
Vyšší rychlost musí zařadit všichni, kteří v logistice pracují pro 
segment e-commerce. A zdá se, že ani to nestačí – v e-commerce 
se již testují doručovací drony či samohybná vozítka. Na druhou 
stranu jsou tisíce e-shopů, které svou logistiku dělají pouze 
manuálně. Pokročilé logistické systémy jednoduše nezaplatí 
a na trhu není příliš 3PL služeb, jež by potenciálně mohly přispět 
ke snížení nákladů malých a středních e-shopů.

E-commerce 
zrychluje logistiku



T-motion je vyjádřením přístupu Toyoty k manipulaci a přepravě zboží - jak ji dělat jednoduše a efektivně. Odbavení a kompletace 
e-commerce zákázek je perfektním příkladem.

Vybírejte z obrovského výběru nosičů nákladů - vhodných pro vaše zboží a materiály, a z široké nabídky tahačů - vhodných 
pro vaše pracovní prostředí. Kompaktní tahače • ideální pro těsné prostory a úzké uličky • řešení pro pohodlné vychystávání 
i z vyšších úrovní • snadné napojování přípojných vozíků • bezpečný pojezd a přesné manévrování tažných souprav.

Efektivní manipulace 
kusových položek 

v podání Toyoty

pro e-commerce

www.toyota-forklifts.cz
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Češi se všeobecně nepovažují za velké prů-
kopníky. Pokud ale vycítí příležitost, jsou 
schopni po ní skočit v krátkém čase a ve 
velkém počtu. Alespoň ta podnikavější část 
populace. Proto je v Česku na každém kroku 
čerpací stanice, donedávna měly i zapadlé 
vesnice své hospody a obchody smíšeným 
zbožím, před vstupem obchodních řetězců 
podnikalo obrovské množství obchodníků 
s předmětem „nákup a prodej“ v živnosten-
ském listu, před hospodářskou krizí zase 
fungovalo značné množství autobazarů 
a takto by se dalo pokračovat. Každá šance 

vyvrhla v určitém čase vlnu 
podnikatelů a tato vlna pak 
časem slábla. Podobné je to 
aktuálně s e-shopy, kterých 
v České republice evidujeme 
kolem 36 000. Sice už třetí 
rok mírně ubývají, ale na 
zdejší poměry jde stále o ohro-

mující číslo. A přitom se zdá, že kromě těch 
největších nemají zejména malé a středně 
velké online obchody příliš nabídek ze strany 
logistických operátorů. Konkurence funguje 
v případě doručování, ale už je to horší při 
skladování, vychystávání, balení či expedici. 
Možná příležitost pro další vlnu podnikatelů, 
tentokrát v logistice…

„Každá šance 
vyvrhla v určitém 
čase vlnu 
podnikatelů.“

Logistika
pro e-commerce 

PODNIKATELSKÉ 
VLNY

Hlavní partner přílohy:

Partneři přílohy:

Příloha je ke stažení v elektronické 
podobě. Najdete ji na:
www.systemylogistiky.cz

Kam se ubírá 
logistika pro 

e-commerce?

m systemylogistiky@atoz.cz

@syslogistiky

atoz logistics

systemylogistiky

FOTO: pixabay



hlavní sponzor přílohy:

RLogistika pro e-shopy musí být 
rychlá. Konečný zákazník je vel-
mi náročný a očekává, že za mini-
mální náklady dostane své zboží 
co nejrychleji. Možná se zdá toto 
konstatování jako protimluv, ale 
e-shopy se s tím musí každodenně 
vyrovnávat. Delší čekání nebo vyšší 
náklady na doručení znamenají, že 
si zákazník příště vybere jinde.

Článek připravil Stanislav D. Břeň

Rychlost a nízké náklady na doručení je to, co 
požadují čeští zákazníci e-shopů. Česká re-
publika patří mezi evropské lídry v e-commer-
ce, o čemž svědčí vzrůstající podíl elektronic-
kých nákupů na celkových maloobchodních 
tržbách. Roční tržby jsou přibližně na 100 
miliardách korun. Tyto skutečnosti vedou pro-
vozovatele e-shopů, jejich logistiky i logistické 
partnery k hledání nových možností tak, aby 
naplnili zmíněné přání zákazníka.

ZRYCHLIT VYCHYSTÁVÁNÍ
Podívejme se nyní na několik trendů a novi-
nek, které celý obor ovlivňují nebo zanedlouho 
mohou ovlivňovat. Stranou ponechme elek-
tronickou evidenci tržeb, která by vydalo na 
samostatnou přílohu (a naše partnerské ča-
sopisy ve vydavatelství ji také věnovaly) a jež 
na přelomu roku zaměstnávala práci IT od-
dělení zejména středních a velkých e-shopů. 
Zaměřme se více na logistiku a doručování.

Podle Průzkumu e-commerce objednávek 
v roce 2016 (Temando, červen 2016) 45 % 
e-shopů uvedlo, že jim zpracování objednáv-
ky do okamžiku předání dopravci trvá více 
než čtyři hodiny. Přitom 58 % lidí nakupujících 

přes internet chce své zboží ten samý den. 
Tento fakt přivedl například firmu FM Logistic 
k představení nového nástroje na vychystává-
ní e-shopových objednávek. Vozík e-Shopeur 
umožňuje současné vychystávání až 48 ob-
jednávek. Díky váhovým systémům, zabudo-
vaným v každém z možných 48 vychystáva-
cích míst, zajišťuje přesnost. IT systém, který 
je součástí palubní desky pak zaručuje sle-
dovatelnost zboží. Podle firmy tento skladový 
systém každý den ušetří téměř dvě hodiny.

NEBESKÉ ZÁSILKY
Dalším z trendů, který se dotýká e-commer-
ce, jsou nové metody doručování. Možnosti 
skýtají například samohybná doručovací 
vozítka, ale stále více se derou do popředí 
drony. I když více než skutečné nebe zaplňují 
v současnosti spíše marketingové prostředí, 
představují jednu z alternativ. Mnozí jsou 
skeptičtí k tomu, že by stovky dronů obsluho-
valy zákazníky přímo z distribučních center 
(připomeňme nápady na létající distribuční 
centra). I když to není nemožné a nedávné 
úspěšné testy absolvovala například spo-
lečnost Mall.cz, možná se vývoj bude ubírat 
směrem, který naznačila firma UPS.

BÝT RYCHLEJŠÍ 
A LEVNĚJŠÍ NEŽ 

KONKURENCE
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Ideální řešení pro 
distribuční centra

Efektivní intralogistika  - aby vaše 
zboží rychleji dorazilo k cíli

Řešení na míru pro rychlé a bezchybné
vychystávání objednávek

Sladění všech skladových procesů je 
klíčem k úspěchu. Pomůžeme vám 
zajistit maximální rychlost a  přesnost při 
vychystávání objednávek a to s 
minimálním úsilím. 

Dosáhněte až 99.9% přesnosti při 
zpracování objednávek díky našim 
automatizovaným systémům a 
skladovému softwaru přesně na míru 
vašim požadavkům.

Pro maximální efektivitu potřebujete 
silného partnera! 

