
Logistika rychloobrátkového zboží představuje jednu z náročných 
disciplín, které se logistici každodenně věnují. Neustále roste 
tlak na zefektivňování procesů, předávání informací, flexibilitu 
skladových prostor i dopravy a také na kvalitu servisu měřenou 
výkonovými parametry.

E-commerce 
 promění  logistiku 

FMCG



INTRO

Příloha vznikla za přispění těchto 
společností:

Tuto přílohu také najdete 
v „listovací“ verzi na  
www.systemylogistiky.cz

Ú

VÝBĚR ON-LINE I OFF-LINE
NAKUPOVÁNÍ ZVYŠUJE NÁROKY
NA LOGISTIKU
Stále častěji se setkáváme s tím, že zákazníci mohou zboží nakupovat ne-
jen v kamenných prodejnách, ale také přes internet. E-commerce podstat-
ně zvyšuje nároky na logistiku, neboť je potřeba přesně definovat veškeré 
logistické procesy s apelem na rychlost dodání. 

Článek připravil Petr Neckař

Úvodem uveďme jeden příklad za všechny: 
Tesco. Zákazníci mohou nakupovat jak v pro-
dejnách, tak v e-shopu. Nově začne nabízet, 
nejpozději v prvním čtvrtletí příštího roku, 
možnost nákupů přes web i Lidl. Logistiku 
internetového obchodu plánuje odděleně od 
logistiky pro své kamenné prodejny. Proto při-
pravuje logistické centrum v Plzni, jež bude 
zajišťovat logistiku pouze pro e-commerce.

E-COMMERCE JAKO TREND VE FMCG
Například společnost MABROC – Czechia, 
která se zabývá dodávkami čajů do nej-
různějších sítí prodejen i prodejem přes 
e-shop, za hlavní trendy označuje důraz na 
správné balení a rychlé vyřízení. „Dříve bylo 

FOTO: Tchibo Praha

v pořádku vyřízení objednávky přes e-shop 
do týdne, teď to musí být do druhého dne, 
což klade zvýšené nároky na logistické pro-
cesy ve skladu, nemluvě o informačním sys-
tému – zákazník chce vědět, ve kterém sta-
diu jeho objednávka je,“ konstatuje Natalia 
Nikitelko, jednatelka uvedené společnosti, 
a dodává: „Jako pozitivní trend hodnotím 
možnost osobního odběru a vznik úlože-
nek atd. Podstatně se tím snižují náklady 
na dopravu pro zákazníka, je větší flexibi-
lita doručování objednávky.“ Dlouhodobým 
specifikem českého trhu je skutečně on-line 
objednání a off-line vyzvednutí v obchodě či 
na výdejním místě, což potvrzuje také spo-
lečnost Tchibo Praha.



3Logistika 
pro FMCG

Více než 40% z celkového obchodu Raben Group pochází z FMCG.

Služby v oblasti FMCG jsou již mnoho let
jednou z našich klíčových kompetencí.
Udělejte z nás Vašeho partnera v logistice. 
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Zaměřme se podrobně na příklad logistic-
kých procesů této firmy. Nejvíce mají zákaz-
níci e-shopu společnosti Tchibo Praha zájem 
o dámskou módu, spodní prádlo, oblečení 
a zboží z kategorie sportu a oblečení pro 
děti. „Logistika pro kamenné obchody 
znamená doručení zboží v přesně daných 
závozových oknech na předem dané adresy 
dvakrát v týdnu. Zároveň to vyžaduje řízení 
dodávaného množství zboží tak, aby nedo-
cházelo k vyprodanosti v období, kdy je zboží 
dostupné na skladě – po vyprodání limito-
vané kolekce je to něco jiného,“ konstatuje 
Eva Kotýnková, corporate communications 
manager společnosti Tchibo Praha. Na 
druhou stranu B2C procesy u objednávek 
z e-shopu této firmy zahrnují dennodenní 
rozvoz jednotlivých zásilek individuálně při-
pravovaných na míru kamkoliv v rámci celé 
republiky. 

LOGISTICI POČÍTAJÍ I S RŮZNÝMI 
ZPŮSOBY VRACENÍ ZBOŽÍ
V rámci cross-channelových služeb, tedy 
napříč prodejními kanály, které Tchibo 
Praha má, nabízí různé kombinace mož-
ného zakoupení a vrácení zboží tak, aby si 
každý zákazník mohl vybrat podle svých pre-
ferencí – objednat na internetu s dodávkou 
domů nebo s dodávkou do obchodu, kde si 
zboží nejprve prohlédne, vyzkouší a na místě 
se rozhodne, zda jej zakoupí nebo objedná 
on-line z obchodu v případě aktuálně nedo-
stupné velikosti či barvy. Stejně tak si mohou 
zákazníci vybrat, jakým způsobem zboží vrátí, 
což také klade nároky na logistiku. „Hojně 

využívaná služba je vracení zboží objedna-
ného v e-shopu v kamenných obchodech. 
Zde se zboží z jiných než aktuálních kolekcí 
musí uskladnit a při závozu nového zboží se 
z prodejen nashromážděné vratky odvážejí 
a jdou zpět do skladu v Německu. Logisticky 
je to samozřejmě náročnější a klade to vyšší 

nároky na prostory v zázemí obchodů, mani-
pulaci se zbožím a s ní spojenou administra-
tivu,“ popisuje Eva Kotýnková.

Zdůrazňuje, že pro hladký průběh interne-
tových objednávek je třeba zajistit přesnou 
přípravu a balení zásilek v distribučním cen-
tru firmy, navazující přepravu z Německa do 
České republiky, třídění zásilek na svozových 
depech a následné finální doručení. To vše 
musí být zkoordinováno v řádu hodin.

„Podstatný je výběr 
logistických partnerů“

Využíváme logis tické partnery v rámci 
celého dodavatelského řetězce. Důležité 
pro nás je dodržování vysoké úrovně kva-
lity, která zahrnuje jak perfektní načaso-
vání a včasný závoz v určených závozových 
oknech nebo termínech daných pro indivi-
duální objednávky, tak řádné nakládání se 
zbožím a minimalizaci jeho poškození. Zde 
je klíčová dobrá komunikace mezi námi 
a logis tickým partnerem.

