
Francie (má k dispozici 
smlouvu každého 
řidiče,mzdové listy, prokázání 
vyplacení mzdy)

• účet na stránce ministerstva 
práce Francie -> ohlašovací 
povinnost

• pokuty od 400 do 2000 EUR za 
porušení

• zatím vyžadovány kauce 135 
EUR

LSD - BG Lohn und 
Sozialdumpingbekampfungsge
setz

• 1.1.2017

• min.mzda 8,27 - 10,22 
EUR/hod

• nejasná pravidla pro stanovení 
minimální mzdy - liší se dle 
regionu,dle kolektivních smluv 
v oboru,dle doby zaměstnání v 
oboru.

• ohlašovací povinnost (3 
měsíce)

• pokuty 1000 a více EUR
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Základní myšlenka - na území jednoho členského státu musí všichni zaměstnavatelé vyplácet 
zaměstnancům, kteří zde vykonávají práci, mzdu nejméně ve výši minimální mzdy konkrétního státu.



Kontakty
tel.: +420 466 899 511
e-mail: obchod@mdlogistika.cz
www.mdlogistika.cz

Najdete nás i na facebooku: www.facebook.com/mdlogistika

Najdete nás na Linkedin


