


VOZOVÝ PARK 
185 tahačů s izotermickými 
návěsy 
15 vozidel s vyšší dostupností 

Dašice  |  geografický střed ČR 
Kapacita 30,000 palet – mražené, chlazené a suché 

Praha |  ekonomické centrum ČR 
Kapacita 70,000 palet – suché a chlazené (mražené pouze cross-dock) 

DISTRIBUČNÍ 
CENTRA 
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ZAMĚSTNANCI 
500+ včetně externích 

TRŽBY 
více než €33 milionů za rok 
(15% růst ročně) 

DENNÍ OBJEMY 

135,000 
7,500 

550  

MD logistika je jednou z největších 
komplexních logistických společností na 
českém trhu se zaměřením na FMCG 

vychystaných kartonů 
palet 
závozových míst 



Sklad v Praze  |  kapacita 70 000 paletových pozic 

3 



Sklad v Dašicích  |  kapacita 30 000 paletových pozic 

4 



Nabízíme komplexní logistické služby 

Speciální péče 

Doprava Manipulace Skladování Picking 

Suché & Chlazené/čerstvé 
(0–24°C) 

Mražené 
(−22°C) 



V roce 2015 jsme začali zvětšovat flotilu vozů s větší 
dostupností 



Naše čtyři hlavní důvody 

Aktivní politika CSR 

Poptávka od Billa ČR 

Globální trendy 

Konkurenceschopnost 



Model Hub & Spoke pro mražené zboží 

Zpětné vytížení 

Další zákazníci 

Vratky 



98% 
Vytížení 

Krok 1 | Svoz zboží od dodavatelů do Hubu v Dašicích 



96% 
Vytížení 

Krok 2 | Rozvoz z Hubu do cross-dockových dep 

Ostatní zákazníci 

Notifikace objednávek  

Další zákazníci 



Další zákazník 

Další zákazník 

Další zákazník 

~93% 
Vytížení 

Krok 3 | Doručení zboží k zákazníkům 

Další zákazník 



Další zákazník 

Další zákazník 

Krok 4 | Zpětné závozy & zpětné vytížení 

Empty pallets 
and roll containers 

Goods from 
local suppliers  Vratky 

Další zákazník 



Více než 350 000 palet převezených díky Hub & 
Spoke od roku 2016 



Podstatné snížení negativních 
environmentálních efektů 

Přes 200 tun CO2 za rok 



Funkční síť „hub-and-spoke“ i na Slovensku               
pro všechny teplotní režimy 
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Stále se zvyšující požadavky zákazníků na dodání zboží do všech oblastí SK v 
objednávkovém režimu max.D+2 
Dopravní obslužnost 
Cena 
Vytížení vozidel 
Enviromentální dopady 
Personální oblast  



První varianta vedla ke druhé 

celkem 4 externí depa 
3 depa pro mražené zboží a 1 pro suché a chlazené zboží 
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V rámci všech logistických procesů 
garantujeme dodržení veškerých 
norem a standardů včetně  IFS 
Logistics Certification 



Závoz z dep k zákazníkům B2B chlazený a suchý sortiment 
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V rámci všech logistických procesů 
garantujeme dodržení veškerých 
norem a standardů včetně  IFS 
Logistics Certification 

100% 
Vytížení 



Optimalizace a stabilizace rozvozů mrazeného 
sortimentu 
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Rozdíl proti chlazené a suché – na Slovensko po vlastní ose 
Zpětné vytížení 
Výkon řidiče 
Enviromentální dopady 



Závoz z dep k zákazníkům B2B mrazený sortiment 
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V rámci všech logistických procesů 
garantujeme dodržení veškerých 
norem a standardů včetně  IFS 
Logistics Certification 

5xtýdně 

pondělí 
a středa 



Kompletní pokrytí východního Slovenska 
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V rámci všech logistických procesů 
garantujeme dodržení veškerých 
norem a standardů včetně  IFS 
Logistics Certification 

5xtýdně Zpětné 
vytížení 



Ideální česko-slovenská rozvozová síť 
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V rámci všech logistických procesů 
garantujeme dodržení veškerých 
norem a standardů včetně  IFS 
Logistics Certification 



Celoevropská síť 
Hub & Spoke 
pro teplotně kontrolované 
zboží s pozitivními efekty na 
životní prostředí 



Zelená a udržitelná logistika 


