
Dynamický nárůst prodejů prostřednictvím elektronických 
obchodů vytváří tlak na logistické kapacity. Segment 
e-commerce je proto jedním z tahounů smluvní logistiky. 
Velké e-shopy také stále častěji investují do automatizace 
a hledají možnosti, jak optimalizovat zbožové toky. Vzhledem 
k nízkým maržím v e-commerce může být kvalitní logistika 
tím, co v konečném důsledku e-shopu vydělává peníze. 

   Stále
více skladů

              pro
e-commerce
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E -SHOPLOG

Výkonné a flexibilní skladové procesy jako podmínka úspěchu. Kapacitně dostatečně dimenzovaná distribuce zvládající bez 
snížení kvality služby sezónní špičky. Provázanost informačních technologií. Možnosti uplatnění logistických firem v logistic-
kém procesu internetového obchodu.

ZVEME VÁS NA HLAVNÍ KONGRES I NA JEDEN Z PĚTI 
ODPOLEDNÍCH WORKSHOPŮ!

Témata:
– nové logistické služby pro e-shopy

–  rychlá a spolehlivá distribuce, 
poštovní služby, výdejní místa

–  efektivní řízení logistických 
procesů
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P infrastruktury i právní stability, ale zároveň 
nechtějí příliš ukazovat svým zákazníkům, že 
se jejich zboží chystá ve „východní“ Evropě. 
Také ty tu využívají logistiku.

A další potenciál je skryt v B2B. Zatímco e-
commerce se zdá být spíše otázkou malo-
obchodu, skutečností je, že stále více fi rem 
přechází na multikanálový prodej, jehož je 
internetový obchod nezpochybnitelnou sou-

část. Lze tak očekávat, že B2B 
bude napříště výrazným impul-
sem pro nárůst e-commerce 
a s ní spojenými logistickými 
službami.

Stanislav D. Břeň

Při nedávné konferenci o e-commerce v Bru-
selu, kterou pořádala společnost DHL Expre-
ss, byla novinářům prezentována některá 
čísla o podílech elektronického obchodu na 
celkových výkonech maloobchodu. Prvním 
místům vévodí USA, Velká Británie, Austrálie 
či Německo. Česká republika se do přehledů 
nevměstnala, ačkoliv by na to „měla právo“. 
Sice se nemůžeme srovnávat v absolutních 
číslech, ale rostoucím podílem e-commerce 
na celkovém maloobchodu 
určitě ano. Česko se také řadí 
mezi nejvyspělejší trhy z po-
hledu inovativnosti a konku-
renceschopnosti e-shopů. 

Každá z miliard utracených 
v e-shopech „potřebuje“ 
logistiku – skladování, kon-
solidaci, balení, identifi kaci, 
přepravu, zpětnou logistiku. 
Ve skutečnosti je objem logistiky, která ob-
sluhuje e-commerce, ještě podstatně vyšší. 
Na českém území totiž působí společnosti 
jako Amazon nebo Tchibo, které ze svých 
fulfi llmentových center prioritně zásobují 
západní Evropu. I ony objednávající místní 
logistické služby. Dále existují sklady e-sho-
pů, které v Česku využívají relativně levné 
pracovní síly, pozice uprostřed Evropy, slušné 

„Každá z miliard 
utracených 
v e-shopech 
potřebuje 
logistiku.“

SLIBNÉ VYHLÍDKY

Hlavní partner přílohy:

Partneři přílohy:

Příloha v elektronické podobě 
ke stažení na
www.systemylogistiky.cz

FOTO: pixabay

Diskutujte 
o logistice pro 
e-commerce.
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P
Celý sektor e-commerce je jednou z nejrychleji rostoucích oblastí 
 logistiky a lze předpokládat, že tato oblast svůj prorůstový potenciál ješ-
tě zdaleka nevyčerpala. Automatizační procesy tedy budou pokračovat,  
vzhledem k nedostatku lidských zdrojů spíše rychleji. Očekává se snaha 
automatizovat i ty procesy, které se v dnešní době dělají převážně ručně.

Článek připravil Petr Neckař

Potřeba více automatizovat oblast e-commer-
ce se dost pravděpodobně stane hybnou 
silou vývoje dopravníkových, manipulačních 
a balicích technologií, které se pak přenesou 
i do ostatních oblastí intralogistiky. „S rostou-
cí cenou práce a skladové plochy půjde vývoj 
v sektoru e-commerce podle mého názoru 
jednoznačně směrem k plné nebo částečné 
automatizaci. Ať už mluvíme o velkých hrá-
čích typu Amazon, který tento trend potvrdil 
nákupem společnosti Kiva Systems, nebo 
o menších e-shopech, které jednoduše musí 
poskytovat srovnatelný servis, pokud chtějí 
přežít,“ říká Bohumil Tejnický, manager de-
sign & engineering pro severovýchodní Ev-
ropu společnosti Kardex. Doplňuje, že alfou 
a omegou v této branži je rychlé a bezchybné 
vychystání objednávky a její rychlá dodávka 
zákazníkovi. Kromě efektivního řešení pro 

poslední míli tedy musí firma mít i perfektně 
fungující sklad. A to již dnes bez automatiza-
ce prakticky není u větších e-shopů možné. 
„Čistá automatizace není pro produktivitu 
nebo efektivitu dostatečná. Kvalita vlastního 
algoritmu každé jedné společnosti rozhoduje 
o úspěchu. Stejný typ automatizace by mohl 
v porovnatelných společnostech přinést velmi 
odlišné výsledky z důvodu rozdílu v tom, jak 
každá společnost plní své algoritmy daty,“ 
zdůrazňuje Berk Temuroglu, e-commerce di-
rector společnosti Tchibo Praha.

ROSTOUCÍ TREND AUTOMATIZACE
Firmy z oblasti e-commerce využívají auto-
matizaci hlavně při vychystávání objedná-
vek. Využívají např. výtahové nebo páternos-

ROZHODNUTÍ AUTOMATIZOVAT PŘICHÁZÍ 
V E-SHOPECH ČASTO POZDĚ
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Expedice objednávek 
bez starostí
Díky dokonalému přehledu s 
našimi automatizovanými 
systémy

Navštivte náš stánek na 
veletrhu AMPER v Brně! 
Pavilon P, stánek 2.41

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

Pro maximální efektivitu 
potřebujete silného partnera. 

Perfektní sladění logistických procesů 
je základem fungování každého 
distribučního centra nebo expedičního 
skladu. 

Naše automatizované systémy jsou 
dodávány přesně na míru vašim 
potřebám a umožní vám vychystávání 
objednávek s maximální přesností.

