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ztrojnásobíme své kapacity na pobočce Fulda/Eichen-
zell.  K tomuto tématu se více dočtete na straně 10.

Již na začátku července jsme slavnostně otevřeli nové 
logistické centrum v Seubtendorfu v jižním Durynsku.  
Logistický areál o rozloze 15.000 metrů čtverečních fun-
guje jako centrální logistický uzel pro našeho dlouhole-
tého zákazníka Knorr-Bremse Systeme für Schienenfa-
hrzeuge GmbH. Další detaily se dozvíte na straně 8.

S ohledem na další vývoj našich produktů a služeb 
bychom chtěli v tomto vydání Transferu informovat 
o “Geis Direktu”. Centralizovali jsme řízení doklád-
kových a celovozových přeprav a s tím spojený servis. 
Dosavadní přepravní kapacity doplňuje rozšiřující se 
vlastní vozový park.

V České republice jsme zavedli další inovativní koncep-
ci pro balíkovou logistiku - “Geis Pointy”. Jedná se o síť 
výdejních míst pro soukromé příjemce: ti, pokud se jim 
nehodí čekat na zásilku doma, si nyní mohou přímo 
při zadávání způsobu doručení vybrat nejbližší výdejní 
místo, nebo si ještě během přepravy jednoduše balík do 
výdejního místa přesměrovat. Současnou síť tvoří ko-
lem 500 Geis Pointů, přičemž cílem je rozšíření sítě na 
1.000 výdejních míst (více na straně 12). Zaměstnanci 
jsou páteří společnosti. Dlouho jsme se zabývali tím, 
jak - i v kontextu demografických změn - bychom moh-
li lépe a systematičtěji podporovat vzdělávání a rozvoj 
našich zaměstnanců. Podrobnosti k tomuto tématu na-
leznete na straně 4.

Přejeme Vám příjemnou četbu aktuálního Transferu.

Srdečně, Vaši

Hans-Georg Geis a Wolfgang Geis,  
majitelé a jednatelé skupiny Geis  

Milé čtenářky, milí čtenáři,

Zdravý růst vyžaduje neustálé navyšování kapacit, další 
rozvoj produktů a služeb, stejně jako tu nejlepší mož-
nou podporu a rozvoj našich zaměstnanců. Zaměřuje-
me se jak na dlouhodobá řešení, tak i na dynamickou 
implementaci inovativních myšlenek.

V posledních týdnech a měsících jsme hned třikrát 
slavili: oficiálně jsme zahájili provoz ve dvou nových 
spedičních areálech a poklepali na základní kámen dal-
šího terminálu. Nakonec jsme 17. září  v Satteldorfu 
slavnostně zahajovali provoz v novém road terminálu, 
díky němuž posílila naše pozice v regionu Hohenlohe. 

Osmdesáti zaměstnancům je nyní k dispozici moderní 
terminál s překládkovou plochou zhruba 5.300 metrů 
čtverečních a kancelářskými prostorami o rozloze 1.000 
metrů čtverečních. Nové uspořádání a další plochy ter-
minálu nám umožňují preciznější řízení procesů, a tím 
i možnost nabídnout zákazníkům na míru šité přepravní 
a logistické služby.

Více služeb budeme moci brzy nabídnout i zákazníkům 
v Hesensku. Základní stavební kámen nového spedič-
ního terminálu jsme položili v polovině června v Ei-
chenzellu (v části obce Kerzell) u Fuldy. S dokončením 
stavby, které je naplánováno na začátek příštího roku, 
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Kariéra  
„mAdE by GEIs“
S rozšiřováním komplexností logistických procesů stoupají v oboru i nároky na kvalifikaci specialistů 
a manažerů. Demografický vývoj má však za následek nedostatek kvalifikovaných pracovních sil.  Skupina 
Geis se s tímto problémem umí vypořádat – jednotnou koncepcí náboru zaměstnanců a podporou na 
všech stupních kariéry.

K aždý rok zůstávají v Německu tisíce 
neobsazených míst pro odbornou 
praxi studentů. V roce 2013 to bylo 

více než 30.000 – nejvíce od roku 1996. Sku-
pina Geis se tomuto trendu úspěšně brání: 
v loňském roce se jí podařilo obsadit většinu 
nabízených míst. Počet studentů nepřetržitě 
stoupá od roku 2010 (viz graf).

V srpnu a září letošního roku nastoupilo na 
pobočkách skupiny Geis 117 chlapců a dívek 
z učňovských oborů. V současné době se tak 
v Geisu vzdělává více než 320  studentů – 
nejvíc v historii.

ZAjÍMAVý ObOR S dOSTuPNOu PRAxÍ. 
„Vzdělávání mladých lidí má u nás velkou 

prioritu a s růstem skupiny v uplynulých 
letech nabývá ještě většího významu,“ říkají 
jednatelé a majitelé skupiny Geis Hans-Ge-
org Geis a Wolfgang Geis. „Logistika je dů-
ležitým a velmi zajímavým oborem s velmi 
dobrou perspektivou. Chceme to mladým 
lidem ukázat a přesvědčit je, aby svou kariéru 
začali právě u nás.“

Možností nástupu do Geisu je několik (viz 
rámeček). V každé profesi, stejně jako při 
duálních studijních programech, očekáva-
jí účastníci fundovanou teoretickou výuku 
a  praxi. Během výuky se mladí lidé učí po-
znávat společnost a její procesy. Dostane se 
jim potřebné odborné kvalifikace, aby ihned  
po vyučení mohli převzít náročné úkoly 2010    2011    2012    2013  2014

Počty nových studentů 
ve skupině Geis (2010 - 2014) 
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i odpovědnost. Výuku na učilišti doplňuje celá řada 
vzdělávacích aktivit. Vedle pravidelné praxe ve spo-
lečnosti absolvují studenti speciální školení na téma 
podpora prodeje, otázky pojištění nebo komunikační 
tréninky.

„Jsme hrdí, že si můžeme sami vychovávat a rozvíjet 
své budoucí spolupracovníky.  Pro nás je to nejlepší 
způsob, jak pokrýt vlastní potřebu kvalifikovaných 
specialistů,“ říká Volker Kindler, ředitel oddělení 
lidských zdrojů v německém Geisu.

