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03EDITORIAL

CÍTÍME ZODPOVĚDNOST
ZA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A SPOLEČNOST

Milé čtenářky,  
milí čtenáři,
ochrana životního prostředí, klimaticky přijatelná 
řešení a ochrana přírodních zdrojů – udržitelné 
podnikání je již mnoho let základním cílem naší 
společnosti. Již dlouho je součástí naší každodenní 
rutiny optimalizace dodavatelských řetězců, 
omezování přeprav a nevytížených jízd. Používáme 
vozidla s nízkými emisemi, ekologické aspekty 
zohledňujeme ve všech stavebních projektech  
a vyhýbáme se plýtvání.

SMĚREM K VĚTŠÍ UDRŽITELNOSTI 

Udržitelné podnikání však zahrnuje mnohem více 
než pouze ekologická témata. Jsme zavázáni nejen 
naší společnosti, ale i našim zaměstnancům.  
V měnícím se prostředí je proto naším cílem  
udržovat společnost v dobré kondici, například 
investováním do kvalifikace a dalšího vzdělávání 
našich více než 6 000 zaměstnanců. Koneckonců,  
v logistice lidé jsou a zůstanou nejdůležitějším 
zdrojem.

Jako mezinárodní poskytovatel logistických služeb 
i jako rodinná firma máme mimořádnou odpověd-

nost. Bereme ji velmi vážně a den co den stupňuje-
me úsilí v dosažení větší udržitelnosti. Naše cíle  
a opatření jsme shrnuli ve Zprávě o udržitelnosti. 
Více se o tom dozvíte na následujících stránkách.

NA PLNÝ ÚVAZEK PO CELÁ DESETILETÍ

Joachim Fink a Joachim Henneberger byli a jsou 
trvale spjati s naší společností. Oba naši společnost 
spoluutvářeli a posouvali po celá desetiletí.  
U příležitosti jejich odchodu do důchodu chceme  
v tomto vydání Transferu poděkovat a vzdát hold 
těmto dvěma velkým osobnostem.

Velké poděkování patří také vám všem, našim 
zákazníkům, zaměstnancům a obchodním partne-
rům. Děkujeme, že jste s námi prožili tento mimo-
řádný rok. Nyní je důležité dívat se s důvěrou do 
budoucnosti. V tomto duchu Vám přejeme veselé 
Vánoce, dobré vykročení a zdraví v novém roce!

Srdečně, 
Vaše rodina Geis

Hans-Georg Geis, Hans-Wolfgang Geis, Jochen Geis
a Wolfgang Geis (zleva).

Übernahme



Chovat se odpovědně 
vůči lidem a životnímu 
prostředí – to je jeden  
z nejdůležitějších principů 
naší skupiny. Naše první 
Zpráva o udržitelnosti 
dokládá, jak tuto zásadu 
uplatňujeme v praxi. Vytvářet efektivní přepravní 

řešení, optimálně využívat 
zdroje a převzít sociální 

odpovědnost – naše Zpráva  
o udržitelnosti informuje o tom, 
jak řešíme nejen tato, ale i mnohá 
další témata. Naše aktivity shrnu-
jeme do tří dílčích oblastí: Životní 
prostředí a energie, Lidé a společ-
nost a Inovace a základy udržitel-
ného rozvoje.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ENERGIE

Ochrana životního prostředí  
a klimatu jsou základními cíli naší 
společnosti. Jako jeden z prvních 
poskytovatelů logistických služeb 
v Německu jsme již v roce 2005 
zavedli komplexní systém envi-
ronmentálního managementu 
certifikovaný podle DIN EN ISO 
14001. Angažujeme se v Umwelt-
pakt Bayern (Bavorský pakt pro 
životní prostředí), Umweltallianz 

Hessen (Hesenská environmentál-
ní aliance) a Förderkreis Umwelt 
Unterfranken (Skupina ochrany 
životního prostředí Dolní Franky).

Náš závazek se primárně zamě-
řuje na to, aby naše procesy byly 
šetrné k životnímu prostředí. 
Neustále pracujeme na snižování 
spotřeby energie a na zlepšení 
naší ekologické bilance. Dosáhli 
jsme již mnoha dílčích zlepšení, 
například v těchto oblastech:

•V předchozím roce se nám   
 podařilo snížit emise CO2  
 v porovnání s tržbami naší   
 společnosti o 5,24 procenta ve  
 srovnání s rokem 2018.

UDRŽITELNÉ  
 PODNIKÁNÍ
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• V roce 2019 se nám podařilo  
 snížit množství kartonového  
 a papírového odpadu o 7,1   
 procenta a dřeva o 4,7 procenta –  
 obojí v poměru k tržbám.

• Za poslední dva roky klesla  
 průměrná spotřeba pohonných  
 hmot našeho vozového parku  
 o 4,1 procenta. Díky vozidlům  
 s nižší spotřebou a nízkými   
 emisemi, inovativním technolo- 
 giím a cílenému školení našich  
 řidičů jsme dokázali ušetřit   
 celkem 167 591 litrů nafty. To  
 odpovídá 444 tunám CO2.

• Zatímco se obrat mezi lety 2018  
 a 2019 zvýšil o 8,6 procent, naše  
 celková spotřeba energií vzrost- 
 la o pouhé 1,2 procenta.

Stále větší důraz klademe také na 
ekologické prvky v našich nemo-
vitostech. Nové stavby vybavuje-
me energeticky úsporným LED 
osvětlením, kterým postupně 
nahrazujeme i osvětlení ve 
stávajících nemovitostech. Příkla-
dem je naše logistické centrum  
v Regensburgu. Nově instalované 
LED osvětlení ročně ušetří  
76 000 kilowatthodin elektrické 
energie, je mnohem odolnější  
a díky mnohem vyšší kvalitě 
světla vytváří lepší pracovní 
podmínky.