Advert_Warehouse&Distribution_70x222mm_SystémyLogistiky_EN.indd   1 27.02.18   13:50

Jaký typ 
automatizace 

plánujete?
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„E-SHOPY VYUŽÍVAJÍ 
AUTOMATIZACI 

HLAVNĚ PŘI 
VYCHYSTÁVÁNÍ.“

terové systémy s propojením na software 
a systémy navádění obsluhy pro maximální 
rychlost a eliminaci chyb obsluhy (ať už se 
jedná o systémy pick to light, pick by colour 
nebo voice picking). „Nejčastěji se vychystá-
vají objednávky v dávkách. Automatizované 
systémy se tak starají o minimální chybovost, 
rychlost a zároveň řeší problém nedostatku 
místa, protože plně využívají disponibilní 
výšku skladové haly,“ sděluje Bohumil Tejnic-
ký. Doplňuje, že vzhledem k častému, možná 
až příliš dynamickému růstu e-commerce 
společností mnohdy rozhodnutí automatizo-
vat přichází příliš pozdě. Obecně se na tako-
vou otázku ale jednoduše odpovědět nedá, 
záleží na konkrétní situaci.

Každá e-commerce společnost by měla umět 
vyčíslit ztráty způsobené chybami vychystá-
ní, případně prostoji. Pokud začnou tyto 
ztráty růst rychleji než objem 
zakázek a na sezonní špič-
ky je třeba kontrahovat stále 
více a více brigádní síly, pak 
je třeba velmi rychle začít řešit 
efektivitu a rychlost. Automati-
zace je v tomto případě jasná 
volba. „ROI velmi záleží na 
parametrech obchodovaného 
zboží a výkonech firmy. Dynamika e-commer-
ce společností je většinou taková, že obecná 
odpověď na otázku, kdy automatizovat, ne-
existuje,“ konstatuje Bohumil Tejnický. „ROI, 
tedy návratnost investic, by měla být do pěti 
let,“ doplňuje Lenka Neuhold, obchodní 
manažerka společnosti KNAPP. Dodává, že 
trend automatizace e-shopů je rostoucí a ce-
losvětový. Do skladů přináší vysokou efekti-
vitu a velmi nízkou chybovost. „Ekonomická 
rentabilita závisí většinou na množství zboží, 
které je v dané oblasti manipulováno, a tím 
pádem na související úspoře lidských zdrojů. 
Zkušenosti z praxe říkají, že jakmile objem 
přepravovaného zboží přesáhne stovky kusů 
za hodinu, je nejvyšší čas začít o automatiza-
ci vážně uvažovat,“ uvádí František Vymazal, 
ředitel společnosti LOGSYS. Ne vždy musí být 
v rámci jednoho e-shopu vhodné současně 
automatizovat celý proces najednou. Rea-
lizace „step by step“, jak dodává František 

Vymazal, je naprosto běžným jevem, který 
umožní investiční náklady rozložit do delší-
ho časového období a do dalších kroků také 
zapracovávat aktuální poznatky z provozu.

PŘECHOD K SYSTÉMŮM  
GOODS-TO-MAN
E-shopy jsou zkrátka vhodným kandidátem 
na automatizaci logistiky. Oblast vychystává-
ní si lidskou práci do určité míry bude muset 
zachovat, nicméně se nabízí přechod od sys-
tému man-to-goods, kdy pickeři jezdí/chodí 
po skladu a hledají příslušné položky, k sys-
tému goods-to-man. V tomto případě je pic-
ker celou dobu na svém stanovišti a jednot-
livé položky jsou dopravovány přímo k němu. 
„Není samozřejmě problém, aby se za sebe 

seřadily dílčí části objednáv-
ky, manipulant pak z každé 
vybere jen příslušné množství, 
zkompletuje zakázku a zbylé 
zboží vrací do systému. Ide-
álním řešením jsou systémy 
miniload/AKL. Jejich rozšíření 
je u velkých e-shopů ve světě 
i v ČR poměrně běžné,“ sdělu-

je Martin Koudelka, vedoucí marketingové-
ho oddělení společnosti Jungheinrich (ČR). 
Řešením pro menší e-shopy jsou pak např. 
vertikální výtahové systémy.

„Zpracování objednávek pomocí 
systémů pro rozpoznávání hlasu“

 V širším pohledu bude v příštích deseti letech v maloobchodě docházet 
k explozi dat a následnému rozdělení práce mezi algoritmy a lidi. Rych-
lost a úroveň automatizace bude záviset na schopnosti maloobchodu 
definovat správné metriky pro měření růstu. Na druhou stranu v kon-
krétních případech očekávám, že příští automatizační oblastí v rámci 
maloobchodu a elektronického obchodování bude zpracování objedná-
vek prostřednictvím systémů pro rozpoznávání hlasu.

Berk TEMUROGLU
e-commerce director

Tchibo Praha
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EFEKTIVITU E-SHOPŮ ZVYŠUJÍ PÁSOVÉ TŘÍDIČE

Jak roste počet zakázek e-shopů, rostou i požadavky na přepravní a třídicí technologie. Z toho 
plyne i nutnost řešit třídění zboží, zejména v oblasti  expedice, pomocí automatických sorterů.

Článek připravil Petr Neckař

Tam, kde se zařízení typu přesuvny či pushe-
ry dostávají na nebo za hranici svých limitů, 
je automatický třídič (sorter) nyní v podstatě 
už jedinou volbou. „Vysokokapacitní třídiče 
typu crossbelt či slide shoe jsou obvyklým 
řešením, ale v poslední době se čím dál 
oblíbenější jeví i DARB sortery společnosti 
Intralox. Tyto svým způsobem zaplňují meze-
ru, ve které ekonomická rentabilita velkých 
sorterů ještě není na potřebné úrovni,“ kon-
statuje František Vymazal, ředitel společnos-
ti LOGSYS.

ROLI HRAJE PROSTOR, 
PROPUSTNOST I HLUK
Podle dopravovaného kusového zboží, po-
žadovaného výkonu a prostorových podmínek 

lze použít třídiče buď v horizontální konfi gu-
raci (kruhová konstrukce), nebo ve vertikální 
konfi guraci (lineární konstrukce). Například 
třídiče Interroll Crossbelt Sorter, které mají 
propustnost 2000 až 15 000 kusů za hodi-
nu, rychle a spolehlivě třídí a přepravují zboží 
s hmotností od 50 gramů do 35 kilogramů. 
Společnost  Interroll popisuje, že jakmile nosič 
crossbelt dosáhne požadované destinace, 
pneumaticky ovládaná deska se dostane do 
kontaktu s hnacím kolem namontovaným 
pod podvozkem nosiče crossbelt. Tímto způ-
sobem se pohyb nosiče převádí na pohon 
systému crossbelt a zboží se tak šetrně do-
pravuje na požadované místo určení. Každý 
nosič crossbelt je připojen k dalšímu řetězem 
s pryžovými segmenty vyztuženými ocelovým 
drátem a k připojenému příslušenství. Ve srov-
nání s třídiči s lineárními motory má tento typ 
pohonu vyšší účinnost a šetří energii.

FOTO: Petr Neckař

STÁHNĚTE SI 
PŘÍLOHU 
V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ.