Eva KOTÝNKOVÁ
corporate communications manager  

Tchibo Praha
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INZERCE

V dnešní hektické době čelí segment FMCG neustále rostoucímu tlaku na 
rychlost a přesnost. Efektivní komunikace napříč dodavatelsko-odběratel-
ským řetězcem se proto stává jedním z nejdůležitějších předpokladů pro 
udržení konkurenceschopnosti.

Článek připravil David Čapek

ÚSKALÍ EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE

FOTO: MAKRO Cash & Carry ČR
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ZZboží v průběhu životního cyklu provázejí 
desítky různých dokladů, mj. popis výrobku, 
objednávky, faktury, dodací listy, vratky. 
Jsou generovány elektronicky, v rámci jedné 
společnosti pomocí vzájemně propojených 
informačních systémů. Při následném pře-
dávání těchto obchodních dokumentů dal-
ším článkům dodavatelsko-odběratelského 
řetězce se ovšem mohou vyskytnout kompli-
kace, a to jednak z důvodu používání rozdíl-
ných informačních systémů a jednak datové  
(ne)kompatibility.

KLÍČOVÁ JE VÝMĚNA 
KMENOVÝCH DAT
V první řadě musí být zboží standardně ozna-
čené a definované tak, aby nejen výrobci, 
ale i distributoři, poskytovatelé logistických 
služeb, dopravci a odběratelé byli schopni 
jednotlivé položky jednoznačně identifiko-
vat a zároveň přebírat, dále zpracovávat 
a uchovávat o nich informace. Popis zboží, 
např. údaje o názvu, hmotnosti nebo počtu 
kusů v balení, je obsažen v tzv. kmenových 
datech. Milan Mikula, solutions manager 
společnosti EDITEL CZ, a Tomáš Tlučhoř, 

produktový manažer GS1 eCom ve standar-
dizační organizaci GS1 Czech Republic, se 
shodují na tom, že právě nejednotné zadá-
vání kmenových dat a jejich výměna – nej-
častěji prováděná formou tabulky v excelu, 
navíc specifickou pro každý obchodní řetě-
zec – zůstávají hlavním kamenem úrazu.

Trh se potýká s množstvím nekompatibilních 
zalistovacích karet a produktových portálů. 
Má-li každý odběratel svůj vlastní B2B por-
tál, dodavatel musí zadávat nebo aktualizo-
vat kmenová data pro každého zvlášť. Navíc 
B2C data, např. informace o složení výrobku 
vyžadované legislativou nebo produktové 

fotografie mnoho odběratelů přijímá jinými 
kanály než zmíněná B2B data. Tato roztříš-
těnost pochopitelně s sebou nese značnou 
chybovost, zbytečné časové ztráty, přílišné 
nároky na firemní IT i personální zázemí, 
vysvětluje Tomáš Tlučhoř. Jako efektivní způ-
sob řešení se jeví implementace tzv. globální 
datové synchronizace (GDSN – Global Data 
Synchronization Network), která využívá cer-
tifikované elektronické katalogy pro automa-
tizovanou správu a výměnu kmenových dat.

Jak podotýká Milan Mikula, od správnosti 
kmenových dat se pak odvíjí i úspěšnost 
celého návazného procesu EDI (Electronic 

„Standardizace procesu 
výměny kmenových dat nabývá 

na důležitosti“

S rostoucím množstvím kmenových dat v důsledku vyšší míry automa-
tizace, rozvoje internetového prodeje a přísnější legislativy je současný 
způsob jejich výměny do budoucna neudržitelný. Řešení nabízí GDSN, 
tj. globální síť certifikovaných elektronických produktových katalogů, 
jež se postupně etabluje na vyspělých trzích. Místo vyplňování různých 
zalistovacích karet pro jednotlivé partnery lze prostřednictvím GDSN 
vložit kmenová data pouze jednou a stisknutím tlačítka je zároveň ode-
slat všem přihlášeným odběratelům.

Tomáš TLUČHOŘ
produktový manažer 

GS1 eCom
GS1 Czech Republic
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Z pohledu dodavatele jsou nejvýznamnějšími 
přínosy EDI komunikace rychlé zpracování 
a kontrola objednávek, přesnější fakturace 
na základě avíza o příjmu zboží (RECADV) či 
získání podkladů pro dobropisy (RETANN – 
vratka). Odběratelé oceňují především auto-
matizaci zpracování faktur a s tím spojené 
úspory. Pro obě strany je nespornou výhodou 
informovanost o stavu zásob a upozornění 
na potenciální „out of stock“ (INVRPT – stav 
skladu). V oblasti řízení logistických pro-
cesů se uplatňují zprávy typu avízo dodávky 
(DESADV) a instrukce k dodávce (INSDES).

„Implementace EDI rovněž umožňuje zave-
dení nových logistických konceptů, např. 
využití SSCC kódů identifi kujících logistickou 
jednotku a zasílání paletových dodacích listů 
v rámci zpráv DESADV, čímž je dosaženo 
zrychlení příjmu zboží a jeho naskladnění 
se všemi souvisejícími efekty,“ vysvětluje 
Milan Mikula. Díky rozmachu EDI komuni-
kace a její penetraci do nových segmentů, 
jako jsou e-shopy nebo nezávislé FMCG 
řetězce tradičních formátů, se v dodavatel-
sko-odběratelském řetězci stává nezbytností 
elektronizace dalších procesů – např. řešení 
reklamací či opravných daňových dokladů, 
uzavírá David Reichel.

