
skladování doprava vas E-commErcE

logistika
bEz starostí
od roku 1990



kdo jsme

Založeno 1990

Rodinná společnost

Sídlo ve vlastním logistickém areálu v Hořovicích 
(u dálnice D5)

Dceřiná společnost na Slovensku
– Nové Mesto nad Váhom

Více než 70 zaměstnanců

Komplexní logistické služby pro klienty včetně 
co-packingu

E-shop fulfillment – včetně správy



Kvalita

Flexibilita

Systémy 
a procesy

Kultura 
a lidé

Děláme vše potřebné pro spokojenost zákazníků.  
Se všemi zákazníky máme nastavené KPI´s.  
Průměrná kvalita  99,5%

Rychle se přizpůsobíme požadavkům, procesům  
a systémům zákazníka. Jsme česká rodinná firma  
s rychlým rozhodovacím procesem.

Jednoduché navenek, sofistikované uvnitř 
– na míru upravovaný WMS a TMS

Úspěch stavíme na zkušenostech našich zaměstnanců, 
na jejich loajalitě a pracovitosti. Jsme rodinná firma  
a to se promítá i do podnikové atmosféry.

v čem jsme výjimeční



zákaznický servis

Key account 

„ Jedna kontaktní osoba = klíčový faktor úspěchu“
Přímý komunikační kanál mezi klientem a logistickým providerem

Člen obchodního týmu

Znalost procesů

Znalost zboží

Úzká spolupráce s klientem, znalost jejich obchodního modelu,  
plánovaných akcí apod.

Kontrola a vyhodnocování KPIs (Key Performance Indicators)

Základní cíle zákaznického servisu:
-  Plná podpora klienta
-  Proaktivní komunikace

-  optimalizace toku informací



skladové operace

Příjem
EUR PALET
a speciálních 

palet

EXPRESNÍ 
PŘÍPRAVA 

OBJEDNÁVEK

Příjem 
jednotlivých 

kusů

KONTROLA
při příjmu

(reklamace)

KONTROLA 
A EVIDENCE 

logistických dat

Systém FIFO, 
LIFO, FEFO, 

BATCH

Monitoring 
MINIMÁLNÍHO 
STAVU ZÁSOB

VYCHYSTÁNÍ
MANIPULACE



práce s přidanou hodnotou

DOHLEDATELNOST PRODUKTU (TRACEABILITA) 

Kolkování, etiketování, přebalování, párování

Výroba etiket dle platných norem

P.O.S materiál – správa, balení a distribuce

Paletové a obalované hospodářství

Pravidelný online, offline reporting, EDI, elektronická výměna dat

Reporting s Celní správou, kamerový systém pro dohled Celní správy

Celní sklad

Služby S přidanou hodnotou pro alkohol



skladové prostory

HOŘOVICE
Kapacita:

24 000 m2

24 000 palet

HOŘOVICE
Kapacita:
1 000 m2

2 000 položek

SLOVENSKO 
 Nové Mesto 

n. Váhom
4 000 m2

5 000 palet

- Volný, daňový a nedaňový sklad
- Pojištění skladových zásob
- Regálový systém, volná plocha
- Technika společnosti Jungheinrich
- Temperované a chlazené sklady
- Příjem, výdej, picking, operace VAS

- Sklad divize „e-commerce“
- Pojištění skladových zásob
- Regálový systém, válečkové dráhy
- Technika společnosti Jungheinrich
- Příjem, kusový výdej, operace VAS

- Volný, daňový a nedaňový sklad
- Pojištění skladových zásob
- Regálový systém, volná plocha
- Technika společnosti Jungheinrich
- Temperované a chlazené sklady
- Příjem, výdej, picking, operace VAS



informační technologie

APLIKACE 
WMS a TMS
do jednotného 
informačního 

systému

Automatické 
identifikace 

ČÁROVÝMI KÓDY 
vč. EAN128

Individuální 
zákaznické 
VÝSTUPY, 
REPORTY

OPTIMALIZAČNÍ 
ALGORITMY
pro skladování 

a distribuci

Evidence 
VRATNÝCH 

OBALŮ

On-line
APLIKACE

www

Submodul
SMS BRÁNY

umožňující 
sledování zásilky

ELEKTRONICKÝ 
ARCHIV

dokumentů

Elektronická
VÝMĚNA DAT,

zabezpečená
komunikace



Ecommerce

COMPANY 
E-SHOP

E-commerce
logistika

- Administrace e-shopu pro klienta
- Kompletní zajištění procesu od objednávky  
 po závoz zboží ke konečnému spotřebiteli  
 (skladování zboží, příprava objednávek, rozvoz  
 včetně potvrzení DL a výběru hotovosti)

- Skladování zboží
- Příprava objednávek
- Distribuce (k posledním dveřím)
- Vracení potvrzených dodacích listů
- Dobírka (hotovost, platba kartou)
- Co-packing – marketingové balíčky 
 (2+1, dárek navíc apod.), příbaly



chytrá dopravní řešení

DISTRIBUCE 
ZÁSILEK

od 1kg až po 
celokamionové 

zásilky

Výběr hotovosti, 
PLATEBNÍ 
TERMINÁL

Doručení
v režimu D+1, 

JUST-IN-TIME,
„NA STŮL“

2 DISTRIBUČNÍ
SÍTĚ 

(malé zásilky 
do 80 kg, 

ostatní zásilky)

MEZINÁRODNÍ
kamionové zásilky

SMS
AVIZACE

Garantovaná kvalita  
doručení

99,5%

SLEDOVÁNÍ
zásilky

DORUČENÍ 
ZA PRVNÍ

uzamykatelné dveře, 
rampu



doprava

Expedice
zásilky

Vlastní doprava

Depo Jihlava

Depo Prostějov

PSČ 01000 – 47999

PSČ 50000 – 67999

PSČ 68000 – 79999

Slovensko Depo Nové Mesto nad Váhom (SK)

VLASTNÍ VOZY
- vozy ve vlastnictví TPL
- vozy subdodavatelů s exkluzivní 
 smlouvou (oblečení řidičů, stav vozu, 
 polep vozidel, TMS)

DEPA
- prověření partneři s dlouhou historií  
 a dostatečnou kapacitou vozidel
- propojení SW (sledování zásilky, výměna dat)
- dlouhodobá spolupráce

Depot
Hořovice

Depot  
Jihlava

Depot 
Prostějov



děkujeme za vaši pozornost!

Za tým TPL
Jaroslav baumann
Generální ředitel
jaroslav.baumann@tplcz.eu
tel.: +420 606 675 257

tPL czech spol. s r.o.
K Plevnu 388/10, 268 01 Hořovice
www.tplcz.eu