WWW.SYSTEMYLOGISTIKY.CZ





7Logistika 
pro e-commerce

INZERCE

ETIKETOVÁNÍ

SKLADOVÁNÍ BALÍKOVÁ 
PŘEPRAVA

GEIS POINT

TRACK & TRACE

PALETOVÁ PŘEPRAVA 

KOMPLETACE A BALENÍ

VÍCE INFORMACÍ:
eshop@geis.cz

KOMPLEXNÍ LOGISTICKÉ ŘEŠENÍ PRO E-SHOP

GEI120 Příloha e-commerce a EASTLOG_210x148.indd   1 28/02/2018   12:15

Na co se zaměřit 
při výběru 

sorteru?
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„VOLTE ŘEŠENÍ, 
KTERÁ MOHOU 
SE SKLADEM 

KAPACITNĚ RŮST.“

Při výběru sorteru se může firma zaměřit 
nejen na jeho propustnost, ale i na jeho hluč-
nost, která má vliv na pracovní prostředí. Ho-
rizontální příčné pásové třídiče se zpravidla 
vyznačují flexibilním, prostorově přizpůsobi-
vým vedením trasy s oblouky, které zvládají 
také trasy se stoupáním a spádem. Podává-
ní a koncová místa je možné uspořádat va-
riabilně a optimalizovat pro zvýšení výkonu 
systému. Při odpovídajícím dimenzování je 
možné s jedním okruhem realizovat více tří-
dicích oblastí. Horizontální třídič s příčným 
pásem je ideálně vhodný také pro stísněné 
prostorové poměry. Dva třídiče 
s příčným pásem se shodným 
průběhem trasy je možné na-
příklad instalovat nad sebou, 
tedy dvojitě.

V e-shopech mohou být použity 
i vertikální příčné pásové třídi-
če. Podávání u vertikálního třídiče zpravidla 
začíná pomocí sběrného pásu před vlastní 
třídicí trasou – před jednoduchým pásovým 

dopravníkem. Na tento sběrný pás se může 
kusové zboží pokládat přímo ručně – z hle-
diska nákladů jde o výhodné a ergonomicky 
optimální řešení. Výběr optimálního řešení 
ukáže analýza zpracovaná podle specifikací 
konkrétního provozu.

UNIVERZÁLNÍ RECEPT NEEXISTUJE
S efektivitou distribučních center e-sho-
pů souvisí právě konsolidační zóny. Jaký 
je recept na ideálně fungující konsolidační 

zónu? „Obávám se, že ideální 
univerzální recept neexistuje. 
Každému vyhovuje něco jiné-
ho. Některé e-shopy, pokud 
jim to struktura zboží a ob-
jednávek umožňuje, konsoli-
dují objednávku už v průběhu 
jejího vychystávání cestou 

skladem. Jiné volí cestu samostatných kon-
solidačních zón umístěných mezi skladem 
a balením. Pokud bych měl v této oblasti 

něco doporučit, tak volit jednoduchá řeše-
ní, která mohou se skladem kapacitně růst. 
Vhodným příkladem řešení jsou například 
konsolidační regály vybavené systémem put 
by light a pick by light,“ říká František Vyma-
zal. Lenka Neuhold, obchodní manažerka 
společnosti KNAPP, dodává: „Základem je, 
aby byl celý proces konsolidace maximálně 
pružný, schopný adekvátně reagovat na se-
zonní výkyvy.“
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Krátké dojezdové vzdálenosti ve městech 
nahrávají elektrododávkám.
FOTO: Petr Neckař

ZVYŠUJE SE OBLIBA ČASOVÝCH 
OKEN A VÝDEJNÍCH MÍST
Kvalitního a rychlého dodavatelského řetězce v oblasti e-commerce lze dosáhnout jedině tehdy, 
pokud všechny jeho složky budou nakloněny inovacím a moderním metodám práce s daty. Vše 
začíná už u výrobce či distributora, který dodává zboží do skladů. V tomto směru hraje význam-
nou roli např. EDI (Electronic Data Interchange) komunikace.

Článek připravil Petr Neckař

E platí i v případě odesílání balíčků zákazní-
kům, kde se musí e-shop ještě spolehnout 
na partnera, který doručí zákazníkovi v do-
hodnutém dni a čase jeho zboží na poboč-
ku, výdejní místo nebo přímo na adresu. Jan 
Klička uvádí, že pro e-shop je výhodou vlastní 
autodoprava, protože díky ní má přímý vliv na 
rychlost a kvalitu dopravy.

MÉNĚ DOPISŮ A POHLEDŮ, 
VÍCE BALÍKŮ
Základem spolupráce e-shopu a přepravce 
je perfektní přenos informací. „Odesílatel 
i příjemce by měl mít možnost sledovat 
zásilku v reálném čase a mít tak možnost 

reagovat, respektive ovlivnit poslední míli 
doručování,“ uvádí Lukáš Novotný, obchod-
ní ředitel společnosti Geis Parcel CZ. Česká 
pošta letos představí novou funkcionalitu 
systému sledování zásilek, kde bude uvede-
no upřesněné časové okno doručení. K op-
timalizaci tras přepravci využívají speciální 
softwarová řešení. „Trasy jsou koncipovány 
podle jednotlivých doručovacích okrsků, 
polohy depa nebo podle časů, kdy jsou zá-
silky v rámci logistické sítě připraveny k fi-
nálnímu doručení. Preferencí České pošty 
je jednoznačně předávání veškerých dat 
přes on-line aplikace nebo webové rozhra-
ní. Z hlediska trasování a termínu doručení 
poskytujeme partnerským e-shopům dato-
vé výstupy a pravidelné reporty o pohybu 
a úspěšnosti doručení zásilek,“ konstatuje 

EDI komunikace v rámci dopravy v sektoru 
e-commerce dovoluje tvořit automatizované 
nebo semiautomatizované objednávky pro-
duktů už pro konkrétní sklady, jakožto do-
dací listy, faktury, potvrzovací zprávy stejně 
tak dobropisy. „Díky EDI se zavádí kompletní 
paperless processing na vstupu. S tím je spo-
jen přenos master dat o každém z objedna-
ných produktů, jako jsou EAN, sériová čísla, 
rozměry, váha, exspirace a další. Posled-
ní trend ve zrychlování v příjmu zboží jsou 
SSCC kódy a jejich obdoby, kde pak pracuje-
te přímo s informací na každé paletě, jež je 
tímto systémem přesně specifikována co do 
obsahu produktů, kusů atd. To umožní mno-
hem rychlejší manipulaci se zbožím uvnitř 
skladu,“ popisuje Jan Klička, ředitel logistiky 
e-shopu Alza.cz. Dodává, že podobný model 
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Matyáš Vitík, tiskový mluvčí České pošty. Op-
timalizace tras vozidel České pošty probíhá 
na základě nastavených doručovacích okrs-
ků, na základě preference časového pásma 
zákazníkem a na základě počtu zásilek, 
které je potřeba v daném čase doručit. „Pro 
optimalizaci tras a pořadí doručovaných zá-
silek využívá Česká pošta software Quintiq,“ 
uvádí Matyáš Vitík. Doplňuje, že zatímco lis-
tovní zásilky rok od roku klesají v průměru 
o 10 %, trend v oblasti balíkových zásilek je 
opačný. Novinkou je, že Česká pošta zaved-
la možnost vyzvednout si balíkovou zásilku 
přímo v depu.

