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Jak jsme snížili reklamace 
z 28 % na 0,21 %
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Příběh o zvýšení rychlosti a spolehlivosti logistiky 
outdoorového oblečení

Přijetí a naskladnění kompletních skladových zásob, napojení a přizpůsobení se ERP systému 

klienta nebo nastavení logistických procesů za 3 měsíce…

Konečný výsledek?

Logistika s výrazným snížením počtu reklamací, efektivní adaptací (ne)čekaným sezónním 

výkyvům nebo kvalitnější komunikací s klienty a zákazníky. Přečtěte si příběh, který jsme u nás ve 

Skladonu začali psát na přelomu léta a podzimu 2019.

Outdoorové a sportovní oblečení na hory i do města
Značka Kilpi, společnosti Ponature s.r.o., nabízí outdoorové a sportovní oblečení do přírody 

i do města, pro sport i odpočinek. Spojením názvu Kilpi (finsky „Štít“) a hesla „Tested by 

North“ se snaží svým sortimentem zajistit zákazníkům opravdový zimní prožitek. Zimní 

produkty jsou doplněny o výbavu na léto, doplňky i maličkostmi. Společnost aktuálně 

zaměstnává 50 pracovníků, vlastní síť kamenných prodejen a e-shop. Podrobné informace 

jsou k dispozici na www.kilpi.cz.

Společnost primárně odesílá dva typy zásilek – B2C a B2B, v poměru 75:25 co se do počtu 

objednávek týče. Své B2C objednávky, které tvoří 10 % veškerého odeslaného zboží, 

primárně zasílají do rukou zákazníků v České republice a na Slovensku. B2B distribuuje 

k obchodním partnerům do celého světa, konkrétně do 49 zemí, a do svých kamenných 

prodejen. V minulosti vyzkoušeli pro svou logistiku 4 externí a 1 vlastní řešení, s žádným

z nich nebyli 100% spokojeni. Během roku mají dva prodejní vrcholy – léto a zimu, zima je 

vrcholem celoročním. Zimní období v logistice Kilpi začíná na přelomu září a října a končí 

na přelomu ledna a února. Letní logistická sezóna znamená 2 týdny v dubnu. Aktuálně má 

společnost na skladě v průběžných zásobách cca 0,5 miliónů kusů zboží, a to ve více než

14 000 jedinečných SKU, z čehož je většina produktů zimní povahy.

říjen, 2020

https://www.shopkilpi.cz/
https://www.kilpi.cz/cs
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Pavel Kovář, logistický manažer Kilpi

„Stávalo se, že v uličce, kde jsme měli uskladněny produkty 
pro již přijaté objednávky, zrovna operoval vysokozdvižný 

vozík. Vstup do této uličky byl okamžitě zakázán a například 
30 000 kusů zboží se stalo nedostupným.”

Outsourcing logistiky nebo vlastní řešení?
K rozhovoru jsme si pozvali Pavla Kováře, logistického manažera značky Kilpi. Pavel 

ve společnosti působí od července 2018. Pamatuje si tak spolupráci s předchozím 

poskytovatelem logistických služeb a má také následnou zkušenost se začleňováním 

logistiky pod firemní kompetenci.

„Poslední externí logistická společnost nebyla vybavením a interním fungováním 

připravena na náš typ logistiky. Pro naše objednávky je důležité, aby byla k dispozici 

jednotlivá SKU téměř okamžitě,“ přibližuje potřeby Pavel Kovář. „Sklad předešlého 

logistického poskytovatele splňoval požadavky pouze pro klasickou „tovární“ logistiku, 

kdy se přijme kontejner zboží na paletách, veškerý obsah se na paletě zaskladní do 

čtyřmetrových regálů a za určitou dobu se tyto palety v nezměněném stavu přesunou 

nebo expedují dále,“ pokračuje Kovář. „Stávalo se, že v uličce, kde jsme měli uskladněny 

produkty pro již přijaté objednávky, zrovna operoval vysokozdvižný vozík. Vstup do této 

uličky byl okamžitě zakázán a například 30 000 kusů zboží se stalo nedostupným. 

