
Omnichannel

logistika

Laboratoří omnichannel nabídky a logistiky je e-commerce. Zavedené 
retailové řetězce otevírají vlastní e-shopy, internet dodá potraviny 
i některé léky. Firmy se zajišťují, aby zachytily zákazníka kdekoliv 
a kdykoliv. Nenajde-li vhodnou velikost oblečení při zkoušení 
v obchodě, je další šancí e-shop prodejce, případně přesměrování 
požadovaného zboží z jiné kamenné prodejny. A hlavně, každý má 
v kapse výkonný stroj – mobilní telefon –, který zásadně proměnil 
způsob objednávání zboží i doručování. 
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až 85 % úspora 
místa

99,99 % přesnost 
práce

flexibilita

100 % ergonomické 
řešení

zvýšení produktivity 
až o 66 %

bezpečnost

maximální využití kapacity 
vašeho skladu

Efektivní intralogistika

Ať už usilujete o vyšší flexibilitu, 
chcete vyskladňovat velké 
množství objednávek, skladujete 
a vychystáváte široký sortiment 
zboží a chcete zkrátit časy 
potřebné pro přístup k němu – 
nová kategorie produktů Vertical 
Buffer Family od společnosti 
Kardex Remstar díky dvé 
modularitě vyhoví všem vašim 
požadavkům. 

Výhody na první pohled: 

•  efektivní vychystávání 
objednávek 

• nižší spotřeba elektrické 
energie

•  ergonomické pracovní 
podmínky 

• princip „zboží k obsluze“
• vysoká rychlost vychystávání

Již 19 let jsme na českém trhu odborníky na automatizované skladové systémy –  
rádi poradíme i vám !

Vertical Buffer Module LR35

Řešení pro rychlé vychystávání 
KTL boxů
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S jako alternativu k obíhání kamenných obcho-
dů maximálně prolistovat katalog s omeze-
ným sortimentem nebo se nechat k nákupu 
přesvědčit podomním prodejcem, je dnešní 
situace výrazně rozmanitější. Zboží, které 
lze nakoupit „nepřímo“, způsoby distribuce, 
možnosti plateb a vrácení nevhodné ob-

jednávky jsou velmi široké 
a vzájemně se prolínají. A to 
nikoliv jen v segmentu B2C, 
ale i B2B. 

Moderní zákazník očekává 
hladké – bezešvé – splnění 
svých přání a omnichannel 
logistika mu vychází vstříc.    

Stanislav D. Břeň

Svět obchodu se mění a to se odráží ve skla-
dování i distribuci. Obchodní i výrobní fi rmy 
musí umět okamžitě reagovat na objednávky 
ze sféry B2B i B2C. Musí být schopny záso-
bovat své kamenné obchody, obchody franší-
zantů či třetích subjektů. Současně zásobují 
velké obchodní řetězce nebo nákupní cent-
ra. A stále více musí rea-
govat také na objednávky 
přicházející ze segmentu 
e-commerce, kde jsou zá-
kazníci velmi přelétaví. 

Vyžadují rychlé dodání 
zboží na adresu, do ka-
menného obchodu nebo 
do výdejny. Zároveň mají 
k dispozici velmi širokou 
škálu informací z různých 
zdrojů – obchody, webové stránky, sociální 
sítě, recenzní servery atd. Flexibilita a škálo-
vatelnost logistických služeb je pak klíčovým 
faktorem vedoucím k úspěchu. 

Spolu s nástupem nových technologií a vol-
ným přístupem k nim prodělaly dramatický 
rozvoj také nákupní zvyklosti spotřebitelů. 
Zatímco jsme si před pár desítkami let mohli 

„Flexibilita 
a škálovatelnost 
logistických 
služeb je klíčovým 
faktorem 
úspěchu.“

NAKUPOVAT COKOLIV, 
ODKUDKOLIV, KDEKOLIV 
A JAKKOLIV

Partneři přílohy:

Přílohu v elektronické formě 
stahujte na
www.systemylogistiky.cz

FOTO: Gerd Altmann, Pixabay



PPŘÍLOHA KE 
STAŽENÍ PRO VÁS 
A VAŠE KOLEGY NA 
WWW.SYSTEMYLOGISTIKY.CZ



„Před dvaceti lety představoval koncept 
supply chain pouze logistiku, která se podíle-
la na dodávce produktu od dodavatele na trh 
jménem mateřské společnosti. Zboží muselo 
být dodáno z bodu A do bodu B a nepřed-
pokládalo se, že by supply chain mohl být 
využíván ke zlepšení marží, příjmů a zisku,“ 
říká Soňa Rychtaříková, vedoucí oddělení IT 
Logistika ve společnosti Geis CZ. Dnešní si-
tuace je značně odlišná. Pružnost a přesnost 
dodávek vytváří konkurenční převahu, zcela 
zásadní například v situaci identické či ob-
dobné nabídky výrobků.

FOTO: Geis CZ

DRAVÁ E-COMMERCE 
PROMĚŇUJE LOGISTIKU

Přesun zákazníků z kamenných obchodů k jiným distribučním kanálům na-
bývá v posledních letech na síle. Spotřebitelé chtějí uspořit čas a současně 
se zvyšuje komfort a dostupnost nákupů na internetu. Nutnost rychlé ori-
entace a fl exibility v kolotoči e-commerce má na logistické služby dopad 
jako nikdy předtím.

Článek připravil Stanislav D. Břeň

NEJVÍC E-SHOPŮ NA HLAVU
Česká republika je z pohledu některých dat 
e-shopovým rájem. Výsledky společného 
projektu Česká-ecommerce.cz internetového 
srovnávače Zboží.cz a komerční společnosti 
Shoptet ukazují, že počet e-shopů v České 
republice přesáhl hranici 40 000. „Na počet 
obyvatel se pyšníme nejvyšším počtem 
e-shopů v Evropě. Odhaduji, že do dvou let 
jich bude v Česku přes 50 000,“ uvádí Miro-
slav Uďan, CEO fi rmy Shoptet.
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• Okamžité zpřístupnění 
naskladněného zboží v e-shopu

• Přehled o stavu zásob na skladě 
v reálném čase

• Rychlejší expedice a flexibilnější 
zaměstnanci

LOKIA WMS PRO 
JEDNODUCHÉ A EFEKTIVNÍ 
ŘÍZENÍ SKLADŮ E-SHOPŮ

www.grit.cz

Provozujte svůj e-shop 
efektivněji než kdykoliv předtím

INZERCE

„Rostoucí segment e-commerce patří mezi 
hlavní trendy ovlivňující spotřebitelské cho-
vání v našem regionu. Přímým dopadem 
na odvětví logistiky je tak následně nárůst 
objemu takzvaného doručení na poslední 
míli,“ potvrzuje Jan Palek, country manager 
pro Českou republiku a Slovensko ve společ-
nosti GOODMAN. Z trhu e-commerce v České 
republice přichází pro společnost Geis CZ asi 
čtvrtina objemů služeb, které v oblasti skla-
dové logistiky poskytuje. Musí tedy rychle re-
agovat na slevové či výprodejové akce a zvlá-
dat sezonní špičky. „Klient rovněž očekává, 
že logistický provider bude proaktivně hledat 
optimalizace v rámci logistických procesů za 
účelem zlepšení služeb – jak pro samotného 
klienta, tak i pro jeho koncového zákazníka 
– a tím pádem i image e-shopu,“ vysvětluje 
Soňa Rychtaříková proměnu obchodní par-
ticipace, kdy se logistické firmy z pouhého 
poskytovatele služeb stávají partnerem po-
máhajícím rozvíjet celý business.

ČAS NA DODÁNÍ SE KRÁTÍ
Mantrou je stále rychlejší a kvalitnější do-
ručení zásilky. Podle žebříčku zveřejněného 
společností DHL (Top 5 consumers’ expecta-
tions; zdroj: DHL-IDC Manufacturing Insights 
Survey) je právě rychlé dodání tím hlavním, 
co konečný zákazník od firem očekává. 