    >>>

2017

SPOTŘEBA NAFTY NA 100 KM

2018 2019

100 % 98,5 % 95,9 %

ZAMĚŘENO NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ:
 
•  Emise škodlivin
•  Spotřeba obalového materiálu  
 a kartonáže
•  Vypouštění odpadních vod do  
 vodních ploch, znečištění   
 odpadních vod, kontaminace půdy
•  Používání nebezpečných látek
•  Spotřeba surovin
•  Nakládání s odpady
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LIDÉ A SPOLEČNOST

Kromě závazku k životnímu 
prostředí přebíráme také sociální 
odpovědnost. Jde přitom o to, 
abychom utvářeli vztahy mezi 
naší společností a sociálním 
prostředím v duchu partnerství  
a spravedlnosti. 

Kvalifikace, bezpečnost a zdraví 
zaměstnanců jsou pro nás důleži-
té. Naše skupina zaměstnává více 
než 6 000 lidí. Ti svým know-how 
a nasazením tvoří základ širokého 
portfolia našich vysoce kvalitních 
služeb.

Předávání znalostí a zvyšování 
kvalifikace zaměstnanců – tento 
cíl sledujeme už při vzdělávání 
mladých lidí. Jak ukazují čísla, 
fundované odborné vzdělání stojí 

vysoko na žebříčku hodnot: 
v současné době se u nás učí 
některé z devíti profesí 308 
mladých lidí. Počet učňů v pomě-
ru k celkovému počtu našich 
zaměstnanců činí v Německu  
7,8 procent. Téměř všichni absol-
venti u nás zůstávají jako zaměst-
nanci. Totéž platí i pro studenty 
duálních oborů, kteří u nás 
vykonávají svou praxi.

Dovednosti zaměstnanců rozvíjí-
me i po vyučení nebo ukončení 
studia. Naše koncepce vzdělávání 
je založena na komplexním pojetí 
i osobním rozvoji zaměstnanců. 
Zahrnuje pravidelné, individuálně 
sestavované semináře, školení  
a kurzy. V roce 2019 absolvoval 
každý zaměstnanec průměrně 
11,5 hodin školení.

Zpráva o udržitelnosti je 
k dispozici ke stažení na 
www.geis-group.com/
en/downloads

Stojí za to se podívat!

Slunečné vyhlídky  
do budoucnosti  
v logistické branži: 
přijímáme téměř  
všechny naše učně.

06 HLAVNÍ TÉMA



Jedním ze stěžejních témat školení 
je bezpečnost práce, protože 
zdraví a bezpečnost zaměstnanců 
jsou pro nás velmi důležité. K tomu 
přispívají i další opatření, napří-
klad ergonomicky navržená 
pracoviště nebo pobočkové akce 
typu Dny zdraví. 

INOVACE A ÚSPĚŠNÝ ROZVOJ

V neposlední řadě je udržitelnost 
také o dlouhodobém posilování 
naší společnosti a její přípravě na 
budoucnost. Abychom tohoto cíle 
dosáhli, systematizovali jsme 
například vývoj a testování 
nových řešení a digitálních  
procesů. Inovace, jako jsou Google 
Glass, rukavice se zabudovanými 
skenery nebo exoskelety, mohou 
zvýšit produktivitu i spolehlivost 

procesů. Ergonomické a podpůrné 
prvky zároveň ulehčují zaměst-
nancům jejich každodenní práci. 

Také všechny složky našeho 
integrovaného systému řízení 
(IMS) jsou zaměřeny na udržitel-
nost a neustálé zlepšování. Cílem 
IMS je, aby naše procesy vždy 
měly co nejlepší poměr mezi 
ekonomikou, ekologií a sociálními 
požadavky. Důkazem orientace na 
udržitelnost jsou mimo jiné naše 
certifikace pro řízení kvality, 
ochrany životního prostředí  
a bezpečnosti práce. Patří sem  
i certifikace řízení bezpečnosti 
informací, bezpečnost potravin, 
AEO / zjednodušené celní řízení  
a zabezpečení leteckého nákladu. 
Celkem jsme certifikovaní podle 
osmi standardů.

„DLOUHODOBĚ 
ÚSPĚŠNÍ  
MŮŽEME BÝT  
JEN DÍKY 
UDRŽITELNÉMU 
JEDNÁNÍ.“
Hans-Georg Geis a Wolfgang Geis, 
majitelé a jednatelé

Google Glass a skenery  
v rukavicích – inovace,  
jako jsou tyto, ulehčují 
zaměstnancům práci  
a připravují nás na budoucnost. 

HLAVNÍ TÉMA 07
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JOACHIM FINK SE VĚNUJE 
NOVÝM ÚKOLŮM –  
V AKTIVNÍM DŮCHODU

Velká úcta, respekt a dík za 
jeho práci: v roce 1984 na-
stoupil Joachim Fink do naší 

společnosti jako ředitel pobočky  
v Bad Neustadtu. O pouhých šest let 
později byl jmenován jednatelem 
Hans Geis GmbH. Pod jeho vedením 
začala tehdy naše společnost 
budovat síť pro silniční přepravu. 
Nejprve na území Německa, mezi 
vlastními pobočkami i ve spolupráci 
se silnými partnery, poté naše 
vlastní celorepublikové sítě  
v České republice, na Slovensku  
a nakonec v Polsku.