OPTIMÁLNÍ TRASU GENERUJE 
APLIKACE
Například řidiči Geis Parcel CZ jsou vybaveni 
aplikací pro plánování doručení zásilek, která 
využívá geocoding adres a mapových podkla-
dů. Na základě vložení adres, na které řidič 
bude ten den doručovat zásilky, vygeneruje 
aplikace optimální trasu pro doručování už 
před samotným rozvozem. Aplikace zároveň 
vypočte čas doručení na konkrétní adresu, 
tzv. časové okno, ve kterém zásilka bude do-
ručena. Tato informace je zaslána e-mailem 
a SMS příjemci B2C zásilky ráno před doru-
čením. Informace obsahuje také přímý kon-
takt na doručujícího řidiče. Příjemce zásilky 
má možnost doručujícího řidiče kontaktovat 
a domluvit s ním jiný termín doručení v přípa-
dě, že mu zaslané časové okno pro doručení 
nevyhovuje. „Hlavní problém při geocodingu 
adres a následném výpočtu časových oken 
pro doručení představují nekvalitní data týka-
jící se adres příjemců, tedy například uvedení 
neúplné adresy nebo zkratek a chyb v adre-
se,“ upozorňuje Lukáš Novotný.

BUDOU BALÍKY ROZVÁŽET 
I TAXIKÁŘI?
Alza.cz v budoucnu plánuje využití sdílené 
ekonomiky. Ta dává možnost vozit nejenom 
zákazníky, ale i balíky expresně na předem 
domluvený čas. Jak Klička k tomu říká: „Byla 
by škoda nevyužít, respektive nevyužít efek-
tivněji vozidla do ní zapojená. Pokud veze 
taxikář zákazníka do centra města, může 
poté klidně rozvézt dva až tři balíčky. Vydělá 
si tak něco navíc a nečeká zbytečně dlouho 
na dalšího klienta. Je to o změně uvažování, 
je třeba vymanit se z konvenčních přístupů 
ke službám.“

E-shop Alza.cz se zabývá i tématem distribuč-
ních překladišť. „Ta budeme vídat v našem 
regionu stále častěji, protože dopravní si-
tuace ve městech, kam nelze zajet velkými 
nákladními vozidly, nahrávají city logistice 
v plném rozsahu. Krátké dojezdové vzdále-
nosti ve městech nahrávají elektrododáv-
kám,“ popisuje Jan Klička. Libor Hudeček, 
chief logistics and stores e-shopu ZOOT, je 
přesvědčen, že bude přibývat výdejních míst 
pro objednávky z webů.

„Plánovaná novinka: řidič počká, než 
si zákazník vyzkouší věci“

 Připravujeme kurýrní službu s kvalifi kovaným řidičem, který počká, 
až si zákazník věci vyzkouší. Případnou vratku rovnou odveze zpět. 
Dopravní trh se rychle mění s masivním nárůstem B2C dodávání díky 
e-commerce. Tento trend bude ještě několik let pokračovat. To posky-
tuje obrovské příležitosti v hledání nekonvenčních řešení doručení, byť 
aktuální situace je taková, že téměř všichni balíkoví dopravci bojují 
s kapacitami od sezony k sezoně a ne všem se to daří. Výrazně z toho 
budou profi tovat ti, kteří dokáží investovat do kapacit s delším horizon-
tem než jeden rok.

Libor HUDEČEK
chief logistics and 

stores, ZOOT
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DATA MATRIX: MATICOVÝ 2D KÓD 
SE UPLATŇUJE I V E-COMMERCE

Všeobecné známosti se těší spíše QR kód, ale i využití data matrixu je v ob-
lasti automatické identifi kace poměrně rozsáhlé. Hlavní výhodu 2D kódů 
představuje fakt, že na ně můžeme zaznamenat více informací, než je tomu 
v případě 1D čárového kódu.

Článek připravil David Čapek

FOTO: KODYS

VV logistice se díky data matrixu může řešit 
třeba uložení typového a výrobního čísla do 
jednoho kódu. Samostatnou kapitolou pak 
je označování podle standardů organizace 
GS1, kdy lze do 2D kódu uložit například 
označení palety SSCC kódem a dalšími in-
formacemi. Konkrétně v odvětví e-commerce 
je možné využití těchto kódů mimo jiné při 
doručování objednané zásilky kurýrní služ-
bou, kdy je ve 2D uložena informace o čísle 
zásilky i označení zákazníka.

Masivnějšímu nasazení 2D kódů pomáhá 
větší dostupnost snímačů 2D kódů, kon-
statuje Jan Příhoda, ředitel společnosti 
KODYS. Oproti minulým létům jde jak o tech-
nologický posun, tak v nemenší míře i o to, že 
příslušné snímače jsou cenově dostupnější. 
„Dalším důležitým faktorem pro nasazování 
2D je i legislativa – například směrnice EU 
pro označování a vysledovatelnost léčiv nebo 
tabákových výrobků předpokládá nasazení 
2D kódů,“ vysvětluje Jan Příhoda.

STAČÍ JEDNO PÍPNUTÍ
Nesporným přínosem je podle Vladislava Zve-
lebila, produktového manažera společnosti 
CODEWARE, schopnost načíst všechny čá-
rové kódy na paletové etiketě jediným pípnu-
tím. „Anebo možnost zakódovat do jediného 
symbolu zároveň číslo zboží, jeho šarži, barvu, 
datum exspirace a třeba odkaz na interneto-
vou stránku s dalšími podrobnostmi. Stozna-
kový text je pro 2D kód naprosto bezproblé-
mová záležitost,“ pokračuje Vladislav Zvelebil. 
Kdybychom chtěli totéž zapsat pomocí lineár-
ních čárových kódů, budeme jich potřebovat 
několik. A také pak budeme muset několikrát 
snímat, a to každý kód zvlášť.