Navštivte nás na veletrhu AMPER
v Brně ve dnech 21. - 24.3.2017. 
Hala P stánek  248

contact
www.kardex-remstar.cz 
+420 595 701 111 
info.remstar.cz@kardex.com

Advert_CustomerSegmentWarehouse&Distribution01_70x222mm_CzechRepublic_CZ.indd   128.02.17   11:50

Jaká bude 
budoucnost 

logistiky 
v e-commerce?

m systemylogistiky@atoz.cz

@syslogistiky

atoz logistics

systemylogistiky

„JEŠTĚ VÍCE 
PROPRACOVANÉ 

WMS BUDOU 
ŘÍDIT EFEKTIVNĚJI 

SKLADOVÝ PROCES.“

Ta před pár týdny testovala 
drony vypouštěné ze svých 
rozvážkových vozů. Vozidlo 
přijede na určité místo a po-
mocí dronu obslouží zákazníky 
v okolí. „Představte si trojúhel-
níkovou doručovací trasu, ve 
které jsou zastávky rozmístě-
ny několik kilometrů stranou 
mimo silnici. Vypuštění dronu z dodávky 
s balíky k doručení pouze jedné z těchto zási-
lek by mohlo výrazně snížit náklady na ujeté 
kilometry. Je to velký krok směrem k posíle-
ní efektivity naší sítě a zároveň k omezení 
emisí,“ myslí si Mark Wallace, senior vicepre-
zident divize globálního inženýrství a trvalé 
udržitelnosti společnosti UPS.

AUTOMATIZACE A PŘÍVĚTIVĚJŠÍ 
TECHNIKA PRO LIDI
Kam se bude ubírat vývoj ve skladování? Ne-
sporně bude pokračovat trend automatiza-
ce rutinních činností se záměrem ušetřit čas 
a možnosti zvládnout velké výkyvy v rámci 
krátkého období. „Skladový personál bude 
využíván na činnosti, kde bude převládat roz-

manitost či časté změny. Tudíž očekáváme 
rozvoj v technologiích umožňujících pohyb 
po skladu s omezením lidského faktoru,“ 
vysvětluje Pavel Křížek, ředitel produktu Lo-
gistika společnosti Geis CZ.

Podle něj budeme stále častěji ve skladech 
vídat nejenom sofistikované válečkové do-
pravníky, ale také autonomní či poloauto-
nomní manipulační techniku. Stejně tak 
skladový personál bude dostávat uživatelsky 
„příjemněji“ přesné informace nutné ke své 
práci, díky masivnějšímu nasazení nových 
skenerů, brýlí či jiných zařízení. „Osobně 
očekávám ještě větší propracovanost skla-
dových softwarů (WMS), které budou více 
a efektivněji řídit celý skladový proces v ná-
vaznosti na příchozí požadavky či nenadále 
změny podmínek. A nejenom s masivnějším 
nástupem ‚umělé inteligence’, ale spíše 
směrem k propracovanějším algoritmům,“ 
doplňuje Pavel Křížek.

BUDE POTŘEBA VÍCE LOGISTICKÝCH 
SLUŽEB?
Trendy v komplexních společnostech nemají 
pochopitelně jeden směr a různě se prolína-
jí. Podobně jako webová vydavatelství zkou-
šejí koketovat s tiskem, se někteří výhradní 
poskytovatelé obsahu na internetu pouštějí 
do podnikání ve fyzickém světě. Jedním 

z takových příkladů může být 
například služba HyperOdvoz, 
která je navázána na druhdy 
výhradně internetový bazar 
hyperinzerce.cz. Nyní ve svém 
novém skladu fyzicky deponu-
je předměty vykoupené od uži-
vatelů své internetové služby 
(více najdete v rozhovoru s Pe-
trem Benešem v SL 159). Bude 

zajímavé sledovat, jak se povede nejen jim. 
Představují totiž jeden z příkladů, který jde 
proti tvrzení některých, že lidé a firmy budou 
v budoucnosti poptávat méně logistických 
služeb v důsledku vyšší spotřeby a potřeby 
elektronického obsahu.

Jeden z aktuálních 
spotřebitelských trendů: 

Objednat si potraviny 
z mobilního zařízení.

Foto: Kolonial.cz
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MÁME FAKT hustou  SÍŤ 
VÝDEJNÍCH MÍST PRO BALÍKY Z E-SHOPŮ

Síť Geis Point zahrnuje 
na česko-slovenském území 
více než 500 výdejních 
míst s dobrým přístupem 
a výhodnou otevírací dobou. 
Balík zůstává ve výdejním 
místě bezplatně 7 dní, během 
kterých příjemci zasíláme až tři 
SMS s výzvou k vyzvednutí. Teprve po 
uplynutí této doby zašleme nevyzvednutý 
balík zpět odesílateli. Ale to se nestává. 
98 % balíků si příjemci vyzvednou během 
prvních 2–3 dní.

obchod@geisparcel.cz I www.geis-group.cz I www.baliky.cz I www.geispoint.cz

Přidejte se – Právě nyní to stojí za to.

GEI072 Inzerce Husta sit_210x148.indd   1 17. 2. 2017   17:33:32

K
E-shopové sklady jsou vybavovány jak standardními konvenčními regá-
ly, tak automatizovanými systémy skladování. Jednoznačným trendem je 
 automatizace a tok zboží zajištěný mimo jiné dopravníkovými systémy.

Článek připravil Petr Neckař

Každý e-shop musí na základě své strategie 
zvážit systém skladování, a to nejen s ohle-
dem na aktuální, ale i na budoucí potřeby. 
„Nejvhodnější metoda skladování se volí po 
zjištění potřeb a po výpočtu nákladů na jed-
notlivá řešení, která nabízejí potřebný výkon 
a jsou proveditelná také stavebně,“ konsta-
tuje Wolfgang Skrabitz, jednatel společnosti 
KNAPP Industry Solutions. Doplňuje, že simu-
lací jednotlivých možností lze zvažovaná ře-
šení porovnat a vypočítat, které je nejefektiv-

SKLADOVÁNÍ V GALERIÍCH?
AUTOMATIZACE A DOPRAVNÍKY!

Ve výrobních fi rmách i v e-shopech se 
setkáváme se skladováním v galeriích, přičemž 

se ke slovu výrazně hlásí automatizace.
FOTO: Kardex

nější. Klíčem k úspěchu je optimální souhra 
řešení automatizace a manuálních procesů.

JE NUTNÉ PŘEDEM MYSLET 
NA BUDOUCÍ PROVOZNÍ POTŘEBY
Trh e-commerce neustále roste, což klade 
nároky na logistiku jednotlivých provozova-
telů. „Je potřeba předem jasně specifi kovat, 

jak bude v konkrétním e-shopu fungovat 
manipulace. Galerie totiž mají mnohdy nižší 
nosnost, neumožňují tedy pohyb těžké ma-
nipulační techniky. V mezaninech se obvykle 
vychystávají lehké kusové položky, které jsou 
dávány na dopravník,“ popisuje Zdeněk Kar-
ban, specialista na regálové systémy společ-
nosti Toyota Material Handling CZ.

Mezaniny jsou realizovány nejčastěji ocelový-
mi plošinami s velkou únosností a umožňují 
zvýšit skladovou kapacitu. Jak uvádí Martin 
Petřík, vedoucí oddělení marketingu z Linde 
Material Handling Česká republika, meza-
niny jsou nejčastěji součástí navrhovaných 
řešení pro e-shopy a velkoobchody zabý-
vající se prodejem drobných dílů. „Řešení 
s mezaniny jsou velmi variabilní a umožňují 
nejenom ukládání nejčastěji drobných polo-
žek v policových regálech, ale i uložení palet 
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přímo na ploše mezaninu, ze kterých pak 
probíhá vychystávání. Plošiny jsou nejčastěji 
zásobovány zbožím manipulační technikou 
nebo výtahy či speciálními dopravníky,“ říká 
Martin Petřík. Manipulace s paletami přímo 
na mezaninu je často prováděna pomocí me-
chanických ručně vedených nízkozdvižných 
vozíků nebo v dnešní době moderněji a s vět-
ším ohledem na ergonomii řešení lehkými 
motorovými paletovými vozíky.