SPOlEčNĚ NA CESTĚ K úSPĚChu. Naše angažova-
nost se vyplácí: obecně už dlouho nebývá samozřej-
mostí, že do pracovního poměru u společnosti na-
stoupí všichni, kteří se u ní vyučili. V Geisu je však 
tato kvóta trvale vysoká. Téměř všichni absolventi 
do Geisu nastoupí. Studenti Geisu patří pravidelně 
k těm nejlepším při závěrečných zkouškách bavorské 
Průmyslové a hospodářské komory. Někteří z nich 
byli na základě svých výsledků dokonce vyznamená-
ni Bavorskou státní cenou. V žebříčku odborného 
magazínu Verkehrsrundschau se Geis umístil na 6. 
místě mezi 50 nejlepšími místy odborného výcviku. 

duÁlNÍ STudIuM - šIRšÍ KVAlIfIKACE. I v duál-
ních studijních oborech dosahují studenti takových 
výsledků, že dosud byli všichni přijati. V současné 
době absolvuje v Geisu náročné duální studium se 
zaměřením na logistickou praxi 10 vysokoškoláků. 
Poskytovatel logistických služeb přitom spolupracu-
je s několika vysokými školami.
 
S rostoucí složitostí logistických služeb roste i ná-
ročnost našich zákazníků. V současné době musíme 
prověřovat své schopnosti a optimalizovat procesy, 
abychom byli konkurenceschopní a přinášeli ino-
vace,“ říká Volker Kindler. „Právě takový typ úkolů 
nabízí ideální možnosti a velmi zajímavé pracovní 
prostředí pro absolventy vysokých škol.“

ZACÍlENO NA dOVEdNOSTI. Angažovanost skupiny 
Geis ve výchově vlastních specialistů nekončí závě-
rečnými zkouškami odborných či studijních oborů. 
Kontinuální nástavbové vzdělávání všech zaměst-
nanců je vždy v centru pozornosti. Manažeři vedou 
se svými zaměstnanci pohovory, ve kterých stanovují 
individuální potřeby další kvalifikace. Následně jsou 
definovány cíle a opatření, které se v praxi zavádě-
jí v rámci interního vzdělávacího programu Geis. 
Technické a manažerské dovednosti si ročně rozšíří 
kolem 750 zaměstnanců ve zhruba 50 tréninkových 
skupinách. Nabídku školení doplňuje řada externích 
seminářů.
 
K uspokojení poptávky po odborné pracovní síle 
a manažerech z vlastních zdrojů se Geis rovněž za-
měřuje na cílenou podporu talentů. V hodnotících 
pohovorech se systematicky odhalují zvláštní doved-
nosti a potenciál a následně se podporuje individu-
ální rozvoj. „S tímto přístupem zajistíme, aby všich-
ni zaměstnanci ve všech profesích mohli rozšiřovat 
svou kvalifikaci a rozvíjet svou kariéru,“ vysvětluje 

Volker Kindler řídí již dva roky od-

dělení lidských zdrojů v německém 

Geisu.

Dr. Johannes Söllner, jednatel holdingu Geis. „Ze-
jména ve smluvní logistice potřebujeme u každého 
projektu podnikatelsky smýšlející manažery.“

Školení, studium a cílený rozvoj zaměstnanců jsou 
investicí do budoucna. Zajišťují udržitelný rozvoj 
holdingu Geis a staví společnost do pozice atraktivní-
ho zaměstnavatele. „Nevyváženost nabídky a poptáv-
ky na trhu práce je velká. My ji však díky naší kariérní 
koncepci a top-zaměstnancům bez problémů zvládá-
me,“ říkají Hans-Georg Geis a Wolfgang Geis.  —

Jak se dostat 
do logistického 
světa Geis
Obchodnické profese
· Obchodník/obchodnice pro spediční a logistické 

služby
· Obchodní asistent/asistentka
· IT specialista/specialistka pro podporu prodeje

Odborné profese
· Profesionální řidič/technik
· Specialista/specialistka na skladovou logistiku
· Skladník
· IT specialista/specialistka pro vývoj aplikací
· IT specialista pro systémovou integraci

Duální studijní programy
· Duální studium zaměřené na logistický manage-

ment, Vysoká škola Fulda (Bachelor of arts, B.a.)
· Logistik – bakalářské dálkové studium v Norim-

berku,  Vysoká škola Hamburg 
    (obchodník/obchodnice pro spediční a logistické 

služby & Bachelor of Arts, B.A.)
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Televize nebo stereo systém - značka Grundig re-
prezentuje již desítky let trh spotřební elektroniky 
„made in Germany”. Grundig je dnes součástí tu-
reckého koncernu Koç a stále patří mezi nejznáměj-
ší značky na trhu spotřební elektroniky. Společnost 
v posledních letech rozšířila své portfolio a v nabídce 
dnes najdete jak domácí spotřebiče, tak i výrobky pro 
osobní péči a hygienu. Od dubna letošního roku rea-
lizují Geis Industrie Services (GIS) a Geis Transport 
Logistik (GTL) pro Grundig skladování, kompleto-
vání a distribuci více než 750 skladových položek.

NEjdřÍVE INTEgROVAT, PAK IMPlEMENTOVAT. Cí-
lem spolupráce mezi poskytovatelem logistických 
služeb a výrobcem elektroniky bylo v prvé řadě 
sloučení dvou původních poboček Grundigu, které 
se nacházely na jihu a západě Německa, do jednoho 
místa. Volba padla velmi rychle na multifunkční lo-
gistické a technologické centrum Geisu v bavorském 
Erlangenu-Frauenaurachu. Pouhý měsíc po podpi-
su smlouvy naskladnil Geis první položky a koncem 
září dokončil i celý integrační proces. Grundig má 
nyní k dispozici více než 10.000 metrů čtverečních 
skladové plochy včetně dostatku další plochy pro 

Grundig: kousek německé elektronické historie

V bavorském Fürthu položil v roce 1930 obchodník s radio-
přijímači Max Grundig základní kámen globální společnosti, 
která se specializuje především na výrobu audio systémů 
a televizorů. Již první radiopřijímač Grundigu se stal po 
skončení války bestsellerem. Takzvaný „Heinzelmann” bylo 
„krabicové” rádio bez trouby a proto nepodléhalo hospo-
dářským předpisům spojenců - což v té době bylo důležitým 
kritériem výroby. I v následujících desetiletích byl Grundig se 
svými novinkami vždy o krok napřed před svými konkurenty.