K dalším zmiňovaným požadavkům patří roz-
manitost a dostupnost zboží, vylepšené funk-
ce vyhledávání, flexibilní možnosti doručení 
a snadné vrácení, případně výměna objed-
návky. Standard pro časový limit dodání se 
zkracuje a příjemci jsou již zvyklí, že některé 
druhy zboží dostanou v den objednání.

Zároveň s rozšířením sítě výdejen a nabídka-
mi na doručení zdarma nepřepokládají, že 
bude cena za poskytnutou službu vysoká. Ke 
zlepšení přepravních služeb přispívají i nová 
IT řešení. Služba Balikobot.cz zprostředková-
vá automatickou expedici včetně tisku štít-

ků a sledování zásilek a je napojena na více 
než dvě desítky přepravců. Balíkobot by měl 
uživatelům přinést značnou časovou úsporu 
při expedici a nejaktuálněji také celosvětové 
pokrytí díky spolupráci se společnostmi TNT 
a UPS. V dravě se otevírajícím segmentu musí 
flexibilně stavět také developeři. „Pro sektor 
e-commerce je důležitá možnost uzpůsobit 
skladovací a logistické prostory co nejvíce na 
míru, a to jak z hlediska výběru lokality nebo 
expanze ve stávajícím areálu, tak i z pohledu 
přístupu nákladních vozidel, toku produktů 
či konfigurace skladování. Technicky se pak 
jedná například o volitelnou světlou výšku 
budovy,“ popisuje Jan Palek.

Významně se rozšiřuje produktové portfolio 
nabízené on-line, vlastní e-shopy otevírají 
zavedené kamenné řetězce od lékáren po 
prodejce nábytku. „Je potřeba mít prostory 
a procesy vysoce variabilní, aby implementa-
ce pro nového zákazníka nebyla otázkou mě-
síců, tak jako ještě v nedávné době,“ zmiňuje 
Soňa Rychtaříková. Stejně jako schopnost 
bleskové dodávky je také rychlá dostupnost 
logistických služeb pro e-shopy různého za-
měření jedním z důležitých benefitů, kterým 
se poskytovatelé logistiky budou muset do 
budoucna přizpůsobit.

Jak reagujete 
na nové trendy 

v e-commerce?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

m„Díky e-commerce 
roste zájem 

o atraktivní lokality“

Dvojciferný meziroční procentní růst elek-
tronických obchodů v posledním období 
vytváří značnou potřebu skladovacích 
prostor a logistických služeb, což přispívá 
k rostoucí poptávce po nových průmys-
lových nemovitostech a jejich umístění 
v lokalitách s vynikající dopravní dostup-
ností a zároveň v dosahu hlavních regionál-
ních měst a center.

Jan PALEK
country manager 

pro ČR a SR
GOODMAN



RRoboty a koboty dnes vykonávají širokou 
škálu činností, jež donedávna tvořily pracov-
ní náplň zaměstnanců. Mnoho inspirace pro 
továrny a sklady budoucnosti bylo možné 
načerpat na začátku dubna v Hannoveru. 
Jedním z důvodů, proč se některé firmy ra-
zantně pouštějí do robotizace, je obava, že 
jim ujede vlak. Konkurenční pole dnes tvoří 
mix velkých, středních i malých hráčů, kteří 
pro své odběratele přinášejí odlišnou kva-
litu. Do budoucna však schopnost zajistit 
rychlou výrobu a doručení unikátního zboží, 
i v kusech, může sehrávat zásadní roli v pro-
speritě daného podniku. V tomto boji se 
logicky prosadí společnosti, které už budou 
mít nasazenu a vyzkoušenu robotizaci. Vývoj 
je tak rychlý, že jakékoliv přešlapování na 
místě může znamenat velké ztráty. Potvrzují 
to například studie v německém průmyslu, 
kdy roste obava firem, že budou předstiženy 
svými inovativnějšími konkurenty.

Dalším hnacím motorem pro robotizaci 
je nedostatek pracovní síly, který je vidět 
v mnoha průmyslových zemích napříč Ev-
ropou. Růst mezd přispívá k tomu, že se 
robotizují činnosti i v zemích, které byly 
donedávna považovány za levné z hlediska 
pracovní síly. To začíná platit mimo jiné pro 
Českou republiku. Roboty nacházejí uplat-
nění jak ve výrobě, tak v logistice. Robotic-
ká ramena s příslušnými aplikátory mohou 
svařovat kovy, obrábět nejrůznější materiály, 
polohovat komponenty pro opracování či je 
odkládat na příslušné místo nebo do obalu. 
Výrobci robotů a dodavatelé komplexních ře-
šení dnes pracují převážně na tom, aby bylo 
možné robotické pracoviště rychle instalovat 
a začlenit (a často také rychle vyčlenit pro 
případ outsourcingu výroby) do výrobního 
nebo logistického procesu. Firmy na straně 
uživatelů se někdy – a někdy právem – obá-
vají, že proces implementace bude náročný, 
vzniknou problémy na úrovni komunikačních 
rozhraní nebo se zaučením obsluhy. Pro do-
davatele komplexních robotických řešení jde 
aktuálně o výzvy, které musí překonat. Mysl 
vývojářů strojů i manipulační techniky se 
upíná k vizi digitální továrny. A tento koncept 
bude záviset na perfektním datovém připo-

jení. Takzvaný internet věcí se ve větším 
objemu neobejde bez sítí nových generací. 
Proto se v Hannoveru často hovořilo o 5G, 
o budoucnosti rychlých sítí, výhodách i úska-
lích jejich používání i bezpečnosti. V oblasti 
manipulace s materiálem, a zejména pak 
rozšířené nebo asistované reality, bude sí-
ťová konektivita jedním z klíčových prvků. 
Dalším fenoménem jsou výpočty na okraji 
sítě, které jsou důležité především ve výrob-
ním průmyslu a jež by měly snížit výpočetní 
nároky na podnikové servery.

cz.goodman.com
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SPRÁVNÝ VÝBĚR TECHNOLOGIE 
V E-SHOPECH ZVYŠUJE PRODUKTIVITU

Způsob a ergonomie vychystávání je 
důležitým parametrem pro dosažení 
vysoké produktivity a přiměřených 
provozních nákladů při odbavování 
a konsolidaci zakázek v distribuč-
ních a zásilkových firmách. Součas-
ná tržní nabídka řešení pro pohodl-
né, rychlé a bezpečné vychystávání 
je velmi široká a umožňuje vybrat 
optimální nástroje pro každý typ 
provozu, druh zboží i rozsah zaká-
zek. V tomto směru hraje význam-
nou roli i použitá technika.

Článek připravil Petr Neckař

FOTO: Toyota Material Handling CZ

EE-shopy potřebují typicky naskladnit větší 
množství položek jednoho druhu zboží, skla-
dovat je a následně vychystávat. „Ideální je 
použití systémů ASRS (Automatic Storage 
and Retrieval System). V takovém případě 
pak stačí méně manipulační techniky. Je 
těžké paušalizovat, jaké vozíky jsou vhodné 
pro e-shopy. Vždy záleží na konkrétních pod-
mínkách. A to jak na samotném zboží, které 
e-shop prodává, obrátkovosti, tak i stupni 
automatizace skladu. Když to trochu přeže-
nu, malý garážový e-shop může využít jeden 
paletový vozík, ale s tím si nakonec dokáže 
vystačit i supermoderní plně automatický 
sklad s jeřábovými zakladači a kilometry 
válečkových drah,“ říká Martin Koudelka, 
vedoucí marketingu společnosti Junghein-
rich (ČR). Lenka Šindelářová, vedoucí pora-
denství a průzkumu trhu v BNP Paribas Real 
Estate APM ČR, potvrzuje, že kvůli klesající 
dostupnosti pracovní síly a stoupajícím ná-
kladům hovoří logistické společnosti i sami 
operátoři o nezbytné automatizaci, mecha-
nizaci a službách s vyšší přidanou hodnotou.
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RECEPT NA MAXIMÁLNÍ EFEKTIVITU 
MANIPULACÍ
Snaha o maximální efektivitu začíná již stav-
bou logistického centra. „Ideální je čtvercový 
půdorys, kdy jsou uprostřed umístěny regály 
se zaskladněným zbožím. Tím se omezují 
nadbytečné cesty jak zboží, tak personálu. 
Důležitá je rovněž kapacita skladového sys-
tému (SAP). Platí přitom, že čím větší je jeho 
kapacita, tím větší objem dat lze zpracovat. 
Díky tomu lze nakombinovat ideální cesty 
kompletářům a zároveň zefektivnit manipu-
laci s paletami,“ uvádí Robert Březina, jed-
natel společnosti Lidl E-Commerce Logistics.