AUTOMATIZACE: PŘESNOST 
A RYCHLOST VYCHYSTÁVÁNÍ 
OBJEDNÁVEK
V sektoru e-commerce hraje velkou roli i au-
tomatizace, jejíž předností je oproti konvenč-
ním řešením hlavně rychlost, přesnost a vyu-
žití celé světlé výšky skladu. „Pro maximální 
přesnost a rychlost vychystávání objedná-
vek, které jsou právě v sektoru e-commerce 
klíčové, mohou být automatizované systémy, 

výtahové nebo páternosterové, doplněny 
o technologie pick-to-light, pick-by-colour 
nebo o hlasové navádění obsluhy,“ konsta-
tuje Pavel Kraus, managing director společ-
nosti Kardex.

„Aktuální směr: skladovací 
vícepodlažní galerie s dopravníky“

I když se ze strany e-shopů objevují i sofistikovanější požadavky, jako 
například technologie vychystávání na principu „zboží za člověkem“, 
mainstream jsou galerie s dopravníky pro dopravu malého a středně 
velkého zboží. Jakékoliv trendy v této oblasti nespatřuji, ale zdá se, že 
stále více větších zákazníků se od konvenčních skladů s pickováním 
pomocí retraků nebo VNA posouvá směrem ke skladovacím vícepodlaž-
ním galeriím s dopravníky. Požadavek na pouhé mezipatro bez techno-
logie se objevuje čím dál méně, lidé by se se zbožím neměli pohybovat 
po schodech. Obecně vzrůstají požadavky na ergonomii a bezpečnost, 
technologie musí být podpůrným prostředkem a nikoliv zařízením, které 
zhoršuje pracovní prostředí.

Jan RINDT
obchodní manažer

SSI Schäfer Systems 
International
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Co z hlediska logistiky patří 
ve vašem e-shopu mezi 
největší problémy?

Česká republika je e-commerční velmoc. 
I když je západní Evropa v mnohém desítky 
let před námi, v e-commerci si myslím, že je 
mnohdy v něčem za námi. Čeští zákazníci 
jsou poměrně hodně nároční. Chtějí kom-
pletní informace o produktech, dostupnosti, 
počtech kusů na skladě a podobně. Některá 
z potřebných dat nám ovšem často naši do-
davatelé nenabízejí. Ani výrobci leckdy nejsou 
zvyklí poskytovat materiály ve formě, která by 
nám vyhovovala. Nevíme, co mají skladem, 
kolikrát nevíme ani cenu. Nevíme někdy, kdy 
budou zboží expedovat. Máme zkušenost, že 
expedice ze skladů v zahraničí netrvá několik 
hodin jako u nás, ale někdy i několik dnů. My 
jsme skladový distributor, snažíme se tedy 
u většiny sortimentu, který prodáváme, aby 
zákazník měl zboží druhý den od objednání. 
Pokud ale zboží není skladem a má ho dodat 
zahraniční dodavatel, někdy nám chybějí 
data o dodání. Zákazníkům v těchto přípa-
dech říkáme, že běžná dodací lhůta může být 

sedm dnů. Zahraniční dodavatelé často moc 
systém e-commerce nepodporují. Narážíme 
tedy na to, že v cenících mají produkty, které 
už nemají, ale my to nevíme. Nebo když něco 
chceme objednat, zjistíme, že je změněná 
cena. Nevíme, kolik mají kusů na skladě. Za 
primární problém tedy považuji poskytování 
kvalitních vstupních dat.

Není tedy řešením usilovat 
o provázání informačních 
systémů v rámci dodavatelsko- 
-odběratelského řetězce?

To samozřejmě řešení je, ale data musí vždy 
poskytovat dodavatel. My jsme na to připra-
veni. Načítáme kompletní informace o pro-
duktech od spousty dodavatelů z Evropy 
i mimo ni, je to nejjednodušší systém získá-
vání dat, nicméně i v systému, který využívá-
me, vnímám velké mezery. Základem je, aby 
firma skutečně elektronicky myslela. Pokud 
zadává data špatně nebo nepřesně, přená-
šejí se všem partnerům zase špatně, nepřes-
ně. Mnozí výrobci a dodavatelé by měli dbát 
na relevantnost zadávaných dat do systémů. 

Nejlepší zkušenost je ta z praxe. V Hradci Králové jsme navštívili společnost 
TN Trade, která provozuje internetový obchod. Distribuce probíhá z Hradce 
Králové, kde má firma příruční sklad o velikosti zhruba 400 m2, a z vlastní 
skladové haly o velikosti přibližně 2500 m2. Nyní firma uvažuje o výstavbě 
dalšího skladu o ploše asi 3000 m2, říká Pavel Marek, jednatel a současně 
obchodní a marketingový ředitel společnosti.

Článek připravil Petr Neckař

ZATÍM JSME VSADILI NA INTELIGENCI LIDÍ

PAVEL MAREK, TN TRADE:
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„PRIMÁRNÍ 
PROBLÉM JSOU 
VSTUPNÍ DATA.“

Jaké problémy 
v e-shopu 
řešíte vy?

m systemylogistiky@atoz.cz

@syslogistiky

atoz logistics

systemylogistiky

Každý e-shop totiž uvítá co nejpřesnější data 
včetně obrázků, informací o velikosti balení 
a podobně. Situace je ale taková, že někdy 
máme problém získat i informace, jako je 
název produktu a cena.

Při přípravě rozhovoru jste 
zmínil, že k vám do skladu 
někdy přicházejí i neúplné 
palety…

Setkáváme se s případy, kdy je k nám přive-
zena zcela evidentně nepoškozená paleta, 
zabalená ve fólii. Přesto se stane, že je upro-
střed palety například prázdná 
krabice. Dodavatelům se tedy 
snažíme tyto případy reklamo-
vat. Prokazování těchto věcí je 
těžké. My proto v současnosti 
veškeré příjmy zboží a expedice 
natáčíme na kameru. Když je 
nám doručena krabice s chybějícími produk-
ty a známe sériová čísla, ve většině případů 
se stává, že výrobce chybějící zboží dohledá 
a pošle, i když to někdy trvá. A také když nám 
zákazník zavolá s tím, že mu v krabici chybí 

nějaký produkt, jsme mu schopni jasně do-
ložit i přesné místo, na kterém v dané krabici 
produkt byl v jaké době uložen a vyexpedo-
ván. Zavádění kontrolních mechanismů je 
nutné. Je zajímavé, že se většinou ztrácejí 
novinky a drahé produkty.

Vaše skladové procesy jsou 
ideální?

Naši skladníci musí mít detailní přehled 
o uloženém zboží. Nabízíme skladem zhru-
ba 200 000 druhů produktů. Ideální by bylo, 
kdybychom měli automatizovaný sklad, který 

ví, kam co založil. Musíme rych-
le reagovat na období špiček. 
Problém malých e-shopů je, že 
se rychle vyvíjejí a logistika jde 
mnohdy za vývojem firmy. Zatím 
jsme vsadili na inteligenci lidí, 
pořád přemýšlíme, jak logistiku 

u nás vyřešit jinak, ale řešení nás nenapadá, 
protože automatizované sklady jsou pro malé 
e-shopy drahé.

Hodně skladů má problém se 
zajištěním pracovníků. Vy ne. 
Jak je motivujete?

Zaměstnanci si většinou váží toho, že jsou 
dodržovány dohody mezi vedením a nimi. 
To je základ. Vždy se snažíme zjistit, jaké 
problémy pracovníci řeší, motivujeme je. Na-
příklad víme, že v Hradci Králové je problém 
s bydlením, je tady drahé bydlení. Zaměst-
nancům, kteří to potřebují, vycházíme vstříc 
i pořízením firemního bytu. Samozřejmě jim 
přispíváme na dovolené, hradíme jim účast 
na sportovních zápasech a kulturních akcích.