Cena běžného snímače 2D kódů se v dneš-
ní době dostala na úroveň ceny laserového 
snímače čárových kódů a čtecí vzdálenost 
dosahuje až pozoruhodných 15 metrů. Vla-
dislav Zvelebil pokračuje: „Pokud je zařízení 
za podobnou cenu, je méně poruchové, do-
káže přečíst 1D čárový kód stejně dobře jako 
běžný laserový nebo CCD snímač, a přitom 
nabízí více možností, pak nevidím důvod, 
proč se při nových investicích držet starší 
technologie lineárních čárových kódů.“

MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ 
MINIMÁLNÍ PLOCHY
Jan Příhoda předpokládá, že nasazení 2D 
kódů se bude nadále rozvíjet, neboť náklady 
na vygenerování 1D a 2D kódu jsou srov-
natelné, ale 2D mohou nést více informací. 
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Tento trend potvrzují podle něj i výrobci sní-
mačů – celosvětově je trend investovat pře-
devším do rozvoje čtení 2D kódů: „Z hlediska 
typů 2D kódů, u kterých očekávám nejčas-
tější nasazení, je to určitě data matrix. QR 
kód je sice komerčně známější, ale přede-
vším proto, že jej vidí běžní spotřebitelé na 
různých reklamních materiálech.“

Trend rozšiřování QR kódu do různých oblastí 
života sice bude pokračovat, ale procesní ka-

pacita snímačů 2D kódů mnohonásobně pře-
vyšuje požadavky pro rozpoznání a zpracování 
všech standardních lineárních i 2D kódů zá-
roveň, poznamenává Vladislav Zvelebil. „Kód 
data matrix je skutečně vhodnější u aplikací, 
kde je vysoký požadavek na maximální vyu-
žití co nejmenší plochy. Nejenže data matrix 
může být miniaturnější, ale může mít i tvar 
obdélníku namísto čtverce. A třeba pro ozna-
čování malých kovových předmětů nemá data 
matrix jednoduše konkurenci,“ uzavírá.

„Poptávka dál poroste“

 V běžném životě se budeme stále více setkávat s QR kódem. Při pla-
cení, na vstupenkách, v obchodě, v turistických a informačních středis-
cích, všude, kde je předpokládaným uživatelem buď člověk s mobilním 
telefonem, nebo malá fi rma bez speciálních nároků na provedení 2D 
kódů. V naší republice příští rok určitě stoupne poptávka po snímačích 
2D kódů ve zdravotnictví a lékárnách v souvislosti se zaváděním elek-
tronických receptů. V delším časovém horizontu asi budeme svědky 
postupného celosvětového nahrazení lineárních čárových kódů tech-
nologiemi 2D kódů.

Vladislav ZVELEBIL
produktový manažer

CODEWARE
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OBALY: VÝKLADNÍ SKŘÍŇ E-SHOPŮ
Český trh je internetovými prodej-
ci přesycen a věrnost zákazníků je 
jedním z klíčových faktorů úspě-
chu. Výrazným pomocníkem v klá-
ní o kupující jsou dnes bezesporu 
i obaly. Nejenže chrání produkt, 
ale představují jediný osobní kon-
takt mezi internetovým obchodem 
a zákazníkem. Jsou spolehlivým ná-
strojem povědomí o značce. Jejich 
marketingový potenciál je zkrátka 
obrovský.

Článek připravila Iveta Křížová

A

FOTO: Svět balení

Aby e-shop uspěl v boji o zákazníka, je zapo-
třebí služby a nabídku neustále zkvalitňovat 
a sledovat nové trendy. Nároky spotřebitelů 
samozřejmě rostou. V minulosti možná sta-
čilo obdržet balík v druhotně použitém obalu 
zalepeném anonymní šedou lepicí páskou. 
Hlavní prioritou byl nákladově úsporný obal, 
který měl především ochránit výrobek před 
poškozením. Tato priorita sice zůstala, ale 
přidaly se k ní i další.

„Obal je to, co spotřebitel dostane do ruky 
jako první po objednání zboží. Z praxe víme, 
že v e-shopech mají obaly často v kompeten-
ci logistici nebo nákupčí. Ti se však, zjedno-
dušeně řečeno, zaměřují hlavně na to, jak 
dostat zboží bezpečně a co nejlevněji ke spo-
třebiteli. Jsou to hlavně technici a estetická, 
resp. marketingová stránka obalu je nezají-
má. Chyba! V e-shopech, kde jsou do proce-
su zapojeni marketéři, jsou obaly vy užívány 

více. Obaly nabízejí velikou plochu pro ko-
munikaci se zákazníkem,“ vysvětlil Martin 
Hejl, jednatel společnosti THIMM Packaging. 
„Obal s vhodným potiskem dělá reklamu. 
Obalem mají e-shopy šanci oslovit každého, 
kdo ho vezme do ruky. Hnědá krabice je pro 
e-shopy nevyužitá výhoda,“ doplnil.

Personalizace obalů, kterou umožňuje digi-
tální tisk, se postupně stane standardem. 
Přiklání se k ní většina výrobců. Například 
Ondrej Šlichtík, specialista na online marke-
ting společnosti Rajapack, si bez ní obalo-
vou budoucnost nedokáže představit. Využití 
obalu jako marketingového nástroje zdůraz-
nila i Věra Svobodová ze společnosti DS 
Smith. „S rozbalováním jsou spojené emoce, 
potisk vně i uvnitř je velkou přidanou hod-
notou. Zákazník si dnes již všímá celkového 
designu produktu, tedy i jeho zabalení. Další 
důležitou věcí je boření psychologických ba-
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vají reakce své nebo svých blízkých při ote-
vření krabice. Marketéři velmi brzy pochopili, 
kde se skrývá potenciál propagace značky 
a jak vzbudit u svých spotřebitelů ještě větší 
emoce a krok po kroku vytvořit u spotřebitele 

vztah k jejich výrobkům.

Podle Věry Svobodové podpo-
ří charakteristický obal první 
dojem při rozbalování, první 
seznamování se s očekáva-
ným výrobkem. Předává první 
poselství značky. Toto je oka-
mžik, který má v e-commerce 
nahradit ochotné prodavače 

a atmosféru stylového zařízení obchodu při 
klasickém nakupování. Obal v této chvíli 
hraje podstatnou roli. Mnoho e-shopů nabízí 
i možnost zaslání zboží jako dárek. Koneč-
ného příjemce pak potěší například vložené 
přání nebo kartička s textem.

RYCHLOST NADE VŠE
Dalším plusem je rychlost při expedici. Ta 
hraje stále větší roli. „Proto především větší 
e-shopy začínají požadovat takové obaly, 
které se snadno složí, naplní zbožím a zale-
pí již integrovaným lepicím páskem. Úspora 
několika sekund na jedné zásilce znamená 
úsporu desítky tisíc v konečných nákladech, 
obzvlášť v období špičky, například před Vá-
noci. Významným faktorem je zde nedosta-
tek a relativně drahá pracovní síla při sou-
časném stavu ekonomiky,“ objasnil Dalibor 
Vrba, specialista marketingu společnosti 
Servisbal Obaly.

I pro obalovou logistiku je užitečný již zmíně-
ný digitální potisk obalu, tahoun marketingu. 
Přináší totiž možnost opatřit obal jedinečnou 
identitou, která v průběhu procesu prodeje 
plní různé funkce: speciální prvky označení 

riér spojených s nákupem on-line. Zákazník 
preferuje e-shop, který nabízí snadné vráce-
ní zboží ve stejném obalu vybaveném další 
lepicí páskou a předtištěnou adresou e-sho-
pu jako adresáta, včetně předplaceného 
poštovného. Spotřebitel pouze 
vloží nevyhovující nákup zpět 
do původního obalu a bez pro-
blémů či dalších nákladů ode-
šle nákup zpět, aniž by došlo 
ke škodě nebo jeho znehodno-
cení,“ zdůraznila Svobodová.