Vedle efektivní výměny B2B dat (zejména logistických) nabývá na významu také sdílení B2C dat.
FOTO: GS1 Czech Republic

Data Interchange) komunikace, tedy plně 
automatizované elektronické výměny doku-
mentů mezi obchodními partnery ve formě 
strukturovaných zpráv podle jasně daných 
schémat/standardů. A doplňuje, že další 
důležitou oblastí v komunikaci mezi dodava-
telem a odběratelem je vzájemná shoda na 
používání jednotek balení ve zprávách.

„V dnešní době již každý dobrý informační 
systém, vhodný pro dodavatele FMCG, pod-
poruje EDI, ale některé z nich umožňují 
komunikaci pouze ve skladových jednotkách. 
U dodavatelů se však někdy setkáváme s tím, 
že mají historicky zalistované a nastavené 
objednávání v kartonech, kdežto sklad si 
vedou v kusech, případně obráceně. Ovšem 
problému s ‚nekompatibilitou‘ si všimnou 
až ve chvíli, když začnou přes EDI komuni-
kovat,“ uvádí konkrétní příklad z praxe David 
Reichel, ředitel divize e-Business ve společ-
nosti CCV Informační systémy. „Pokud chtějí 
obě strany společný byznys zlepšovat, řešení 
jsou dostupná – od technických, kdy jedna 
ze stran bude používat ‚chytřejší‘ informační 
systém, který počítá s více variantami a ome-
zeními druhé strany, až po organizační, kdy 
může na daná úskalí protistranu upozornit 
a umožnit jí změnu v nastavení objednacích 
jednotek,“ dodává.

ROSTOUCÍ POPULARITA 
EDI KOMUNIKACE
Právě v segmentu FMCG jsou výhody EDI 
komunikace obecně známé a rutinně využí-
vané – stěží bychom našli obchodní řetězec, 
který nepoužívá alespoň základní typy EDI 
zpráv, tj. objednávky (ORDERS) a faktury 
(INVOIC). Firmy mají zájem zkvalitňovat již 
používané procesy, např. rozšířit zpracování 
objednávek o ceny nebo zlepšit kontrolu nad 
tokem faktur a rozšířit portfolio zpráv, říká 
David Reichel na základě zkušeností fi rmy 
CCV Informační systémy se zákazníky.
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SSprávné nastavení systému skladování do-
káže ušetřit nemalé náklady a následky 
špatného rozhodnutí firma pociťuje dlou-
hodobě. Jiří Pichrt, business development 
manager společnosti FM Logistic, uvádí, že 
dodavatelský řetězec je velmi choulostivý na 
změny a jeho správná optimalizace bývá běh 
na dlouhou trať, a proto je dobré ke každé 
změně lokalizace skladových prostor přistu-
povat velmi individuálně s ohledem na kon-
krétní cíle a potřeby společnosti. Musí se brát 
v úvahu povaha zboží, jeho skladovatelnost, 
náročnost na přepravu, lokace dodavatelů, 
odběratelů i jejich nároky na požadovaný 
servis – ať už jde o flexibilitu doručení, ob-
rátkovost i mnoho dalších faktorů. 

EFEKTIVNÍ MŮŽE BÝT I KOMBINACE 
OBOU CEST
V posledních letech je nepopiratelným tren-
dem centralizace skladových zásob v rámci 
střední, případně východní Evropy. „Přeprav-
ní vzdálenosti nejsou velké, a tak dokážeme 
včasně obsluhovat relativně rozlehlý region. 
Na druhé straně je také fakt, že například 
pro exkluzivní zboží platí zcela opačný trend 
– tedy být tam, kde je zákazník,“ konstatuje 
Jiří Pichrt. Někdy je vhodná kombinace cen-
tralizace a decentralizace. Kombinaci obou 
cest považuje za efektivní řešení například 
firma Hamé, která má vlastní centrální dis-

Centralizace nebo decentralizace – to je, oč tu běží. Klíčem k efektivnímu 
řešení je najít správný poměr mezi lokální dostupností zboží a jeho skla-
dovaným objemem, což je nikdy nekončící optimalizační proces. Důležité 
je si nejprve položit otázku, k čemu má centralizace nebo decentralizace 
sloužit a jestli řešení kopíruje cíle organizace.

Článek připravil Petr Neckař

CENTRALIZACE, NEBO DECENTRALIZACE? JAK KDY!
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není dobrý business model,“ sděluje Lukáš 
Novák, manažer skladování společnosti Pl-
zeňský Prazdroj.

Pokud se firma rozhodne pro centralizaci 
svých skladových prostor, sleduje tím zpra-
vidla optimalizaci vlastních nákladů na skla-
dové zásoby. Ale jak to tak bývá, vždy je něco 
za něco. Jak potvrzuje Jiří Pichrt, taková spo-
lečnost musí dostát svým závazkům na ob-
sluhu regionů, což vede k tlaku na efektivitu 
zvolené dopravní cesty. „Může se tedy stát, 
že problém finančních nákladů se pouze pře-
sune ze skladu na silnice. Tady vidím velký 
prostor pro nás, logistické poskytovatele, 
abychom dokázali uživatelům logistických 
služeb poskytnout takové řešení, které bude 
respektovat jejich přání a zároveň bude brát 
v úvahu smysluplné vynaložení celkových 
souvisejících nákladů,“ doplňuje Jiří Pichrt.

Jaké máte  
zkušenosti  

s (de)centralizací 
skladování? 

m systemylogistiky@atoz.cz

@syslogistiky

atoz logistics

systemylogistiky

„O ideálním způsobu rozhoduje matematika“

Centralizace, nebo decentralizace? Z mého pohledu se vždy jedná 
pouze a jen o matematické cvičení. Musíte balancovat náklady na 
skladování s náklady na dopravu. V pivním průmyslu, který je typický 
velkým množstvím zákazníků, protože hospůdka je v každé vesnici, je 
jistá míra decentralizace nezbytná, neboť náklady na dopravu převyšují 
náklady na skladování.

