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TISKOVÁ ZPRÁVA 

Praha, 19. února 2019 

Přepravce GLS otevírá ParcelShopy v prodejnách Karmelitánského 

nakladatelství, celkem jich má v Česku už přes 330  

Mezinárodní balíkový přepravce GLS posiluje v Česku svoji síť ParcelShopů. Zákazníci 

budou nově moci vyzvedávat a podávat své balíky v 11 prodejnách Karmelitánského 

nakladatelství. Ze sítě tohoto knihkupectví zprovoznilo GLS ParcelShop již 7 poboček, 

další jejich otevření připravují. Přepravce v letošním roce plánuje navýšit celkový počet 

českých ParcelShopů minimálně na 500. 

Balíkový přepravce GLS pokračuje v rozšiřování sítě českých ParcelShopů, která čítá již více 

než 330 těchto výdejních a podacích míst. O celkem 11 z nich se síť rozroste díky spolupráci 

s Karmelitánským nakladatelstvím, které na trhu působí od roku 1991. Knihkupectví vydalo více 

než 2150 titulů a vybudovalo celkem 12 poboček, díky kterým zajišťuje distribuci knih po celém 

území České republiky. „ParcelShopy bude provozovat celkem 11 našich poboček, nyní je 

aktivních sedm z nich. Další čtyři zprovozníme v blízké době, jejich otevření se aktuálně 

intenzivně věnujeme. Naším cílem je získat díky spolupráci s GLS další zákazníky z řad lidí, 

kteří si do našich prodejen přijdou vyzvednout či podat balík,“ vysvětluje David Tesař, manažer 

obchodu Karmelitánského nakladatelství. 

GLS chce letos provozovat přes 500 ParcelShopů 

Počet tuzemských GLS ParcelShopů úspěšně roste. Přepravce jich plánuje v České republice 

do konce letošního roku otevřít dalších 200. „Síť ParcelShopů se nám osvědčila a proto 

pokračujeme v jejím dalším zahušťování tak, abychom letos kvalitními pobočkami pokryli v ČR 

všechna sídla nad 5.000 obyvatel. Po celé Evropě máme v současnosti máme již více než 16 

tisíc ParcelShopů,“ uvádí Pavel Včela, ředitel společnosti GLS Česká republika. ParcelShopy 

jsou pobočky balíkového přepravce pro veřejnost a firmy, které spravují třetí strany – většinou 

majitelé malých, středních i velkých prodejen s různým sortimentem nebo službami. 

„ParcelShopy umožňují zákazníkům bez front odeslat či vyzvednout balík nedaleko svého 

bydliště nebo pracoviště. Prodejnám provozujícím ParcelShopy pak přivádějí nové zákazníky, 

kterým mohou nabídnout své zboží či služby,“ dodává Pavel Včela. 

__________________________________________________________________________ 
 

GLS v České republice a skupina GLS 
GLS Czech Republic s.r.o. je dceřinou firmou General Logistics Systems B.V. (s centrálou v Amsterdamu). 

GLS zajišťuje spolehlivé, vysoce kvalitní služby přepravy balíků pro více než 270 000 zákazníků doplněné 

logistickými a expresními službami. “Lídr kvality v evropské balíkové přepravě”, to je hlavní motto GLS 

a udržitelný rozvoj je jednou z klíčových hodnot. Prostřednictvím vlastních a  partnerských společností 

skupina GLS provozuje síť pokrývající 41 evropských zemích. GLS působí také v 8 státech USA a Kanadě, 

se zbytkem světa je propojena přes smluvní partnery. GLS má k dispozici přes 50 centrálních 
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a regionálních třídících středisek a více než 1 000 dep. Se svou pozemní sítí je GLS jedním z předních 

poskytovatelů balíkových služeb v Evropě. GLS znamená na 18 000 zaměstnanců a na silnicích každý 

den okolo 30 000 automobilů v barvách GLS. Ve finančním roce 2017/18 GLS dosáhla obratu 2,9 miliardy 

eur a přepravila 584 milionů balíků. 

 