Dodává, že na efektivitu má velký vliv také 
automatizace. Jde však o nákladnou inves-

tici, tím pádem je nutné detailně spočítat 
její návratnost. „Největším trendem je auto-
matizace. Je to dáno tím, že náklady na pra-
covní sílu stále rostou. Naším receptem na 
maximalizaci efektivity manipulace je přes-
ný popis každého procesu, 
který provádíme, a zároveň 
jeho dodržování. Vyškolený 
personál je tak pro nás ne-
zbytností,“ sděluje Robert 
Březina.

VÍCEUŽIVATELSKÉ 
SKLADY NA VZESTUPU
Jak uvádí Pavel Křížek, ředitel logistiky 
Geis CZ, poroste jistě význam multi-user 

 skladů, pro které se vyplatí instalovat nejno-
vější technologie pro co nejefektivnější vyu-
žití plochy jako patrové mezaniny či spádové 
skladování, ale také zkrácení doby vychystá-
vání a maximální snížení chybovosti.

Potřebu zjednodušit proce-
sy v logistice a co nejvíce 
operací zautomatizovat po-
tvrzuje rovněž Libor Křížka, 
ředitel logistiky ve firmě 
HP Tronic, která provozuje 
značky Datart, Euronics 
nebo Kasa.cz: „Vzhledem 

prostorovým nárokům a v neposlední řadě 
i nárokům na nosnost podlah je nejlepší vari-
antou nejdříve jasná představa o technologii 
a následně budování skladových prostor.“

„TREND AUTOMATIZACE 
KLADE DODATEČNÉ 

POŽADAVKY NA 
SKLADOVÉ PROSTORY.“ 



Jaká technologie 
je pro e-shopy 

nejefektivnější?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky
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Připojte se ke komunitě: 
systemylogistiky

ABERLE STAVÍ SKLAD 
PRO FRANZ BINDER & CO. 
POKUD SLEDUJETE NÁŠ 
PROFIL NA LINKEDINU, 
TAK TO VÍTE.

Nové technologie a trend automatizace 
kladou dodatečné požadavky na skladové 
prostory, které e-shopy využívají a poptávají. 
„Kromě lokality, která je klíčová a měla by 
kromě dobrého napojení na hlavní zásobova-
né oblasti nabídnout dostatek pracovní síly 
a možnosti expanze v případě nárůstu obje-
mů, je nutno vzít v potaz řadu technických 
požadavků. Patří mezi ně například zvýšená 
nosnost a kvalita podlah důležitá při využití 
VNA vozíků či vyšší světlá výška skladu,“ říká 
Dušan Drábek, vedoucí oddělení pronájmů 
průmyslových prostor v BNP Paribas Real 
Estate APM ČR.

TECHNIKA MUSÍ ZOHLEDŇOVAT 
PRODUKTY
Podle Jana Koháka, produktového manaže-
ra společnosti Toyota Material Handling CZ, 
může podcenění některých aspektů správné-
ho výběru obslužných technologií vést k ne-
hospodárnosti. „Z praxe si uvědomujeme, 
jak je důležité zákazníky přesvědčit o kom-
plexním přístupu k věci. Správně položené 
otázky a diskuse se specialisty je bezpečně 
provedou celým procesem rozhodování při 
hledání hospodárného logistického řešení, 
ať se jedná o vychystávání jednotlivých polo-
žek, dávkové vychystávání nebo hromadné 
zásilky,“ konstatuje Jan Kohák.

Dodává, že mezi hmotností a velikostí zboží 
neplatí přímá úměra a přepravní technologie 
se musí efektivně a ergonomicky vypořádat 
se všemi typy nákladů: lehkými, těžšími, 
malými i velkými. Podle vzdáleností je pak 
možné volit manuální vozíky na zboží s cho-
dící obsluhou nebo tažné a vychystávací 
vozíky s pohonem. Jak uvádí Jan Kohák, 
dostupnost vhodných vozíků je nepřeberná: 
„Jednotlivé řady manipulační techniky se od-
lišují rozměry a typy polic, maximální možnou 
zátěží a doplňky, které jsou s vozíky kompati-
bilní. Mohou být se schůdky i bez nich, upra-
vené pro zavěšení oděvů, pytlů a podobně. 
To platí i pro přípojné vozíky za elektrické ta-
hače. Patří k nim roltejnery policové, vychys-
távací, plošinové, balíkové nebo speciální 
řady pro specifi cké užití.“ Jan Kohák tvrdí, 
že řešení s nadbytečnou kapacitou je stej-
ně tak neekonomické jako řešení nevhodné 
pro danou úlohu. Je proto potřeba zvážit, zda 
bude e-shop přepravovat těžké náklady a jak 
často budou roltejnery využity. 

Rozměry vozíků a roltejnerů musí být v sou-
ladu s rozměry chodeb, uliček, výtahů a po-
dobně. Typ podlahy také ovlivňuje výběr ko-
leček. Řešení, které e-shop zvolí, musí být 
fl exibilní a snadno přizpůsobitelné měnícím 
se okolnostem. „Vozíky mohou mít nastavi-
telné přepážky a oddělení pro krabice i volné 
položky, což usnadňuje třídění objednávek. 

Police a přepážky lze také snadno posouvat, 
naklánět a upravovat. Promyšlený systém 
spřáhel umožňuje s jedním tažným vozíkem 
používat různé typy roltejnerů najednou,“ vy-
světluje Jan Kohák.

Z PATRA DO PATRA
Podívejme se na příklad z praxe: ve společ-
nosti SMERO, což je velkoobchod s kance-
lářskými potřebami, občerstvením, drogerií, 
nábytkem a obalovým materiálem, fi rma 
LOGSYS realizovala řešení mezipatrové pře-
pravy. Pomocí vertikálního dopravníku (výta-
hu) je realizováno vychystávání zboží z pater 
mezaninu. „Zboží se z jednotlivých pater 
v přízemí kumuluje a je následně zpracová-
no expedičním oddělením. Díky této insta-
laci došlo k navýšení počtu expedovaného 
zboží v rámci směny,“ uvádí Michal Novák, 
obchodní manažer společnosti LOGSYS.

„Dopravníky 
a integrace 

automatizovaných 
procesů“

V rámci řešení interní logistiky e-shopu jsou 
pomocníkem dopravníkové technologie. 
Řeší efektivně jednotlivé oblasti, například 
urychlení vykládky volně loženého zboží 
z kontejneru či kamionu pomocí teleskopic-
kých dopravníků. Efektivní je také vychys-
távání zboží z volné plochy skladu nebo 
z pater plošiny. V rámci systému lze inte-
grovat automatizované procesy, jako jsou 
vážení, čtení čárových kódů či RFID čipů, 
automatický tisk dokladů a další, které 
zrychlují logistický proces. Pozorujeme 
poptávky po automatizované technologii 
také od menších e-shopů. Současně se pro-
vozovatelé snaží optimálně využít prostor 
skladu pomocí plošin. S tím souvisí spojení 
pater dopravníkovým systémem.