Od roku 2007 je Grundig Intermedia GmbH součás-
tí Arçelik A.S., jedné z nejvýznamnějších společností 
v rámci mezinárodního holdingu Koç. Grundig v posled-
ních letech rozšířil své produktové portfolio, které dnes 
zahrnuje jak Consumer Electronics (spotřební elektroni-
ku), tak i Home Electronics (spotřebiče pro domácnosti). 
Společnost sídlí v Norimberku, kde má 140 zaměstnan-
ců. Po celém světě pracuje pro značku Grundig 1.600 
zaměstnanců.

Komplexní logistický  
servis pro Grundig
Skladování, balení, distribuce: od července tohoto roku poskytuje skupina Geis komplexní logistické 
řešení společnosti Grundig, výrobci elektroniky.  Obě společnosti se přitom spoléhají na efektivní procesy 
a týmovou spolupráci, kterou nabízí logistické a technologické centrum v Erlangenu-Frauenaurachu.

Produktové portfolio Grundigu 

sahá od MP3 přehrávačů až po 

multimediální televize a od hi-fi 

systémů až po vysoušeče vlasů. 

Geis skladuje, kompletuje a přepra-

vuje zhruba 750 položek Grundigu. 

Hlavní sezóna přichází v září  

a říjnu  -  po veletrzích elektroniky 

jako je např. IFA, když Grundig 

zavádí na trh své novinky.
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kompletování a etiketování zboží. Geis navíc zajišťu-
je skenování miliónů sériových čísel zboží Grundigu.
 
„V rámci projektu jsme připraveni realizovat i zvlášt-
ní požadavky zákazníka,” řekl jednatel GISu Erik 
Lassen. „Především velcí klienti Grundigu mají čas-
to přísná pravidla, co se týče označení elektroniky či 
nakládky kamionů. Pro bezproblémový průběh pro-
cesu dostávají naši zaměstnanci průběžně příslušné 
informace a přesné instrukce přes náš webový portál. 
Speciálně pro tento projekt zavedl Geis systém tike-
tů, na který se mohou spolehnout i zaměstnanci zú-
častněných společností. Geis i Grundig tak například 
rychle a bez problémů řeší zákaznická témata. 

IdEÁlNÍ hub. Multifunkční logistické a technolo-
gické centrum Geisu má výbornou polohu. Areál 
se nachází v blízkosti norimberského přístavu, díky 
čemuž může Geis zboží, které z větší části pochází 
z Turecka a Číny, obratem naskladnit nebo přepra-
vit dál. Distribuci produktů Grundig po Německu 
i celé Evropě realizuje z Erlangenu-Frauenaurachu 
GTL. Největší „oříšek” projektu přitom představují 
denní i sezónní výkyvy v objemech, na které musí 
GTL flexibilně reagovat. Samozřejmostí přeprav je 
přitom neustálé sledování zásilek (Tracking & Tra-
cing) a zajištění vysoké bezpečnosti v průběhu celého 
přepravního řetězce.

PROfESIONAlITA, PřESNOST A SPOlEhlIVOST. 
Grundig je o kvalitě služeb Geisu přesvědčen od  
samotného začátku. „Jsme naladěni na stejnou notu, 
protože máme stejný cíl: spokojenost zákazníků,“ 
říká Emre Cetinbas, Suply Chain manažer Grundigu.  
„Plně důvěřujeme všem zaměstnancům, kteří v Er-
langen-Frauenaurachu pracují na projektu Grundig. 
Geis pro nás není jen poskytovatelem logistických 
služeb, ale také strategickým partnerem. Tešíme se 
na další dlouhodobou spolupráci.“  —

Akušroubováky bzučí, halou spěchají dělníci se žlutými 
helmami na hlavě, kteří s milimetrovou přesností 
sestavují regály. V logistickém a technologickém centru 
Frauenaurach začal závěrečný sprint příprav nového 
logistického projektu, v rámci kterého bude holding Geis 
zajišťovat pro Siemens zásobování výroby.

J iž 1. listopadu naskladní Geis ve Fraue-
naurachu první zásilky, od února příštího 
roku pak poběží zásobovací centrum na 

plné obrátky. Zákazníkem je výrobní závod Sie-
mensu z Erlangenu, ve Frauenauracher Straße 
80. Divize Siemensu Digital Factory vyrábí v 
této továrně řídící jednotky a pohony a zaměst-
nává zde více než 3.000 pracovníků. 

Zásobování továrny výrobním materiálem od 
různých dodavatelů bude nyní probíhat v režii 
holdingu Geis. Jednotliví dodavatelé budou své 
zboží dodávat do pobočky Geisu ve Frauenau-
rachu. V logistickém a technologickém centru 
budou zásilky shromažďovány a uskladněny. 
Zásobování továrny materiálem bude realizovat 
Geis kyvadlově podle pokynů Siemensu na přes-
ně definovaná předávací místa. Nespornou vý-
hodou projektu je blízkost obou poboček - jsou 
od sebe vzdáleny pouhých 2,5 kilometru. Díky 
tomu může Geis Siemensu zajistit rychlé a četné 
dodávky. 

„Jsem velmi rád, že jsme mohli pro Siemens pře-
vzít realizaci tohoto zajímavého projektu,“ řekl Dr. 
Johannes Söllner, jednatel holdingu Geis. „S pří-
pravami jsme již v cílové rovince. Jsem si jistý, že 
úspěšně zvládneme i provozní start projektu.“  —

Od listopadu: 
zásobování výroby 
siemensu v Erlangenu

Vpředu zleva: 

Erik Lassen, jednatel společ-

nosti Geis Industrie-Service 

GmbH a Dr. Johannes Söllner, 

jednatel holdingu Geis se 

zástupci Siemensu Christianem 

Kromschröderem a Dieterem 

Scholzem.

Vzadu zleva: 

Christian Sörgel, Götz Gaudlitz, 

Marco Weißensel a Maria

Vinkovskaja z Geis Industrie-

-Service a Norbert Hergesell, 

Veronika Schuhmann, Helmut 

Langlinderer, Jurgita Möhring, 

Peter Weigand a Nicole Endres 

ze Siemensu.