SÁZKA NA EMOCE
Výraznou kapitolou, kterou není radno pod-
ceňovat, je dojem a emoce spojené s rozba-
lováním zboží. Tzv. unboxing se stal nedílnou 
součástí celého procesu nákupu. Miliony lidí 
sdílejí svá videa na sociálních sítích, nahrá-

„REALITOU JE UŽ 
NAPŘÍKLAD STROJ, 
KTERÝ SÁM POZNÁ, 
JAKOU KRABICI MÁ 

VYROBIT.“
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umožňují sledovat zboží v celém oběhu, což 
usnadňuje logistiku. Neviditelné bezpečnost-
ní prvky nebo prvky originality chrání značku 
například před plagiátorstvím a zneužitím.

Současně je kladen důraz také na urychle-
ní balicího procesu – manipulace s obalem 
má být co nejjednodušší a jednotlivé obaly 
mají být koncipované tak, aby i různé veli-
kosti obalů na paletě ladily s velikostí palety 
(modularita obalů). Zde je potřeba ještě za-
pracovat, modularita obalů je často nedosta-
tečná. „Následkem jsou nevhodně poskláda-
né obaly různých tvarů a velikostí na paletě. 
Obaly tak nejsou na paletě zabezpečeny, 
mohou spadnout a zabalené zboží se může 
poškodit, navíc paleta není optimálně využi-
ta, špatně se s ní manipuluje a zabere více 
místa,“ připomněl Martin Hejl.

DRUHOTNÉ BALENÍ I RECYKLACE
Budoucnost patří i druhotnému využití obalu. 
To si pochvaluje Jan Kaprhál ze společnosti 
Smurfit Kappa. „Jsem velmi rád, že jedním 
z trendů se pomalu stává druhotné využití 
obalu, tedy že obal v okamžiku doručení 
a rozbalení přestává být obalem a stává se 
hračkou, domečkem, materiálem pro tvoře-
ní, nádobou a podobně,“ shrnul. Jde o celo-
světový trend a „second life of packaging“ 
získává na oblibě. Důležitou součástí vývoje 
e-commerce obalu by tedy měl být důraz na 
to, jakou zákaznickou zkušenost bude mít 
člověk, který obal rozbaluje.

V neposlední řadě nesmíme zapomínat na 
recyklaci. Zájem o šetrnost a ekologická ře-
šení u spotřebitelů roste, proto e-shop s re-
cyklovatelnými obaly má v boji o zákazníka 
body navíc. Není tajemstvím, že zákazníci 
jsou často ochotni si za ekologicky šetrné 
zboží připlatit. E-shopy si mohou vybírat 
z řady možností obalových materiálů na 
trhu, sázka na recyklovatelné a šetrné obaly 
je trefou do černého. Nezapomeňme také na 
kvalitní logistiku, která může minimalizovat 
nadbytečnou dopravu balíků k zákazníkům 
a tím být zároveň šetrnější k životnímu pro-
středí a snížit svou ekologickou stopu.

Pozornosti by neměla uniknout ani velikost 
balení zboží. „Velmi často dochází k plýtvání 
ve smyslu balení malého produktu do velké 
krabice, kde je zbylý prostor vyplněn fólií, 
mačkaným papírem nebo nafouklými sáčky,“ 
podotkl Jan Kaprhál ze Smurfit Kappa.

RADA NAD ZLATO
E-shopům se podle obalových expertů za-
ručeně vyplatí nechat si poradit předem. 
Firmy vyrábějící obaly jsou dnes již schopny 
klientům pomoci zlepšit způsob balení, opti-
malizovat procesy nebo zlepšit zákaznickou 
zkušenost. „Naši specialisté pro e-commerce 
jsou vyškoleni tak, aby pomohli zákazníkům 
eliminovat nadbytečný obalový materiál, po-
těšili spotřebitele obalem, který lze snadno 
otevřít, nevytvářeli zbytečný odpad, snížili 
riziko poškození a posílali v balících méně 
vzduchu,“ deklarovala Věra Svobodová.

BUDOUCNOSTI NA KLOUB
Závěrem se podívejme, jaká budoucnost ba-
lení pro e-commerce čeká. Obaloví specialis-
té se shodují v tom, že jsme na začátku nikdy 
nekončící cesty vývoje a změn. „Zaměřme se 
na individualizaci. Zákazníci potřebují pocit 

výjimečnosti. Je na nás najít optimální cestu, 
jak spojit efektivnost logistiky, rychlost, růst 
objemu a individuální přístup,“ shrnuje Věra 
Svobodová.

Budoucnost bude i v tomto odvětví patřit 
automatizaci. Realitou je už například stroj, 
který sám pozná, jakou krabici má vyrobit. 
A pak už jen stačí, aby vám krabice přistá-
la sama v kufru automobilu. Utopie? Ne tak 
docela. Společnosti DHL a Amazon společně 
s Audi už testují možnost doručování balíků 
právě do kufrů automobilů. Prostřednictvím 
komunikačního systému Audi Connect nalez-
ne DHL automobil spotřebitele a k otevření 
kufru auta použije digitální kód, který bude 
platný jen na omezenou dobu. Jakmile se 
kufr auta uzavře, kód se zruší. A co teprve 
doručování s pomocí dronů? Amazon masiv-
ně investuje do vývoje dodávek drony. V bu-
doucnu chce dodat objednávku do 30 minut 
na zvolené místo. Třeba i na piknik na lodi 
nebo na vánoční party.

„Druhý život pro obal“

Jedním z trendů se pomalu stává druhotné 
využití obalu, tedy že obal v okamžiku 
doručení a rozbalení přestává být obalem 
a stává se hračkou, domečkem, materiálem 
pro tvoření, nádobou a podobně.

Jan KAPRHÁL
regional innovation manager

Smurfit Kappa

Jak vybíráte obaly 
pro svůj e-shop?

m systemylogistiky@atoz.cz

@syslogistiky

atoz logistics

systemylogistiky

E-shopy začínají požadovat 
takové obaly, které se snadno 

složí, naplní zbožím a zalepí již 
integrovaným lepicím páskem.

FOTO: Svět balení
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Když DHL otevřelo svůj první hub v Bruse-
lu v roce 1995, jeho provozní plocha činila 
asi 500 metrů čtverečních a šlo o mobilní 
halu. V porovnání s tím je nový hub zkrátka 
obří, o čemž svědčí několik čísel. Pro před-
stavu: Investice přesáhla 140 milionů eur. 
Hub má 60 vrat pro kamiony nebo dodávky 
a 26 takzvaných airlocků, což jsou 
speciální brány mezi vnitřními pro-
storami hubu a otevřenou letištní 
plochou. Kapacita nového zaříze-
ní činí 42 000 zásilek za hodinu 
a centrum dokáže denně odbavit 
42 letadel nebo 350 kamionů, 
rozvozových nákladních aut či do-
dávek. Celková aktuální plocha bruselského 
hubu DHL přesahuje 90 000 metrů čtvereč-
ních. Hub má poměrně značnou rezervu, ak-
tuálně funguje na přibližně 50 procent.