V momentě, kdy se podařilo paletu se zbožím vyskladnit z regálu, začala chvíle hledání 

požadovaného kusu v krabicích, což vedlo k dalšímu zpomalení v procesu vychystávání,“ 

vzpomíná Pavel Kovář. „Takovéto fungování pro nás bylo nepřijatelné, zejména když naše 

B2C objednávka zpravidla obsahuje do 5 kusů odlišného zboží. Stejně tak u B2B je ve 

většině případů konkrétní produkt požadován v jednotkách.“ Nejen z těchto důvodů bylo 

standardem vysoké procento reklamací. „Pamatuji si, že jsme se občas dostávali až na 

50 % reklamovaných zásilek u našich stálých a ověřených klientů. Důvodů reklamací bylo 

více, jako například nedohledání zboží ve skladu nebo manuální kontrola vychystaného 

a baleného zboží podle papíru – nikoli za pomocí skeneru a skladového systému. Jednalo 

se tedy o reklamace, které šly přímo na vrub logistického partnera. Mimo jiné samotný 

proces zpracování přijatých reklamací měl také silné mezery,“ dokresluje Kovář.

https://www.linkedin.com/in/pavel-kov%C3%A1%C5%99-35b89a8b/
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Pavel Kovář, logistický manažer Kilpi

„Naším cílem bylo zvládnout vzniklou
situaci a zajistit fungující logistiku po celou 

zimní sezónu.”

Z těchto a dalších důvodů se Kilpi rozhodlo pro vlastní řešení logistiky. „V říjnu 2018 jsme 

se rozhodli vybudovat vlastní sklad a začlenit logistiku plně do naší kompetence. Zvolený 

termín nebyl nejvhodnější, blížila se zimní sezóna – náš vrchol roku.“ Proto byl na logistiku 

a začátek fungování vyvíjen obrovský tlak, na přípravu a realizaci bylo opravdu málo času. 

„Uběhlo pouhých 10 dní a my se dostali od myšlenky až k realizaci – expedici prvních 

zásilek zákazníkům. Zpočátku jsme se potýkali s personálními, procesními, systémovými 

a dalšími problémy, ale netrvalo dlouho a náš výkon byl násobný oproti předešlému 

poskytovateli. Zejména co se týče počtu odbavených objednávek nebo množství 

reklamací,“ vzpomíná Pavel Kovář. Při přesunu do vlastního skladu se musela Kilpi logistika 

potýkat například s chybnými informacemi o skladových zásobách od předešlého partnera 

nebo řešila celní správou zastavené kontejnery, jejichž součástí bylo zboží již objednané 

klienty a zákazníky. „Naším cílem bylo zvládnout vzniklou situaci a zajistit fungující 

logistiku po celou zimní sezónu,“ vzpomíná Kovář. Zimní sezóna nakonec dopadla nad 

očekávání úspěšně. Na základě dosažených čísel a splnění dalších klíčových hodnotících 

parametrů, navíc v součtu se zkušenostmi z předešlého outsourcingu, se začalo přemýšlet 

nad variantou trvalého řízení logistiky in-house. „Postupně jsme ale začali narážet na 

nedostatky vlastního řešení. Pokud 

bychom se chtěli přesunout do lepších 

prostor, musíme zaplatit nejen nájem 

a další poplatky, ale smluvně se zaručit 

na několik let dopředu. Uvažovali 

jsme také o vybudování vlastního 

skladu, kdy jsme se ale v kombinaci se 

spolehlivým a na míru vyvinutým skladovým softwarem dostávali do opravdu vysokých 

vstupních investic. Navíc jsme si uvědomovali, že vybudování požadovaného distribučního 

centra, plně připraveného pro naše potřeby, zabere delší časový horizont. Naráželi jsme 

také na personální záležitosti spojené se zaměstnanci v provozu. Vlastním řešením 

logistiky se automaticky zdvojnásobil počet zaměstnanců firmy. Začaly se objevovat 

formální problémy se skladníky, problémy s jejich řízením a nastavováním efektivních 

procesů. Tím, jak narostla zaměstnanecká základna, se také zvýšily nároky na ostatní 

související oddělení – u nás zejména HR, IT, účetní. Nová pro nás byla také administrativa 

spojená s nájmem, investicemi např. do vybavení skladu, pojištěním zboží, zabezpečením 

skladových prostor, BOZP nebo hygienou. V tomto období se nám naskytla možnost 

auditu logistiky od p. Rudolfa Malého, Alog., člena Komory logistických auditorů. Chtěli 

jsme mít jistotu, že naše další kroky povedeme správným směrem, proto jsme souhlasili a 

netrpělivě čekali na výsledek,“ popisuje Kovář důsledky vlastního řešení logistiky.

https://www.linkedin.com/in/rudolf-mal%C3%BD-b936b759/
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Pavel Kovář, logistický manažer Kilpi

„Logistiku jsme chtěli předat jako 
“balíček” někomu, kdo ji už má 

zvládnutou systémově, procesně, 
personálně i vybavením.”