HlaVNÍ TÉMa  |
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SlavnoStní otevření logiStického 
centra v Seubtendorfu

Logistický areál o rozloze 15.000 metrů čtverečních 
byl na jihu Durynska vystavěn během pouhých 12 
měsíců. Slouží jako centrální logistický HUB pro 
Knorr-Bremse, odkud Geis zásobuje několik vý-
robních závodů a distribuuje zboží do celého světa. 

VYSOKÁ KAPACITA A dObRÁ POlOhA. Moderní 
areál má všechny předpoklady pro náročné po-
žadavky smluvní logistiky:  kromě 15.000 metrů 
skladové a logistické plochy je tu ještě k dispozici 
500 metrů čtverečních kancelářských prostor. Díky 

světlé výšce 10,5 metru nabízí novostavba dostatek 
skladovací kapacity - až 35.000 pozic pro drobné 
položky a 15.000 gitterboxů popř. europalet. Rych-
lou nakládku a vykládku zboží umožňuje 16 bran 
pro kamiony a auta s čelem a dvě brány pro dodáv-
ková vozidla. Terminál má z dopravního hlediska 
ideální polohu. Nachází se přímo u dálnice A9, kte-
rá spojuje Mnichov s Berlínem.

Právě tato poloha byla rozhodující při volbě lokali-
ty. Knorr-Bremse současně spojuje v Seubtendorfu 
sklady několika evropských poboček např. Mni-
chov, Berlin nebo Mödling u Vídně. Nový sklad tak 
funguje jako „Supply & Distribution Hub“ pro brz-
dové systémy kolejových vozidel. V tomto oboru 
stejně jako v oboru brzdových systémů pro užitková 
vozidla je koncern Knorr-Bremse světovou jednič-
kou na trhu (viz. informační rámeček).

SPOlEčNÁ KONCEPCE. Tomu odpovídá rozsah 
logistického projektu: „V Seubtendorfu se schází 
více než 24.500 různých položek,“ vysvětluje Erik 
Lassen, pověřený jednatel Geis Industrie-Servi-
ces GmbH. „Pracujeme 24 hodin denně, šest dní 
v týdnu.“ Již při projektování logistického centra 
zohlednil Geis specifické potřeby zákazníka a spo-
lečně s Knorr-Bremse nadefinoval optimální tok 
materiálu.

„85 nových pracovních míst v regionu, za to jsem opravdu 
vděčný!“ těmito slovy zdůraznil význam logistického 
centra holdingu Geis v durinském Seubtendorfu (městská 
část Tanny) Thomas Fügmann, zemský radní okresu 
Saale-Orla. Slavnostního oficiálního zahájení provozu se 
začátkem července zúčastnilo kolem 100 hostů. Pozvání 
přijali kromě zemského radního i Marco Seidel, primátor 
města Tanna a Roland Becker, viceprezident Logistics and 
Supply Chain managementu z Knorr-Bremse Systeme für 
Schienenfahrzuege GmbH.

Přestřižením červené pásky zahájili Wolfgang Geis, Roland Becker a Hans-Georg Geis (zleva) oficiálně provoz.

|  loGiSTiCS SerViCeS
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„Společnost Geis a její pobočka v Seubtendorfu se 
ve výběrovém řízení prosadila v tvrdé konkurenci,“ 
řekl Roland Becker, viceprezident Logistics and 
Supply Chain managementu z Knorr-Bremse Sys-
teme für Schienenfahrzuege GmbH.  „Přesvědčila 
nás především varianta kompletně nové budovy 
s  možností optimální úpravy toku materiálu. Po-
bočka nám navíc nabízí možnosti budoucího rozší-
ření co se logistické funkčnosti a plochy týče.“

šIROKý SERVIS. 85 zaměstnanců Geisu v Seubten-
dorfu odpovídá za mnoho činností, počínaje pří-
jmem zboží a kontrolou kvality zásilek. Následuje 
inventarizace, uskladnění, kompletování dle poky-
nů klienta a distribuce. Pro zákazníka zajišťuje Geis 
i  celní odbavení, řízení přeprav vratek a vratných 
obalů. K tomu všemu navíc zaměstnanci Geisu kom-
pletují pro Knorr-Bremse sady náhradních dílů.

Zaměstnance v Seubtendorfu technicky podporuje 
mimo jiné specifický dopravník a poloautomatický 
systém řízení, který naviguje řidiče vysokozdviž-
ných vozíků k dalšímu volnému regálovému místu. 
„V logistickém centru v Seubtendorfu nabízíme za-
jímavou práci v moderním prostředí,“ říká ředitel 
pobočky Joannis Tsilivarakos. „Nabrali jsme spoustu 
nových zaměstnanců. Stejně jako doposud však po-
třebujeme další kvalifikované a motivované posily.“

dlOuhOlETÁ SPOluPRÁCE. Holding Geis je již 
více než sedm let logistickým partnerem Knorr-
-Bremse System für Schienenfahrzeuge GmbH.  
Spolupráce probíhá mimo jiné i v mnichovském 
závodě, kde Geis realizuje část výrobní logis-
tiky a  provozuje externí sklad továrny v Ober-
schleißheimu. Tento sklad se nyní integroval do 
skladu v Seubtendorfu.
 
„Dlouholetá spolupráce s Knorr-Bremse je posta-
vena na vzájemné důvěře,“ říkají Hans-Georg Geis 
a Wolfgang Geis. „I proto rozhodování o investi-

cích do nové stavby a vybavení nebyla těžká. Záro-
veň jsme rádi, že se nám v Seubtendorfu podařilo 
vystavět konkurenceschopnou pobočku.“ Holding 
Geis tady působí už mnoho let a realizuje tu další 
dva logistické projekty.