Lukáš NOVÁK
manažer skladování  

Plzeňský Prazdroj

tribuční sklad, který slouží primárně pro po-
třeby jejích sedmi českých závodů. V Česku 
jako na svém největším trhu využívá výhrad-
ně přímou distribuci zákazníkům. V případě 
Slovenska a Maďarska volí podle objemu 
a množství zakázek buď také tuto přímou 
cestu, nebo tam využívá crossdock. Zákla-
dem ale je, že Hamé operativně vyhodnocuje 
zakázky a podle toho volí řešení pro firmu 
efektivnější.

Firma Hamé v roce 2006 vybudovala v blíz-
kosti svého výrobního jádra ve Zlínském kraji 
centrální distribuční sklad, který má kapaci-
tu 40 000 paletových míst. Do tohoto místa 

směřuje naprostá většina výrobků z českých 
závodů společnosti včetně importních výrob-
ků a z tohoto místa jsou pak distribuovány 
podle požadavků a potřeb zákazníků po celé 
ČR a dalších zhruba 40 zemí, kam své pro-
dukty vyváží. „Tato strategie znamenala ve 
své době zásadní posun v efektivitě servis-
ních služeb celé skupiny Hamé a bohatě se 
vyplatila. V našem centrálním skladu jsou 
použity moderní skladové technologie s vyso-
kým stupněm automatizace a efektivity. I díky 
tomuto skladu jsme jako firma vysoce kon-
kurenceschopní. Dokážeme zkrátka dodat 
rychle a kvalitně prakticky jakýkoliv výrobek 
v podstatě kamkoliv bez nutnosti s ním zby-
tečně manipulovat či překládat ho. Obecně 
řečeno: centralizace podnikové logistiky při-
náší mnohé výhody, například umožňuje lépe 
kontrolovat procesy, lépe a efektivněji pláno-
vat, držet nižší zásoby atd.,“ hodnotí Milan Šír, 
ředitel nákupu a logistiky společnosti Hamé.

PRO DECENTRALIZOVANÉ ŘEŠENÍ 
JE KLÍČOVÉ PLÁNOVÁNÍ ZÁSOB
Sečteno, podtrženo: ani jeden model není 
špatný, pokud přináší firmě efektivitu. 
„Pokud máte propracovaný skladový systém, 
tak malý sklad v horách funguje stejně jako 
velké distribuční centrum u Prahy. Naopak 
někdy v malých skladech, v nichž panuje „ro-
dinná“ atmosféra, bývá často mnohem větší 
pořádek a zaměstnanci mají ke svému pra-
covišti lepší vztah než v obřím anonymním 
centru. Pro decentralizované řešení je klí-
čové plánování zásob, musíte mít skutečně 
šikovné zaměstnance, dobrý forecast a přes-
ný plán. Převážení nepotřebných zásob tam 
a zpět mezi několika distribučními centry 

FOTO: FM Logistic



ChChladírenské, a zvláště mrazírenské sklady 
jsou finančně velmi nákladné na provoz; 
proto je také jejich řešení věnována velká 
pozornost hlavně s ohledem na co největ-
ší vy užití skladovacího objemu. Důležité je 
předem detailně promyslet, jak koncepčně 
nastavit logistický model skladu tak, aby 
bylo dosaženo maximální efektivity. Možnosti 
úspor ukáže analýza, která definuje požadav-
ky jak na systém uskladnění s ohledem na 
daný typ provozu a konkrétní potřeby, tak 
i požadavky na manipulační techniku. Každý 
investor si tedy musí přesně propočítat výho-
dy jednotlivých modelů skladování nebo vy-
užít profesionální software dodavatelů tech-
niky, který umí konkrétní situace ve skladu 
věrně nasimulovat a vyhodnotit efektivnost 
nasazení různé techniky.

NEJPODSTATNĚJŠÍ NENÍ CENA, 
ALE NÁVRATNOST INVESTICE
Je potřeba si také uvědomit, že dveřní prů-
chody jsou v těchto provozech navíc řešeny 
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V chladírenských i mrazírenských skladech se klade důraz na maximalizaci 
úspor stejně jako ve skladech se standardním teplotním režimem. V mrazu 
používaná technika je z hlediska pořízení i provozu nákladnější, a proto se 
firmy zajímají o možnosti zvýšení efektivity. 

Článek připravil Petr Neckař

tak, aby při přijímání či výdeji zboží vniklo 
do skladu co nejmenší množství teplého 
vzduchu zvenku. Tato specifika pak přinášejí 
i různá omezení pro nasazení vhodné mani-
pulační techniky, především s ohledem na 
stavební výšku vozíku. „Při řešení specializo-
vaného chladírenského nebo mrazírenského 
skladu se v praxi často instalují prostorově 
úsporná řešení regálového systému, jako 
jsou vjezdové paletové regály, spádové regá-
ly, a zvláště pak mobilní regály, které si vy-
stačí jen s jednou obslužnou uličkou. „Trend 
v mrazírenských a chladírenských skladech 
je stejný jako v celé moderní intralogistice: 
zákazníci kladou stále větší důraz na vyni-
kající ergonomii, vysokou spolehlivost spoje-
nou s nízkými provozními náklady a na rych-
lý a spolehlivý servis. V poslední době jsou 
stále více využívány i možnosti optimalizace 
a analýzy dat,“ říká Milan Cizner, regionální 
vedoucí prodeje společnosti STILL ČR.

V oblasti manipulační techniky se často přechá-
zí od běžných čelních elektrických vysokozdviž-
ných vozíků, a v poslední době dokonce i od 
retraků s výsuvným sloupem, k VNA vozíkům, 

TECHNIKA MUSÍ ZVLÁDNOUT I LOGISTIKU
 HLUBOKO POD BODEM MRAZU
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by měla být vybavena účinným odmrazová-
ním, aby měl řidič zaručen co nejlepší výhled 
na manipulaci s nákladem. Rovněž je třeba 
vyvíjet účinnější technologie pro komunikaci 
řidiče s okolím, aby nemusel z kabiny příliš 
často vycházet a zadání pracovních úkolů ply-
nule dostával elektronickou cestou.