Audit logistiky – není outsourcing jako outsourcing
Bodem zlomu se pro Kilpi stal výsledek zmíněného auditu, který hovořil pro outsourcing 

logistiky. „Pamatuji si, že mi problesklo hlavou, že vstupovat dvakrát do stejné řeky se 

nevyplácí.“ Nicméně charakter a způsob 

fungování s vydefinovaným partnerem 

„stejné řece“ nenasvědčoval. Ideální partner 

má mít procesy nastavené tak, aby se co 

nejvíce přiblížil Kilpi potřebám. Měl by mít za 

sebou prokazatelné zkušenosti a v nejlepším 

případě byl v blízké dojezdové vzdálenosti.

Výběr vhodného logistického partnera pro Kilpi
„Stanovili jsme si 2 hlavní priority, které by měl náš potenciální fulfillmentový specialista 

splňovat. První byla připravenost na naši logistiku, kde jsme kladli důraz zejména na 

rychlé a správné pickování a expedici zásilek. Ať už malých B2C, které zpravidla obsahují 

do 5 kusů zboží pro zákazníka z e-shopu, nebo velkých B2B s 9 000 položkami pro našeho 

klienta v Rusku. Druhou a neméně důležitou prioritou nebylo nic jiného než finance, 

tedy cena za kompletní outsourcing logistiky,“ uvádí Kovář klíčové body k navázání nové 

spolupráce. „Jednoduše nám to muselo zapadnout.“

„Na doporučení od p. Malého jsme se dozvěděli o firmě Skladon, ve které se v minulosti 

osobně podílel na nastavování intralogistiky. Kooperace se Skladonem nám od začátku 

dávala smysl, a to hned z několika důvodů. Především měli zkušenost s e-commerce 

logistikou, měli k tomu uzpůsobené procesy, které z velké části odpovídaly našim 

představám. Ve svém distribučním centru měli a mají přes 95 % SKU položek uložených v 

regálových pozicích s maximální výškou 2 m, tím pádem okamžitě dostupných pro pěšího 

skladníka. Kromě vhodného vybavení sídlili v novém distribučním centru, ve kterých měli 

dostatečnou kapacitu pro naše zboží. Fungovali na moderním cloudovém skladovém 

systému, umožňujícím škálování. Navíc dojezdová vzdálenost z Ostravy, popř. sídla 

naší firmy, je necelých 30 km,“ představuje výhody Kovář s tím, že poloha distribučního 

centra také strategicky vyhovuje rychlému doručení na slovenský, polský a maďarský trh. 

„Od prvních společných schůzek byl u nich zřetelný silný důraz na kvalitu služby, snaha 

posouvat svou úroveň stále výše a maximálně se přizpůsobit a flexibilně reagovat na naše 

specifické, resp. neustále se zvyšující požadavky e-commerce, “ podotýká Kovář. „My jsme si 

zase na druhou stranu chtěli být co nejvíce jisti, že už s outsourcingem „nešlápneme vedle“. 



6

Projednávali jsme vše možné, co nám v danou chvíli připadalo alespoň trochu relevantní. 

Postupně jsme se ujišťovali např. o tom, jestli jsou schopni vychystávat podle našich 

specifických pravidel, dodržovat termíny doručení, které máme s našimi B2B klienty 

dohodnuty nebo jsou definovány s našimi kamennými obchody, nastavit časové limity, 

ve kterých se konkrétní objednávky, z důvodu klientovy možnosti změnit její obsah, ještě 

nesmí vychystávat, zajistit balící listy, paletové listy, kartónové štítky se specifickými 

informacemi pro naše B2B zásilky, které jsme měli s klienty historicky vypodmínkovány, 

dodržovat popisy kartónů nebo způsoby konkrétních balení,“ přibližuje jednání Kovář. „Pro 

