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Jak hodnotíte aktuální stav obalového 
trhu z hlediska palet? Které hlavní 
vývojové trendy vidíte na paletovém 
trhu? 

V  současné době je dominantním tématem celého logis-
tického trhu, včetně obalového, udržitelnost. Tuto prioritu 
z velké části sdílí většina klíčových společností působících 
v  dodavatelském řetězci, což se odráží ve skutečnosti, že 
zákazníci kladou také velký důraz na využívání recyklovatel-
ných a ekologických materiálů. Základem našeho podnikání 
je paletový pooling − model založený na sdílení a opětovném 
využití palet. Tyto palety cirkulují mezi klíčovými hráči doda-
vatelského řetězce, jako jsou výrobci, poskytovatelé logistic-
kých služeb a maloobchodníci. Naše řešení je nejen šetrné 
k  životnímu prostředí, ale také pomáhá společnosti šetřit 
skladové prostory a  zjednodušit administrativu spojenou 
s organizací paletového konta.

Vnímáte nějaké další požadavky trhu?
Kromě udržitelnosti existuje samozřejmě poptávka po 

efektivnějších a modernějších dodavatelských řetěz-
cích. Podporujeme propojení dopravních procesů 

a  spolupráci mezi jednotlivými hráči na trhu. 
Hlavní výhodou je zvýšení míry využití kapa-

city nákladních vozidel a snížení počtu kilo-
metrů projetých naprázdno. Co se týče 

inovací, v  rámci modernizace doda-
vatelského řetězce naše mateřská 

společnost Brambles v  sou-
časné době vyvíjí technologii, 

která umožňuje sledovat 
polohu palet a  přijímat 

informace o  stavu pře-
pravovaných produktů. Spo-

lečným jmenovatelem všech 
zmíněných trendů je outsourcing 

péče o palety. Zejména v době pande-
mie covid-19 jsou si společnosti vědomy 

toho, že přenesením odpovědnosti na spo-
lehlivého partnera s dlouholetými zkušenostmi 

na západoevropském a  středoevropském trhu 
s  dodavatelským řetězcem, dobře zavedenou sítí 

servisních středisek a  značným počtem obchodních 
partnerů nejen sníží svou administrativní zátěž, ale také 

umožní vytvoření flexibilní, efektivní, spolehlivé a udržitelné 
logistické sítě.

Jaké obalové a technické 
a technologické novinky vnímáte 
na paletovém trhu?
Budoucí výzvou bude připravit celý logistický řetězec na 
postupující úroveň automatizace. Zejména výrobní, ma-

loobchodní a  e-commerce společnosti se snaží ve svých 
skladech automatizovat rutinní procesy, aby dosáhly vyšší 
efektivity. V  tomto procesu jim poskytujeme pomocnou 
ruku: CHEP palety jsou dobře akceptované napříč Evropou 
a jsou vhodné pro automatický provoz ve skladech a záro-
veň ideální pro vystavování zboží v místě prodeje. 

Ve snahách o modernizaci je však potřeba jít ještě dál a po-
stupně zapojovat do logistického procesu inteligentní palety. 
Tyto palety mohou poskytovat nejen okamžité informace 
o svém pohybu v dodavatelském řetězci, ale také o stavu vý-
robků, které přepravují, a preferencích zákazníků na základě 
analýzy vystaveného zboží.

Současně je třeba připomenout zkušenosti získané v sou-
vislosti s plošnými opatřeními v boji proti covidu-19 a mys-
let na přidané hodnoty paletového poolingu. V posledních 
měsících výrazně vzrostl význam e-commerce a  rozdíly 
v poptávce byly vysoké. Díky síle své sítě jsme byli schopni 
zůstat flexibilní, držet krok a reagovat na nárůst poptávky po 
paletách v celém regionu.

Roste zájem o paletový pooling 
v Česku?
Společnosti v České republice objevují výhody poolingového 
systému a míra jeho využití se zvyšuje. Například CHEP po-
skytuje služby jak velkým mezinárodním společnostem, tak 
místním zákazníkům, kteří díky paletovému poolingu mohou 
uvolnit finanční tok, minimalizovat administrativu a přispět 
k udržitelnější a efektivnější logistice.

Kam směřuje využití palety v retailu 
v rámci POS prezentací?
Obecně je cílem šetřit zákazníkům čas a  chránit jejich za-
městnance při práci. Z tohoto důvodu je třeba hledat způ-
soby, jak minimalizovat potřebu manipulace s  paletami, 
zbožím a regály v místě prodeje. V loňském roce jsme před-
stavili čtvrtpaletu CHEP Q +, která byla vyvinuta ve spolupráci 
s  maloobchodními společnostmi a  splnila tak jejich poža-
davky, včetně reprezentativního vzhledu a snadné manipu-
lace pro strategické umístění v místě prodeje. 

Jaký očekáváte budoucí vývoj 
na paletovém trhu?
Budoucností logistiky je vzájemná provázanost, efektivita 
a udržitelnost. A to bude možné pouze ve světě, kde jed-
notliví hráči v rámci dodavatelského řetězce spolupracují na 
svých hlavních logistických procesech. Společným cílem je 
sjednotit tyto procesy prostřednictvím paletového poolingu 
a přehledně a flexibilně spravovat dodavatelský řetězec. Ta-
kový přístup přinese zákazníkům nejen ekonomické bene-
fity, ale bude také přínosem pro celou společnost a životní 
prostředí.

Stanislav D. Břeň

Palety: Udržitelnost 
je klíčová
„Inteligentní palety mohou poskytovat nejen okamžité informace o svém pohybu v dodavatelském 
řetězci, ale také o stavu výrobků, které přepravují, a preferencích zákazníků na základě analýzy 
vystaveného zboží,“ říká Frederic Rotrou, country lead společnosti CHEP Česká republika.