Joachim Fink byl vždy 
hnacím motorem tohoto 

vývoje a je jedním  
z architektů naší 
dnešní středoevrop-
ské přepravní sítě. 
Se spoustou ener-
gie a enormní 
vytrvalostí se 
zasadil o společ-
nost a její 
úspěch, koordi-

Neúnavný závazek k naší společnosti: přes 35 let formoval 
Joachim Fink naši divizi Road Services. Na konci tohoto 
roku odchází do zaslouženého důchodu.

noval provoz a dále ho rozvíjel – od 
roku 2005 ze své pozice jednatele 
skupiny Geis. Odložil dokonce o pět 
let odchod do důchodu, abychom 
mohli déle těžit z jeho odborných 
znalostí, zkušeností a loajality.
 
Joachim Fink byl a je věrným spo-
lečníkem managementu, dobrým 
nadřízeným a mentorem, od kterého 
se mnozí hodně naučili, vysoce 
ceněn kolegy a partnery. Je mistrem 
milých a trefných slov. Jeho názor 
má vždy velkou váhu – nejen v naší 
společnosti, ale i v IDS. Po mnoho let 
zastupoval naše zájmy v poradním 
výboru pro kooperaci v přepravě 
kusových zásilek.

S klidem, trpělivostí a silou přispíval 
Joachim Fink k vysokému tempu 
rozvoje společnosti a realizoval jej. 
Nyní bude vkládat svou energii do 
nových úkolů – se všemi výhodami 
aktivního důchodu. Přejeme hodně 
radosti, zdraví a jako vždy mnoho 
vzrušujících projektů v nové životní 
etapě!

08 HLAVNÍ TÉMA
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JOACHIM  
HENNEBERGER  
SE LOUČÍ

Začalo to 1. srpna 1980: čerstvě diplo-
movaný ekonom Joachim Henneberger 
nastupuje do naší společnosti  

v Salzu a stává se zodpovědným za finanční 
a nákladové účetnictví. Když jsme v letech 
1982/83 zaváděli nové IT systémy, hrál  
v tom klíčovou roli a následně převzal 
vedení IT oddělení. Od roku 1984 byl také 
zodpovědný za účetnictví. V roce 1997 se 
vzdal vedení IT a soustředil se výhradně  
na finance, za které bude jako prokurista 
zodpovědný do konce tohoto roku. 

Jeho oblast – svět čísel a financí – má v naší 
společnosti vysokou prioritu. Joachim 
Henneberger tedy stále zastává jednu  
z nejdůležitějších pozic ve skupině. Jako 
spolehlivý a loajální partner vždy podporoval 
a nadále podporuje vlastníky, mimo jiné jako 
„přátelský rádce“ v pozadí, který často 
ukazuje naší společnosti správnou cestu. 

Joachim Henneberger se v minulých deseti-
letích podílel na formování naší společnosti 
a hrál důležitou roli v našem úspěšném 
rozvoji. Se svým know-how dohlížel na více 
než 40 akvizic společností a konsolidoval 
rozvahy našich společností v Evropě. 

Joachime Hennebergere, děkujeme Vám  
a přejeme vše nejlepší, zdraví a úspěch při 
všech Vašich nových plánech!

Mistr čísel, odborník v IT a klíčový 
hráč v mnoha důležitých rozhod-
nutích společnosti: po 40 letech se 
na konci roku rozloučíme s Joachi-
mem Hennebergerem, který odchází 
do zaslouženého důchodu.

NÁSTUPNICTVÍ ZAJIŠTĚNO
 
1. ledna nahradí Joachima Henneber-
gera Peter Prusaczyk. Oba úzce 
spolupracují od září 2019. Peter 
Prusaczyk, absolvent ekonomických 
studí, má 14 let zkušeností s prací na 
různých manažerských pozicích ve 
finanční divizi logistické společnosti. 
„Chtěl bych pokračovat ve velmi 
úspěšné práci svého předchůdce  
a jako osoba odpovědná za finance 
přispět k dalšímu úspěšnému rozvoji 
skupiny Geis,“ říká 43letý Peter 
Prusaczyk.

HLAVNÍ TÉMA 09
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SKUPINA KUNERT 
 
Přibližně 2 000 zaměstnanců vyrobí 
ročně pro skupinu Kunert 330 000 tun 
dutinek, přepravních výplní a obalů  
z vlnité lepenky a 250 000 tun tubuso-
vých kartonů. 

DLOUHODOBÝ KONTRAKT  
SE SKUPINOU KUNERT  
PODEPSÁN
Od nového roku budeme v Německu pro skupinu Kunert realizovat více 
než 200 přepravních zakázek denně. Jako generální dodavatel zajistíme 
veškeré celovozové přepravy a dokládky výrobce dutinek, vlnité lepenky 
a kartonů.

Na realizaci tohoto velkého projektu 
pracuje od začátku roku společný 
projektový tým. Jedním z cílů je 

optimálně zkombinovat a propojit 
přepravní objemy na obou stranách. „Se 
současným speditérem skupiny Kunert 
chceme nadále spolupracovat,“ vysvětluje 
oblastní manažer prodeje Marco Rathgeber, 
který se projektu od začátku věnuje. 
„Přepravní systém bude doplňován našimi 
dalšími zásilkami, tak abychom optimálně 
vytížili vozidla.“

Do projektu budou nejprve zapojeny závody 
na výrobu dutinek ve Wildfeckenu, 
Peitingu, Soest a Selke-Aue, závod na 
výrobu vlnité lepenky v Bad Nestadtu  
a papírny v Brunnenthalu a francouzském 
Illzachu. Již nyní je přitom smluvně dohod-
nuto i zapojení závodu na výrobu vlnité 
lepenky v Biebesheimu nad Rýnem.