představu jsem uvedl těchto pár bodů, ve skutečnosti jsme jich řešili více.“

V Kilpi se změnil pohled na nabízenou 

službu. „Věděli jsme, že sice aktuálně sídlíme 

ve zhruba stejně velkých prostorech, ale 

bez dalších vyšších investic nebylo možné 

dosáhnout požadovaného zlepšení.“ 

Navíc novým cílem společnosti byla snaha 

přemístit kapacity z logistiky do obchodu, 

marketingu a dalších oddělení. Logistiku, 

kterou Pavel vnímá jako spojovací uzel napříč 

odděleními, tak chtěli přenechat někomu, 

kdo ji už má systémově, procesně, personálně i vybavením zvládnutou. „Ideálně ji předat 

jako „balíček“, o který se budeme muset starat pouze okrajově,“ shrnuje. „Od spolupráce 

jsme si slibovali pouze virtuální fungování a controlling v systému, kde máme kompletní 

přehled o aktivitách na našem zboží, doplněné o občasné fyzické návštěvy přímo v 

distribučním centru. Že už nebudeme muset řešit to, kam se zboží uskladní, proč daný 

skladník nedorazil na směnu nebo jestli zítra proběhne BOZP kontrola,“ popisuje Kovář.

Vstupní schůzky, které se vedly od května 2019, probíhaly, i díky účasti p. Malého, otevřeně 

a na profesionální úrovni. Na jejich konci došlo k předložení formální nabídky. „Vše se 

relativně uspokojivě podtrhlo také s nabízenou cenou, což byla naše druhá priorita. Když 

jsme porovnávali cenu vlastního řešení s outsourcingem naší konkrétní logistiky, tak nám 

vyšlo zhruba o 10-15 % levnější vlastní řešení. Porovnávali jsme ale náš tehdejší stav. Když 

k tomu připočtu investice na vybavení nebo WMS a kvalitu odváděné služby, tak je pro nás 

varianta outsourcingu výrazně výhodnější. Po doladění detailů jsme se tedy rozhodli pro 

outsourcing, který byl ještě měsíc zpátky nemyslitelnou variantou,“ dodává Kovář.

Pavel Kovář, logistický manažer Kilpi

„Když jsme porovnávali cenu
s outsourcingem logistiky, tak nám 

vyšlo zhruba o 10-15 % levnější vlastní 
řešení. Porovnávali jsme ale náš 

tehdejší stav. Když k tomu připočtu 
veškeré investice a kvalitu odváděné 

služby, tak je pro nás varianta 
outsourcingu výrazně výhodnější.”



7

Převedení logistiky a tlak před zimní sezónou
Prvopočátkem problémů, které následně vznikaly během procesu převádění logistiky, byl 

čas a s ním spojený požadavek na rychlost přesunu. „V dubnu 2019 jsme po inventuře začali 

řešit další směr naší logistiky. Po auditu jsme v květnu zahájili jednání se Skladonem s tím, 

že od září budeme kompletně expedovat zásilky z jejich distribučního centra. Na veškerý 

přesun jsme tedy měli vymezeny 3 měsíce. Věděli jsme, že se blíží zimní sezóna a že jakýkoli 

zádrhel způsobí ještě větší tlak. V červnu jsme začali do Skladonu navážet již dříve na trh 

uvedené zboží z našeho skladu, které bylo v druhé polovině září doplňováno o zboží našich 

dodavatelů pro nadcházející sezónu. V první etapě naskladňování bylo celkem převezeno, 

přijato, uskladněno a připraveno k vychystávání přes vyšší stovky tisíc kusů produktů. Pro 

implementaci jsme se snažili, ve spolupráci s nezávislým expertem v podobě p. Malého, 

co nejdetailněji nastavit projektové řízení, nicméně z výše uvedeného důvodu jsme se 

nevyhnuli několika komplikacím. Například jsme špatně plánovali převoz zboží z našeho 

skladu, termíny dodání nekorespondovaly s domluveným harmonogramem. Fyzicky 

naskladňované zboží se množstevně lišilo od avizovaného, popř. některá SKU nebyla 

součástí jednotlivých avíz vůbec – systémově je tedy nebylo možné naskladnit. Toto zboží 

se mezitím ponechalo v příjmové zóně a byla potřeba vytvořit nové avízo k jeho přijetí. 