Michal NOVÁK
obchodní 
manažer
LOGSYS
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ZZpůsob skladování závisí v první řadě na 
logistických parametrech skladovaného 
sortimentu (rozměry, hmotnost). Z pohledu 
efektivnosti je nejdůležitější způsob, jakým je 
zpracována objednávka zákazníka, tj. proces 
vychystání zboží, jeho zabalení a expedice, 
včetně s tím souvisejících manipulací, bez 
ohledu na to, zda jsou tyto činnosti prová-
děny člověkem nebo strojem. „E-shopy ob-
vykle skladují v policových regálech, protože 
se v nich manipuluje s velkým množstvím 
skladových položek menších rozměrů. Pro 
plné využití výšky haly doporučujeme klien-
tům patrové policové systémy nebo galerie. 
Větší provozy je kombinují s dopravníkovým 
systémem, který umožňuje automatizova-
né přepravování vychystaných objednávek 

V e-shopech maximalizuje efektivitu automatizace.
FOTO: KNAPP

SPOLEČNÝ JMENOVATEL LOGISTIKY 
E-SHOPŮ: EFEKTIVNÍ VYCHYSTÁVÁNÍ

Sklady pro retail a e-commerce 
podle údajů developera P3 zabírají 
na trhu průmyslových nemovitostí 
v České republice asi 15 %. Potřeby 
na uspořádání prostor se liší, kaž-
dopádně trendem je individualiza-
ce řešení. Některé rysy uspořádání 
hal jsou přesto společné. Ve skla-
dech se stále více uplatňuje auto-
matizace.

Článek připravil Petr Neckař

ze skladu směrem k expedici,“ říká Marian 
Gono, generální ředitel společnosti SSI Schä-
fer Systems International.

SYSTÉM ZBOŽÍ K ČLOVĚKU 
JE PODSTATNĚ EFEKTIVNĚJŠÍ
Všechny e-shopy mají v logistice společ-
ného jmenovatele: vychystávání. Vždy jde 
o to připravit správné zboží pro správného 
zákazníka ve správném množství a často 
ho ještě zkompletovat s dalšími položkami. 
„Existují v podstatě dva způsoby, jak tako-
vé vychystávání dělat. Jednodušší, levněj-
ší na technologie, avšak s výrazně vyššími 
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„Efektivitu provozu zvyšuje zkrácení 
doby vychystávání“

 V poslední době jsou pro nájemce čím dál tím zajímavější sdílené budovy, 
v nichž působí více uživatelů, což samo o sobě může vést k efektivnějšímu 
provozu. Trendem je navyšování pronajímatelné plochy prostřednictvím 
patrových mezaninů či spádového skladování. Efektivitu provozu dále 
zvyšuje zkrácení doby vychystávání a snížení chybovosti na minimum. 
Základem dobrého fungování logistiky je kvalitní skladový software. 
Z technických parametrů lze zmínit zvýšenou nosnost a kvalitu podlah, 
což rozšiřuje možnosti pro nasazení manipulační techniky – robotických 
autonomních přepravníků. Důležitá je i vyšší světlá výška skladu.

Pavel SOVIČKA
generální ředitel pro 

ČR a SR
Panattoni Europe

provozními, zejména mzdovými, náklady je 
systém man-to-goods. V tomto případě je 
zboží skladováno ve statických regálech, po-
licových nebo paletových, a manipulant pro-
chází kolem regálů a postupně kompletuje 
jednotlivé zákaznické objednávky. I když jich 
odbaví během jedné cesty skladem několik, 
stále se jedná o základní, ne příliš efektiv-
ní způsob vychystávání,“ konstatuje Martin 
Koudelka, vedoucí marketingu společnosti 
Jungheinrich (ČR). Mnohem sofistikovanější 
jsou systémy goods-to-man. Tedy dynamické 
skladovací systémy neboli ASRS (Automatic 
Storage and Retrieval System), které zboží na 
základě povelů systému WMS automaticky 
dopraví na kompletovací stanici, kde obslu-
ha pouze odebere od každé položky správný 
počet a kompletuje objednávku. Systémy při-
tom zvládnou ve správné sekvenci dopravo-
vat obsluze přímo pod ruce položky z různých 
částí skladu, a to i kombinace celých palet 
a boxů pro menší zboží. 
„Typickými systémy ASRS 
jsou jeřábové zakladače, 
miniloady a AutoVNA skla-
dy. Výrazný posun v efek-
tivitě skladování a vychys-
távání drobných položek 
ale nabízejí také vertikál-
ní výtahové systémy,“ říká 
Martin Koudelka.

Ve snaze dostát požadavkům svých zákaz-
níků na rychlé bezchybné dodání zboží in-
tegruje mnoho firem v sektoru e-commerce 
do svých expedičních skladů automatizova-

né skladové systémy. „Pokud mluvíme jen 
o systémech tzv. jednoduché automatizace, 
potom jim jsou k dispozici výtahové systé-
my nebo vertikální karusely. Firmy z oblasti 

elektronické komerce ale 
také často využívají ho-
rizontální karusely nebo 
systémy typu Vertical Buf-
fer Module. Tyto systémy 
jsou přitom alternativou 
využití systémů typu mini-
load, jsou však energetic-
ky méně náročné, prosto-
rově úspornější, modulární 

a nevyžadují stavební zásahy. Nezanedba-
telná je také finanční úspora při pořizování 
a rychlá doba dodání,“ uvádí Blanka Lejsa-
lová, marketingová manažerka společnosti 
Kardex.

Trendem při použití automatizovaných skla-
dových systémů v e-commerce je využití sys-
témů navádění obsluhy, tedy systémů pick 
to light nebo pick by colour, které ulehčují 
dávkové vychystávání objednávek, jež je po-
třebné pro maximální urychlení a zefektiv-
nění práce obsluhy. Inspirativní je systém 
Kardex FramePick 4 Wholesale, který se 
skládá ze dvou až šesti systémů Vertical 
Buffer Module, vychystávacích vozíků, pev-
ných rámů s integrovanými systémy navádě-
ní obsluhy a vše řídí software. Vychystávání 
probíhá do vozíků, které jsou umístěny za 
rámy. Na nich se nacházejí systémy navá-
dění obsluhy (put-to-light), které operátora 
informují o množství a pozici pro umístění 
odebíraného zboží.

PARALELNÍ A ZÓNOVÉ  
VYCHYSTÁVÁNÍ
Soňa Rychtaříková, projektová manažerka 
skupiny Geis, uvádí, že operace se zbožím, 
které jsou pro dobrou logistiku e-shopu po-
třebné, předpokládají vysokou sofistikova-
nost procesů, zajištění dobrých podmínek 
pro skladování zboží, kvalifikovaný personál 
a napojení na distribuční kanály. Minimali-
zovat neproduktivní činnosti ve skladu je 
možné například sdružováním vychystáva-
cích příkazů do takových skupin, které lze 
vychystat „společně“, tzn. z jedné skupiny 
vychystávacích lokací nacházejících se blíz-
ko sebe (při vychystávání formou člověk za 
zbožím) nebo z jedné skladové jednotky do-
pravené na vychystávací pracoviště (při vy-
chystávání formou zboží za člověkem).