Zajištění provozu má na starosti naše 
pobočka v Eichenzellu. Hned od 1. ledna 
2021 se závody skupiny Kunert úzce 
propojí s našimi pobočkami. 

Abychom dobře zvládli přechod na přelomu 
roku, realizujeme už od května v každo-
denním provoze přepravu určitým počtem 
nákladních vozidel. Již nyní se ukazuje, že 
partnerství mezi dvěma společnostmi, 

které řídí jejich majitelé, může otevřít 
pozitivní synergie. Ty budeme od začátku  
v novém roce a v průběhu spolupráce dále 
rozšiřovat.

Dohodli se na spolupráci (zleva): Klaus Stäblein, Jochen Geis, 
Wolfgang Geis, Manfred Kunert, Mathias Kunert, Andreas Kunert  
a Jürgen Schaller.
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DLOUHODOBÝ KONTRAKT  
SE SKUPINOU KUNERT  
PODEPSÁN

ZAHÁJENÍ VÝSTAVBY  
NOVÝCH LOGISTICKÝCH 
CENTER
Na míru stavěné logistické nemovitosti jsou dokonalým základem pro 
efektivní logistické procesy. V druhé polovině roku 2020 jsme zahájili 
výstavbu dvou nových logistických a technologických center.

NOVĚ V NORIMBERKU
 
Výstavba prvního logistického a technologic-
kého centra v norimberské čtvrti Hafen 
probíhá podle plánu, částečné uvedení do 
provozu je plánováno na leden. Zároveň však 
na místě zahajujeme výstavbu sesterského 
centra. Obě nemovitosti nabídnou po  
15 000 m² logistických ploch a přibližně  
1 000 m² administrativního zázemí.

Jsou to naše první logistické prostory, které 
mají světlou výšku 12 metrů, což přináší  
z ekonomického i ekologického pohledu 
možnost lepšího využití nemovitostí. Kromě 
jiného budou obě budovy připraveny na 
fotovoltaické systémy, budou plně vybaveny 
úsporným LED osvětlením a také fasádními  

i střešními světlíky pro maximální 
využití denního světla.

Termín dokončení 
druhé části je 

plánovaný na 
podzim 2021.  
K dispozici jsou 
zde ještě volné 
kapacity.

V GOCHSHEIMU VĚTŠÍ
 
Také naše logistické a technologické centrum  
v Gochsheimu poblíž Schweinfurtu se rozrůstá: 
v přímém sousedství pobočky, která byla 
oficiálně zprovozněná v roce 2018, bude brzy 
stát druhé logistické centrum. Zahájení staveb-
ních prací je plánováno na únor 2021.

Nová hala nabídne zhruba 20 000 m²  
logistických ploch, 20 bran pro nakládku  
a vykládku a dvě nájezdové brány. V části haly 
zřídíme sklad nebezpečných látek. Moderní 
vybavení bude stejně kvalitní jako v nových 
norimberských halách, navíc tu budeme 
odvádět dešťovou vodu do retenčních nádrží, 
které budou vypadat jako přírodní vodní plochy.

Hala bude otevřena na konci roku 2021.  
Zařízení je z velké části využíváno jako nové 
logistické centrum pro společnost Kneipp, 
předního výrobce produktů osobní péče, 
doplňků stravy a léčiv.

Také tato naše nemovitost 
v Gochsheimu nabízí 
volný prostor pro 
výstavbu třetí haly 
o rozloze  
25 000 m².
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CESTA 
MÓDY
Prodej módního zboží má svá 

specifika, která se projevují  
i v logistice. Kalendářní rok je zde 

rozdělen na dvě sezony - jarní/letní  
a podzimní/zimní. Pro každou  

z nich se naskladňuje jiné zboží  
a nové kolekce. Znamená to přípravu 

velkého objemu zboží v poměrně 
krátké době. Dalším specifikem jsou 
pravidelné výměny sezonního zboží  

v obchodech spojené se zpracováním 
vráceného zboží.

Skupina Geis v oblasti módního zboží 
zajišťuje logistické služby pro společnost 
GREAT UNITED TRADING, s.r.o. (GUT), 

která obchoduje značky KVL, LEE COOPER  
a zejména TIMEOUT. 

„Naše spolupráce se společností GUT začala 
na smluvní bázi v roce 2014, ale už předtím 
jsme částečně spolupracovali v rámci sezonní 
výpomoci,“ vysvětluje vedoucí projektu GUT 
Pavel Tóth a dodává: „Pro každou další sezonu 
naskladňujeme jiné zboží, tedy nové kolekce, 
které zahrnují kolem 4 500 různých artiklů. 
Jedná se o oblečení, ale také doplňky - v létě 
kabelky, pásky, tašky, v zimě čepice, šály, 
rukavice atd. V rámci naší spolupráce zajišťu-
jeme veškerou skladovou manipulaci, tedy od 
vykládky doručených kontejnerů, případně 
leteckých zásilek a kamionů, až po doručení 
koncovým příjemcům.“

Zboží je ve skladu uloženo v kartonech 
obsahujících různé velikosti daného artiklu. 
Ty se třídí, ukládají na palety a naskladňují. 
Výkyv skladových zásob může být až 2 000 
paletových pozic, což je velmi náročné na 
řízení efektivity uskladnění v rámci multi-
-user skladu (skladu pro více uživatelů).
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Podle došlých objednávek se vyskladňuje  
a kompletuje potřebné zboží pro jednotlivé 
příjemce. Sklad je napojen na distribuční síť 
skupiny. Podle velikosti zásilky se zboží 
expeduje do prodejen v České republice a na 
Slovensku buď prostřednictvím paletové, nebo 
celovozové přepravy. „Kromě toho zabezpeču-
jeme skladování a vychystávání objednávek pro 
východní a jihovýchodní Evropu a celní služby 
pro země mimo EU,“ doplňuje Pavel Tóth.