FOTO: FM Logistic
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HAktuálním trendem v e-shopech je 
tlak na zkracování dodacích lhůt. 
Český zákazník zpravidla nechce 
dlouho čekat mezi objednáním 
v e-shopu a doručením. Někdy pro-
blém s rychlostí není na straně do-
pravce, ale samotného e-shopu, 
protože z nějakého důvodu nedo-
káže zboží rychle vyexpedovat.

Článek připravil Petr Neckař

Hlavním důvodem nespokojenosti s dodací 
lhůtou bývá fakt, že některé e-shopy nemají 
inzerované zboží k dispozici na skladě, pří-
padně jeho vyskladnění trvá 1–2 dny. Aktuál-
ním tématem je víkendové doručování. Čeští 
zákazníci očekávají levné a zároveň rychlé 
dodání zboží. Nicméně zde existuje negativní 
korelace mezi očekáváním zákazníků z hle-
diska rychlosti dodání a zmíněnou obecnou 
dostupností výrobků. „Prodejci si musí pro-
vést důkladnou analýzu toho, jak moc jsou 
produkty, které nabízejí, dostupné na daném 
trhu. Čím vyšší dostupnost, tím rychlejší musí 
být logistika poslední míle. To pak po malo-
obchodnících vyžaduje jinak interpretovat 
strukturu nákladů. Koncept ,hodnoty stálého 
zákazníka‘ (customer lifetime value) by měl 
být součástí rozhodnutí činěných i v oblasti 
logistiky, nejen v oblasti marketingu,“ sděluje 
Berk Temuroglu, ředitel e-commerce společ-
nosti Tchibo Praha.

Například u e-shopu Alza.cz patří k velmi 
oblíbeným službám víkendové doručování. 
„Vůbec nejčastějším požadavkem zákazní-
ků směrem k on-line prodejcům je právě 
možnost doručení zboží také v sobotu a ne-
děli. My jsme toto přání našim zákazníkům 

splnili a v loňském roce jsme zahájili víken-
dové doručování. Kromě toho jsme rozšířili 
otevírací dobu všech našich prodejen také 
o soboty a neděle. Své zboží si tak zákazníci 
mohou o víkendu také osobně vyzvednout,“ 
říká Rudolf Žůrek, ředitel logistiky e-shopu 
Alza.cz.

Víkendová distribuce nepředstavuje velkou 
zátěž pro fixní náklady, ale činí tak u nákla-
dů variabilních. „Proto by určitý příplatek měl 
být u víkendové distribuce nárokován, ať už 
prodejcem nebo kurýrní službou. Důležitým 
rozhodnutím pro obchodníka je, zda rozpro-
střít dodatečné náklady na víkendové dodáv-
ky mezi všechny poplatky nebo jednoznačně 
rozdělit a rozlišit poplatky pro všední dny a ví-
kendy,“ uvádí Berk Temuroglu. Zdůrazňuje, 
že dynamika poptávkové ekonomiky, která 
nyní bere svět útokem, určuje, že by zde roz-
díl existovat měl a že by tato skutečnost měla 
být komunikována otevřeně a jasně.

Zatímco ale například Alza.cz potvrzuje časté 
požadavky na víkendové doručování, oslove-
ní dopravci upozorňují na problém se zasti-
žením adresátů o víkendech. „Zkušenosti 
moc pozitivní nejsou, protože klienti jsou 

VYŠŠÍ DOSTUPNOST,
RYCHLEJŠÍ LOGISTIKA POSLEDNÍ MÍLE

FOTO: Petr Neckař



11Logistika 
pro e-commerce

Jak hodnotíte 
víkendové 

doručování? 

m systemylogistiky@atoz.cz

@syslogistiky
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často velmi špatně zastižitelní a oprávněně 
nechtějí trávit sobotu čekáním na zásilku. 
Nechtějí čekat ani v případě, kdy znají čas 
doručení prakticky na hodinu přesně. Já to 
zcela chápu, se svojí rodinou také radši jedu 
hned ráno na výlet, než bych doma čekal na 
zásilku až například do odpoledne. A doru-
čit zcela všechny zásilky jen brzy ráno také 
nejde, protože by to nebylo efektivní,“ konsta-
tuje Daniel Knaisl, jednatel společnosti Geis 
CZ. Víkendové doručení pro dopravce zname-
ná, že řidiči, skladníci, dispečeři a další pro-
fese na straně dopravců budou trávit v práci 
i víkendy. „Dalším logickým krokem bude to, 
že e-shopy a další firmy se budou snažit držet 
krok s konkurencí, a i jejich zaměstnanci 
budou nově nuceni pracovat i o víkendech. 
Nemohu říci, že mi to připadá jako pokrok. 
Pokrok pro lidi a jejich soukromý život. Eko-
nomicky to zcela na rovinu pro dopravce 
přínosné také není,“ doplňuje Daniel Knaisl.

V minulých letech víkendové doručování opa-
kovaně testovala společnost GLS CZ, zájem 
o tuto službu ale nebyl velký. „Zákazník sice 
vítá možnost doručení dříve než v pondě-
lí, na druhé straně si ale nechce blokovat 
volný čas čekáním na zásilku, přestože má 
poměrně přesné informace o čase doruče-
ní. Vysoké procento příjemců potvrdí zájem 
o doručení, ale na poslední chvíli své plány 
změní a nejsou k zastižení,“ tvrdí Pavel Včela, 
division manager společnosti GLS CZ. Uvádí, 
že efektivním řešením jsou služby typu GLS 
ParcelShopy, kdy si zákazník zásilku vyzved-
ne v době, kdy se mu to hodí.

Petr Chvátal, CEO společností PPL CZ a DHL 
Parcel Slovensko, ovšem říká, že právě ne-
dělní svozy zásilek firmě v předvánočním ob-
dobí významně pomohly zvládnout rekordní 

počty zásilek. „Realizujeme sobotní rozvozy 
a svozy zásilek bez potřeby si za službu při-
plácet. Řádově v týdnech uvedeme do provo-
zu i celorepublikové nedělní rozvozy a svozy,“ 
prozrazuje Petr Chvátal.

„Trendem je same-day 
delivery“

Zákazníci jsou stále náročnější. Budouc-
nost patří těm e-shopům, které doručí zboží 
zákazníkům co nejrychleji. Trendem je doru-
čení v den objednávky, takzvané same-day 
delivery. Mnohdy jde o rozhodující faktor 
při nákupu, jedná se o jednu ze zásadních 
konkurenčních výhod.

Rudolf ŽŮREK
ředitel logistiky

Alza.cz

INZERCE

S cílem minimalizovat budoucí 
náklady zákazníků stavíme chytře 
a efektivně skladovací prostory 
pro e-commerce. Naše technika 
umožňuje nadstandardně rychle 
zprocesovat příjem dodávky a vý-
dej objednávky. Důmyslně propra-
cované skladovací systémy navíc 
eliminují riziko chyb.  

Stavíme vícepatrové regálové 
konstrukce včetně integrovaných 
dopravníků. Díky vlastní moderní 
technologii udáváme trend, vy-
mýšlíme nové postupy a vytvá-
říme cesty pro snížení nákladů 
s minimálním rizikem. 

Naše portfolio zahrnuje všechny 
druhy regálů a skladovacích sys-
témů. Důležitou součástí je také 
široká nabídka příslušenství. Díky 
tomu dokážeme velmi flexibilně 
zajistit funkční sklad pro všechny 
druhy a rozměry zboží.