„Zároveň je zapotřebí zajistit, aby vychysta-
né zboží bylo umísťováno do interních mani-
pulačních kvant odpovídajících zákaznickým 
objednávkám, a zajistit jejich dopravu na 
pracoviště tvorby expedičních jednotek tak, 
aby proces balení byl co nejefektivnější,“ 
říká Josef Černý, vedoucí oddělení aplikací 
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„V SEKTORU E-COMMERCE 
SE V EXPEDIČNÍCH 

SKLADECH UPLATŇUJÍ 
AUTOMATIZOVANÉ 

SKLADOVÉ SYSTÉMY.“

Operátoři ve skladu pro e-shop 
společnosti DOBROVSKÝ 
vychystávají zboží z deseti systémů 
Shuttle XP do vychystávacích 
vozíků s 24 pevnými lokacemi.
FOTO: Kardex 
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Co se vám v rámci 
vychystávání 

v e-shopu nejvíce 
osvědčuje?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

m

pro logistiku a výrobu společnosti ICZ. Způ-
sobů, jak výše uvedené požadavky zajistit, 
je více. Josef Černý uvádí dva základní: 1) 
zónové vychystávání, kdy zákaznická objed-
návka je vychystána postupně do své interní 
přepravní jednotky (ukládací bedny) přepra-
vené (nejlépe automaticky) mezi jednotlivý-
mi částmi vychystávací zóny, a 2) paralelní 
vychystávání, kdy několik zákaznických 
objednávek je vychystáno současně jed-
ním průchodem vychystávací zónou s tím, 
že každá objednávka je vychystána do své 
interní přepravní jednotky (ukládací bedny) 
umístěné společně s ostatními na jednom 
vychystávacím vozíku.

ROSTOU NÁROKY 
NA INFRASTRUKTURU
Jak roste podíl e-commerce v maloobchodní 
ekonomice, zvyšují se i nároky na infrastruk-
turu, tedy distribuční centra, překladiště 

a další nezbytné logistické uzly. „Stále čas-
tějším požadavkem klientů z e-commerce je 
certifikace budovy některým světově uzná-
vaným certifikátem, který potvrzuje minima-
lizaci dopadu budovy na životní prostředí. 
Stejně jako u všech ostatních provozů je 
i pro e-commerce samozřejmě mimořádně 
důležitá poloha lokality, napojení na doprav-
ní infrastrukturu a dostupnost kvalifikované 
pracovní síly,“ konstatuje Pavel Sovička, 
generální ředitel pro ČR a SR společnosti 
Panattoni Europe.

E-shopy si oblíbily zřizovat u skladů rovnou 
výdejny. „Výhodou je okamžitá dostupnost 
zboží i bezproblémové parkování. Rostou-
címu zájmu se těší také vzorkovny a show-
roomy,“ říká Tomáš Míček, ředitel P3 pro 
Českou republiku. Např. v P3 Prague D8 se 
nachází jedno z nejmodernějších distribuč-
ních center v Evropě, které P3 realizovala 
pro společnost VF Corporation. Celý provoz 
budovy je automatizovaný, třídicí systémy 
a dopravníkové pásy jsou schopny vyskladnit 

zboží v krátkém čase. Zajímavé je i technické 
řešení, v každém ze tří mezaninů distribuční-
ho centra se nachází samostatný ventilační 
systém, budova má zvýšenou tepelnou izola-
ci a samozřejmě LED osvětlení.



DDigitalizace a automatizace jsou nepopira-
telným trendem současnosti i blízké budouc-
nosti. Převážná většina velkých interneto-
vých prodejců si to uvědomuje, ale například 
některé menší e-shopy mají v daném ohledu 
dosud rezervy. „Stále existuje mnoho skla-
dů, kde vychystání probíhá na základě pa-
měti pracovníků a hlavní technologií je zde 
tužka a papír. To přináší ztráty jednak časové 
– ,houbaření nových pracovníků, neefektivní 
průchod skladem –, ale také náklady spo-
jené s reklamacemi, tedy špatný výrobek či 
nesprávná velikost,“ vypočítává přetrvávající 
nedostatky Marek Drahuský, manažer logis-
tických projektů ve společnosti ICZ.

POŘÁDEK I VHODNÁ ORGANIZACE
Zásad pro efektivní vychystávání ve skladu 
je více. Michal Ondomiši, ředitel logistiky ve 
společnosti Alza.cz, vyjmenovává tyto: „Ze-
jména je to striktní pořádek v systému a ve 
skladu, organizace zboží podle frekvence 
vychystávání, kvalitní hardware a software, 
dobře zaškolený personál, maximálně jed-
noduché a přímočaré procesy, jednoduchý 
layout skladu.“ Aleš Malucha, COO ve spo-
lečnosti Rohlik.cz, uvádí mezi hlavními zá-
sadami správnou prioritizaci objednávek ve 

FO
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BEZCHYBNÝ PICKING JE SOUHROU 
TECHNOLOGIÍ, PROCESŮ I LIDÍ

Článek připravil David Čapek

vazbě na service level, resp. závozový čas 
zákazníka, plánování kapacit podle očeká-
vaného vývoje poptávky, alokaci produktu 
do vychystávacích pozic podle obrátkovosti, 
vychystávací kritickou cestu (při manuálním 
vychystáváni) a způsob samotného vychystá-
ní (manuální versus automatizované).

„Nejlépe se nám osvědčuje kombinace čte-
ček a technologie, jmenovitě dopravníkových 
pásů, a systému řízení skladu,“ popisuje Mi-
chal Ondomiši s tím, že Alza využívá inter-
ní řešení WMS pro řízení skladu. „Systémů 
používáme hned několik,“ uvádí Robert Bře-
zina, jednatel společnosti Lidl E-Commerce 
Logistics, a konkretizuje je: „Od dopravníků, 
skenerů, tiskáren čárových kódů, uprave-
ných vychystávacích vozíků přes samotný 
SAP systém. Pro sladění těchto nástrojů je 
nejdůležitější nastavení SAP systému.“ Jak 
konstatuje Aleš Malucha, využívá Rohlik.cz 
ve svém skladu především WMS a čtečky, 
dále vychystávání do manipulační jednotky 
(např. boxu) pro její posun do dalšího oddě-
lení (vychystání a konsolidace). „Podstatné 
je sladění statické části, kde leží zásoba, 
tj. box 1, a označeni kódem, s dynamickou 
častí, která posunuje produkt v procesu mezi 
odděleními, tj. box 2, vozík a označeni kódy,“ 
objasňuje Aleš Malucha.

Důraz na efektivitu vychystávání 
zboží ve skladech se stále zvyšu-
je, což platí obzvlášť pro logistické 
provozy v odvětví e-commerce. Vý-
voj se posouvá dopředu také díky 
e-shopům, jejichž zákazníci očeká-
vají spolehlivé a rychlé zpracování 
online objednávek.

ETIKETOVÁNÍ

SKLADOVÁNÍ BALÍKOVÁ 
PŘEPRAVA
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TRACK & TRACE

PALETOVÁ PŘEPRAVA 

KOMPLETACE A BALENÍ

VÍCE INFORMACÍ:
eshop@geis.cz

KOMPLEXNÍ LOGISTICKÉ ŘEŠENÍ PRO E-SHOP
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V ZÁJMU RYCHLÉ A BEZCHYBNÉ 
EXPEDICE
Na klíčovou roli správného rozvržení skladu 
pro dané segmenty zboží poukazuje Michal 
Úšela, manažer divize logistika retail ve sku-
pině HP TRONIC, do které patří značka Da-
tart. „Důležitá je také kombinace vhodného 
systému pro řízený sklad WMS a správně pro-
školeného personálu skladu. To vše ovlivňuje 
rychlost a bezchybnost expedice,“ vysvětluje.

Datart využívá ve svém centrálním skladu 
mimo jiné automatizovaný sklad a doprav-
níkové technologie, vybavené stacionárními 
snímači přepravních beden, které propojují 

jednotlivé skladové úseky. „V našem logis-
tickém centru v Jirnech používáme sklad 
OSR Shuttle pro drobné zboží, který ma-
ximálně využívá kapacitu plochy a výšku 
skladu k efektivnímu skladování zboží. Zá-
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Co považujete 
za klíčové pro 

vychystávání zboží 
ve skladu?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

m

roveň díky technologii vychystávacích stanic 
 pick-it-easy, na které po dopravnících míří jak 
úložné, tak expediční bedýnky, dosahujeme 
nejvyšší efektivity ve vychystávání,“ vyzdvi-
huje Michal Úšela. Pro balíkové expedice 
jsou k dispozici balicí stoly vybavené ruční 
čtečkou a tiskárnou pro tisk štítku dopravce. 
Ve skladu využívá Datart rovněž standardní 
úložné technologie jako skladování na volné 
ploše, policové a paletové regály nebo me-
zaniny.