Geis zajišťuje i příjem a zpracování vráceného 
zboží, což je nárazová práce v souvislosti  
s výměnou sezonních kolekcí v obchodech. 
Vrácené zboží je přijato na sklad a zpracováno 
podle pokynů zákazníka.

Mezi sezonami obvykle bývá alespoň jedno- 
až dvouměsíční klidové období. Letos ovšem  
i zde bylo všechno trochu jinak, takže na konci 
července se ještě expedovaly jarní a letní 
kolekce a už od 12. srpna začaly do skladu 
přicházet kontejnery s podzimním a zimním 
zbožím.

A ještě k jedné změně letos došlo. Součástí 
servisu pro společnost GUT je také zajištění 
provozu e-shopu se zbožím značky TIMEOUT. 
Letošní jaro vzhledem ke koronavirové krizi 
přálo elektronickému prodeji, a nejinak tomu 
bylo i u oblečení. Proto byl sklad e-shopu 
rozšířen i o vybrané zboží značky LEE COOPER. 
O zboží z e-shopu je velký zájem - velmi rychle 
mizí především trička, ale dobře se prodávají  
i šaty nebo mikiny.

Na zajištění projektu se podílí stálý tým, který 
během několika let získal velké zkušenosti. Díky 
tomu úspěšně zvládá každoroční sezonní nárůst.

„V módním světě se vše točí kolem častého 
střídání kolekcí a sezonního zboží, které musí 
být připraveno v ideálním čase do prodeje.  
A samozřejmě na nové věci musí být v prodej-
nách místo, tak že je to permanentní kolotoč. 
Bezproblémové zvládnutí logistiky je proto 
velmi důležité. Ve firmě Geis jsme našli spoleh-
livého partnera pro dlouhodobou spolupráci.  
S jeho službami a odpovědným přístupem jsme 
spokojeni,“ říká Dana Bačíková ze společnosti 
GUT, s.r.o.

„V MÓDNÍM SVĚTĚ  
SE VŠE TOČÍ  
KOLEM ČASTÉHO 
STŘÍDÁNÍ KOLEKCÍ  
A SEZONNÍHO ZBOŽÍ, 
KTERÉ MUSÍ BÝT 
PŘIPRAVENO V 
IDEÁLNÍM ČASE DO 
PRODEJE.“

Dana Bačíková, GUT

KVL (dříve značka KENVELO) je 
oděvní firma provozující ve střední  
a jihovýchodní Evropě síť obchodů  
s textilem a módními doplňky. LEE 
COOPER je klasická značka stylového 
denimového oblečení s dlouhou 
historií a kvalitou potvrzenou 
například armádními zakázkami. 
Během II. světové války Lee Cooper 
vyráběl bojové uniformy a džínové 
maskáče pro britské ozbrojené síly. 
TIMEOUT byl založen v roce 1973 
skupinou mladých designérů 
rozhodnutých vytvořit přátelskou  
a cenově dostupnou značku, která 
zachytí pozitivní kalifornský životní 
styl a jeho jedinečnou svobodnou 
atmosféru v reakci na uniformitu 
a neosobnost, kterou diktují velké 
módní společnosti.
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HIGH-TECH PO 
ŽELEZNICI DO ČÍNY

Rychlejší než námořní 
přeprava, levnější než 
letecká. Pro naše zákazníky 

je přeprava po železnici výhodnou 
třetí možností pro zásobování 
čínského trhu. Prvnímu transportu 
po této trase předcházela inten-
zivní diskuse – mimo jiné ohledně 
očekávaných vibrací během 
přepravy. Součástí detailního 
plánování byla i koordinace  
s čínskou železniční společností, 
získání všech potřebných povolení 
a kontrola podmínek na trase.

28. srpna začalo v Horních 
Francích nakládání těžkého 
zdravotnického zařízení. 
Kamionem jsme CT přepravili na 
mnichovský železniční terminál. 
Odtud již putovalo 1 200 
kilometrů po železnici až do 
centrální Číny. 

Zvláštnosti na trase: rozchod 
kolejnic se mění hned dvakrát –  
z evropského standardního 

rozchodu na ruský široký rozchod 
a poté na čínský standardní 
rozchod. Stejně jako procesy 
celního odbavení, tak i překládání 
nákladu ve stanicích, kde se mění 
rozchody, může způsobit zpoždění.

Naše přeprava udělala velký 
pokrok v pravém slova smyslu a do 
Zhenghou dorazila 18. září. Ve 
stejný den, po úspěšném celním 
odbavení, byla zásilka naložena  
a kamionem pokračovala do 
nemocnice v Yuxi, kam (po 27 
dnech a celkem 13 178 kilome-
trech) cenný přístroj 22. září 
bezpečně dorazil.

Čistá železniční přeprava mezi 
Evropou a Čínou „boduje“ tranzitní 
dobou 17 až 19 dnů – a je téměř 
stejně šetrná k životnímu prostředí 
jako námořní cesta. Další velkou 
výhodou jsou každodenní odjezdy, 
tak že našim zákazníkům vždy 
najdeme optimální časové okno 
pro rezervaci přepravy. 