Při pořízení techniky se musí myslet i na de-
taily. Jak sděluje Jan Kohák, je dobré, pokud 
jsou ovladače – například v retraku nebo 
vychystávacích vozících – designované tak, 
aby šly dobře ovládat v rukavicích, pokud 
vozík není vybaven kabinou. Doporučuje se 
například i to, aby ruční paletové vozíky měly 
madlo z materiálu, který nestudí.

Jaká je vaše 
zkušenost 

s maximalizací 
efektivity 

v provozech 
se sníženou 

teplotou?

m systemylogistiky@atoz.cz

@syslogistiky

atoz logistics

systemylogistiky

jež jsou schopny pracovat ve velmi úzkých ulič-
kách,“ hodnotí vývoj na trhu Vladislav Záveský, 
product manager společnosti Linde Material 
Handling Česká republika. Podotýká, že vozíky 
stavěné pro standardní prostředí nejsou vhod-
né pro dlouhodobý provoz v chladírenském 
skladu, takže je nutné je upravit. 

Trend tlaku na úspory a efektivitu provozu 
potvrzuje i Jan Kohák, produktový manažer 
pro skladovou techniku společnosti Toyota 
Material Handling CZ. Podotýká, že kvůli 
dražšímu provozu v chladírenském nebo 
mrazírenském skladu má mnohem rychlej-
ší návratnost například využití prostoru díky 
vozíku do úzkých uliček nebo systému bez-
uličkového skladování.

DOPORUČENÍ: I DETAILY MOHOU 
OBSLUZE ZPŘÍJEMNIT PRÁCI
Důležité je také pohodlí zaměstnanců. Pobyt 
v chladírenském nebo mrazírenském provozu 
představuje pro řidiče vozíků velkou fyzickou 
zátěž. Ta je sice do určité míry kompenzová-
na vyšším hodinovým výdělkem, častějšími 
přestávkami nebo střídáním během pracovní 
směny, obsluha ale určitě ocení speciální mra-
zírenské kabiny s účinným topením automa-
ticky řízeným termostatem. Je také vhodnější, 
jak doplňuje Vladislav Záveský, použití účin-
nějších izolačních materiálů, aby stěny kabiny 
byly optimálně silné a kabina zároveň příliš 
nezvětšovala rozměry vozíku. Okna kabiny by 
podle jeho slov měla být co největší a její skla 

MUSÍ SE MYSLET NA DODRŽOVÁNÍ 
SPRÁVNÉHO PROVOZNÍHO REŽIMU
Jak uvádí společnost Toyota Material Hand-
ling CZ, ve skladech se sníženou teplotou je 
podstatné myslet i na nutnost dodržování 
správného provozního režimu techniky. „Pro 
mrazírny nejdou zatím využít li-iony, v chla-
dírenském provozu už ale technika s těmito 
bateriemi jezdí,“ konstatuje Jan Kohák. 

Chladírenským 
provozům se zatím 

vyhýbá automatizace.

Velký trend posledních let - automati-
zace - se do chladírenských provozů zatím 
nedostala. Automatizační prvky navigace 
a ochrany před kolizí v současné době neu-
možňují provoz při teplotách pod nulou. 
V budoucnu se ale rozšíření automatizace 
nevyhne ani chladírenským provozům.

Martin 
KOUDELKA 

vedoucí 
marketingu  

Jungheinrich (ČR)
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Zdeněk Skála z GfK Czech 
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Hlavními partnery projektu jsou:

VIDEO: 
Vše, co 
potřebujete
vědět o stavu
českého retailu.

Poslechněte si, jak se v roce 2016 proměnil český retail a jaká budoucnost ho čeká. 
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V

V oblasti manipulačních jednotek 
a skladování pro FMCG se odráží 
trend přesunu k e-commerci, au-
tomatizaci a v logistice konkrétně 
k digitalizaci všech dat. Rostou po-
žadavky na označování manipulač-
ních jednotek QR kódy či čárovými 
kódy. Tomuto trendu se postupně 
přizpůsobují i menší logistické spo-
lečnosti.

Článek připravil Petr Neckař

V případě moderních systémů pro FMCG již 
fungují taková řešení jako např. bezuličkový 
sklad s automatickou detekcí, který umož-
ňuje skladovat různé typy palet od různých 
dodavatelů s různou výškou apod.

Potvrzuje to Lenka Čargová, marketingová 
manažerka společnosti GTL, která uvádí, 
že v retailu začínají být tyto systémy velmi 
oblíbené, protože pomocí bezuličkového sys-
tému dokáže uživatel využít efektivně výšku 
i plochu dostupných skladových prostor. 
Satelitní jednotka zaveze palety na první 
volné místo regálového systému a automa-
ticky se vrátí zpět pro další paletu. „Obchodní 
řetězce kladou čím dál větší důraz na bez-
vadný stav manipulačních jednotek,“ kon-
statuje Lenka Čargová. Právě zmíněná auto-
matizace skvělému stavu palet nahrává, 
protože v případě plně automatizovaných 

MAXIMALIZACE 
VYUŽITÍ PROSTORU A JEDNOTEK 

PŘINÁŠÍ EFEKTIVITU

FOTO: Petr Neckař
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manager retail management CZ & SK spo-
lečnosti CHEP.

Doplňuje, že při samotných přepravách jsou 
trendem dvě úrovně uložení palet, nicméně 
obzvláště v této oblasti platí, že rozhodně ne 
pro každý produkt. Například pro těžké zboží 
je horní vrstva často zcela nepoužitelná. 

INZERCE

VIDEO: 
Zdeněk Skála z GfK Czech 
v rozhovoru s Petrem Hříbalem, 
šéfredaktorem Zboží&Prodej, 
prozrazuje klíčová zjištění žebříčku 
TOP 30 českého obchodu 2016!
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vychystání palet v centrálním skladu pro jed-
notlivé prodejny a vznikají takzvané sendvi-
čové palety.“ Veškerá tato opatření směřují 
k optimálnímu využití zejména přepravního 
prostoru, který je i kvůli velkému nedostatku 
řidičů čím dál tím vzácnější.

