Linde Material Handling

Česká republika - logistický poradce blízký praxi

Přehled trhu
Česká republika je stabilním a prosperujícím tržním hospodářstvím.
Z blízkosti Rakouska a Německa profitují zvláště oblasti obchodu a
trhu práce. Ve srovnání s hrubým domácím produktem EU se ČR
stále více přibližuje průměru EU 28. A tak hrubý domácí produkt na
hlavu od vstupu do EU v roce 2004 stále roste. Hospodářství země
tradičně patří k nejlépe vyvinutým v Evropě. Vedle leteckého
průmyslu hraje již od druhé světové války ústřední roli například
automobilový průmysl.

Hospodářské ukazatele


Míra nezaměstnanosti byla v prosinci 2015
4,5% (Eurostat) a byla tím druhou nejnižší v
EU.

Schodek rozpočtu 2015 byl díky
1,4% HDP znovu pod Maastrichtským 3%
kritériem pro HDP.

Státní zadlužení činilo v roce 2015 dle údajů
českého ministerstva financí 41% HDP.
(Zdroj: Spolkové ministerstvo zahraničních věcí,
Česká republika)

Z úplného otevření německého pracovního trhu pro východoevropské země v roce 2011 profituje také Linde.
Obdržené zakázky v oblasti prostředků pro pozemní dopravu mluví jasnou řečí a ukazují, že Česká republika
patří k rozvíjejícím se zemím Evropy: V roce 2015 bylo prodáno celkem 7677 pozemních dopravníků. S 59% byly
nejprodávanějšími přístroji přístroje skladovací techniky – vedle 22% elektrických vysokozdvižných vozíků a
19% dieselových vysokozdvižných vozíků. Za povšimnutí stojí také: Počet vyexpedovaných elektrických
vysokozdvižných vozíků od Linde ČR se v posledních pěti letech více než zdvojnásobil – tím je země
celoevropsky na špičce.
Spolehlivý partner
Odbyt Linde Česká republika se sídlem v Praze provozuje tři
regionální pobočky. Ústřední roli hraje vedle automobilového
odvětví a logistiky obchod a s 36% do roku 2015 zaznamenává
nejvyšší předpokládaný růst. Pro zákazníky těchto odvětví je
zvláště v oblasti vysoce dynamické e-commerce rozhodující
skladová logistika: závěsná zařízení, vysokozdvižné vozíky s
posuvným zdvihacím zařízením, elektrické vysokozdvižné vozíky
a regálové zakladače od Linde komplexně organizují komplexní
skladovací řešení a internetovým obchodníkům poskytují
rychlost a flexibilitu.

Reálné vytváření hodnot v odvětvích
Odvětví
2015

2025

Údaj v mld.
Změna v %
USD
Obchod
22,0
30,7
Automobilový průmysl
11,1
13,6
Logistika
7,0
8,3
Kovozpracující průmysl
7,0
9,2
Zemědělství
3,5
3,4
Potravinářství
2,8
3,8
Chemie
2,4
3,6
(Zdroj: LMH interně na základě lokálních statistik)

Automobilové odvětví je pro Linde Česká republika rovněž důležitým trhem. I zde je společnost Linde
považována za spolehlivého partnera. Ti profitují především z vozidel vybavených lithium-iontovou technologií,
která vedle delší výdrže baterie nabízejí také vyšší hustotu energie. V automobilovém průmyslu je dalším
rozhodujícím trendem zvýšené využití logistických tahů pro montážní linky. Linde Český republika nabízí v této
oblasti například logistický tah pro vnitřní prostory a závodní vlak, který se dá využít i ve vnější oblasti.
Jako skladová logistika tak také externí poskytovatelé logistických služeb (Third Party Logistics Provider) se v
posledních letech razantně rozvíjeli – a to i v České republice. Z tohoto důvodu jsou logistické firmy odkázány na
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spolehlivé partnery pro efektivní zásobování vozidly a dodavatelskou logistiku. Nadto u pozemních dopravníků
vzrostla poptávka po zvýšení efektivity a úsporách pohonných hmot. Technologií CNG (Compressed Natural
Gas) reaguje Linde Česká republika na tento vývoj a sleduje tím mimo jiné národní akční plán čistější mobility.
Důležitými zákazníky jsou krom toho velké maloobchodní řetězce i podniky ze segmentu zásilkových obchodů.
Zákaznický příklad
Dalším důležitým zákazníkem Linde Česká republika je internetový zásilkový obchod Mall.cz, jeden z největších
poskytovatelů e-commerce v České republice. V roce 2008 šlo o vybavení distribučního centra v Horních
Počernicích u Prahy dle nejnovějších standardů logistiky. Po společné analýze a koncepci vyvinuté Linde Česká
republika komplexní, na míru stavěný systém regálů včetně přepravní techniky. Na ploše 30 000 m² vzniklo
distribuční centrum v Jirnech, které neodpovídá pouze všem zákonným požadavkům na zdraví, bezpečnost a
protipožární ochranu, ale zahrnuje také jedno z nejmodernějších skladovacích řešení ve střední a východní
Evropě. Zde se využívají vedle vozíků pro velmi úzké uličky (VNA) a vysokozdvižného vozíku s posuvným
zdvihacím zařízením i komplexní řešení pro regálové systémy ve výšce 12,5 metru.