Skladovací technikou jsme vy-
bavili největší logistická centra 
internetových prodejců v Evropě. 
Máme zkušenosti s vybavením  
e-commerce skladů s lékáren-
ským zbožím, elektro materiálem, 
sanitární technikou, kancelářský-
mi potřebami, autodíly a mimo jiné 
jsme rovněž vybavili sklady nej-
většího evropského zásilkového 
dodavatele spotřebního zboží.

META skladovací technika s.r.o.
Rudolfovská ulice 742/171
370 01 České Budějovice
www.meta-regaly.cz
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PPronajímatelná plocha dosahuje zatím 
39 000 m2, ale právě teď v Panattoni Parku 
Cheb běží druhá fáze výstavby distribučního 
centra Tchibo v Chebu, díky níž se centrum 
stane druhou největší logistickou stavbou 
v České republice (po Amazonu v Dobrovízi). 
Po tomto dokončení dosáhne celková rozlo-
ha budov 73 000 m2.

CENTRUM UMOŽNILO DORUČENÍ 
ZÁSILEK ZA KRATŠÍ DOBU
V plném provozu pak bude z DC v Chebu od-
cházet až 40 000 zásilek denně. „Provoz jsme 
záměrně spustili v prosinci, abychom posílili 
kapacity v předvánočním náporu, a jsme rádi, 
že tento zahajovací měsíc proběhl naprosto 
v souladu s našimi očekáváními a plány. Dis-
tribuční centrum v Chebu postupně přebíralo 
přípravu, balení a distribuci zásilek pro české 
zákazníky a den za dnem navyšovalo počet 
odchozích zásilek. To mohli zákazníci poznat 
v tom, že jim byly jejich objednávky doručo-
vány za kratší dobu. A jak je zřejmé z jejich 
ohlasů, tento fakt právě před Vánoci velmi 
vítali,“ konstatuje Richard Hodul, generální 
ředitel společnosti Tchibo Praha.

VÝSTAVBA HAL PRO ELEKTRONICKÝ 
PRODEJ NA VZESTUPU
Dvojfázovou výstavbu haly řídí developer 
Panattoni Europe ve spolupráci s českou spo-
lečností Accolade, která bude budovu vlast-
nit a dlouhodobě pronajímat. Investici ve výši 
více než 60 milionů eur (1‚6 miliardy korun) 
pomohla dojednat společnost Colliers. Může 
se tak pochlubit největší zprostředkovanou 
nájemní transakcí v oblasti průmyslových ne-
movitostí ve střední Evropě. „Průmyslový de-
velopment v ČR se mění. Zatímco ještě před 
pěti lety jednoznačně dominovaly výrobní to-
várny pro automobilový průmysl, dnes jsou 
na vzestupu logistické haly pro elektronický 
prodej. Investici společnosti Tchibo v Chebu 
považuji za mimořádnou,“ říká Pavel Sovič-
ka, generální ředitel Panattoni Europe pro ČR 
a Slovensko.

Uvnitř distribučního centra je instalováno 
např. úsporné LED osvětlení a vzducho-
technické jednotky s rekuperací. „Bylo nám 
ctí spolupracovat se společnostmi Tchibo 
a Panattoni na této největší nájemní transakci 
zprostředkované agentem v oblasti průmys-
lových nemovitostí ve střední Evropě. Věřím, 
že podmínky zajištěné pro společnost Tchibo 
budou hrát klíčovou roli v rozvoji jejího podni-
kání jak v České republice, tak i celém regio-
nu,“ uvádí Petr Zaoral, ředitel oddělení prů-
myslových nemovitostí Colliers International.

Nyní čeká distribuční centrum Tchibo 
v Chebu další expanze, a to jak v rámci ak-
tuálního provozu, tak ve výstavbě. Zásilky se 
začínají expedovat, kromě České republiky, 
rovněž zákazníkům na Slovensko, do Maďar-

Obří distribuční centrum společnos-
ti Tchibo v Chebu rozběhlo na začát-
ku prosince loňského roku svoji čin-
nost expedicí zásilek zákazníkům 
českého e-shopu. V prvním měsíci 
zaváděcího provozu bylo z Chebu 
rozesláno téměř 30 000 zásilek. 
V průběhu ledna se působnost to-
hoto distribučního centra postupně 
rozšiřovala na další evropské státy.

Článek připravil Petr Neckař

PŘEPRAVNÍ OBALY
PRO E-COMMERCE

Skladování
a vychystávání

Efektivní 
vychystávání

Vhodné pro
automatizované 
sklady

Čisté 
a jednoznačně 
značené

Přeprava a redistribuce

Skládací 
kontejnery pro 
redistribuci 
a přepravu mezi 
depy           

Variabilní ohrady 
pro různě velké 
balíky/zásilky

Pro malé 
prostory 
a click&collect 
aplikace

Distribuce na prodejny 
a výdejní místa

Plombovatelné
bezpečné
přepravky

Standardní 
„home-delivery“
kontejnery 

Skládací 
plombovatelné boxy

VYŽÁDEJTE SI KOMPLETNÍ KATALOG!

Innovating your logistics for a better world.www.schoellerallibert.cz

První část distribučního centra 
Tchibo pro střední a východní 
Evropu a jižní Německo, které 
se specializuje na B2C on-line 
business, je již v provozu.
FOTO: Tchibo Praha

TCHIBO ZAČALO EXPEDOVAT ZÁSILKY Z NOVÉHO 
DISTRIBUČNÍHO CENTRA
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mentem Tchibo pokrývá více než 75 procent 
všech kategorií spotřebního zboží. 

V roce 2015 se fi rma stala lídrem online pro-
deje oblečení v ČR. Online prodej představuje 
30 procent jejích celkových tržeb. K dalšímu 
navýšení může přispět i nové distribuční cen-
trum v Chebu, které se bude specializovat 
právě na B2C online business.

Co je pro vás 
při výběru lokality 

pro DC zásadní?

m systemylogistiky@atoz.cz

@syslogistiky

atoz logistics

systemylogistiky

ska a Rakouska. „Investici německé společ-
nosti Tchibo vnímáme jako velmi prestižní, 
populární internetový prodejce spotřebního 
zboží pro širokou veřejnost nám v průmys-
lové zóně dosud chyběl. Zároveň mě velmi 
těší, že po rychlém příchodu několika vý-
znamných zahraničních investorů začíná být 
Cheb synonymem pro konkurenceschopný 
průmysl a ekonomický rozvoj,“ říká starosta 
Chebu Petr Navrátil.

OD KÁVY KE SPOTŘEBNÍMU ZBOŽÍ
Tchibo je německý obchodní řetězec, který 
původně nabízel pouze kávu a kávové spe-
ciality. Dnes prodává také spotřební zboží, 
jehož nabídka se mění každý týden a tema-
ticky je velmi pestrá, od vybavení domácnos-
ti a kuchyně přes módu, sport, elektroniku, 
hračky, šperky až po zahradu. Svým sorti-

INZERCE

PŘEPRAVNÍ OBALY
PRO E-COMMERCE

Skladování
a vychystávání

Efektivní 
vychystávání

Vhodné pro
automatizované 
sklady

Čisté 
a jednoznačně 
značené

Přeprava a redistribuce

Skládací 
kontejnery pro 
redistribuci 
a přepravu mezi 
depy           

Variabilní ohrady 
pro různě velké 
balíky/zásilky

Pro malé 
prostory 
a click&collect 
aplikace

Distribuce na prodejny 
a výdejní místa

Plombovatelné
bezpečné
přepravky

Standardní 
„home-delivery“
kontejnery 

Skládací 
plombovatelné boxy

VYŽÁDEJTE SI KOMPLETNÍ KATALOG!