Společnost DHL otevírá svůj nový hub v pravý 
čas. Ken Allen, CEO společnosti DHL Express, 
říká, že vlivem ekonomické konjunktury se 
vrací tradiční byznys, který reprezentují firmy 
jako Philips nebo Siemens, jež aktuálně ros-
tou o pět či deset procent. Upozorňuje ale na 
skutečnost, že meziročně roste mezinárodní 
e-commerce o přibližně čtvrtinu. „E-commer-
ce roste rychleji než jakýkoliv jiný segment. 
Spousta existujících B2B zákazníků přidává 
do svého podnikání prvek elektronického 
obchodu. Pro dalších pět let očekávám, že 
tento segment půjde velmi nahoru,“ říká Ken 
Allen a dodává: „V mnoha ohledech to bude 
revoluce.“ Při svém projevu při otevření hubu 
narazil také na zakladatele Alibaby Jacka 
Ma, který hovoří o tom, že svět potřebuje 
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STÁLE VÍCE E-ZÁSILEK PŘES NOVÝ HUB

Před několika dny na bruselském 
letišti slavnostně otevřeli obří hub, 
který bude mj. sloužit pro zásilky ze 
segmentu e-commerce. Nový hub 
vystavěla společnost DHL a využí-
vá zde značné množství automatic-
kých nebo poloautomatických tech-
nologií. Podle jejích zástupců roste 
počet přeshraničních zásilek, které 
pocházejí z e-shopů.

Článek připravil Stanislav D. Břeň

eWTO, protože v následujících letech bude 
e-commerce hlavním impulsem pro světový 
obchod s pozitivním dopadem na celý svět.

Jeden z těch pozitivních dopadů už zakoušejí 
na bruselském letišti. Arnaud Feist, výkon-
ný ředitel Brussels Airport Company, říká, 

že do roku 2020 by letiště mohlo 
v důsledku dalšího růstu cestová-
ní a mezinárodního obchodu za-
městnávat 120 000 přímých a ne-
přímých zaměstnanců. Ken Allen 
doplňuje, že expresní doručování 
dává jakékoliv malému a střední-
mu podniku příležitost proniknout 

na zahraniční trhy a stát se během týdnů 
a měsíců světovou firmou. Aby toto bylo 
možné, existují huby jako ten v Bruselu.

Na www.systemylogistiky.cz a facebook.
com/systemylogistiky najdete video, 
 fotografie a rozhovor s Kenem Allenem.

„E-COMMERCE 
JE V MNOHA 
OHLEDECH 

REVOLUČNÍ.“
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SDÍLENÍ LOGISTICKÝCH KAPACIT V E-SHOPECH

Článek připravil David Čapek

Bouřlivý rozvoj sdílené ekonomiky představuje v dnešní době doslova 
megatrend. A protože fi rmy působící v odvětví e-commerce jsou nezřídka 
průkopníky nových přístupů, využívá řada z nich prvky sdílené ekonomiky 
v rámci své logistiky. Nebo to alespoň v blízké budoucnosti plánují.

TTak třeba online obchod s počítači a elek-
tronikou CZC.cz, patřící do skupiny Mall 
Group, sdílí hlavní sklad společně s e-shopy 
BigBrands.cz a Proděti.cz. „Každý z prodejců 
nicméně aktuálně operuje samostatně. Stej-
ně tak jsme na tom i v ostatních oblastech 
logistiky,“ upřesňuje Václav Bejček, vedoucí 
logistiky ve společnosti CZC.cz.

Česká jednička internetového prodeje Alza.
cz nesdílí skladovací kapacity, a to kvůli dy-
namickému růstu portfolia a tomu přizpůso-
bovaným podmínkám ve skladech, vysvětluje 
Jan Klička, ředitel logistiky v Alze, a dodává: 
„U nás příliš volného místa nenajdete.“ Spo-
lečnost samozřejmě sdílí kapacity dopravců 
na poslední míli, ale ke sdílení kapacit ne-

REGÁLY A REGÁLOVÉ SYSTÉMY PROMAN

PROMAN s.r.o.  
proman@proman.cz 

www.proman.cz

Kompletní dodávky od návrhů až po realizaci
Inspekční servis regálů po celé ČR 
Naše zkušenosti jsou zárukou vaší spokojenosti

PALETOVÉ REGÁLY POLICOVÉ REGÁLY KONZOLOVÉ REGÁLY OCELOVÉ PLOŠINY

INZERCE
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Keeping Unit). Na druhou stranu je tam riziko 
přetížení příjmových a vychystávacích proce-
sů v obratové špičce či poškození zboží. V do-
pravě to platí obdobně, nikdo nechce vozit 
prázdnou dodávku. Tedy sdílení ano, ale s ro-
zumem a přísnou kontrolou kvality,“ shrnuje.

V rámci rozrůstající se skupiny Mall Group, 
jejíž součástí je i CZC.cz, pak probíhá neustá-
lé hledání možností dalšího rozvoje i synergií 
vedoucích k zefektivnění společného podni-
kání, poznamenává Václav Bejček.

IN, NEBO OUT?
Další využívanou možnost představuje v pří-
padě e-shopů vyčlenění většího či menšího 
objemu logistických aktivit externímu po-
skytovateli služeb – tedy outsourcing. Jeho 
často uváděnou výhodou je příležitost neza-

těžovat se vedlejšími činnost-
mi, ale soustředit se na hlavní 
předmět podnikání. Logistický 
provider zpravidla disponuje 
zkušenostmi a schopností 
vyladit veškeré logistické pro-
cesy ve fungujícím dodavatel-
ském řetězci.

„Některé firmy se outsourcingu logistiky 
brání kvůli zbytečným obavám. Ty obvykle 
vyprchají v okamžiku, kdy se s fi rmami se-
tkáme a ukážeme jim, jak vše v reálu fungu-
je,“ podotkl na loňském kongresu EASTLOG 
Ondřej Žák, ředitel logistiky ve společnosti 
ComGate. Z pohledu e-shopu je podstatné 
vybrat kompetentního poskytovatele logi-
stických služeb, ujasnit si směrem k němu 
vlastní požadavky a mít vzájemnou spoluprá-
ci podchycenu kvalitní smluvní dokumentací.

dochází při interní dopravě na pobočky, do 
Alzaboxů a mezi sklady.

