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Logistické centrum mcePharma ve Fulneku za 200 milionů korun

K omplex zaměřený na  potravinářskou a  farmaceutickou vý-
robu bude financovaný výhradně z českých zdrojů. Součástí 

budou vývojové a analytické laboratoře. „V rámci potravinářského 
provozu, kde se budou vyrábět doplňky stravy, bychom chtěli mít i část, 
která bude schválena Státním zdravotním ústavem, a bude tam moci 
probíhat malá farmaceutická výroba,“ řekla výkonná ředitelka spo-
lečnosti mcePharma Andrea Doležalová. V areálu bude také velké 
skladovací centrum, které bude sloužit i jako centrální sklad far-
maceutických látek pro evropský trh pro zahraničního smluvního 
partnera mcePharmy.

„Předpokládáme, že základní kámen bude položen někdy na pod-
zim tohoto roku a někdy na přelomu jara a léta budeme areál ve Sta-
chovicích otvírat,“ řekla ředitelka. Celková rozloha bude 12tisíc m2. 
S otevřením nového centra počítá s podstatným zvýšením pro-
dukce. „V novém výrobním závodě počítáme s tím, že bychom měli 
až třísměnný provoz. Kapacita závodu ve Stachovicích bude 120 až 
150 zaměstnanců,“ řekla Doležalová. Už nyní mcePharma pracuje 
na strategii náboru zaměstnanců. „Kapacita závodu bude opravdu 

velká a my se musíme dlouhodobě připravovat na to, abychom tam 
ty kvalitní zaměstnance dostali,“ řekla ředitelka. Firma bude potře-
bovat zaměstnance z  různých profesí, kromě operátorů výroby 
i  skladníky, ale také střední a  vrcholový 
management.

S propuknutím pandemie přišly i úvahy, 
zda projekt nepozastavit. „Rozhodli jsme 
se, že v projektu budeme pokračovat i přes 
všechny nejisté vize. Nicméně doufáme, že 
ve farmaceutickém oboru a doplňků stravy 
to nebude nějak drastické,“ řekla.

mcePharma je česká společnost, která 
vyvíjí a  vyrábí doplňky stravy, speciali-
zuje se na  tablety rozpustné v  ústech 
nebo práškové formy v samostatných sáč-
cích. Produkuje také doplňková krmiva 
pro psy a  kočky. mcePharma se zamě-
řuje na  inovativní řešení a  spolupracuje 
s  univerzitami a  vědeckými ústavy. Ino-
vativnost spočívá například ve  výrazně 
vyšší vstřebatelnosti, než mají běžné pro-
dukty na trhu.

Firma 98 % své produkce vyváží, 
hlavně do  Evropské unie, 
ale také do Saúdské Arábie 
a  do  Spojených arabských 
emirátů. Část produkce vy-
váží pod vlastní značkou, 
část vyrábí pro soukromé 
firmy. Zabývá se také zakáz-
kovým vývojem. Díky trž-
bám 18,5 milio nu korun me-
ziročně mcePharma zvyšíla 
tržby více než o 50 %.

Společnost mcePharma z Bílovce na Novojičínsku, 
která vyvíjí a vyrábí doplňky stravy, chystá ve fulnecké 
části Stachovice stavbu výrobního, vývojového 
a logistického centra za zhruba 200 milionů korun. 
Vytvoří tam minimálně 120 pracovních míst.

DHL musí racionalizovat operace Jaguar Land Rover

J LR snižuje potávku po službách a z tohoto důvodu bude mu-
set také 3PL společnost DHL restrukturalizovat a racionalizo-

vat své linky a nákladní dopravu, která podporuje výrobní činnosti 
JLR. DHL řídí britskou službu sběru náhradních dílů pro automo-
bilového výrobce JLR, přičemž každý týden uskutečňuje stovky 

činností ve sběrných místech Solihull a Castle Bromwich. V sou-
časnosti začalo 45denní období konzultací se zaměstnanci. Ná-
sledná rozhodnutí 
budou v  souladu 
s  budoucími vý-
robními objemo-
vými předpověďmi 
a  v  zájmu dlou-
hodobé ochrany 
p o d n i k u .  J d e 
o  součást pokra-
čujících inicia tiv 
v oblasti optimali-
zace a efektivity lo-
gistiky, které v po-
sledních měsících 
vedly obě organi-
zace. Snížení počtu 
pracovních míst 
však odsouvá plá-
nované iniciativy 
v oblasti optimali-
zace a efektivity lo-
gistiky na pozdější 
pŕíznivější období.

Ve Velké Británii se koronakrize projevuje už také 
v automobilovém průmyslu. V Birminghamu bude 
propuštěn zatím nespecifikovaný počet zaměstnanců 
DHL Supply Chain ve společnosti Jaguar Land Rover (JLR). 