Innovating your logistics for a better world.www.schoellerallibert.cz

ELEKTRONICKÁ

PŘÍLOHA 
PRO VAŠE SPOLUPRACOVNÍKY 
A KLIENTY NA
WWW.SYSTEMYLOGISTIKY.CZ

â



„JE DŮLEŽITÉ 
ZOHLEDNIT, V JAKÝCH 

ČASOVÝCH SEKVENCÍCH 
A ŠPIČKÁCH BUDE 

ZBOŽÍ EXPEDOVÁNO.“

hlavní sponzor přílohy:

N
Zvládnutý proces identifikace zboží ve skladech a distribučních centrech 
je v konkurenčním prostředí sektoru e-commerce důležitý jak u velkých 
hráčů, tak už i středních a menších prodejců. Požadavky zákazníků na-
kupujících online nejen na spolehlivost, ale obzvlášť na rychlost dodání 
objednaného zboží se neustále zvyšují.

Článek připravil David Čapek

Na poli automatické identifikace se nejčas-
těji využívají standardní čárové kódy, ros-
toucí míru uplatnění pak zaznamenávají 
QR kódy a částečně také RFID technologie. 
Libor Hudeček, manažer logistiky ve spo-
lečnosti ZOOT, předpokládá, 
že se RFID uplatní převážně 
v určitých oborech: „Zejmé-
na tam, kde má zboží před 
finálním prodejem několik 
obrátek s mnohými check 
pointy (např. díky vratkovos-
ti). I v ZOOTu zavedení RFID 
dlouhodobě zvažujeme,“ po-
dotýká. K opravdu plošnému 
rozšíření této technologie ale podle jeho názo-
ru v nejbližších letech nedojde, přestože cena 
jednoho tagu výrazně a dlouhodobě klesá.

Zásadní roli v identifikaci hraje také kvalitní 
čtení kódů. „Pro některé aplikace nestačí kla-
sické laserové čtečky kódu a zboží se snímá 

kamerami. Čím dál více se používají optická 
zařízení pro snímání kódů,“ vysvětluje Rudolf 
Žůrek, ředitel logistiky Alza.cz. Za klíčový 
trend pro blízkou budoucnost považuje op-
ticky snímané QR kódy.

Jak si mají e-shopy počínat, 
aby byl proces identifikace 
zboží v jejich skladech rych-
lý a efektivní? „V prvé řadě 
je podstatné zvolit správný 
způsob zaskladnění podle 
charakteru zboží a očekáva-
né pickovací strategie,“ zdů-
razňuje Libor Hudeček.

Je důležité zohlednit, v jakých časových sek-
vencích a špičkách bude zboží expedováno. 
Velkou roli hraje míra a způsob automatiza-
ce. Samotnému pickovacímu procesu po-
máhá pokročilá technologie skeneru (např. 
s obrázky nebo barevným odlišením pozice 

Při snímání kódu a následném 
přenosu dat záleží na kvalitě 
bezdrátové sítě ve skladu, 
parametrech mobilního 
terminálu a pokročilých 
vlastnostech WMS řešení.
FOTO: KODYS

V RYCHLÉM A SPOLEHLIVÉM MÓDU
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INZERCE

PŘEPRAVA PO CELÉ EU 
PRO KAŽDÝ ESHOP.

go-commerce.cz

Doručení:

1-2 dny

2-4 dny

GO! Commerce: Logistické řešení na míru

ČAS
JE
VŠE

„Úzce provázané procesy“

Klíč k efektivitě vede přes stanovení procesů, které s identifikací ve 
skladech a s metodami práce se skladovými položkami souvisejí. Pokud 
není sklad zcela samostatný jako výdejní místo, ale je závislý na poža-
davcích obchodu, výroby a dalších firemních online procesů (například 
napojení e-shopu / zákaznických portálů), nevede k cíli pouze oddělené 
zavedení WMS a komunikace s obchodním systémem, ale užší sepětí 
s ostatními procesy, které nějaký skladový pohyb vyžadují. Zpravidla 
nejde o implementaci dalšího systému, ale pomocí automatické iden-
tifikace položek o omezení chyb, zrychlení toku a ve spojitosti s celým 
procesem řízení front nebo souběh logistických operací.

Pavel MOTAN
obchodní ředitel

K2 atmitec

ve skeneru podle reálného barevného ozna-
čení regálů) a stejně tak i provozní a organi-
zační pravidla. Jak Libor Hudeček shrnuje, 
zdánlivé detaily jsou stěžejní, přičemž hlavní 
je mít ve skladu pořádek.

KVALITNÍ SÍŤ JE NUTNOSTÍ
Při využití bezdrátových terminálů snímají-
cích kódy je pro zajištění spolehlivých a rych-
lých datových přenosů nezbytná kvalitní wi-fi 
síť. Tato záležitost představuje podle Richar-
da Žůrka ve skladech s velkým počtem kovo-
vých regálů výzvu: „Proto musí být síť kvalitně 
zaměřená. Z vlastní zkušenosti víme, jaký je 
rozdíl, když jsou regály prázdné a plné, proto 
by zaměření mělo zohlednit i tento fakt,“ 
upozorňuje.

Rychlost odezvy informačního systému pro 
řízení skladu (WMS) závisí na řadě faktorů. 
Jak vysvětluje Jan Příhoda, ředitel společnos-
ti KODYS, v první řadě jde o samotné řešení 
WMS – zda je připravené na současné připo-
jení více uživatelů, jaký typ databáze využívá 
a jestli má server dostatek výkonové kapaci-
ty. Dále se jedná o kvalitní přenos dat mezi 
serverem a mobilním terminálem skladníka, 
který souvisí především s již zmíněnou kvali-
tou bezdrátové sítě. „Záleží samozřejmě i na 
koncovém zařízení (mobilním terminálu), aby 
disponoval dostatečně kvalitním příjmem sig-

nálu a podporoval kvalitní roaming mezi jed-
notlivými access pointy,“ popisuje Jan Příhoda.

POHLED V DLOUHODOBĚJŠÍ 
PERSPEKTIVĚ
V případě skladů internetových prodejců je 
zapotřebí brát v potaz i možné razantní navy-
šování počtu skladovaných a vychystávaných 
položek, ať už v rámci sezonních výkyvů nebo 
při růstu e-shopu. „Otázky tohoto typu je pře-
devším potřeba řešit s výhledem na delší ob-
dobí, než je jedna sezona, zvláště pokud se 
chystá například expanze,“ doporučuje Libor 
Hudeček.

Vhodné je zaměřit se nejen na fyzickou část 
logistiky (velikost skladu, manipulační tech-

niku apod.), ale také na to, zda je možné 
výrazně zvýšit samotnou produktivitu, ať už 
motivací personálu či změnami v procesech. 
Tato opatření mohou být velmi efektivní, ne-
bývají zpravidla příliš nákladná, a přitom jsou 
realizovatelná téměř okamžitě.