Později vázla také komunikace při příjmu zboží od našich dodavatelů, kdy se nevědomě 

přijímaly nekompletní zásilky. Implementace tak začala ztrácet na efektivitě. Postupně 

se začaly množit dotazy našich klientů a zákazníků, potřebovali už u sebe zboží na blížící 

se sezónu, které ale bylo tou dobou stále na příjmu. Ve Skladonu se mezitím operativně 

proškolovaly nově vzniklé provozní týmy tak, aby vše fungovalo podle našich požadavků,

co nejspolehlivěji a podle domluvených podmínek,“ rozebírá logistickou část Kovář.

Skladon má vlastní IT tým, což je oborová konkurenční výhoda, která přináší větší flexibilitu. 

„Do doby našeho onboardování však mělo IT Skladonu zkušenosti především s menšími 

klienty, jejichž e-shopy umožňovaly napojení přes API. My měli poskytovatele, který API 

technologií nedisponoval a bylo nás potřeba napojit na skladový systém Skladonu (WMS) 

prostřednictvím FTP serveru a XML souborů. Navíc jsme byli, v porovnání s ostatními 

klienty, složitější z pohledu nastavování IT procesů a skladově-systémových transakcí. Měli 

jsme totiž složitější provoz, více kanálů, naši B2B zákazníci měli specifické požadavky na 

vstup, výstup i proces zpracování. Zkrátka IT ve Skladonu řešilo spoustu nových úkolů, 

od čehož se odvíjela počáteční kvalita služby. Zjišťovali jsme, že například nefunguje 

správně přenos informací mezi naším ERP systémem a WMS Skladonu, což se následně 

projevovalo při fakturaci našim koncovým zákazníkům,“ popisuje začátky fungování Kovář. 

V těchto případech přicházelo na řadu operativní řešení v podobě společných pravidelných 
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porad a tzv. sprintů, kde jsme jednotlivé body konzultovali a hledali možná východiska.

Implementace se oproti prvotnímu plánu dostala do mírného skluzu. Veškeré zásilky se 

ze Skladonu začaly expedovat až na přelomu září a října. I nadále se za pochodu dolaďoval 

provoz a IT. Provoz se novinkám nakonec přizpůsobil obratněji hlavně díky intervencím 

a manažerskému řízení vedoucího logistiky Maxe Kováře. Už v polovině listopadu, tedy 

naštěstí stále během největší sezóny, se situace ustálila a začala se blížit Kilpi představám. 

Sklad dostal řád, zrychlovalo se vychystávání objednávek, snižovalo se procento reklamací. 

„Při implementaci služby jsem kvitoval dvě vlastnosti Skladonu. S vedoucím logistiky jsme 

komunikovali opravdu otevřeně. Když vznikl 

nějaký problém, tak mi bylo napřímo řečeno, 

jak se situace má, jak se bude řešit a kolik 

zhruba zabere času. Častokrát to byla právě 

otevřená komunikace, která držela naši 

spolupráci „nad vodou“. Druhým pozitivem 

byla viditelná snaha vzniklý problém řešit a 

najít optimální východisko,“ vzpomíná Kovář.

Flexibilní, efektivní a spolehlivá služba s otevřeným 
partnerem
„Outsourcingem logistiky jsme se, po odstranění následků z implementační fáze, přestali 

starat o provoz. Do Skladonu dojíždím na týdenní bázi a mám tak fyzický přehled o 

tom, jak to v distribučním centru vypadá nebo jestli se dodržuje dohodnutý plán. S IT 

dolaďujeme detaily jednotlivých transakcí a komunikujeme o nedostatcích. S vedením 

logistiky plánujeme dopředu, vzájemně se informujeme a domlouváme se o našich 

blížících se požadavcích, jako je např. příprava na další sezónu nebo za jakých podmínek 

musí být objednávky nejpozději doručeny. Již delší dobu víme, že o nás bude maximálně 

postaráno,“ nastiňuje Kovář.

Outsourcing logistiky měl pro Kilpi vliv na personální základnu. „Počet zaměstnanců se 

nám převedením logistiky snížil o polovinu. V našem případě to byl pokles z původních 100 

na 50 pracovníků, kdy jsme propustili čistě logistický personál. Těmto zaměstnancům se 

Skladon snažil vyjít vstříc, nabídl jim práci ve svém distribučním centru a my byli rádi, že 

několik z nich změnu pracoviště přijalo. Tato redukce měla pozitivní vliv na oddělení, která 

jsem uváděl dříve, když jim ubylo administrativních povinností,“ uvádí Kovář.