„Seubtendorf nabízí výborné podmínky pro efek-
tivní logistiku,“ zdůrazňují Hans-Georg Geis 
a Wolfgang Geis. „Jsme připraveni na nové klienty 
a projekty. Na našich pozemcích je k dispozici do-
statek prostoru pro další výstavbu.“  —

knorr-bremse
Holding Knorr-Bremse je předním světovým vý-
robcem brzdových systémů pro kolejová a  užit-
ková vozidla. Jako technologický průkopník hraje 
holding již více než 100 let klíčovou roli ve vý-
voji, výrobě, prodeji a servisu brzdových systé-
mů. Dalším oborem výroby z oblasti systémů pro 
kolejová vozidla jsou inteligentní systémy pro 
nástup a výstup, klimatizace, řídící prvky a stěra-
če, vstupní dveře, třecí materiál nebo asistenční 
systémy pro řidiče. K tomu nabízí Knorr-Bremse 
řídící stimulátory a e-learningové systémy pro 
optimální výuku drážního personálu. Spektrum 
produktů v oblasti systémů pro užitková vozidla 
sahá od výroby kompletních brzdových systémů 
včetně asistenčních systémů, tlumičů torzního 
kmitání, až po řešení hnacích pohonů a převo-
dovek, vedoucí ke zlepšení efektivity a úspoře 
pohonných hmot.  —

Slavnostní okamžik  

v  logistickém centru: 

oficiálního otevření pobočky 

Geis v Seubtendorfu se 

zúčastnilo na 100 hostů.

16 bran s rampami a dvoje 

vrata zajišťují rychlou nakládku 

i vykládku zboží.  

loGiSTiCS SerViCeS  |
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Presne po roku od otvorenia 
novej centrály a distribučného 
centra v slovenskom Zvolene tu 
Geis inštaloval novú technológiu 
pre triedenie balíkových 
zásielok. Nová triediaca linka je 
ďalšou významnou investíciou 
do balíkovej logistiky Geis 
Parcel na Slovensku.

Stavební práce byly zahájeny po symbolic-
kém poklepání na základní kámen začátkem 
července. Geis staví na pozemku o velikos-
ti zhruba 56.000 metrů čtverečních v nové 
průmyslové a obchodní zóně „Am Eichen-
zeller Weg“. „Těší mě, že se začalo sta-
vět,“ řekl starosta Eichenzellu Dieter Kolb 
v  rámci slavnostního ceremoniálu. „Je to 
důležitý milník pro naši obec.“

I pro holding Geis jde o významný krok. 
Výrazně tak rozšíří svoji pozici ve východ-
ním Hesensku. Celková investice holdingu 
Geis do moderního spedičního terminálu 
činí kolem deseti miliónů eur a ztrojná-

sobí kapacity v pobočce Fulda/Eichenzell. 
Nový terminál bude disponovat více než 
6.000 metry čtverečními překládkové plo-
chy a kancelářským komplexem o rozloze 
1.200 metrů čtverečních. Rychlou překlád-
ku zboží usnadní 60 nakládkových a vy-
kládkových bran.
 
Současně s tím stoupne i počet pracovních 
míst ze současných 10 na zhruba 40, a to 
ihned po zprovoznění terminálu. Po do-
končení posledních stavebních prací bude 
Geis v Eichenzellu  zaměstnávat 130 až 150 
pracovníků. V současné době probíhají vý-
běrová řízení na pozice dispečerů, obchod-
ních manažerů a skladníků.
 

„V tomto regionu jsme se v posledních dese-
tiletích etablovali,“ říkají majitelé a jednate-
lé holdingu Geis Hans-Georg Geis a Wolf-
gang Geis. „Nyní se nám daří dosáhnout 
potřebných kapacit pro poskytování služeb 
s přidanou hodnotou a flexibilního servisu.“ 
Na budoucí růst v regionu Fulda je Geis 
dobře připravený: pozemky v Eichenzellu 
nabízejí dostatek místa pro další možnou 
výstavbu. Vítáme nové zákazníky!  —

Jedným z dôvodov výstavby novej triedia- 
cej linky sú každoročné vysoké nárasty 
objemov balíkových zásielok, ktoré už 
niekoľko rokov po sebe dosahujú dvojci-
ferné hodnoty. Dvojposchodová triediaca 
linka, ktorej dodávateľom je firma Logsys, 
zahŕňa okrem samotnej triediacej časti, 
umiestnenej na druhom poschodí linky, 
tiež štyri teleskopické vstupy, 10 výstupov 
a dopravníkov k 87 dverám pre nakládku 
vytriedených balíkov.

Pri vstupe zásielky do triediaceho systému 
je načítaný čiarový kód a kamerový systém 
zaznamenáva behom triediaceho procesu 
cestu každého balíku. Kapacita zariadenia 
je v túto chvíľu cca 3000 vytriedených 

balíkov za hodinu. Centrálne prekladis-
ko je tak schopné kvalitne zvládať vysoké 
objemy a urýchliť tým aj odjazdy doručo-
vacích vodičov na jednotlivých pobočkách. 

„Súčasne investujeme tiež do moderni-
zácie triediacich technológií na jednotli-
vých regionálnych pobočkách. Budujeme 
spoľahlivo fungujúci systém, ktorý patrí 
k najmodernejším technologickým zaria-
deniam na slovenskom logistickom trhu,” 
uvádza Dušan Vilhan, obchodný riaditeľ 
skupiny Geis na Slovensku.  —

Pohled do budoucna: takto 

bude vypadat nový spediční 

terminál v Eichenzellu. 

novÁ  balíkovÁ 
 triediČka v SlovenS-
koM hube

Základní kámen nového 
spedičního terminálu

Společné poklepání na základní kámen (zleva): Martin Vonderau (ředitel staveb a facility managementu), 
Bernhard Stolz (ze stavební firmy Gebrüder Stolz), Alfred Gesang (krajský zastupitel), Wolfgang Geis, Dieter Kolb 
(starosta Eichenzellu), Hans-Georg Geis a Jürgen Taubmann a Steffen Rausch (oba ze stavební firmy Goldbeck).

V německém regionu Fulda ve 
východohesenském Eichenzellu 
(v místní čtvrti Kerzell) staví 
Geis nový spediční terminál 
a v následujících měsících 
tak ztrojnásobí své kapacity 
v regionu.

|  road SerViCeS
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S tímto novým produktem “Geis Direkt” obdrží v budoucnu všichni zákazníci top servis u veškerých zásilek, 
které neodpovídají standardním rozměrům pro přepravu kusových a paletových zásilek. S Klausem Stäbleinem, 
jednatelem Hans Geis GmbH + Co KG jsme hovořili o novém produktu a jeho výhodách pro zákazníky.

NOVě: GEIs dIrEkT – 
TOp sErVIs  
prO LTL a FTL

Direkt pomocí osobního přístupového hesla. Tam 
vždy uvidí informace o aktuálním stavu přepravy 
i potvrzené dodací listy. Online lze zaslat i poptávku 
přepravy. A v neposlední řadě chceme zákazníkům 
ulehčit kalkulaci přepravy prostřednictvím přehled-
ných tarifů.