Jaké faktory jsou 
nezbytné pro 

rychlou a efektivní 
identifikaci zboží?

m systemylogistiky@atoz.cz

@syslogistiky

atoz logistics

systemylogistiky



DODAVATELÉ PRO LOGISTIKU
Najděte ty správné dodavatele pro logistiku. Ať jde o jakýkoliv typ logistické 
služby nebo vybavení pro logistiku, pomůže vám SLBOOK 2017.
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EXPRESNÍ A BALÍKOVÍ PŘEPRAVCI

Máte e-shop? 
Nemáte dodavatele? 
Napište si o knihu
logistických kontaktů! 
systemylogistiky@atozgroup.cz

Česká pošta, s.p. 
Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1

tel.: 221 131 111

info@cpost.cz, www.ceskaposta.cz

DN DN
8/

DN
● - - ● ● - - ● ● DN DN

ČSAD Uherské Hradiště a.s.
Tř. M. Malinovského 874, Uherské Hradiště 

tel.: 572 524 111, fax: 572 524 101 

csad@csaduh.cz, www.csaduh.cz

EU DN DN ● - - - ● ● ● ● ●
CZ, SK, FR, GR, 

BG
DN

Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. 
Modletice 135, 251 01 Říčany u Prahy  

tel.: 841 700 700 

info@dpd.cz, www.dpd.cz

230 DN
1/

830
● - ● ● ● ● ● ● ● Celý svět

Fast ČR, Mall, Aukro, 

Czech Computer, 

Oriflame,  Asus,

AT Computers, Kasa

Federal Express Czech s.r.o. 
Na Radosti 399, 155 21 Praha 5 - Zličín 

tel.: 800 133 339, fax: 233 053 152 

czmaster@fedex.com, www.fedex.com/cz

220 660
2/

920
● ● ● - - ● ● ● ● Celý svět DN

GEBRÜDER WEISS spol. s r.o. 
Průmyslová 477, 252 61 Praha - Jeneč

tel.: 224 726 222, fax: 224 726 201

ccc.prag@gw-world.com, www.gw-world.cz

DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN

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

tel.: 951 277 777, fax: 951 220 259

info@geisparcel.cz, www.geisparcel.cz

Celý 

svět
DN

14/

DN
● ● ● ● - ● ● ● ● Celý svět

Siemens, Husqvarna, 

Nokian Tyres

GLS CZ s.r.o.
Průmyslová 5619/1, 586 01 Jihlava

tel.: 840 123 456

info@gls-czech.com, www.gls-czech.com

41 DN

1+17/

41+

700

● - - ● ● - ● ● ● Evropa DN

GO! Express & Logistics, s.r.o. 
U Prioru 1076/5, 160 00 Praha 6  

tel.:  800 311 000, fax: 226 216 535 

www.general-overnight.cz

220 2
3/

3
● ● ● ● ● ● ● ● ● EU

Bertelsmann, 

Siemens, Deutsche 

Bahn

GW LOGISTICS a.s.
Pekárenská 255/77, 370 04 České Budějovice  

tel.: 389 009 111, fax: 389 009 201 

transport@gwlogistics.cz, www.gwlogistics.cz

DN DN DN ● - - ● - ● ● ● ●
D, B, NL, PL, A, 

GB, CH, SK, E, I
DN

IN TIME SPEDICE, spol. s r.o.
Pobřežní 18/16, 186 00 Praha 8

tel.: 246 092 912

dispecer@intime.cz, www.intime.cz

DN DN 10/DN ● - - ● - ● ● ● ● DN DN

PPL CZ s.r.o. 
K Borovému 99, 251 01 Říčany - Jažlovice 

tel.: 225 331 500

info@ppl.cz, www.ppl.cz

27 0
24/

0
● - - ● ● ● ● ● ● ČR, SR, D, A

Abacus Electric, 

Mountfield, Linde, 

Berner, Specialized

TNT Express Worldwide, spol. s r.o. 
Za tratí 206, 252 19 Chrášťany

tel.: 848 000 868, fax: 257 083 309 

customer.service.prg@tnt.com, www.tnt.cz

200+ 50
4/

3000
● ● ● ● ● ● ● ● ● D, GB, F DN

TOPTRANS EU, a.s., organizační složka 
U Plynárny 1290/99, 101 36 Praha 10  

tel.: 272 767 626, fax: 272 767 612 

info@toptrans.cz, www.toptrans.cz

3 DN DN ● ● ● ● ● ● ● ● ● ČR, SR, HU DN

Transforwarding a.s. 
K. Uhlíře 1917/42, 370 06 České Budějovice  

tel.: 389 001 111, fax: 389 001 444 

www.transforwarding.cz

30 DN
20/

0
● ● ● ● ● ● ● ● ●

ČR, I, D, SK, A, 

GB, E, F, HU, SW
DN

UNITED PARCEL SERVICE CR, s.r.o. 
K Letišti 57/1049, 161 00 Praha 6 

tel.: 841 111 144, fax: 233 003 303 

custsvcczen@europe.ups.com, www.ups.com

200 223 DN ● - ● ● ● ● ● ● ●
USA, D, GB, 

China
DN
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AUTOMATIZOVANÉ SKLADOVACÍ SYSTÉMY
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Bohemia - SysTech Group s.r.o.
Tuřanka 115, 627 Brno

tel.: 532 123 055

obchod@systechgroup.eu, www.systechgroup.eu

Ylog system, Modula 

system, Telelift system, 

Montratec system

● ● ● ● ● ● ●

 Autom. vertikál. 

sklady, autom. 

horizont. sklady, 

páternostery

DN

DEXION, s.r.o. 
Antala Staška 220/77, 140 00 Praha 4  

tel.: 606 729 858

dexion@dexion.cz, www.dexion.cz

Tornado ● ● ● - - ● ● DN 1994

Jungheinrich (ČR) s.r.o. 
Modletice 101, 251 01 Říčany

tel.: 313 333 111, fax: 313 333 777 

info@jungheinrich.cz, www.jungheinrich.cz

Jungheinrich ● - - ● ● ● - DN 1992

KARDEX s.r.o. 
Poděbradova 2738/16, 702 00 Ostrava 

tel.: 595 701 180, fax: 595 701 181 

info.remstar.cz@kardex.com, www.kardex-remstar.cz

Kardex: Shuttle 

XP, Shuttle XPlus, 

Shuttle XPmultiple, 

Megamat RS, Lektriever

● ● ● - - - ●

Páternosterové 

syst. pro rozměrný 

materiál, výtahové 

syst.

2000

KASYS s.r.o. 
Guldenerova 9, 326 00 Plzeň 

tel.: 377 322 901, fax: 377 245 766 

kasys@kasys.cz, www.kasys.cz

Hänel Rotomat, 

Hänel Lean-Lift,  

Hänel Lockomat,

Hänel Multi-Space

● ● ● ● - - ● DN 1992

KNAPP AG
Günter Knapp Strasse 5-7, 8075 Hart bei Graz, 

Austria

tel.: 0043 316 495-1

Knapp ● ● ● ● ● ● ●

OSR Shuttle 

System, A-Frame 

Automate, Martix 

Sortation

DN

Linde Material Handling ČR s.r.o.
 Polygrafická 622/2, 108 00 Praha  

tel.: 271 078 111, fax:  271 078 109 

info@linde-mh.cz,  www.linde-mh.cz

Linde ● ● ● ● ● ● - DN 1990

LOGSYS, spol. s.r.o.
Hraniční 1397, 691 41 Břeclav

tel.: 519 333 078 , fax: 519 333 078

logsys@logsys.cz, www.logsys.cz

DN - - - - - ● - DN 2005

MECALUX ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o. 
Jankovcova 1595/14, 170 00 Praha 7  

tel.: 739 630 091, fax: 222 516 388 

bliska@mecalux.com, www.mecalux.cz

MECALUX ● ● ● ● ● ● ●
 Automatický 

vertikální sklad 

Clasimat

2007

Obchodní společnost KREDIT, spol. s r.o. 
Slavkov 284, 687 64 Slavkov  

tel.: 572 614 211, fax: 572 614 219 

kredit@kredit.cz, www.kredit.cz

DN ● - ● ● ● ● ●

Autom. syst. pro 

sklad. plechů v 

tabulích nebo 

svitcích, atd.