Pavel Kovář, logistický manažer Kilpi

„Při implementaci služby jsem kvitoval 
dvě vlastnosti Skladonu: otevřená 

komunikace a viditelná snaha vzniklý 
problém vyřešit.”

https://www.linkedin.com/in/max-kov%C3%A1%C5%99-a62a0a119/
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Procesní oblast, tedy aktivity a úkoly na skladu, se změnila minimálně. „Skladon se flexibilně 

přizpůsobil našim provozním požadavkům, spousta procesů dodnes funguje podle našeho 

vzoru. Co se ovšem výrazně zlepšilo je 

přesnost a rychlost. Počet objednávek, které 

se expedovaly z našeho vlastního skladu, 

zůstal dodnes zhruba stejný. Ve Skladonu 

jsou je ale schopni odbavit v kratším čase. 

Daleko lépe se přizpůsobují výkyvům, které 

jsou navíc občas dopředu neohlášené. Když 

jsme si vedli logistiku sami a přišla nějaká 

velká akce, tak jsme se z toho intralogisticky 

vzpamatovávali několik týdnů. Skladonu to 

trvá 2 dny.“

„Další výhodu přináší outsourcing v situaci, kdy nastane sezónní pokles v poptávce po 

našem zboží. Fakturaci máme nastavenou tak, že platíme pouze za to, co se reálně 

odešle. Vyhneme se tak fixním nákladům, které bychom platili za naše zaměstnance 

ve skladu. Když přichází zimní sezóna, vše musí ideálně fungovat bez sebemenšího 

problému. Odesílá se více zboží a zboží je navíc dražší než mimo sezónu. Smluvně máme 

nastavenou normu manipulačních jednotek (MJ), kterou je potřeba splnit každý den, a 

která se mění v závislosti na naší sezónnosti. Tato norma zohledňuje počet kusů přijatého 

zboží do distribučního centra a počet expedovaných kusů zboží. Skladon byl pro nás na 

konci minulého roku schopný tuto normu opakovaně přesahovat o tisíce manipulačních 

jednotek,“ (viz graf č. 1 „Příklady přesáhnutí smluvní normy MJ/den“).

45 2
Skladon
(2 dny)
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Příklady přesáhnutí smluvní normy MJ/den

Snížení průměrného počtu reklamací 
 na zodpovědnost skladu

„Co se přesnosti vychystávání týče, tak je Skladon spolehlivější než naše vlastní řešení 

a diametrálně odlišný oproti předchozím poskytovatelům logistiky, což je evidentní na 

počtu reklamací. U předchozího partnera jsme měli v průměru 28 % reklamovaných 

zásilek, které byly čistě na zodpovědnost skladu. Naším řešením se procento snížilo, 

dosahovali jsme okolo 11,5 %. Zato Skladon je v letošním průměru na 0,21 %. Navíc v případě 

vzniku reklamace je náprava, díky přehledu uloženého zboží a provozní flexibilitě, téměř 

okamžitá.“ Nezávislý server fulfillmentcompanies.net na základě svého průzkumu uvádí, 

že ve fulfillmentu je průměrná chybovost vychystávání 0,49 %.

46 47 2 12 20

Graf č. 1: Příklady přesáhnutí smluvní normy MJ/den

Graf č. 2: Snížení průměrného počtu reklamací na zodpovědnost skladu

https://www.warehousingandfulfillment.com/resources/3pl-contracts-and-fulfillment-agreements/
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„Pořádek uložených produktů v distribučním centru ovlivňuje ještě jeden parametr, který 

si eviduji. Jedná se o úbytek skladových zásob. Aktuální průměr za letošní rok je 0,23 %. 

Poměr se navíc stále snižuje, z velké části je tato hladina ještě pozůstatkem z prvního 

urychleného naskladňování z roku 2019.“ Pro porovnání, server fulfillmentcompanies.net 

uvádí, že ve fulfillmentu je průměrný úbytek zásob 0,65 %.

„Obecně musím říct, že se úroveň logistiky dostala do úplně jiných čísel, nemusíme řešit 

prioritizaci zásilek, vše odchází dle domluvy, což má i pozitivní dopad na náš e-shop,“ 

popisuje procesní část Kovář.