MENŠÍCH PALET PŘIBÝVÁ
V poslední době je zaznamenáván významný 
zájem o zvyšování efektivity prodejní plochy. 
Efektivita v pojetí retailu představuje kombi-
naci optimalizace zásoby zboží bez výpadku 
dostupnosti, maximalizace prodejů a rych-
lého a jednoduchého doplnění. „V podmín-
kách ČR jsme zaznamenali meziroční nárůst 
u vystavení formou čtvrtpalet (60 × 40 cm) 
nebo půlpalet (80 × 60 cm) v řádech něko-
lika stovek procent. I pro skladovou logistiku 
mají frakční palety při správném nastavení 
procesů pozitivní vliv, protože umožňují 
cross-docking, což přináší plynulejší průtok 
zboží, minimální dobu skladování a eliminaci 
nákladů spojených s vychystáváním zboží 
ze skladové zásoby,“ popisuje Jan Soukup, 

Jaké spatřujete 
trendy ve využívání 

manipulačních 
jednotek?

m systemylogistiky@atoz.cz

@syslogistiky

atoz logistics

systemylogistiky

skladových systémů odpadá riziko poškození 
palety nesprávnou manipulací. Společnost 
GTL se ve svém skladě v Říčanech nejčastěji 
setkává s EUR a US paletami.

EFEKTIVNÍ SMĚSNÉ PALETY
Většina FMCG řetězců cítí velký tlak ze strany 
zákazníků na to, aby se nabízený sortiment 
neustále rozšiřoval. To v praxi znamená, že je 
zalistováváno velké množství pomaluobrát-
kových artiklů, u nichž je objednávané, resp. 
dodávané množství od dodavatelů do cen-
trálních skladů a dále z centrálních skladů 
na prodejny řetězců velmi malé. Robert 
Kuchar, generální ředitel společnosti MD 
logistika, k tomu říká, že na druhou stranu 
však všichni v rámci tohoto logistického 
procesu chtějí mít své přepravní prostředky 
a manipulační jednotky maximálně vytí-
žené. „Tyto dva zdánlivě protichůdné směry 
řeší řetězce se svými logistickými providery 
například změnou dodávkových rytmů, to 
znamená snížením četnosti závozových dnů 
na prodejny, což má logicky za následek 
navýšení objednávaných/zavážených množ-
ství na jeden závoz,“ uvádí Robert Kuchar 
a doplňuje: „Dalším řešením, a to zejména 
v oblasti dodávek těchto malých množství 
pomaluobrátkových artiklů od dodavatele 
na centrální sklady, jsou takzvané směsné 
palety, kdy na jedné paletě je více druhů 
zboží a až po příjezdu na centrální sklad 
jsou tyto vícedruhové palety rozrovnávány na 
správné ‚jednodruhové’ palety. Podobným 
způsobem jsou slučovány nízké palety i po 

„Velkou výhodou jsou výměnné 
nástavby“

Většina retailových společností využívá centrální sklady, a tak je zde 
velký tlak na standardizaci obalů a optimální manipulaci. V naší síti 
DACHSER jsou dodávky FMCG zboží realizované převážně na europale-
tách. Obaly spotřebního zboží jsou však stále slabší, a tak klesají mož-
nosti stohování palet na sebe. Při přepravě jsou proto velkou výhodou 
výměnné nástavby, které mají nastavitelnou výšku druhého patra ložné 
plochy. U nestandardních palet pak často využíváme europalety jako 
podpůrný obalový prostředek.

Jan POLTER
obchodní 

a marketingový ředitel
DACHSER Czech 

Republic



DODAVATELÉ PRO LOGISTIKU
Najděte ty správné dodavatele pro logistiku. Ať jde o jakýkoliv typ logistické 
služby nebo vybavení pro logistiku, pomůže vám s tím aktuální Logistická 
kniha seznamů 2016 nebo její nástupce – SLBOOK 2017!

LOGISTICKÝ FULL-SERVICE V FMCG

Rezervujte si svůj výtisk 
připravované publikace 
SLBOOK 2017
již dnes na
logistics@atoz.cz!
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C.S.CARGO a.s. 
Hradecká 1116, 506 01 Jičín 

tel.: 493 506 111, fax: 493 506 100 
cscargo@cscargo.cz, www.cscargo.com

Jičín, Liberec, Litomyšl, Jihlava, 
Vokšice, Hradec Králové, 

Sukorady
DN ● ● ● ● ● ● ● 1995

ČSAD Uherské Hradiště a.s., Tř. Maršála 
Malinovského 874, 686 19 Uherské Hradiště 

tel.: 572 524 111, fax: 572 524 101 
csad@csaduh.cz, www.csaduh.cz

Říčany, Uherské Hradiště, 
Pohořelice DN ● ● ● ● ● ● ● 1993

DACHSER Česká republika
Huťská 272, 272 01 Kladno 

tel.: 312 291 811
dachser.czech@dachser.com, www.dachser.cz

Kladno, Brno, Ostrava, Hradec 
Králové, České Budějovice, 

Břeclav, Frenštát p. R.
DN ● ● ● ● ● - ● 1992

ESA s.r.o. 
Oldřichova 158, 272 03 Kladno 

tel.: 314 006 444, fax: 314 006 313 
info@esa-logistics.eu, www.esa-logistics.cz

Kladno, Brno, Praha, Senec, 
Ostrava, PL - Gdynia, Warszawa, 
Ostroleka, Radzymin, Žyryrdów, 