Je vůbec možný bezpečný 
transport počítačového 
tomografu (CT) z Němec-
ka do Číny po „železné 
hedvábné stezce“? Neutrpí 
při přepravě vysoce citli-
vá elekronika v tomto 
zařízení? Náš tým  
leteckých a námořních 
přeprav z Fuldy dokázal, 
že to jde – door-to-door  
za 27 dní. 
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Horní Franky
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Nové vedení a nové kanceláře: náš 
norimberský tým společnosti Geis  
Air + Sea GmbH má nyní ještě  
lepší pozici. 

Novým ředitelem pobočky a posilou  
pro náš norimberský tým je od  
1. října Mehmet Danisan (50). Pan  
Danisan působí v oboru leteckých 
a námořních přeprav desítky let  
a naposledy pracoval více než 25 let 
pro společnost Panalpina. Mezi jeho 
silné stránky patří vytrvalost a výdrž. 

„Velmi se těším na nové výzvy a skvělý 
tým,“ říká Mehmet Danisan. „Spo-
lečně chceme co nejlépe naplňovat 
potřeby našich zákazníků.“ Moderní 
prostory nedaleko letiště nabízejí 
dostatek prostoru pro další růst. 

NORIMBERK  
POD NOVÝM 
VEDENÍM

P o dobu tří měsíců jsme 
dováželi do Švýcarska 
respirátory, roušky, 

rukavice a ochranné brýle od 
čínských dodavatelů. Celkem 
jsme přepravili 1 600 tun 
materiálu ze Šanghaje, Pekingu 
a Shenzhenu. Speciálně pro tyto 
přepravy jsme si pronajali od 
SWISS (Swiss International Air 
Lines) Boeing 777. 

AŽ 14HODINOVÉ KOLONY

„Jednou z největších výzev byla 
koordinace doručení,“ říká 
Thomas Benz, manažer pobočky 
leteckých přeprav v Curychu, 
který tento projekt řídil. „Museli 
jsme striktně dodržet všechny 
termíny, abychom neztratili 
výhradně pro nás rezervované 
odlety.“ Největší překážkou byla 
cesta na letiště v Shanghaji: 
kamiony tam stály v kolonách  
i 14 hodin. Pro tyto přepravy jsme 
vyrobili speciální letecké palety.

OPTIMÁLNÍ VYUŽITÍ KAPACIT

Kromě přepravy jsme zajišťovali 
kontrolu kvality a komplexní 
vývozní celní odbavení veške-
rého zboží. Pokud došlo ke 
zpoždění, museli jsme přeplá-
novat dodávky nebo je posunout 
vpřed, abychom optimálně 
využili kapacity letadla. Takto se 
podařilo veškerý materiál 
přepravit do Švýcarska bezpečně 
a včas.

 
OCHRANNÉ 
MASKY LÉTALY   
BUSINESS TŘÍDOU
Velká zakázka pro náš tým General Transport  
na letišti v Curychu: dovezli jsme značnou část 
ochranných prostředků pro Švýcarskou 
konfederaci. Abychom získali potřebné přepravní 
kapacity, musela se odmontovat i sedadla  
v business třídě.
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Také my jsme se při přípra-
vách dostali do celé řady 
těžkých situací, ve kterých by 

bylo jednodušší závod zrušit. O to 
větší teď máme radost z toho, že je 
o City Triathlon Karlovy Vary ve 
světě tak velký zájem a že výrazně 
vzrostla jeho prestiž,“ říká Vladimír 
Malý, ředitel závodu. „Děkujeme 
společnosti Geis za podporu  
a perfektní logistické služby, které 
nám poskytla. Navíc se opět 
uskutečnil Geis Baby Duathlon, 
kterého se zúčastnil nebývalý 
počet dětí.“ 

Geis Baby Duathlon i vyhlášení 
vítězů provázela anticovidová 
opatření, ale to nezabránilo malým 
borcům, aby si závod užili. Krásné 
ceny, které jsme pro ně připravili, si 
opravdu za svoje výkony zasloužili.

„
Hlavní Závod ITU měl tentokrát 
historicky nejsilnější obsazení. Na 
startovní listině figurovalo devět 
závodnic z elitní desítky světového 
šampionátu, nechyběli ani aktuální 
světoví šampioni - Francouz 
Vincent Luis a Britka Georgia 
Taylor-Brownová.

V amatérské kategorii Age Groups 
závodil i náš ředitel Logistiky Pavel 
Křížek. Po první disciplíně, tedy 
plavání, byl v elitní pětce, cyklistiku 
zvládl nádherně – do depa dojel na 
osmnácté pozici. Běh je jeho silnou 
stránkou, proto jsme věděli, že 
svoje postavení v poli ještě zlepší. 
Bohužel, technická chyba ho 
odsunula. Hlahol z tribun přehlušil 
pokyny organizátorů a Pavel, hnán 
vpřed povzbuzováním fanoušků, si 
přidal jedno celé kolo běhu navíc. 
Ale jeho výkon byl obdivuhodný.

Těšíme se na příští ročník! 

Světový pohár v triatlonu v Karlových 
Varech byl jedním z mála závodů,  
který zůstal v roce 2020 v kalendáři Me-
zinárodní triatlonové unie ITU. Probíhal 
od 11. do 13. září a Geis byl opět u toho.

GEIS BABY 
DUATHLON 
OSVĚŽIL  
SVĚTOVÝ  
POHÁR

Triatlonové naděje se předvedly  
v Geis Baby Duathlonu. 