Další oblastí, kde se převedení logistiky promítlo, byl systém a IT. „Z naší strany se toho 

moc nezměnilo, požadovali jsme co největší adaptaci a přizpůsobení se potřebám našeho 

systému. Nicméně propojování Kilpi ERP se Skladon WMS bylo pro IT tým Skladonu 

výzvou. Na začátku neměli dostatečné zkušenosti s tímto typem softwaru. Při plnění plánu 

systémové implementace docházelo k časovým prodlevám. Tato zpoždění měla základ 

v chybném odhadu náročnosti jednotlivých úkolů a návazujících personálních kapacit. 

Vždy však ve Skladonu věnovali řešení maximální energii, správné nastavení a fungování 

vnímali jako naprostou prioritu. Uvědomovali si, že vznikající spolupráce může omezit 

nebo do konce ohrozit naše podnikání. Některé detaily se řeší dodnes, nejedná se však už 

o nic závažného. Na druhou stranu jsme odstartovali předem neplánované nadstavbové 

projekty, na kterých se již pracuje,“ poodkrývá Kovář.

Graf č. 3: Nedohledané produkty v %

Nedohledané produkty v %

https://www.warehousingandfulfillment.com/resources/3pl-contracts-and-fulfillment-agreements/
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V Kilpi se také zkvalitnili ve spolehlivosti předávaných logistických informací svým B2B 

partnerům. „Pokud partnerovi řekneme, že jejich objednávka bude připravena, odeslána 

nebo na požadovaném místě v určitý čas, tak to se Skladonem splníme. Pro důležitost 

takovéto komunikace uvedu následující příklad. Máme menší B2B partnery, kteří své 

kamenné obchody otevírají s akcemi typu Black Friday. V těchto dnech tedy mají největší 

návštěvnost zákazníků. Pokud prodávají např. 2 značky, z čehož jedna je Kilpi, která 

ovšem nedorazí včas, tak to znamená jejich obrovský, někdy i existenční problém. Obecně 

spolehlivost jakýchkoli informací hodně vzrostla, což pociťujeme v jednáních nejen s 

našimi B2B partnery.“

Pavla Kováře jsme poprosili o shrnutí naší spolupráce. Na otázku, co mu subjektivně 

přinesla naše služba, odpověděl: „Větší pohodu a klid. Jednoznačně. Po prvotním nastavení 

služby, které se za provozu ještě několik 

týdnů ladilo, vše fungovalo v naprostém 

pořádku, nemuselo se nic významného řešit. 

V minulosti byla logistika naším obrovským 

kamenem úrazu, který se řešil napříč firmou. 

V tuto chvíli je to pro nás servis, který funguje 

a vím, že když přijdu s čímkoli z logistiky, 

tak to Skladon zařídí. Ke snaze vyjít vstříc 

se přidala i potřebná dovednost.“ Zeptali 

jsme se také na to, jestli služba splnila jeho očekávání, která měl při vstupu. „Jelikož má 

očekávání byla trochu z říše snů, tak ne 100%, ale neváhal bych Skladon oslovit znovu. I 

když jsme se na spolupráci připravovali poměrně pečlivě, tak nám spousta věcí utekla. 

Ale překvapilo mě, jak rychle se vše nastavilo a dalo do pořádku. Outsourcing logistiky 

se Skladonem hodnotíme jako správný krok, ve spoustě věcech bych nečekal, že to bude 

fungovat tak dobře. Náš jednatel se v polovině srpna 2020 vyslovil jednoznačně. Uvedl, že 

největší změna, kterou ve firmě pociťuje, je ta, že už půl roku neslyšel o logistice.“

Pavel Kovář, logistický manažer Kilpi

„Obecně musím říct, že se úroveň logistiky dostala 
úplně do jiných čísel. Nemusíme řešit prioritizaci zásilek, 

vše odchází dle domluvy.”