„Řízenému skladu 
pomáhá hlasové 
vychystávání“

Hlavním mozkem efektivně fungujícího 
skladu by měl být WMS. Ten by měl vše 
ostatní ve skladu co nejefektivněji řídit 
a podporovat. Ať už jde o hardwarové 
komponenty (terminály, tiskárny, snímače 
apod.), procesy nebo skladníky pracující 
s těmito technologiemi. V poslední době 
se také velmi osvědčují nové technologie 
jako hlasové vychystávání, které dokážou 
zvýšit efektivitu skladových procesů až 
o 30  procent.

Čestmír VÁŇA
marketingový 

manažer
KODYS



RRychlost, spolehlivost, flexibilita a pohodlí. 
Tak by se daly stručně charakterizovat hlavní 
požadavky na doručení zboží v dnešní době. 
„V B2C segmentu jde o co nejpříjemnější 
proces doručení příjemcům zásilek. Umož-
nit řízení tzv. poslední míle, vybrat si výdejní 
místo, změnit si termín nebo adresu doru-
čení. A zcela jistě online obsluha své zásil-
ky. Zákazníci chtějí stále více rychlé vyřízení 
požadavku a online odbavení,“ vypočítává 
Miloš Malaník, generální ředitel a jednatel 
společnosti DPD CZ. V případě B2B zákaz-
níků je – samozřejmě kromě spolehlivosti 
doručení – výrazněji akcentován požadavek 
na rychlost. Často jde navíc vedle vnitrostátní 
přepravy i o tu mezinárodní.

PERMANENTNÍ VÝZVY
„Pro zákazníka je stále klíčová kvalita do-
ručování, kam patří spolehlivost služby, do-
ručování v menších časových oknech nebo 
vyšší flexibilita dopravců. Neustálé zlepšo-
vání těchto oblastí je pro každou logistickou 
firmu permanentní výzvou,“ vysvětluje Ond-
řej Žák, výkonný ředitel společnosti Zásilkov-
na. Do popředí se v současné době dostává 
také environmentální hledisko, tedy nejen 
otázka, jak, kdy a čím je zboží přepraveno, 
ale také s využitím jakých zdrojů.
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DORUČENÍ ZBOŽÍ:  
HLAVNĚ RYCHLE A POHODLNĚ

Zásadní výzvy by se podle Pavla Včely, ředi-
tele společnosti GLS Česká republika, daly 
shrnout do slov flexibilní a udržitelná mezi-
národní logistika. „Balíková logistika stále 
více boří hranice, roste poptávka zákazníků 
po stále přesnějších a rozmanitějších způ-
sobech doručení, a to s ohledem na život-
ní prostředí. Se stále rostoucím množstvím 
objednávek z e-shopů pozorujeme i zvyšující 
se požadavky na mezinárodní reverzní logis-
tiku,“ dodává Pavel Včela.

VŠE SMĚŘUJE K AUTOMATIZACI
Celý obor ovlivňuje a stále více ovlivňovat 
bude pokračující automatizace. „Snažíme 
se ji využít v co nejvíce oblastech, kde se to 
vyplatí. Velmi často jsme však limitováni vy-
sokými náklady s dlouhou dobou návratnos-
ti. V roce 2018 jsme například investovali do 
speciálních poloautomatizovaných skluzů. Ty 
usnadňují a zefektivňují práci manipulačních 
pracovníků a snižují počet poškozených zá-
silek,“ konstatuje Miroslav Mareš, marketing 
manager společnosti PPL CZ. 

Kurýři nejen této firmy jsou vybaveni pokro-
čilými skenery, které kromě jiného umožňují 
zbavit se papírového potvrzení o převzetí zá-
silky a šetří tak životní prostředí.

Zásilky jsou v dnešní době doručo-
vány rozličnými způsoby. Zákazní-
kům může být objednané zboží do-
vezeno domů či do zaměstnání, ale 
stejně tak si je v případě potřeby vy-
zvedávají v kamenné prodejně, na 
výdejním místě nebo v tzv. pick-up 
boxu. Možnosti i požadavky se dále 
rozšiřují.

Článek připravil David Čapek
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Online řízení doručování zásilek a flexibilita 
s tím spojená je podle Miloše Malaníka tren-
dem nyní i do budoucna. „Navíc neustálá 
inovace a zavádění online nástrojů je nejen 
příjemnější pro velkou část zákazníků (ze-
jména s ekonomickým nástupem mladé ge-
nerace), ale také místem, kde firmy mohou 
snížit náklady (především personální) a ušet-
řené finance investovat do dalšího rozvoje,“ 
poznamenává Miloš Malaník.

Jednou z důležitých výzev bude, jak efek-
tivně skloubit stále se zvyšující kapacity na 
rozvoz zboží s dopravními kapacitami a ži-
votním prostředím, odhaduje Ondřej Žák. 
„V západní Evropě se například čím dál víc 
diskutuje, a proběhly už i první testy, o sdíle-
ní služby doručování do center měst. V praxi 
by to fungovalo tak, že na předměstí by bylo 
jedno velké depo, kam dopravci různých zna-
ček vozí zboží, to se pro jednotlivé městské 
lokality konsoliduje a rozváží elektromobily,“ 
popisuje. Zásilkovna nedávno uvedla do 
provozu robotické výdejní místo Z-Bot, které 
se nachází v pražském obchodním centru 
Chodov. Zajímavým řešením je umísťovat 
tato či podobná zařízení do lokalit s vysokou 
hustotou osídlení, jako jsou třeba sídliště 
nebo administrativní centra, a sdílet je pro 
zásilky ostatních dopravců. Zvlášť vhodnou 
variantou pak je zavážet a plnit taková výdej-
ní místa z jedné dodávky zásilkami od více 
přepravních firem.

I když se technologické nástroje dynamicky 
vyvíjejí, tak leccos podstatné v doručování 

„Doručování ve 
městech spojené 

s udržitelnou city 
logistikou“

Jistě pro nás i ostatní přepravce předsta-
vuje do budoucna výzvu také stav městské 
logistiky – stále častější kolony zejména 
v centrech měst, různá dopravní omezení 
a stále sílící ekologická opatření. Na tento 
vývoj reagujeme tím, že zřizujeme městské 
depo v Praze, kde je situace nejpalčivější. 
Tzv. City depo se nachází v blízkosti centra 
města a výzvou pro nás je doručovat odtud 
zásilky za využití pěších kurýrů a cykloku-
rýrů nebo zvyšováním elektromobility.

Miloš MALANÍK
generální ředitel 

a jednatel
DPD CZ

INZERCE

Které způsoby 
doručení zásilek 

preferujete?
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mzboží se nemění. „Pominu-li technologické 
vize, mezi které dnes patří drony, samořidi-
telná auta a doručovací roboty, zůstane klí-
čovým faktorem úspěchu především práce 
s informacemi, komunikace a práce s lidmi,“ 
uzavírá Pavel Včela.



NNikdy předtím neměl zákazník takové mož-
nosti při výběru zboží jako dnes. A jak roste 
počet registrovaných e-shopů, roste i šíře 
jejich nabídky tak, aby mohly uspokojit co 
největší segment zákazníků. Avšak široká 
nabídka zboží ve většině případů znamená 
také velké skladové prostory.