Pavel Křížek v poslední 
disciplíně.
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SOFTBALLOVÁ 
EXTRALIGA

HR specialistka Geis CZ Martina Bláhová 
hraje ve volném čase softball. Ovšem 
musíme dodat, že na profesionální 
úrovni. Je nadhazovačkou českého 
softballového reprezentačního týmu. 
Českou republiku reprezentovala již na 
pěti Mistrovstvích Evropy a dvou 
Mistrovstvích světa. Softballový míček 
nadhazuje rychlostí 100 km/h.

Martina aktuálně hraje za tým Tempo 
Praha. Potěšila nás pozvánkou na zápas 
s jejich dlouholetým rivalem Eagles 
Praha a my jsme ji kolegiálně podpořili. 
Bylo se na co dívat – vždyť se hrál zápas 
nejvyšší české softbalové soutěže – ex-
traligy. Martinin tým sice prohrál, ale na 
atmosféře to nic nezměnilo.

Softball je pálkovací sport, vyvinutý  
z baseballu. Hrají dvě družstva o devíti 
hráčích. Jedno družstvo je v hřišti, druhé 
na pálce a postupně se vystřídají. Ve 
srovnání s baseballem je hra rychlejší 
díky vyšší úspěšnosti odpalů a menší 
rozloze hřiště. Česká republika patří k 
softballovým velmocem.

B7 COVID 
NEZASTAVIL

Uspořádat extrémní závod se 
100 kilometrovou tratí  
v těžkém terénu Beskyd pro 

více než 2 900 běžců v době 
koronaviru? To je výzva. Pořada-
telé již to málem vzdali, ale 
nakonec se běželo. O to více jsme 
hrdí na to, že jsme mohli pomoci. 
Podpořili jsme organizátory 
Beskydské sedmičky logistickými 
službami, a vypravili dva kamiony, 
které sloužily pro komfortní 
převoz zavazadel běžců z místa 
startu do cíle.

Trasa 11. ročníku extrémního 
závodu odstartovala v pátek 28. 

srpna z Třince. Vedla tradičně 
přes 9 hlavních vrcholů Beskyd, 
které všechny leží v nadmořské 
výšce od 945 do 1 324 kilometrů. 
Organizace byla právě kvůli 
zamezení šíření nákazy velmi 
složitá, a také účastníci závodu 
měli ztíženou situaci tím, že 
museli v některých úsecích 
používat roušky. Do cíle závodu 
ve Frenštátě pod Radhoštěm 
dorazila v limitu zhruba polovina 
běžců. B7 pokořil také náš IT 
manažer Martin Červenka  
a Lucka Skřičková, specialistka 
obalových materiálů. Gratulujeme 
k úspěšnému zvládnutí závodu.

Lucie (vpravo) se sestrou úspěšně zdolaly letošní B7.
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NOVÁ ZÁKAZNICKÁ 
APLIKACE NA STARTU 

GEIS NA 
KONGRESU 
EASTLOG 
Skupina Geis byla partnerem 
jedné z největších česko-sloven-
ských logistických událostí roku, 
kongresu Eastlog. Ten se konal 
17. září v Praze. Počet účastníků 
přesáhl tři stovky, v šesti 
programových blocích vystoupilo 
čtyřicet pět řečníků, uskutečnilo 
se více než sto obchodních 
schůzek dodavatelů logistických 
služeb s potenciálními klienty  
a proběhly tři panelové diskuse.
Hlavní panelové diskuse, která 
byla zaměřena na ekonomické 
důsledky koronakrize, krizový 
management a další směřování 
ekonomiky, měla výjimečné 
obsazení. Zúčastnil se jí známý 
český ekonom a publicista 
Tomáš Sedláček. Naším 
reprezentantem v této panelové 
diskuzi byl Daniel Knaisl, jednatel 
česko-slovensko-polské větve 
skupiny Geis.

Na kongresu byly také vyhlášeny 
výsledky soutěže Nejlepší 
logistické inovace roku 2020, 
prestižního oborového ocenění 
(skupina Geis obdržela toto 
ocenění v loňském roce).

vybavením problémy se zobra-
zením. GPortal je uživatelsky 
příjemný, umožňuje detailní 
nastavení uživatelských práv, 
individuální nastavení zobrazo-
vání formulářů, tvorbu šablon 
zásilek a detailní vyhledávání 
záznamů.

Dobře je zpracována i intuitivní 
nápověda s možností on-line 
aktualizace a fulltextovým 
vyhledáváním, kontrola duplicit-
ních záznamů v adresáři nebo 
chytré doplňování adres při 
tvorbě zásilky.

Spuštění modulu pro odbavení 
zásilek je prvním krokem  
v realizaci nového zákaznického 
portálu. Brzy přibydou další 
moduly, které již fungují  
v původním GClientu jako jsou 
zákaznické reporty a statistiky, 
sledování zásilky, zasílání faktur 
a jejich archiv, ale v plánu jsou  
i zcela nové funkcionality.

Rychlý vývoj IT nám 
umožňuje poskytovat 
zákazníkům stále lepší, 

rozsáhlejší a rychlejší servis. 
Technologie připravujeme  
s perspektivou budoucího rozvoje, 
a proto nyní pracujeme na zcela 
novém zákaznickém portálu - 
GPortalu. Naši vývojáři ho staví 
na míru požadavkům našich 
zákazníků. GPortal nahradí 
dosavadní aplikaci GClient, 
kterou používají aktuálně zákaz-
níci v České republice, na 
Slovensku a v Polsku.

Koncem září jsme začali testovat 
u klientů v České republice první 
dokončený modul GPortalu, který 
slouží k odbavení zásilek.