1994

SSI Schäfer s.r.o. 
Ke Smíchovu 21, 154 00 Praha 5 - Slivenec

tel.: 251 171 130, fax: 312 662 593 

sales.praha@ssi-schaefer.com, www.ssi-schaefer.cz

SCS, SQS, SCP ● ● ● ● ● ● ●

AKL, automat. 

sklady na palety, 

pojizdné regál. 

systémy...

1993

STILL ČR spol. s r.o. 
Štěrboholská 102, 102 19 Praha 10 

tel.: 274 001 411

info@still.cz, www.still.cz

STILL - - - ● ● ● ● DN 1992

STOW ČR, s.r.o. 
Modletice 141, 251 01 Říčany u Prahy 

tel.: 311 344 300, fax: 311 344 310 

info.stow.cz@stow-group.com, www.stow.cz

DN - - - ● ● ● ●
Warehouse 

management 

systems

1996

Toyota Material Handling CZ s.r.o. 
K Vypichu 1049, 252 19 Rudná  

tel.: 311 651 111, fax: 311 651 311 

info@cz.toyota-industries.eu, www.toyota-forklifts.cz

Toyota - - - ● - - -

Automatizované 

vozíky řady 

Autopilot, systém 

Radioshuttle

1991

Vanderlande Industries International B.V. 
Na Bunčáku 8, 710 00 Ostrava   

tel.: 608 384 858, fax: 599 527 823 

 www.vanderlande.com

DN ● ● ● ● ● ● ●
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Jméno společnosti
Adresa kanceláře

Telefon, fax
E-mail, www

Značky 
používaných 

zařízení

Zařízení

PŘEDSTAVUJE:

LIDSKÁ PRÁCE 
SEZONA  2:

TVÁŘÍ 
V TVÁŘV TVÁŘV TVÁŘ

17/05/2017 PRAHA

Jeden z programových bloků, věnovaný 
klíčovým aspektům logistiky e-shopů.

TÉMATA PRO LETOŠNÍ ROK:
•nové logistické služby 

pro e-shopy
•rychlá a spolehlivá distribuce, 

poštovní služby, výdejní místa
•efektivní řízení logistických 

procesů

FACEBOOK.COM/ATOZLOGISTIKA

WWW.EASTLOG.CZ    TEL: +420 605 296 744

E -SHOPLOG

EASTLOG 2017: 
PROGRAMOVÉ NOVINKY, PŘEDSTAVENÍ VYSTUPUJÍCÍCH, 
PŘÍNOSNÝ ORIGINÁLNÍ OBSAH, DISKUSE, 
VAŠE KOMENTÁŘE A OTÁZKY...

REZERVACE PARTNERSTVÍ 
A DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE NA:

176-17_EASTLOG_autoinz_70x297.indd   1 02.03.17   16:51
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hlavní sponzor přílohy:

INZERCE

I VÁM MŮŽEME 
POMOCI

vit.zdrahal@cushwake.com 

+420 606 634 367

SKLAD – SHOWROOM – VÝDEJNA – PRODUKTOVÝ ATELIÉR

Vše na jednom místě v žádané lokalitě 
a s možností expanze.

SPORTISIMO
42.000 m2

RUDNÁ U PRAHY

„Čím vyšší předstih, 
tím lépe“

Plánování lidských zdrojů na výkyvy v sezoně 
je vždy problematické. Je vždy potřeba 
zohlednit budget, jaký na sezonní pracovníky 
mám, zda jde o činnosti jednoduché, kde 
nevadí jistá rotace pracovníků, nebo zda jde 
o činnosti, kde je potřeba jistá stálost. Podle 
toho je třeba řešit s interním či externím HR 
oddělením, jaké jsou možnosti aktuálního 
trhu práce. Čím vyšší předstih, tím lépe.

Jindřich HODEK
obchodní ředitel
INDEX NOSLUŠ

P
powerGroup, tvrdí, že nábor brigádníků je 
stále dražší v důsledku oživení trhu práce 
a vzniku mnoha nových příležitostí skoro pro 
každého. Stále důležitější je také dostupnost 
skladových hal, jelikož bývají spíše na perife-
rii velkých měst. Lidé jsou ochotni dojíždět 
stále méně a to přináší tlak na růst nákladů 
v podobě příspěvků na dopravu, svozových 
autobusů atd.

Pokud ještě nemá nový expandující e-shop 
v regionu dostatek zkušeností z předchozích 
sezonních špiček, Jiří Halbrštát doporučuje 
přesčasy interních zaměstnanců nevyužít na-
plno a nechat si tuto možnost jako rezervu. 
Dále prostřednictvím doporučení od inter-
ních zaměstnanců a lokální inzercí vytvořit 
databázi svých brigádníků a zbývající počty 
doplnit od agentury. Ta totiž může mít v da-
tabázi volné lidi, které využívá pro jiné špičky 
u ostatních fi rem v dané lokalitě, případně 
má zázemí pro organizaci náboru ze vzdále-
nějších oblastí.

Velmi zajímavým zdrojem uchazečů o práci 
je doporučení známých. Firmy tento nástroj 
využívají stále častěji. „Motivace zaměstnan-
ců na doporučení nového kolegy je velmi dů-
ležitá i pro stabilizaci stávajícího týmu, jde 
o pocit sounáležitosti s fi rmou. Nejedná se 

Při plánování předstihu náboru zvažují fi rmy 
několik faktorů. Je to jednak délka zapraco-
vání brigádníka, která se odvíjí od složitosti 
interních procesů a technologií, dále hraje 
roli možnost přesouvat interní kapacity a vy-
užívat přesčasy a nakonec je to schopnost 
udržovat si zásobu připravených a zauče-
ných brigádníků, kteří mohou ve špičkách 
nastoupit, a je jedno, jestli jsou to interně 
organizované zdroje nebo brigádníky zajišťu-
je externí agentura.

Praxe potvrzuje, že přesčasy kmenových 
zaměstnanců jsou dražší než mzdy brigád-
níků a jsou omezené. Jiří Halbrštát, mana-
žer marketingu a náboru společnosti Man-

sice o zásadní způsob získávání velkého 
počtu zaměstnanců, ale takto získaní no-
váčci bývají spolehlivější,“ je přesvědčen 
Jindřich Hodek.

Když fi rmy dokáží vyčíslit skutečné náklady 
na nábor jednoho zaměstnance, uvědomí 
si, že slíbit odměnu několik tisíc za přivede-
ní známého do fi rmy není tak velký náklad. 
Jiří Halbrštát říká, že některé fi rmy se s tímto 
nástrojem již naučily pracovat systematicky, 
včetně propracované interní komunikace 
a soutěží pro zaměstnance.

Sezonní pracovníci nebývají tolik motivování 
benefi ty nebo dovolenou, ale přišli si rychle 
vydělat co nejvíce peněz. Velmi dobře fungu-
je systém cílových odměn, které se odvíjejí 
od kvality, rychlosti, splnění jiného kvanti-
tativního cíle nebo dodržení docházky. Jak 
uvádí Jiří Halbrštát, funguje také možnost 
plánování směn a pracovní doby studentů, 
důchodců nebo maminek.

E-shopy, stejně jako například je-
jich dodavatelé, se potřebují vyrov-
návat s obdobím sezonních špiček. 
Platí, že štěstí přeje připraveným. 
V oblasti lidských zdrojů je vždy po-
třeba správný poměr mezi využitím 
externích a interních zdrojů.

Článek připravil Petr Neckař

PŘI ŠPIČKÁCH ROZHODUJE POMĚR MEZI EXTERNÍMI 
A INTERNÍMI ZDROJI

V jakém 
předstihu 
plánujete 

lidské zdroje 
na sezonní 

špičky?

m systemylogistiky@atoz.cz

@syslogistiky

atoz logistics

systemylogistiky
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