Kdy si budou moci zákazníci geis direkt vyzkoušet?

Uvedení produktu do provozu probíhá v několika 
krocích. Nejprve jsme propojili všechny pobočky 
Geisu, kterých se tento produkt týká, a nastavili 
odpovídající struktury IT. Aktuálně optimalizujeme 
přepravní struktury v oblasti národních německých 
přeprav, mezinárodní přepravy budou na programu 
v prvním kvartálu následujícího roku. Právě v těchto 
dnech spouštíme projekt na pobočce Fulda/Eichen-
zell s flotilou posílenou o 25 vozidel. Ty budou do-
plněny o řadu dopravních jednotek na systémových 
pobočkách. 

Pane Stäbleine, děkujeme za rozhovor! 

Pane Stäbleine, o které zásilky jde v „geis di-
rekt“ především?

Klaus Stäblein: zaměřujeme se především na LTL 
a FTL, tedy na zásilky, které nemohou být transpor-
továny ke svým příjemcům kvůli své velikosti, hmot-
nosti nebo objemu přes systém sběrných přeprav. 
Geis Direkt vstupuje do hry i v případě speciálních 
požadavků, jako je například nadměrná délka nebo 
zákaz překládky.

řešení pro takové zásilky nejsou ale v portfoliu 
holdingu geis novinkou. Proč jste přišli se samo-
statným produktem?

Novinkou „Geis Direkt“ je, že více reagujeme na po-
žadavky zákazníků v tomto segmentu. Sázíme přitom 
na systematické postupy při přepravě a informačních 
tocích. Modelem je produkt přeprav kusových zási-
lek, kde jsou vesměs všechny procesy standardizová-
ny – což samozřejmě vede k vysoké kvalitě. V rámci 
Geis Direkt se kromě distribuce zaměřujeme i na 
včasný nákup materiálu pro naše zákazníky.

Můžete specifikovat výhody pro zákazníky?

Abychom mohli nabídnout špičkový servis, nasa-
dili jsme v rámci přeprav po Německu velký počet 
dopravních jednotek. Tato flotila tvoří základ pro 
dostatečnou dostupnost ložných ploch a to i v době 
špiček na jaře a na podzim. Naši zákazníci tak mohou 
optimálně naplánovat příjem a výdej zboží.  Po zadá-
ní čísla nákladního vozidla budeme automaticky avi-
zovat rozvoz i svoz. Dojde-li k odchylce od časového 
plánu, obratem o tom klienta informujeme. V rámci 
svozů a rozvozů nabízíme také možnost výměny eu-
ropalet nebo gitterboxů.

Nabídne geis i online servis?

Samozřejmě. Naši zákazníci se do budoucna bu-
dou moci jednoduše přihlásit přes internet na Geis 

Klaus Stäblein (53) pracuje pro 

holding Geis již 25 let, od roku 

2005 řídí v Německu produkt 

Road Services. 

road SerViCeS  |
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další Služba 
pro e-Shopy: 
geiS pointy v Čr

s Mediaprint & Kappa Pressegrosso spol. s r.o., který 
je druhým největším distributorem tisku v České re-
publice.

„Geis Pointy“ – speciální výdejní místa pro soukromé 
příjemce se nacházejí v prodejnách tisku, u malých 
místních prodejců či na benzínových pumpách. Ten, 
komu se nehodí převzít si svou zásilku objednanou 
přes internet doma, může si buď již při zadávání způ-
sobu přepravy zvolit některý z nejpříhodnějších Geis 
Pointů, nebo si ji na vybraný Geis Point jednoduše 
přesměrovat. Zásilku si pak může vyzvednout kdykoliv 
během otevírací doby výdejního místa v následujících 
14 dnech.

Díky know-how, které do společného podniku přiná-
ší Geis, dojde postupně k dalšímu rozšiřování služeb 
a  možností pro zákazníky e-shopů, které jsou nebo 
budou do sítě Geis Point zapojeni. Jednatelé společ-
nosti e-shoppartner Radek Vaňkát a Daniel Knaisl se 
shodují: „Tímto partnerstvím celá síť významně posílí, 
a to nejen v oblasti technologické, ale i z pohledu roz-
šiřování nabídky.“

CÍl: 1.000 gEIS POINTů. Geis Parcel CZ a Mediaprint 
& Kapa Pressegrosso budou síť nadále rozvíjet.  „Spo-
lečně s naším partnerem pracujeme na průběžném roz-
šiřování sítě. Naším cílem je dosáhnout v  co nejbližší 
době 1.000 výdejních míst.“ Geis Parcel CZ patří mezi 
leadery balíkového trhu a jeho klienti nyní budou moci 
využívat výhod největší sítě výdejních míst v České re-
publice. Stávající klienti e-shoppartner naopak získají 
možnost využít veškerých služeb firem skupiny Geis, 
to znamená od již zmiňované balíkové přepravy přes 
přepravu paletovou, celovozovou, leteckou a námořní 
až po skladovou logistiku. „E-shopům můžeme nabíd-
nout i kompletní skladové služby, nebo zajištění celého 
logistického řetězce. S takovými projekty máme dlou-
holeté zkušenosti,“ dodává Daniel Knaisl.  —

Nakupování přes internet zažívá svůj boom: zhruba 
30.000 českých e-shopů vykazuje za posledních deset 
let meziroční nárůst obratu v dvojciferných číslech. 
Vedle elektroniky se přes internet stále častěji naku-
puje oblečení, krmivo pro zvířata a drogistické zboží. 
Podle Asociace pro elektronickou komerci ( APEK) 
utratili v roce 2013 zákazníci za zboží na internetu 50 
miliard Kč – to je o 16 procent více oproti předchozí-
mu roku. I pro rok 2014 očekává APEK nárůst obratu 
v dvojciferných číslech. 