Velké skladové prostory znamenají více 
skladových procesů, které je třeba optima-
lizovat. A jelikož je dávno pryč doba nakupo-
vání, kdy se zákazník rozhodoval pouze na 
základě ceny, a daleko častěji 
hraje důležitou roli tzv. přidaná 
hodnota, kterou je obchodník 
schopen ke zboží přidat, je 
nutné tyto skladové procesy 
mít řešeny co nejefektivněji. 
Takovou přidanou hodnotou je 
např. rychlost vychystání objed-
naného zboží ze skladu a jeho 
včasné doručení ke spotřebi-
teli. To na papíře vypadá snadněji, než ve 
skutečnosti je. Téměř každá společnost se 
potýká s problémy a potížemi ve svých skla-
dech, které tuto konkurenční výhodu v podo-
bě rychlého vyskladnění komplikují.

JAKÉ JSOU REZERVY PŘI 
SKLADOVÁNÍ V E-COMMERCE
Respondenti měli možnost uvést, co je pro 
ně nejpalčivější v oblasti skladování. Za nej-
větší problém označili problémy se záměna-
mi zboží při vyskladňování (55 %). Dochází 
k tomu nejčastěji u zboží stejného druhu, ale 
jiných kategorií, např. při vyskladnění obleče-
ní stejné barvy, ale jiných velikostí, nebo při 
vyskladnění knih, které se liší číslem vydání.

Mít přehled o stavu zásob na skladě v reál-
ném čase je pro e-shopy důležité jak z hle-

NEJVĚTŠÍ PROBLÉM 
E-SHOPŮ JSOU ZÁMĚNY 

ZBOŽÍ PŘI VYSKLADNĚNÍ



ČETLI JSTE NA FB 
O ALGORITMECH 
AI V PODÁNÍ 
PAVLA KORDÍKA 
Z ČVUT?

Připojte se ke komunitě 
 systemylogistiky

diska plánování nového objednání zásob, tak 
z hlediska udržení nabídky zboží v e-shopu 
v aktuálním stavu. Celkem 42 % dotazova-
ných vnímá tuto oblast jako problematickou. 
Respondenti potvrdili zkušenost s nesoula-
dem nabízeného zboží v e-shopu a skuteč-
ným stavem na skladu.

Problémy s odesláním zboží a jeho doručením 
na místo určení v dohodnutém čase pociťuje 
39 % dotazovaných. Rychlost expedice je jed-
ním z klíčových prvků, které dávají e-shopům 

náskok před konkurencí, a z po-
hledu spotřebitelů je to mnohdy 
rozhodující aspekt.

Rezervace zboží ve skladu, tzv. 
košíková blokace, je proces, 
kdy je zboží rezervováno pro 
zákazníka, který jej v e-shopu 
vložil do košíku, ale ještě např. 
nezaplatil. Toto zboží by mělo 

být blokováno i ve skladu, dokud je zákaz-
ník nezaplatí, aby mu následně mohlo být 
odesláno. Až 32 % dotazovaných uvádí, že 
s takovými blokacemi má ve skladu  problém.

Napojení na dopravce a sledování stavu zá-
silek v dopravě po odeslání ze skladu nemá 
ve svých skladových procesech zahrnuto 
celých 26 % dotazovaných. Přitom je dnes 
již běžné automatické předání čísla zakáz-
ky z WMS systému balíkovým službám. Tak 
mohou e-shopy sledovat stav zásilky, dokud 
v pořádku nedorazí k zákazníkovi.

Stejný počet dotazovaných (26 %) spatřuje ve 
svých skladech jako problematickou pružnou 
výměnu skladových zásob. Taková výměna 
zásob probíhá např. kvůli vlně módních hitů, 
uvedení novinek na trh či sezonnímu zboží. In-
ternetové obchody potřebují, aby obměna zboží 
na skladu proběhla co nejrychleji a mohla být 
také co nejrychleji nabídnuta k prodeji.

Česká republika hlásí víc než 43 000 registrovaných e-shopů. To 
už je množství pro silné konkurenční prostředí. Průzkum společ-
nosti GRiT měl za cíl analyzovat skladové priority v e-commerce 
a zmapovat problémy a technologickou připravenost této oblasti. 
Z výsledků vyplývá, že oblastí, na které by se měly e-shopy pro-
cesně nejvíce zaměřit, je zamezení záměnám zboží (55 %).

Zpracováno ve spolupráci se společností GRiT

„U RESPONDENTŮ 
SE OBJEVUJE 

FENOMÉN ZTRACENÍ 
ZBOŽÍ VE VLASTNÍM 

SKLADU.“
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Reklamace a vratky jsou pro online obchody 
běžným procesem. Zákazníci si objednávají 
v jednu chvíli více zboží, aby je mohli vyzkou-
šet nebo porovnat, a poté nevyhovující kusy 
vracejí zpátky. Celých 16 % respondentů 
uvádí, že se ve skladu potýkají se zdlouha-
vým naskladněním nepřevzatého a vrácené-
ho zboží. Je přitom žádoucí, aby tento proces 
byl co nejrychlejší a dané zboží mohlo být 
znovu nabízeno v e-shopu.

BOJOVKA VE VLASTNÍM SKLADU
Realizovaný průzkum v e-commerce uká-
zal specifické problémy, které jsou spojené 
s vysokým výskytem vráceného zboží, kdy je 
častou příčinou nesprávná velikost či prostá 
záměna způsobená neřízenou expedicí. V pro-
cesu opětovného přijetí do skladu vznikají 
také zbytečné náklady spojené s dopravou.

Tyto problémy jsou především u skladových 
provozů, kde je evidence zboží spravována 

pomocí papírové evidence či pomocí účet-
ních skladů jednotlivých ERP řešení. Tyto 
provozy neevidují přesné skladové lokace 
a zaskladněné zboží systémem řízeného 
skladování, ale jsou odkázány na lidský fak-
tor, který bývá příčinou vysoké chybovosti. 
Zároveň se u respondentů objevuje „ztrace-
ní zboží ve vlastním skladu“, které je zapří-
činěno mj. absencí skladových lokací. Zboží 
je uloženo na nepopsané místo, je těžko do-
hledatelné a mnohdy se najde až při inven-
tuře. To už však může znamenat nezbytnost 
prodeje zboží pod cenou, např. při potřebě 
uvolnění skladových prostor.

Zmíněné problémy je možné efektivně řešit 
pomocí využití online čteček čárových kódů 
s plnohodnotným WMS řešením, které zajis-
tí automatizovanou kontrolu expedovaného 
zboží podle jednotlivých objednávek. Dojde 
tedy ke snížení chybovosti, přesné evidenci 
umístění naskladněného zboží, urychlení vý-
deje, zvýšení zákaznické spokojenosti nebo 
snížení vratek.

Publikace nejlepších případových studií 
a logistických inovací Projektu LOG-IN.

Stáhnete si ročenku na www.projektlogin.com/rocenka

ROČENKA LOG-IN
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3,6
Záměny zboží

3,4
Přehled o stavu zásob na skladu 
v reálném čase

2,9
Rezervace zboží ve skladu

3,3
Dostatečně rychlá expedice

2,9
Pružná výměna 
skladových zásob

3,1
Možnost sledovat stav zásilek 
v dopravě po odeslání

2,8
Efektivní naskladnění 
nepřevzatého a vráceného 
zboží

TOP 7 PROBLÉMŮ VE SKLADOVÁNÍ 
V E-COMMERCE

Pozn.: Stanoveno podle bodového hodnocení důle-
žitosti na škále od 1 do 5 bodů (5 = nejdůležitější)

Máte problémy se 
záměnami zboží?