GPortal je optimalizován pro 
čtyři internetové prohlížeče 
(Explorer v.11 a vyšší, Firefox 
v.60 a vyšší, Chrome v.64 a vyšší 
a Edge v.41 a vyšší), což elimi-
nuje zákazníkům s různým 
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Nr licencji: JN17072020031 

G R A T U L A C J E
Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt poinformować, że decyzją Kapituły Certyfikacji Krajowej

Geis PL Sp. z o.o.   
została nagrodzona tytułem:

Serdecznie Państwu gratulujemy!

Nagradzamy firmy, które zapewniają wyjątkowe warunki pracy, stale je rozwijają, stawiając 
swoich pracowników na pierwszym miejscu, jednocześnie wyróżniają się najwyższymi  

kompetencjami w szeroko rozumianej dziedzinie HR.

Geis PL Sp. z o.o. inwestuje w rozwój swoich pracowników oraz prowadzi liczne programy 
szkoleniowe. Ponadto oferuje różnorodne benefity pozapłacowe i udogodnienia, dzięki czemu 

pracownicy mają zapewniony rozwój i doskonałe warunki pracy.

Odpowiednie praktyki kadrowe prowadzone w ramach polityki personalnej firmy, zapewniają 
utrzymanie wyszkolonych pracowników i przyciągają nowe talenty do zespołu.

Przyznając firmie Geis PL Sp. z o.o. tytuł Best Quality Employer, doceniliśmy dotychczasowe  
osiągnięcia firmy z zakresu prowadzonej polityki personalnej promujące najciekawsze 

praktyki na rynku pracy.

W imieniu całego Zespołu Programowego serdecznie Państwu gratulujemy!

Z wyrazami uznania:
Prezes:

Marcin Andrzejewski 

BEST
Quality Employer

2020

GEIS PL MÁ PRESTIŽNÍ 
LICENCI!
V ynikající pracovní podmínky, příznivá 

atmosféra a široké možnosti rozvoje zaměst-
nanců - to je jen několik aspektů, které 

charakterizují nejlepší polské zaměstnavatele, 
držitele certifikátu Best Quality Employer. Jejich 
výběr a certifikaci provádí Ústřední národní certifi-
kační úřad ve Varšavě. Letos byl mezi vítězi 
programu i Geis PL.

Ústřední národní certifikační úřad ve svém 
programu již pět let vybírá a propaguje společnosti, 
které se vyznačují spolehlivostí a správnými postupy 
v politice zaměstnanosti. V rámci certifikace prochá-
zejí tyto společnosti přísným hodnocením činností  
v oblasti řízení lidských zdrojů. Komise nejprve 
prověřuje informace poskytnuté přímo účastníky  
a v další fázi provádí monitoring medií. Titul udělený 
touto nezávislou certifikační komisí je objektivním 
potvrzením kvality personální práce společnosti.

„Jsme hrdí na to, že jsme úspěšně prošli celým 
procesem ověřování a certifikace. Titul Best Quality 
Employer, který jsme obdrželi, je potvrzením naší 
dlouhodobé práce při budování dobře fungujícího, 
stabilního systému na rychle se měnícím pracovním 
trhu, a především oceněním toho, že jsme společnost 
přátelská k zaměstnancům,“ uvádí Dorota Wójcik, HR 
manažerka Geis PL.

Porota ocenila naše řešení zaměřená na získávání, 
rozvoj a udržení zaměstnanců připravených 
efektivně řešit výzvy, kterým společnost čelí. Kladné 
body jsme získali za vícekanálové procesy náboru, 
spolupráci s akademickou obcí, systémy pobídek 
založené na pracovních výsledcích, široké škále 
vzdělávacích a rozvojových programů, implemen-
tace řešení work- life balance a well-being nebo 
rozvoj firemní kultury podporující angažovanost, 
otevřenost a respekt na pracovišti. Porotu zaujala 
také řada iniciativ a programů na budování pocitu 
sounáležitosti a zapojení zaměstnanců do plnění 
společných cílů, včetně sportovního programu FIT 
Geis, ekologického programu EKO Geis a zaměstna-
neckého časopisu G-News.

„Jsme přesvědčeni, že skupina Geis je jedinečné 
místo. Jedinečné - díky našim zaměstnancům. Jsou 
to oni, kdo každý den usilují o úspěch naší společ-
nosti a vytvářejí v ní úžasnou atmosféru. A ocenění 
Best Quality Employer 2020 je toho důkazem. 
Tento titul pro nás není jen uspokojením, ale také 
závazkem. Určitě vynaložíme veškeré úsilí, 
abychom našim zaměstnancům nadále poskytovali 
prostor pro profesionální rozvoj a realizaci jejich 
potenciálu. Jsme si vědomi toho, že být důvěry-
hodným zaměstnavatelem vyžaduje neustálou 
práci, ale zároveň jsme přesvědčeni, že to stojí za 
to,“ shrnuje Dorota Wójcik.

Dorota Wójcik,  
HR manažerka Geis PL
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Potřebujete Road Services, Logistics Services nebo Air + Sea Services? Vždy pro Vás najdeme to 
správné řešení. S naším know-how, spolehlivostí, flexibilitou a nadšením. Spolehněte se na nej-
lepší komplexní služby: www.geis-group.com

ROAD SERVICES AIR + SEA SERVICES LOGISTICS SERVICES

PRINCIP GEIS:

VAŠE ZAKÁZKY 

A PROJEKTY ÚSPĚŠNĚ 

ZREALIZUJEME. 

DOBŘE A RÁDI.

Übernahme