Jakub Novák, CEO Kilpi

„Největší změnu, kterou ve firmě 
pociťuji, je, že jsem už půl roku

neslyšel o logistice.”
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Další rozšiřování portfolia logistických služeb
V Kilpi v tuto chvíli nikdo nepočítá s tím, že by se hledalo jiné logistické řešení. „Problémy, 

které řešíme teď, by pro nás rok nebo dva zpátky problémem vůbec nebyly,“ zmiňuje 

Kovář. „Máme v plánu dále rozvíjet obchod. Počítáme s tím, že budou přibývat klienti se 

specifickými požadavky, způsoby balení apod. Jsme si jisti, že se Skladonem to zvládneme,“ 

ubezpečuje. „Tím, že aktuální spolupráce probíhá, jak probíhá, máme prostor řešit další 

nadstavbové záležitosti. Brzy začneme implementovat proces „zjednodušeného drop- 

shippingu“, který nám otevře dveře k dalším zahraničním klientům. Bude to fungovat tak, 

že náš odběratel bude mít na svém e-shopu zboží skladem. Ve vydefinovaných periodách 

skladový systém uzavře objednávky konkrétního dropshippingového okna, zboží se připraví 

k expedici a zašle přímo na sklad odběratele, který si jej už lokálně rozdistribuuje koncovým 

zákazníkům. Od tohoto procesu si slibujeme vyšší a efektivnější dostupnost našeho 

zboží v zahraničí. Dále již několik měsíců máme možnost využívat prostory Skladonu 

jako celní sklad. Výhoda je v tom, že zboží, které přivezeme do distribučního centra, tak 

ihned neclíme, ale nadále zůstává pod celním dohledem. Ke clení dochází až v okamžiku, 

kdy je zboží součástí objednávky. Dále neplatíme clo za zboží, které nedorazilo nebo je 

poškozené. Očekáváme zpomalení výdeje, ale tento proces značně pomůže cash-flow naší 

společnosti,“ popisuje Kovář blízké plány.
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Praktická doporučení pro nové klienty
„Kdybych měl znovu možnost převádět logistiku externímu poskytovateli, tak se ještě 

detailněji připravím na vstupní jednání. Snažil bych si ověřit i ten nejmenší detail, který 

by měl v tu chvíli v mých očích minimální důležitost. Protože i na tento detail dříve nebo 

později přijde řada. Plánoval bych převoz zboží s větší časovou rezervou. Dopředu bych si 

odzkoušel procesy, pro začátek spolupráce si dokážu představit převoz pouze části 

sortimentu, na kterém se zavedou a 

otestují potřebné procesy. Také období pro 

implementaci bych zvolil jiné, snažil bych 

se vyhnout měsícům, které mohou ovlivnit 

hlavní sezónu. Opravdu se vyplatí pár měsíců 

počkat, námi zvolený timing stál obě strany 

spoustu energie navíc. Mnohem více bych 

kontroloval IT stránku věci. Když nefunguje 

systémová komunikace, tak to nakonec přidá 

práci zaměstnancům na skladě, potažmo 

se projeví na kvalitě naší služby v očích partnerů a zákazníků. Radši si vše odzkoušet 4x 

a všemi směry, aby se 100% vědělo, že proces funguje správně. Tady platí staré dobré 

pravidlo, že čím větší je příprava na začátku, tím hladší a plynulejší je následný průběh. 

A v poslední řadě bych se snažil udržet komunikaci co nejotevřenější. Všeobecně se 

Skladon naší zkušeností posunul mílovými kroky, další klient podobného směru bude mít 

už daleko více prošlápnutou cestičku,“ uzavírá Kovář.

Pavel Kovář, logistický manažer Kilpi

„Všeobecně se Skladon naší 
zkušeností posunul mílovými kroky. 

Další klient podobného směru 
bude mít už daleko více prošlápnutou 

cestičku.”



Kontaktujte nás!

patrik.babinec@skladon.cz
michal.tylecek@skladon.cz

Porovnejte si náklady vlastní logistiky 
s možností outsourcingu

Máte problémy s logistikou nebo hledáte řešení, jak ji zefektivnit? Stáhněte si náš e-book
na www.skladonebooks.com, který vás navede „Jak si správně spočítat logistické náklady“.

Pro porovnání vlastních logistických nákladů s outsourcingem můžete využít

logistickou kalkulačku na našem webu, kterou najdete na podstránce Ceník.

Kontaktní informace naleznete na www.skladon.cz/cs/kontakty.

https://www.skladonebooks.com/e-book
https://skladon.cz/cs/cena_fulfillmentu
https://www.skladon.cz/cs/kontakty