Stryków

DN ● ● ● ● ● ● ● 1992

EWALS CARGO CARE spol. s r.o. 
Prosecká 851/64, 190 00 Praha 9
tel.: 222 530 780, fax: 222 530 788 

info@ewals.cz, www.ewals.com, www.ewals.cz

Mladá Boleslav-Bezděčín, Česká 
Lípa, Františkov nad Ploučnicí, 

Lovosice
DN ● ● ● ● ● ● ● 1991

FM Logistic, s.r.o. 
Ke Špejcharu 351, 252 67 Tuchoměřice 

tel.: 220 413 202, fax: 220 950 555 
sales-cz@fmlogistic.com, www.fmlogistic.com

Tuchoměřice, Jirny, Olomouc Unilever, Nestlé, .. ● ● ● ● ● ● ● 1996

FRESHFRUIT LOGISTIC, s.r.o. 
Pražská 298, 250 81 Nehvizdy 

tel.: 323 612 900, fax: 323 612 963
info@freshfruit.cz, www.freshfruit.cz

ProLogis Park Prague D1 East DN - - ● - - - - 2001

Geis CZ s.r.o. 
Zemská 211/I, 337 01 Ejpovice 

tel.: 951 277 777, fax: 951 220 259 
obchod@geis.cz, www.geis-group.cz

Praha, Hradec Králové, Plzeň, Ústí 
nad Labem, Prostějov, České 
Budějovice, Brno, Mohelnice, 

Ostrava, …

Siemens, OBI, Husqvarna,
Nokian Tyres ● ● ● ● ● ● ● 1991

HOPI s.r.o. 
Pražská 673, 431 51 Klášterec nad Ohří

tel.: 323 614 111, fax: 323 614 100 
hopi@hopi.cz, www.hopilogistics.eu

Praha, Prostějov, Klášterec nad 
Ohří, Brno, Madunice, Senec, 

Prešov, Budapešť I,II (Budapest), 
Gyal, Sochaczew, Timisoara

Z retaiu a výroby ● ● ● ● ● ● ● 1992

MADETA a.s. 
Rudolfovská 246/83, 370 50 České Budějovice 

tel.: 389 136 334, fax: 241 021 157 
jiri.trousil@madeta.cz, www.madeta.cz

Jesenice u Prahy, Hradec 
Králové, Liberec, Karlovy Vary, 

Plzeň, České Budějovice, 
Pelhřimov

Sušické uzeniny, 
Masokombinát Plzeň, 

Beskydské uzeniny, Bivoj, 
Boneco, Gornicky, Le&Co

- - ● ● ● ● ● 1902

MD logistika, a.s. 
Křičenského 451, 533 03 Dašice

tel.: 466 899 511, fax: 466 899 552 
logistika@mdlogistika.cz, www.mdlogistika.cz

Praha, Dašice DN ● ● ● ● - - ● 1994

MILKTRANS, a.s.
Krajní 680, 252 42 Jesenice

tel.: 241 021 156
sekretariat@milktrans.cz, www.milktrans.cz

Jesenice, České Budějovice

Budweiser Budvar SK, 
Beskydské uzeniny, Bivoj, 

Cargo-Hortim, Bapa-
Framelog, Gornicky, Heleb, 

- - ● - ● ● - 1997

MP - Sped s.r.o. 
Na Václavce 1263/5, 155 00 Praha 5 
tel.: 323 601 309, fax: 323 605 013 

info@mp-sped.cz, www.mp-sped.cz

Modletice, Olomouc,
 Bratislava - Senec DN ● ● ● ● ● ● ● 2008

Nagel Česko s.r.o. 
Zděbradská 68, 251 01 Říčany - Jažlovice

tel.: 323 576 000, fax: 323 576 002
info.cz@nagel-group.com, www.nagel-group.com

Říčany-Jařlovice, Přerov-
Želatovice DN ● ● ● ● ● ● ● 2003

O.K. Trans Praha spol. s r.o. 
Hlavní 182, 253 01 Chýně 

tel.: 311 608 128, fax: 311 608 130 
obchod@oktrans.cz, oktrans@oktrans.cz 

Praha - západ

Continental, IKEA Supply, 
Bridgestone Europe

Coca-Cola HBC ČR, Kimberley
& Clark

● ● ● ● - - ● 1990

Raben Logistics Czech s.r.o. 
K Plevnu 388, 268 01 Hořovice

tel.: 222 802 111, fax: 222 802 119
czech.info@raben-group.com, 

Hořovice, Kněževes, Jažlovice, 
Kralupy nad Vltavou, Brno, 

Olomouc, Ostrava, …
DN ● - ● ● ● - ● 2008
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AIMTEC a. s. 
Hálkova 32, 301 22 Plzeň  

tel.: 377 225 215, fax: 377 221 732 
aimtec@aimtec.cz, www.aimtec.cz

- ● - - ● - ● ● ● ● ● ● ● -

SAP,Sappy, DCIx, 
Away TradeSync 

Integration Manager, 
ClouEDI, APS system 

Symbol, Intermec, 
Denso, Zebra

CCV Informační systémy 
Kopečná 10, 602 00 Brno  

tel.: 541 212 199, fax: 541 217 969 
info@ccv.cz, www.ccv.cz

● ● - ● ● ● ● - ● - ● ● ● ●

CCV Řízený sklad, 
ORION EDI, Microsoft 

Dynamics CRM, 
Instantní sklad

Motorola

CODEWARE, s.r.o. 
Jaromírova 37, 120 00 Praha 2  

tel.: 222 562 444, fax: 222 561 904 
codeware@codeware.cz, www.codeware.cz

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

BarTender, Mobil 
Store, Mobil Asset, 
Mobile Sale, Mobile 

Operator..

Cipherlab, Honeywell, 
Opticon, TSC, Zebra 

Cognex Ltd.
Baarova 1158/7, 460 01 Liberec  

tel.: 724 819 719, 
jan.kucera@cognex.com, www.cognex.com

- - - - ● - ● - ● ● - ● - - DN COGNEX

COMBITRADING s.r.o. 
Boženy Němcové 1881/5, 120 00 Praha 2  

tel.: 246 035 710, -11, fax: 224 918 942 
info@combitrading.cz, www.combitrading.cz

● - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
BarTender, Codesoft, 
SmartMOZ, HELIOS, 

WinByznys

Symbol, Datamax, 
Zebra, Motorola, 
Intermec, Noax, 

Cognex
Control spol. s r.o. 