ROSTE POčET bAlÍKů dO SOuKROMéhO SEKTORu. 
Tento boom se odráží především v nárůstu objemu ba-
líků s doručením soukromým osobám (B2C). A právě 
pro efektivní doručení do tohoto segmentu připravil 
Geis projekt sítě výdejních míst. Aby mohl být pro-
jekt úspěšně spuštěn, převzala skupina Geis koncem 
června 50procentní podíl společnosti e-shoppartner. 
Výdejní a servisní místa tohoto poskytovatele služeb 
nyní vystupují pod nezaměnitelným označením Geis 
Point. Geis Parcel CZ provozuje Geis Pointy společně 

Společnost Geis Parcel CZ s.r.o. vstoupila v červnu letošního 
roku převzetím 50% podílu společnosti e-shoppartner, největší 
sítě výdejních míst pro zásilky z e-shopů v České republice, 
do společného podniku s původním vlastníkem Mediaprint & 
Kapa Pressegrosso, spol. s r.o.

Balíková logistika 
v České republice

Se 13 pobočkami, dvěma překladišti a standardizova-
ným 24hodinovým doručovacím servisem národních 
zásilek patří geis parcel cZ k předním poskytovatelům 
balíkových přeprav v České republice. Společnost je 
certifikována podle mezinárodně platných norem říze-
ní kvality a ochrany životního prostředí iSo 9001:2008 
a iSo 14001:2004. opírá se o moderní technologie 
jako např. automatickou třídičku balíků s extrémně 
nízkou kvótou chybovosti, neustálé sledování zásilek, 
nebo online zprostředkování informací o doručení zá-
silek přes moderní ruční skenery. kromě toho nabízí 
geis parcel cZ širokou paletu služeb jako například 
platbu dobírek platební (i bezdotykovou) kartou. 

Čeští soukromí příjemci si mohou 
nechat přesměrovat své balíky na 
některý z 500 Geis Pointů a tam  
si ho pohodlně vyzvednout.

|  road SerViCeS
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Letecké, námořní nebo silniční 

přepravy: General Transport 

spolupracuje z Alstomem již 18 

let a pro průmyslový koncern sám 

odbavuje velké projekty - jako 

v tomto případě při přepravě 

kompletní plynové a parní turbíny 

elektrárny do Izraele.

Pobočka SDV Geis Villingen-Schwenningen se přestě-
hovala. Od 28. července najdete pobočku v nové bu-
dově v místní obchodní a průmyslové zóně, která je od 
té původní vzdálená 16 km. Přestěhování proběhlo bez 
problémů. Nová adresa pobočky zní:

Stěhování ve villingen-Schwenningenu

Švýcarská společnost skupiny Geis, General Transport AG, zajišťovala pro koncern Alstom kompletní přepravu kombino-
vané elektrárny do Izraele. Opravdová výzva: tisícitunové díly musely být přepraveny v úzkých časových oknech.

a si 40 kilometrů jihovýchodně od Tel Avivu  
vzniká největší soukromá elektrárna v Iz- 
raeli. Po uvedení do provozu bude dodá- 

vat až 835 megawatt do národní sítě, což odpovídá 
zhruba sedmi procentům celkové spotřeby elektřiny. 
Přepravu jednotlivých komponentů této kombinova-
né elektrárny z mnoha míst světa do Izraele zajistil 
pro Alstom General Transport. Odborníci z General 
Transportu pracovali na projektu celý rok. V květnu 
2014 pak zakázku v termínu dokončili. 

Turbíny, generátory a moduly přepravované námořní-
mi kontejnery měly celkovou hmotnost 950 tun. Pro 
bezpečnou a spolehlivou přepravu této zakázky do 
cíle potřeboval General Transport speciální přeprav-
ní prostředky jako nízkopodlažní návěsy (flatracky) či 
open top kontejnery. Některé z objemnějších kompo-
nentů se přepravovaly jako dílčí charter. 

Vysoké napětí 
pro elektrárnu

Profesionálové na těžkou práci: švýcarská společ-
nost General Transport je součástí skupiny Geis od 
roku 2011. Specializuje se na komplexní přepravu 
nadměrných nákladů. „Tento velký projekt měl mi-
mořádně vysoké nároky jak z nákladového, tak i ča-
sového hlediska,“ říká Fritz Mumenthaler, Senior 
Vice President General Transportu AG. “Máme však 
mezi sebou experty, kteří přesně vědí, na co se mají 
při námořní přepravě elektrárenských komponentů 
zaměřit. Díky svým dlouholetým zkušenostem jsme 
byli schopni splnit přání našeho klienta k jeho plné 
spokojenosti.“ 

Že se nejedná jen o náš subjektivní pocit, dokázal Al-
stom obratem: krátce po dokončení projektu získal 
General Transport od průmyslového koncernu další 
zakázku přepravy do Izraele – a i tuto dokázali švý-
carští experti spolehlivě a do detailu zvládnout.  —

SdV Geis GmbH
innovationspark vS – geb. c
peterzeller Str. 8
78048 villingen-Schwenningen
tel.: +49 (0)7721 406 05 0
fax: +49 (0)7721 406 05 55  
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T ak úzká spolupráce jako se Střední školou lo- 
gistiky a chemie v Olomouci, o které jste si  
mohli přečíst v předchozím čísle Transferu 

(číslo je dostupné na www.geis-group.cz), kde probí-
há stipendijní program Geis, je nadstandardní,“ uvádí 
Aleš Vykydal, provozní ředitel Geis Parcel CZ. „Vel-
mi dobré vztahy udržujeme ale také například s Vyšší 
odbornou a střední průmyslovou školou 
dopravní v Masné ulici v Praze, jejíž stu-
denti u nás absolvují odbornou praxi. V 
našich pobočkách Modletice a Měšice 
pracují absolventi této školy a musím říci, 
že jsme spokojeni s úrovní jejich znalostí a 
dovednosti,“ dodává Aleš Vykydal.