ÚSPORA ČASU I PENĚZ
Za jednoznačný přínos sdílení 
kapacit v logistice lze podle 
Václava Bejčka považovat ku-
příkladu efektivnější využívání 
lidských zdrojů v době, kdy 
jeden z e-shopů čelí nedostat-
ku zaměstnanců, případně 
potřebuje jednorázovou výpo-
moc. „Velké časové i fi nanční úspory může 
přinést rovněž určitá synchronizace v oblasti 
dopravy. Značnou příležitost pro zefektivnění 
vidíme také v oblasti sdílení pokročilých tech-
nologií využívaných ve skladovém provozu,“ 
konstatuje Václav Bejček. Úskalí lze naopak 
hledat například v rozdílné mzdové politice 
jednotlivých e-shopů nebo v otázce složitěj-
šího řízení bezpečnostních rizik.

V případě skladování je určitě výhodné sdílet 
kapacity z hlediska snížení nákladů, jak po-
znamenává Jan Klička. „Plný sklad je vždy 
nejlépe utilizovaný v nákladu na SKU (Stock 

„VYŠŠÍ EFEKTIVITU 
UMOŽŇUJE SDÍLENÍ 

POKROČILÝCH 
TECHNOLOGIÍ.“
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dssmith.com/vzduch

Proč platit 
za převážení 
vzduchu?

Obal správné velikosti 
minimalizuje 
nevyužitý prostor 
a počet naložených 
palet.

Změňte design obalu 
a snižte tak 
náklady na dopravu 
a celkovou 
logistiku.

Jsme #Packaging Strategists.
Přinášíme výsledky.
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V
PRODEJE ROSTOU A KANÁLY SPLÝVAJÍ
Internetovému nakupování se v České republice daří a do e-commerce vstupují i společ-
nosti, které sázely výhradně na kamenné obchody. Tržby se meziročně opět zvýšily a stále 
více obchodů se poohlíží po profesionálním řešení své logistiky.

Článek připravil Stanislav D. Břeň

INZERCE
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V loňském roce obrat e-commerce v České 
republice dosáhl 115 miliard korun, což jsou 
čísla, která uvádí Asociace pro elektronic-
kou komerci (APEK) a srovnávač Heureka.
cz. Trh je sice obrovsky roztříštěný do desí-
tek tisíc e-shopů, ale na druhou stranu jen 
Alza.cz vloni realizovala obrat ve výši 21 mi-
liard korun a další velký hráč, MALL GROUP, 
k tomu přidal dalších 17 miliard.

RŮST E-PRODEJŮ POKRAČUJE
Podle APEKu došlo meziročně k 18% růstu 
on-line prodejů a ty tak dosáhly 10‚5% podí-
lu na celém českém maloobchodě. „V uply-

nulém roce pokračoval trend zvyšujícího se 
zájmu zákazníků o nákup zboží denní spo-
třeby v čele s potravinami a drogerií. V roce 
2018 čekáme další růst prodejů, a to i díky 
sílícímu prolínání internetových a klasických 
obchodů,“ hodnotí výkonný ředitel APEK Jan 
Vetyška. A dodává: „To považujeme za jeden 
z nejvýznamnějších trendů, nadále budou 
jednotlivé prodejní kanály více a více splývat 
dohromady.“

Podle asociace E-commerce Europe, která 
reprezentuje více než 75 000 společností 
prodávajících služby nebo zboží po internetu, 
patří Česko mezi země s nejvyšším podílem 
on-line nakupování v Evropě. Ve statistikách 

za rok 2016 vede Dánsko (24 %), následo-
vané Velkou Británií (20‚9 %). Dalšími v po-
řadí jsou Německo (11‚2 %), Irsko (10‚2 %) 
a Česko.

Různé statistiky ukazují, že Češi nakupují 
v elektronických obchodech nejvíce módu, 
zboží pro volný čas, elektroniku, potřeby pro 
dům a zahradu nebo zboží z kategorie krása 
a zdraví. Mezi časté položky se řadí také 
knihy nebo hračky.

Celý článek najdete na webu  
www.systemylogistiky.cz.

Stanislav Břeň 
vám každý 
týden přináší 
novinky ze světa 
logistiky...

SLNEWS JE SOUČÁSTÍ 360° SVĚTA SYSTÉMŮ LOGISTIKY.

Načtěte QR kód 
a registrujte se 
pro pravidelné 
zasílání 
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TOP ZPRÁVY

Každý týden se můžete těšit na výběr 
těch nejzásadnějších a nejzajímavějších 
zpráv uplynulých dní z logistiky. 

NEJBLIŽŠÍ UDÁLOST

SLnews vás informuje o oborových 
akcích, které by neměly chybět ve 
vašich kalendářích. Kde jinde navázat 
důležité kontakty než na tuzemských či 
zahraničních konferencích a veletrzích?

ROZHOVOR

Systémy Logistiky pravidelně přinášejí 
setkání se zajímavými osobnostmi 
ze světa české i zahraniční logistiky. 
Nyní vám žádné z nich neunikne. Na 
rozhovor vás upozorníme v newsletteru 
a na našem webu si budete moci přečíst 
jeho plnou verzi.

SLDATA

Těšit se můžete na zajímavá či 
důležitá čísla z logistiky a dopravy. 
Monitorujeme také statistiky, které se 
týkají české i globální ekonomiky.

Registrujte se k odběru SLnews 
na www.systemylogistiky.cz/registrace-k-odberu-e-letteru/

TWITTERFBE-MAIL REGISTRACE
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Každý týden se můžete těšit na výběr 
těch nejzásadnějších a nejzajímavějších 
zpráv uplynulých dní z logistiky. 

NEJBLIŽŠÍ UDÁLOST

SLnews vás informuje o oborových 
akcích, které by neměly chybět ve 
vašich kalendářích. Kde jinde navázat 
důležité kontakty než na tuzemských či 
zahraničních konferencích a veletrzích?

ROZHOVOR

Systémy Logistiky pravidelně přinášejí 
setkání se zajímavými osobnostmi 
ze světa české i zahraniční logistiky. 
Nyní vám žádné z nich neunikne. Na 
rozhovor vás upozorníme v newsletteru 
a na našem webu si budete moci přečíst 
jeho plnou verzi.

SLDATA

Těšit se můžete na zajímavá či 
důležitá čísla z logistiky a dopravy. 
Monitorujeme také statistiky, které se 
týkají české i globální ekonomiky.

Registrujte se k odběru SLnews 
na www.systemylogistiky.cz/registrace-k-odberu-e-letteru/
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david.vais@ctp.eu
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SLOVAKIA

Jakub Kodr
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Development Manager

jakub.kodr@ctp.eu
+420 778 408 839

CZECH REPUBLIC

Hendrik Jung
Director  
of Key Accounts

hendrik.jung@ctp.eu
+420 606 609 999

EUROPE

CTP is central Europe's largest full-service commercial 
developer focusing on high-tech, custom-built solutions. 
For manufacturing, e-commerce or logistics, the CTPark 
Network provides you access to the location that best 
fits your business needs, anywhere in central Europe. 
Find out what we can do for you today.

7 COUNTRIES
82 LOCATIONS
450 CLIENTS

ctp.eu