Dukelská 559, 742 42 Šenov u Nového 
Jičína  

tel.: 556 704 290

● - ● ● ● ● ● - ● ● ● ● ● ● Dialog 3000Skylla Symbol, Datamax, 3M, 
Hewlett-Packard

DROPTOP COMPUTING, s.r.o. 
Na Břevnovské pláni 20, 169 00 Praha 6   

tel.: 235 097 511, fax: 235 097 510 
info@droptop.cz, www.droptop.cz

● - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Microsoft, Adobe, 
Symantec, Teklynx, 

Bartender, 
Wavelink/Naurtech

Honeywell (Internec by 
Honeywell), 

Microscan, Datalogic, 
Datawin - Axiome 

EPRIN spol. s r.o. 
Hybešova 38, 602 00 Brno  

tel.: 538 707 200, fax: 543 212 033 
obchod@eprin.cz, www.eprin.cz

● ● ● - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● EWA II, Eposs, Econit, 
Label Gallery

Sato, Zebra, Easyprint,
Motorola, Collamat, 
Unitech, Honeywell, 
Ventus, Microscan

ESP holding a.s. 
Evropská 15, 160 41 Praha 6  

tel.: 475 214 781, fax: 475 214 782 
info@esp.cz, www.esp.cz

● - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● eControl, eInventory, 
eStore, eVan, eStock

Casio, DLoG, 
Datalogic, Honeywell, 

Motorola

GABEN, spol. s r. o. 
Hájkova 1/558, 702 00 Ostrava Přívoz  

tel.: 596 117 402, fax: 596 117 402 
info@gaben.cz, www.gaben.cz

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

GBCline, GBCstore, 
Gabeti, implementace do

SAP3, GBMenu, 
Bartender, Codesoft

Datamax, Toyota 
Denso, Datalogic, 

Honeywell

Honeywell Scanning and Mobility 
V Parku 2343/24, 148 00 Praha 

tel.: 604 290 901, 
marek.holesovsky@honeywell.com, 

● ● ● - ● ● ● ● ● ● - ● - ●

Honeywell, 
Metrologic, 

HHP,
LXE

Honeywell, 
Metrologic, 

HHP,
LXE

ICZ a.s. 
Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha   

tel.: 222 271 111, fax: 222 271 112 
marketing@i.cz, www.i.cz

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
ICZ WMS Osiris, ICZ 

ADC Promis, MES 
Hydra

Motorola, Psion-
Teklogix, Honeywell, 

Cognex, Zebra, 
Datamax, Cisco

KODYS, spol. s r.o. 
Hošťálkova 7/520, 169 00 Praha 6 
tel.: 233 097 911, fax: 233 097 999 

info@kodys.cz, www.kodys.cz

● - ● ● ● - ● ● ● ● ● ● ● ●

K.asset, 
K.manufacturing, 

K.collect, K.parcel, 
K.field ..

Zebra, Vocollect, 
Logopak

POINT.X, spol. s r.o. 
Malátova 12, 150 00 Praha   

tel.: 222 319 596, fax: 224 810 821 
pointx@pointx.cz, www.pointx.cz

● - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - MOBIX, Mantis Psion, Motorola, 
Panasonic

SICK spol. s r.o.
Ukrajinská 1487/2A, 101 00  Praha 10

tel.: 257 911 850, fax: 257 810 559
sick@sick.cz, www.sick.cz

● - - - ● - - - ● ● - ● ● - DN SICK

Zetes Czech Republic 
Lužná 716/2, 160 00 Praha 

tel.: 234 701 010, fax: 234 701 099 
info@cz.zetes.com, www.cz.zetes.com 

● - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ZetesMedia, 
ZetesAtlas, ZetesAres, 

ZetesChronos, 
ZetesAthena, 

CAB, Cisco, Datalogic, 
Datamax, Intermec, 

Motorola, Zebra, 
Honeywell

Jméno společnosti
Adresa kanceláře
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E-mail, www
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Pozn.: Kompletní seznamy viz Logistická kniha seznamů 2016 nebo připravovaná publikace 
SLBOOK 2017.

Logistika 
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Hlavnými partnermi projektu sú:

VIDEO: 
Všetko, čo po-trebujete vedieť o stave sloven-ského retailu.

Vypočujte si, ako sa v roku 2016 zmenil slovenský retail a aká budúcnosť ho čaká.

â

ZÁROVEŇ PODPORILI / ALSO SUPPORTED BY:

M A R K E T  &  C U S T O M E R  D ATA•	Dáta	od	maloobchodných	a									veľkoobchodných	reťazcov•	Analýza	promočných	predajov	&	cenové	analýzy•	Analýza	nákupného	košíka	(transakčné	dáta)	•	CRM	(analýzy	dát	z	vernostných	kariet)	
www.retailzoom.net
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16. – 17. 3. 20165. – 6. 10. 2016

VIDEO:
Ľubomír Drahovský, analytik 
agentúry T.E.R.N.O., v rozhovore 
s Veronikou Mišíkovou, 
šéfredaktorkou časopisu 
Tovar&Predaj, prezrádza 
kľúčové zistenia rebríčka TOP 30 
slovenského obchodu 2016!

 Kľúčk
porozumeniu
pohybom
   v 
RETAILE

Top
302016

SLOVENSKÉHO
OBCHODU
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UŽ PÄŤ ROKOV MONITORUJEME SLOVENSKÝ RETAIL
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Zjednodušte zalistování a výměnu produktových kmenových dat mezi
obchodními partnery.

Vkládejte veškerá produktová kmenová data pouze jednou, do jediného
datového úložiště.

Zpřístupněte data pouze vámi určeným, zaregistrovaným odběratelům.

Ušetřete na množství nekompatibilních zalistovacích karet a produktových
portálů.

Hlaste se na odborná školení pod vedením Tomáše Tlučhoře na adrese:
tluchor@gs1cz.org.

GDSN na českém trhu
- síť globální datové synchronizace spuštěna.

Reálný provoz od listopadu 2016

www.gs1cz.org
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