Škola s téměř šedesátiletou tradicí nabízí 
žákům čtyřleté obory vzdělání zakončené 
maturitou a absolventům středních škol 
tříleté vyšší odborné vzdělání zakončené 
absolutoriem. Pro zájemce o logistiku, lo-
gistické procesy a technologie nákladní přepravy je 
určen obor Provoz a ekonomika dopravy se zaměře- 
ním Zasílatelství a logistika. Na něj na Vyšší odbor-
né škole navazuje vzdělávací program Dopravní lo-
gistika a obchod. Právě odborné profilové předměty 
kladou důraz na znalosti souvisejícími s logistickými 
činnostmi a systémy řízení logistických procesů, 
s  doklady a dokumentací zasílatelských společností, 
s principy marketingu a managementu firem. „Naše 
spolupráce spočívá v možnosti vyjadřovat se k ob-
sahu učebních plánů a náplni jednotlivých předmě-
tů. Snažíme se pomáhat aktualizovat učivo tak, aby 
bylo v souladu s praxí. Mimo jiné jsme se podíleli na 
tvorbě učebnice Ekonomika dopravní firmy, kterou 
při studiu využívají všichni žáci školy,“ upřesňuje Aleš 

|  RŮZNÉ

O spolupráci skupiny Geis v České republice s dopravními a logistickými školami se v Transferu dočítáte pravidelně. Studenti 
mají zájem o praxi, logistici o zohlednění nových trendů a provozních znalostí v učebních plánech.

Vykydal. Učebnice obsahuje ukázky provozní doku-
mentace skupiny, formuláře, nebo praktické ukázky 
užití firemního designu.

Přínosem pro studenty jsou také přednášky z oblasti 
personalistiky, které připravila HR specialistka skupi- 
ny Geis Martina Vyčichlová, nebo základy marketin- 

gové strategie a prezentace dopravních 
a logistických firem, které pro studenty Vyš- 
ší odborné školy připravila Eva Děkanová, 
marketingová manažerka společnosti. „Na 
druhou stranu je pro nás zajímavý pohled 
budoucích specialistů na současnou lo-
gistickou praxi. V  loňském školním roce 
vypracovala skupina studentů na základě 
našeho zadání zajímavou ročníkovou práci 
o produktu balíková logistika v segmentu 
B2C,“ řekla Eva Děkanová.

Studenti, které škola doporučí, absolvují 
na různých pracovištích skupiny Geis  logistickou 
praxi. Někteří z nich, pokud úspěšně absolvují přijí-
mací řízení, zde nastupují do svého prvního zaměst-
nání. S absolventy „dopravky v Masné“ se tak setkáte 
na pozici dispečer balíkových přeprav, paletových 
přeprav, nebo na obchodním oddělení skupiny.

Se školou se můžete blíže seznámit na dnech otevře-
ných dveří, které se konají v úterý 25. listopadu 2014 
a ve čtvrtek 22. ledna 2015, vždy od 17 hodin na adre-
se Praha 1, Masná 18.  (www.spsdmasna.cz)  —

Možná právě některý z těchto studentů spojí svou pracovní kariéru 

se skupinou Geis.

Praktické ukázky firemního 

designu skupiny Geis tvoří sou-

část výzdoby učeben školy.
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26. května obdržel prokuru za 
společnost Geis CZ s.r.o.  Petr 

družkovský (45), který je 
provozním ředitelem společnos-
ti. Pro skupinu Geis pracuje od 

roku 2002.

1.června byl prokuristou jme-
nován také Marian Vaculčiak 
(52), a to za společnosti Geis SK 
s.r.o. a Geis Parcel SK s.r.o. Ve 
společnosti pracuje od roku 2001 
a v současné době zastává pozici 
provozního ředitele v Geis SK a 
Geis Parcel SK.

Od července tohoto roku je 
prokuristou v Geis Parcel CZ s.r.o. 
Aleš Vykydal (42). Provozní ře-
ditel českých balíkových přeprav 
pracuje pro Geis od roku 2000. 

Noví prokuristé

Skupina Geis v České republice a na  
Slovensku má od letošního léta čtyři 
nové prokuristy.

ÚSpěšný audit 
v polSku

L etní měsíce byly, zejména pro 
společnost Geis PL Sp. z o.o., 
obdobím vysokého pracovního 

tempa, a to vzhledem k implementaci 
dalších standardních softwarových řešení 
skupiny Geis. Po úspěšné implementaci 
finančního softwaru v lednu tohoto roku 
nadešel čas i na systémy pro podporu 
provozních činností. V červenci byl za-
veden program GCargo, software pro 
kusové, paletové i celovozové zakázky a v 
následujícím měasíci byl zaveden operač-
ní systém LFS  podporující skladovou 
logistiku. Tyto činnosti jsou dalším kro-
kem v integraci Geis PL, tak aby v plném 
rozsahu nabízet stejnou úroveň služeb, 
na kterou jsou klienti skupiny zvyklí.

GEIs pl pOdlE 
sTANdArdů skupINy 

Na počátku července letošního roku prošel Geis PL 
Sp. z o.o  úspěšně auditem, který provedl nezávislý 
certifikační orgán TÜV SÜD Polsko. Na základě vý-
sledků auditu  byl společnosti Geis PL Sp. z o.o. vydán 
certifikát ISO 9001:2008 a certifikát ISO 14001: 2004.

Tyto certifikáty potvrzují zavedení a používání sys-
tému managementu kvality a systému environmen-
tálního managementu v souladu s mezinárodními 
standardy.

Správně vidíme srdcem

RŮZNÉ  |

Operační systém LFS podporuje skladovou logistiku.

Na začátku stál závazek pomoci alespoň jednomu zrakově postiženému člověku 
s obstaráním slepeckého psa. Státní podpora se totiž vztahuje pouze na vodící psy, 
kteří jsou v aktivním výcviku. Na nákup vhodného štěněte a úhradu všeho, co  
potřebuje, než je do výcviku zařazeno, si musí sdružení či hendikepovaný člověk 
sehnat peníze sám. Díky fondu zaměstnanců společnosti Geis je možné zajistit  
první rok života a přípravy štěněte, které po absolvování výcviku bude pracovat pro 
konkrétního zrakově postiženého člověka.

První štěně bylo zaměstnanci Geis adoptováno v únoru 2010. Od té doby fond 
podpořil již další tři. Letos putovala potřebná částka 50 000 korun k Murphymu, 
dvouměsíčnímu štěněti goldendoodle. 

Zaměstnanci společnosti Geis v roce 2007 založili dobrovolný charitativní 
fond, do kterého každý z nich může přispívat z výplaty částkou dle svých 
možností. Jako partnera, jemuž bude podpora z fondu věnována, si vybrali 
brněnské Občanské sdružení Vodící pes.

Na fotce zleva: Lenka Pláteníková z Občanského sdružení Vodící pes a Murphy přebírají šek od Evy 

Děkanové, marketingové manažerky společnosti Geis.

Geis PL - vstřícný  

přístup a dobrý servis.
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