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

m
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EXPRESNÍ A BALÍKOVÍ DOPRAVCI

1
Geis Parcel CZ s.r.o. 

Zemská 211/I
337 01 Ejpovice 

992 4121 DN DN
Celý 
svět

Celý svět
Siemens, Nokian 

Tyres, Husqvarna, 
Tchibo

● ● ● ● - ● ● ● ●

tel.: 951 277 777
fax: 951 220 259

info@geisparcel.cz
www.geisparcel.cz

2
GLS CZ s.r.o.

Průmyslová 5619/1
586 01 Jihlava

942 776 30000 DN 41 Evropa DN ● - - ● ● - ● ● ●
tel.: 840 123 456

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

3
Transforwarding a.s. 

K. Uhlíře 1917/42
370 06 České Budějovice  

274 290 0 0 30

 ČR, Itálie, 
Německo, 
Rakousko,

Španělsko…

DN ● ● ● ● ● ● ● ● ●

tel.: 389 001 111
 fax: 389 001 444 

info@transforwarding.cz
www.transforwarding.cz

4
IN TIME SPEDICE, spol. s r.o.

Pobřežní 18/16
186 00 Praha 8

243 DN DN DN DN DN DN ● - - ● - ● ● ● ●
tel.: 246 092 912
 info@intime.cz
 www.intime.cz

5
MESSENGER a.s. 

Libínská 1
150 00 Praha 5

170 170 200 0 2 ČR, SR

 Alza.cz, ČEZ, 
innogy, Citibank, 

ČSOB, Česká 
spořitelna

● - ● ● ● - ● ● ●

tel.: 220 400 000
fax: 220 400 040 

sales@messenger.cz
www.messenger.cz

6
Lorenc Logistic, s.r.o. 

Za Tratí 752
339 01 Klatovy

56 557 28 DN 1 ČR DN - - - ● - - ● ● ●
tel.: 376 377 344

lorenc@lorenc-logistic.cz
www.lorenc-logistic.cz

7
RKL Opava, spol. s r.o. 

Přerovecká 304/2A
747 95 Opava, Suché Lazce 

16 728 DN DN DN CZ, SK, D DN ● - - ● - ● ● ● ●

tel.: 553 687 111
 fax: 553 687 100 

rkl@rkl.cz
www.rkl.cz

8
GTL, spol. s r.o.

Černokostelecká 1701/6
251 01 Říčany

1,8 263 DN DN 2 Turecko DN ● - - - - ● - - ●

tel.: 323 618 381-9
fax: 323 618 399

gtl@gtl.cz
www.gtl.cz

NŘ
Česká pošta, s.p. 

Politických vězňů 909/4
225 99 Praha 1

DN DN DN DN DN DN DN ● - - ● ● - - ● ●
tel.: 954 301 111

info@cpost.cz
www.ceskaposta.cz

NŘ
ČSAD Uherské Hradiště a.s.
Tř. Maršála Malinovského 874

686 19 Uherské Hradiště 
DN DN 129 DN Evropa

CZ, SK, FR, GR, 
BG

DN ● - - - ● ● ● ● ●

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

NŘ

DER KURIER ČESKÁ REPUBLIKA 
SPOL. S R.O.

Dopraváků 749/3
184 00 Praha 8 - Dolní Chabry 

DN DN DN DN DN Německo, ČR DN ● ● ● ● ● - ● ● ●

tel.: 233 322 626
fax: 233 322 623 
info@derkurier.cz
www.derkurier.cz

NŘ
Deufol Česká republika a.s. 

Za Mostem 303/8
664 91 Ivančice 

DN 480 0 0 2 USA, Čína DN - ● ● ● - ● - ● ●

tel.: 606 714 121
 obchod@deufol.com        

www.deufol.cz
www.deufol.com

NŘ
Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. 

Modletice 135
251 01 Říčany u Prahy  

DN DN 26000 DN 230 Celý svět

 FAST ČR, CZC.cz, 
AT Computers, 

Oriflame, Kasa.cz, 
Internet Mall…

● ● ● ● - ● ● ● ●
tel.: 225 373 373

info@dpd.cz
 www.dpd.cz

NŘ
Federal Express Czech s.r.o. 

Na Radosti 399
155 21 Praha 5 - Zličín 

DN DN 100000 670 220 Celý svět DN ● ● ● - - ● ● ● ●

tel.: 800 133 339
 fax: 233 053 152 

czech@fedex.com
www.fedex.com/cz

NŘ
GO! Express & Logistics, s.r.o. 

U Prioru 1076/5
160 00 Praha 6  

DN DN 3200 2 220 EU
Bertelsmann, 

Siemens, Deutsche 
Bahn

● ● ● ● ● ● ● ● ●

tel.: 800 311 000
fax: 226 216 535 

info@general-overnight.cz
www.general-overnight.cz
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PROVĚŘENÉ LOGISTICKÉ KONTAKTY 
NA JEDNOM MÍSTĚ
SLBOOK je ročenka, která publikuje prověřené kontakty na fi rmy v logistickém sektoru. Katalog je 
 řazen nomenklaturně a vychází vždy na přelomu roku. Součástí publikace jsou také texty, které shrnují 
základní trendy v každé kategorii. 



PROJEKTLOGIN.COMNAVŠTIVTE: Facebook LinkedInÒ SPOJTE SE S NÁMI A STAŇTE SE SOUČÁSTÍ 
MULTIKANÁLOVÉHO PROJEKTU LOG-IN!

+420 739 628 425

NEVÁHEJTE PŘIHLÁSIT VAŠE INOVATIVNÍ PROJEKTY, PRODUKTY NEBO SLUŽBY 

A OSOBNOSTI, KTERÉ PODPORUJÍ INOVACE V LOGISTICE!

Součástí podpory inovací 
v logistice je bezpochyby 
ocenění těch nejlepších. 

Ocenění LOG-IN!

Kategorie Ocenění LOG-IN:
l   Technická a technologická inovace roku

l   Projektová inovace roku

l   Inovace v logistických realitách

l   Fachman roku

Přihlášení zdarma! Online hlasování 
– vítěze volí veřejnost!

Slavnostní vyhlášení vítězů Ocenění LOG-IN 
proběhne na Galavečeru logistické inovace 
po skončení odborného programu fóra LOG-IN 
21. 11. 2019 v O2 Universum Praha.
Přihlášené produkty a projekty bude online hodnotit 
největší možný panel 25 200 čtenářů časopisu 
Systémy Logistiky – obrovská základna profesionálů 
z logistického trhu. 
Přihlašte vaše inovativní produkty nebo projekty!

Uzávěrka přihlášek 6. 9. 2019!

PARTNER OCENĚNÍ: 
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Inspirace, jak 
vyřešit i tu nejtěžší 

logistickou hádanku

21. LISTOPADU 2019Ò PRAHA, O2 UNIVERSUMÒ

16

Registrujte se už dnes na akci! www.log-in.cz/registrace

Děkujeme partnerům, kteří podporují inovaci v české logistice.

Chcete také podpořit inovace na českém logistickém trhu? 
Kontaktujte nás a staňte se partnerem i vy!
Kontakt: pavel.kotrbacek@atoz.cz, tel: +420 605 296 739

ZLATÝ PARTNER: STŘÍBRNÍ PARTNEŘI: BRONZOVÍ 
PARTNEŘI:

PARTNER FÓRA: PARTNER TECHNIKY: PARTNER E-MAILOVÉ 
KOMUNIKACE:

SPECIÁLNÍ 
PARTNER:

Nezmeškejte logistickou akci podzimu na českém trhu.
Zapište si do diáře!

Získejte inspiraci, jak inovovat logistiku i ve vaší � rmě!

To všechno v novém unikátním 
konferenčním prostoru O2 Universum! 
LOG-IN a O2 UNIVERSUM – unikátní 
propojení inovací, moderních technologií 
a inspirací.

Celodenní fórum s nejlepšími případovými studiemi z logistiky

Prezentace nejvíce inovativních produktů a řešení pro logistiku, inspi-
rativní úvodní prezentace a panelová diskuze o žhavých tématech v logistice

Galavečer logistických inovací a vyhlášení vítězů Ocenění LOG-IN za rok 2019.

Logistický Business Mixer – unikátní možnost pro networking v neformální 
atmosféře v závěru dne

BizLOG – 10minutová speed-datingová setkání 

250 předních logistických manažerů na českém trhu, z nichž většina patří 
mezi uživatele logistických služeb

Sledujte nás na 
sociálních sítích 
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